
 2017פברואר  –פריטים חדשים 
 

 ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
 מופיעים עם  הערה ]משאב אלקטרוני[ :

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה
 
 
 

 

 
אישיים וסביבתיים להסתגלות של מחבר. בחינת תרומתם של מאפיינים  -1987יצחקי, ירדן, 

משאב אלקטרוני[ / ירדן יצחקי. ]בחינת ]נערות נושרות או בסכנת נשירה מהחברה החרדית 
תרומתם של מאפינים אישיים וסביבתיים להסתגלות של נערות נושרות או בסכנת נשירה 

 002440404). 2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : מהחברה החרדית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

) 

 .בית הספר לעבודה סוציאלית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הערכה עצמית

 (פסיכולוגיה)שליטה 

 .רשתות חברתיות

 .רוחה נפשית

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .פסיכולוגיה --בנות חרדיות 

 .מצב חברתי --בנות חרדיות 

 .יחסים במשפחה --בנות חרדיות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נערות במצוקה 

 .מצב חברתי --ישראל  --נערות במצוקה 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --נערות במצוקה 

 

 
מחבר. הסימפטום כפתרון לבעיית האינטרסובייקטיביות ]משאב  -1954ביכובסקי, עמרי, 

קטיביות ]משאב אלקטרוני[ / מאת: עמרי ביכובסקי. ]הסימפטום כפתרון לבעית האינטרסובי
 ( 002440444) .2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

התכנית ללמודי פרשנות  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .ותרבות

 .תסמינים

 .אינטרסוביקטיביות

 .פסיכותרפיסט וחולה

 .ישראל --רפורמה במערכת הבריאות 

 .ות הנפשבריא

 

 

מחבר. נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים ]משאב  -1985 ,בונדרבסקי, נעה-סרור
אלקטרוני[ : מדדי תהליך השינוי כמנבאים את משך שהותה של האישה במקלט והקשר בין משך 

בונדרבסקי. -אי חזרתה של האישה לבן הזוג האלים / נועה סרור\השהות במקלט לבין חזרתה
 ( 002440447. )2016ברסיטת בר אילן, תשע"ו אוני : רמת גן

 .בית הספר לעבודה סוציאלית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --מקלטים לנשים 

 .שקום --ישראל  --נשים נפגעות התעללות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים נפגעות התעללות 

 .שנוי התנהגות --נשים נפגעות התעללות 

 .הבטים פסיכולוגיים --בין בני זוג  אלימות



מחבר. השפעת אי יציבות של רגש שלילי ביחסים זוגיים על תחושת סיפוק  -1982גילת, נעמה, 
מהיחסים הזוגיים ועל דיכאון ]משאב אלקטרוני[ / נעמה גילת. ]השפעת אי יציבות של רגש שלילי 

]משאב אלקטרוני[[. רמת גן :  ביחסים זוגיים על תחושת ספוק מהיחסים הזוגיים ועל דכאון
 ( 002440449) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .השפעה --רגשות 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי גברים ונשים 

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 

 .שביעות רצון

 .איכות חיי נשואין

 .ון נפשידכא

 

 

פייסבוק כביטוי ל'אני אפשרי' ]משאב אלקטרוני[ / מיכל טורנר.  .מחבר -1984טורנר, מיכל, 
. 2016]פיסבוק כבטוי ל'אני אפשרי' ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

(002440451 ) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים חברתיים -- --)משאב אלקטרוני(  פיסבוק

 .הבטים חברתיים --רשתות חברתיות באינטרנט 

 .הצגה עצמית

 (פסיכולוגיה)יצירת רשם 

 

 
מחבר. השפעת הבדלים בינאישיים בניהול רושם ובנוירוטיות, על דיוק אמפטי  -1988יצהר, איה, 

יצהר. ]השפעת הבדלים בין נוכח מוכנות לאינטראקציה בינאישית ]משאב אלקטרוני[ / איה 
אישיים בנהול רשם ובנוירוטיות, על דיוק אמפתי נכח מכנות לאינטראקציה בין אישית ]משאב 

 ( 002440454. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .הבדלים אינדיבידואליים

 (פסיכולוגיה)יצירת רשם 

 .נוירוזות

 .זהוי רגשות

 .פעילות גומלין חברתית

 .אינטליגנציה רגשית

 .פסיכולוגיה --סטודנטים 

 

 

משאב ] ADHD מחבר. למידה וגיבוש זיכרון פרוצדוראלי במתבגרים עם -1971בלזר, דפנה, 
משאב ] ADHD אלקטרוני[ / דפנה בלזר. ]למידה וגבוש זכרון פרוצדורלי במתבגרים עם

 ( 002440461. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : אלקטרוני[[. רמת גן

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (למידה )פסיכולוגיה

 .זכרון ארך טוח

 .זכרון מרמז

 .למידה מוטורית

 .הבטים פסיכולוגיים --בצוע 

 .הפרעות קשב בגיל ההתבגרות

 .פסיכולוגיה -- חולים --בגיל ההתבגרות  הפרעות קשב

 

 



משאב אלקטרוני[ : הזוג המקראי בראי ]אהבה שמימית  -ברטל, רות מחבר. אהבה ארצית 
האמנות המערבית / רות ברטל. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה 

 ( 002440493. )2009העברית, תשס"ט 

 .אמנות --אדם )אישיות תנכית( 

 .אמנות --וה )אישיות תנכית( ח

 .באמנות -- ישו, הנוצרי

 .אמנות --מרים המגדלית 

 .איורים -- --תנ"ך 

 .איורים -- --שיר השירים  --תנ"ך. 

 .אהבה באמנות

 .באמנות -- תנ"ך

 

 

משאב אלקטרוני[ : זהויות נשיות: בין דת וצבא ]צבא -מגדר-מחבר. דת -1975הימן, רנית, -בודאי
 ( 002440518. )2016היימן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו -: רנית בודאיבישראל / מאת

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שלישי  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .ישראל --גיוס בנות לצבא 

 .עמדות --ישראל  --חילות דתיות 

 .דעת קהל --ישראל  --חילות דתיות 

 .ישראל -- דת ומדינה

 .ישראל --יות דתיות נשים ציונ

 .ישראל -- זהות מגדרית

 

 

אפרים קארש. רמת גן : מרכז בגין סאדאת  / [קרש, אפרים מחבר. אסון אוסלו ]משאב אלקטרוני
 ( 002440524. )2016למחקרים אסטרטגיים )בס"א(, אוניברסיטת בר אילן, ]תשע"ו[ 

 .אש"ף
 ישראל. אמנות וכו'. אש"ף

 (תנועה)חמאס 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .חזוי -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי

 

 
ריך, צבי מחבר. הספקן בחדר החדשות ]משאב אלקטרוני[ : כלים לסיקור עיתונאי במציאות 

צבי רייך, יגאל גודלר ; עריכת הטקסט: ענת ברנשטיין, מיכאלה קלי. ירושלים :  / מתעתעת
 ( 002440531. )2016מוקרטיה, ]תשע"ו[ המכון הישראלי לד

 .מדריכים -- ישראל --עתונות 

 .ישראל --אתיקה עתונאית 

 .ישראל -- (עתונאות וכתבים )כ בפתח

 

 
קדמן, נגה. בחסות החוק ]משאב אלקטרוני[ : בין התעללות לעינויים במתקן החקירות "שקמה" / 

. 2015[[. ]ירושלים[ : בצלם, ]תשע"ו[ מחקר וכתיבה: קדמן נגה. ]בחסות החק ]משאב אלקטרוני
(002440533 ) 

 .ישראל --זכיות האזרח  --אסירים ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --אסירים ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --אסירים פוליטיים 

 

 



על אסטרוציטים במוח חולדות מכורות  DHEA מחבר. השפעת טיפול -1988 ,לוי, הדס-אחדות
לוי. -משאב אלקטרוני[ / הדס אחדות] DTI - וקאין וחיזויי סיכויי גמילה על ידי הדמיה מוחיתלק

על אסטרוציטים במח חלדות מכורות לקוקאין וחזויי סכויי גמילה על ידי  DHEA ]השפעת טפול
. 2016משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ] DTI - הדמיה מחית

(002440539 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --נסויים  -- חלדות

 .אסטרוציטים

 .התמכרות לקוקאין

 .גמילה מחמרים ממכרים

 

 
מחבר. התמיינות של תאי פוטורצפטורים מתאי גזע עוברים אנושים עבור  -1990שמול, אסתר, 

אסתר שמול. ]התמינות של תאי פוטורצפטורים  / [ניפיתוח שתל רשתית היברידי ]משאב אלקטרו
מתאי גזע עבריים אנושיים עבור פתוח שתל רשתית היברידי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 

 ( 002440541) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --תאי גזע עבריים 

 .קולטני אור

 

 

על תאי סרטן  E260 סרטני-מחבר. בחינת השפעת החומר האנטי -1989רוזיליו, לימור, -שויקי
-רוזיליו. ]בחינת השפעת החמר האנטי-המעי הגס גרורתיים ]משאב אלקטרוני[ / לימור שויקי

ר משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת ב]על תאי סרטן המעי הגס גרורתיים  E260 סרטני
 ( 002440543. )2017אילן, תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .אמצעים אנטי סרטניים

 .סרטן -- המעי הגס

 .גרורות

 

 

 במנגנון עיכוב יצירת הביופילם בכחולית 2352אפיון תפקיד הגן  .מחבר -1984ולטמן, בוריס, 

Synechococcus elongatus PCC7942 [ משאב אלקטרוני[ / בוריס ולטמן. ]אפיון תפקיד הגן
משאב ] Synechococcus elongatus PCC7942 במנגנון עכוב יצירת הביופילם בכחלית 2352

 ( 002440560. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .מחקר -- כחליות

 .ביופילם

 

 

באוכלוסיות נבחרות של תאי  RNA editing מחבר. זיהוי ואפיון תהליכי -1988חלפון, שושנה, 
משאב אלקטרוני[ / שושנה חלפון. ]זהוי ואפיון ] Drosophila melanogaster עצב בזבובי הפירות

 Drosophila ותבאוכלוסיות נבחרות של תאי עצב בזבובי הפר RNA editing תהליכי

melanogaster [רמת גן .]]( 002440562. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : משאב אלקטרוני 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ר.נ.א

 .מחקר --זבוב החמץ 

 .מחקר -- נוירונים

 



 
זע עובריים הומניים לתאי כליה לצורך מחבר. השראת התמיינות על תאי ג -1992שטינפלד, רחל, 

יצירה של מערכת מודל למחלות כלייתיות ]משאב אלקטרוני[ / רחל שטיינפלד. ]השראת התמינות 
על תאי גזע עבריים הומניים לתאי כליה לצרך יצירה של מערכת מודל למחלות כליתיות ]משאב 

 ( 002440563. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר
 מחלות --כליות 

 .מחקר --תאי גזע עבריים 

 .התמינות תאים

 

 
מחבר. חקר השלבים המוקדמים בתהליך הקיפול של האנזים אדנילט  -1988עמר, מעין, -בן דלק

ומיות בהכוונת תהלחך הקיפול / מעיין קינאז ]משאב אלקטרוני[ : תפקידן של אינטראקציות מק
עמר. ]חקר השלבים המקדמים בתהליך הקפול של האנזים אדנילט קינז ]משאב -בן דלק

 ( 002440564. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .אדנילט קינז

 .בוניםקפול חל

 .מחקר -- אנזימים

 .חלבון-אינטראקציות חלבון

 

 
רימרמן, אריה בן יהודה מחבר. דו"ח בנושא תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות 

בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מוגש למוסד לביטוח לאומי / פרופ' אריק קימרמן, ד"ר מיכל סופר ; 
עמרי  :עו"ד רוני רוטלר, עו"ד ליאור משאלי ; עוזר מחקר עוזרת מחקר: דנה דוד ; פרופ' צילי דגן,

קוזי. ]דו"ח בנושא תעסוקה, רוחה ומסוי של אנשים עם מגבליות בישראל ]משאב אלקטרוני[[. 
 ( 002440623. )2011]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ב[ 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --מגבלים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --מגבלים 

 .ישראל --תעסוקה  -- מגבלים

 .ישראל --מסוי  --מגבלים 

 .ישראל --בטחון סוציאלי 

 .ישראל --בטוח נכות 

 

 

ביתיות ונושא -ישראל. הועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ .
לדים למסגרות הסדרי ראיה. דין וחשבון הוועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של י

משאב אלקטרוני[ / יו"ר הוועדה: יוסי סילמן, המנהל הכללי ; ]ביתיות ונושא הסדרי ראייה -חוץ
אחרים[ ;  2-לאל ]ו-אחרים[ ; הדוח נכתב בסיוע: רחל סבו 11-ו]חברי הועדה: חנה סלוצקי 

דים דין וחשבון הועדה לבחינת מדיניות המשרד בנושא הוצאה של יל] .עריכה: יקותיאל צבע
ביתיות ונושא הסדרי ראיה ]משאב אלקטרוני[[. ישראל : משרד הרווחה -למסגרות חוץ

 ( 002440626. )2014תשע"ד[ ] ,והשירותים החברתיים

 .ישראל --שרותים  --ילדים בעיתיים 

 .ישראל --טפול  --ילדים נפגעי התעללות 

 .ישראל -- שרותים --טעוני טפוח, ילדים 

 

 
 

  



משאב אלקטרוני[ : מגמות ותהליכים בציונות ]ות דתית לדתיות פוסט מודרנית מוזס, חנן. מציונ
. 2009הדתית מאז רצח רבין / מאת חנן מוזס. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט 

(002440665 ) 

 .גינזבורג, יצחק בן שמשון

 .משנתו --קוק, צבי יהודה 
 שרלו, יובל

 .רוס, תמר

 .רוזנברג, שמעון גרשון

 .דניאל שליט,

 (מנהיגות יהודית )תנועה

 (קוממיות )תנועה

 (צהר, חלון בין עולמות )עמתת רבנים

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פילוסופיה --ציונות דתית 

 .היסטוריה --ציונות דתית 

 .ישראל --דת ומדינה 

 .פילוסופיה --חרדים לאמיים 

 .באינטרנט שאלות ותשובות

 .יהדות --הבטים דתיים  --פמיניזם 

 .יהדות -- הבטים דתיים --הומוסקסואליות 

 .ישראל --גברים הומוסקסואלים יהודיים 

 .ישראל -- נשים לסביות יהודיות

 .יהדות --הבטים דתיים  --התחדשות רוחנית 

 .יהדות --הבטים דתיים  --פוסטמודרניזם 

 
]משאב אלקטרוני[ / אופיר פינטו. ]מקבלי  2015לאות ניידות בשנת פינטו, אופיר מחבר. מקבלי גמ

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר ] 2015גמלאות נידות בשנת 
 ( 002440675) .2016והתכנון, תשע"ז 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --גמלאות  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --מוטבי בטוח לאמי 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --תובעי בטוח נכות 

 

 

 - HIV אדמנטניות כמעכבים פוטנציאליים של האנזים-מחבר. נגזרות אזא -1991גינצברג, מלכי, 
. 2016פרוטאז ]משאב אלקטרוני[ / מלכי גינצברג. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

(002440685 ) 

 .המחלקה לכימיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מעכבי פרוטאז

 .מחקר -- (אידס )נגיפים

 .מחקר --אנזימים 

 

שינויים מרחביים ועונתיים בתפוצת אוכלוסיות הפיטופלנקטון במפרץ  .מחבר -1987מזרחי, נעם, 
אילת ]משאב אלקטרוני[ / נועם מזרחי. ]שנויים מרחביים ועונתיים בתפוצת אוכלוסיות 

. 2016לת ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו הפיטופלנקטון במפרץ אי
(002440687 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 אילת, מפרץ --ישראל  --פיטופלנקטון 

 .מפרץ ,אילת --ישראל  --אצות ים 

 .אילת, מפרץ --ישראל  --שנויי אקלים 

 .מפרץ ,אילת



 

 
מחבר. האם שיתופיות ותקשורת מבוססת תקשוב מונעת שחיקה בקרב  -1978ן, פנינה עדי, כה

מורים? ]משאב אלקטרוני[ / פנינה עדי כהן. ]האם שתופיות ותקשרת מבססת תקשוב מונעת 
. 2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : שחיקה בקרב מורים? ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

(002440689 ) 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -בראוניברסיטת 

 .שתוף פעלה

 .תקשרת בחנוך

 .טכנולוגיה חנוכית

 .פעילות גומלין חברתית

 .טלקומוניקציה

 (שחיקה )פסיכולוגיה

 .רשתות חברתיות --מורים 

 .השפעת חדושים טכנולוגיים --מורים 

 .פסיכולוגיה -- מורים

 

 
. דרכים לשיפור ההוראה והגברת המוטיבציה הפנימית ללימוד מחבר -1982קניגסברג, אליעזר, 

הגמרא בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בחינוך הממלכתי דתי ]משאב אלקטרוני[ : שילוב תקשוב 
בהוראת גמרא / אליעזר קניגסברג. ]דרכים לשפור ההוראה והגברת המוטיבציה הפנימית ללמוד 

חנוך הממלכתי דתי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : הגמרא בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים ב
 ( 002440694) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 -- תלמוד בבלי

 (למוד והוראה )יסודי -- --תלמוד בבלי 

 (למוד והוראה )חטיבת בינים -- -- תלמוד בבלי

 (למוד והוראה )תיכוני -- --תלמוד בבלי 

 .פסיכולוגיה( אצל ילדים)הנעה 

 .הנעה )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .החנוך הממלכתי דתי

 .טלקומוניקציה

 .טכנולוגיה חנוכית

 .חדושים ,חנוך

 

 

משאב אלקטרוני[ : זרוע ביטוח הפרויקטים הבינלאומית בבנק ] MIGA מדריך לעבודה מול
 ( 002440700. )2014תשע"ד[ ] ,סחר חוץ, משרד הכלכלההעולמי. ירושלים : מינהל 

 .מדריכים --ישראל  --בטוח עסקים 

 .יחסים כלכליים --ישראל 

 .מסחר --ישראל 

 

 
לאומיים ]משאב אלקטרוני[ : -מדריך לחברות וליועצים על עבודה עם המוסדות הפיננסיים הבין

הבנק האירופי לשיקום ופיתוח / אמריקאי לפיתוח, -קבוצת הבנק הבין ,קבוצת הבנק העולמי
עורכים: הילה כהן מזרב, חיים מרטין. ]מדריך לחברות וליועצים על עבודה עם המוסדות 

לאמיים ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה, -הפיננסיים הבין
 ( 002440704) .2015 []תשע"ה

 .מדריכים -- בנקים ובנקאות

 



 
ילדים ]משאב -טלי מחבר. המשפחות המקבלות טיפול ממושך במרכזי קשר הוריםטופילסקי, -ביר

לאל. ]המשפחות המקבלות טפול ממשך במרכזי -אלקטרוני[ / טלי טופילסקי, שלי בלוך, רחל סבו
מרכז אנגלברג  -ברוקדייל -ג'וינט-ירושלים : מאיירס .[[ילדים ]משאב אלקטרוני-קשר הורים

 ( 002440711) .2016לילדים ולנוער, תשע"ו 

 .ישראל --פסיכותרפיה של משפחות 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורים וילדים 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --מעונות יום 

 .ישראל --עבודה סוציאלית עם ילדים 

 .ישראל --עבודה סוציאלית עם משפחות 

 .הדרכה --ישראל  --שרותים למשפחה במסגרת קהלתית 

 

 
חבר. בין חוסן למהפכה : ]משאב אלקטרוני[ יציבות המשטרים המלוכניים גוז'נסקי, יואל מ

בין חסן למהפכה ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : המכון למחקרי ] .במפרץ / יואל גוז'ינסקי
 ( 002440714. )2016אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ז[  ,ביטחון לאומי

 .אזור ,המפרץ הפרסי --מלוכה 

 .21-המאה ה --מצב כלכלי  --מדינות המפרץ הפרסי 

 .21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  -- מדינות המפרץ הפרסי

 .מדיניות צבאית --מדינות המפרץ הפרסי 

 .21-המאה ה --מצב חברתי  --מדינות המפרץ הפרסי 

 

 
ירה של מועצת זכויות האדם ביחס למבצע 'צוק איתן' ברוך, פנינה מחבר. דוח ועדת החק-שרביט

פנינה שרביט ברוך. ]דוח ועדת החקירה של מועצת זכיות  / ]משאב אלקטרוני[ : ניתוח ביקורתי
משאב אלקטרוני[[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, ] 'האדם ביחס למבצע 'צוק איתן

 ( 002440738. )2016תשע"ו[ ] ,אוניברסיטת תל אביב

 .האמות המאחדות

 .2014מבצע צוק איתן, 

 .הבטים מוסריים ואתיים -- 2014מבצע צוק איתן, 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 (אזור)עזה 

 

 
פרידברג, חן מחבר. איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח? ]משאב אלקטרוני[ : 

ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה,  המלצות עיקריות / חן פרידברג. מהדורה מעודכנת..
 ( 002440741. )2016]תשע"ו[ 

 .הערכה --ישראל. הכנסת 

 .ישראל --נהל פרלמנטרי 

 .הערכה --ישראל  --הרשות המחקקת 

 .הערכה --פוליטיקה וממשל  --ישראל 

 

 
 

  



טרום מחבר. שינויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חום בקרב ילדים על הספק -1982רבקה,  ,לב
האוטיסטי ]משאב אלקטרוני[ / רבקה לב. ]שנויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חם בקרב ילדים 

 .2016על הספקטרום האוטיסטי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

(002440778 ) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בריאות והיגינה --ילדים אוטיסטיים 

 .שנוי התנהגות --ילדים אוטיסטיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם אצל ילדים 

 .הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים

 .פסיכולוגיה --חולים  --הפרעות הקשת האוטיסטית 

 .הבטים פסיכולוגיים -- מחלות חם אצל ילדים

 .הערכת התנהגות של ילדים

 

 

בר. ואם אלך לאן אבוא? ]משאב אלקטרוני[ : בחינת ההבדלים בתחושת מח -1975ריקי,  ,לבל
הסכנה, השימוש במערכות תמיכה והשימוש בשירותים בקהילה בקרב נשים אשר שהו 

בין זמן כניסתן למקלט לבין יציאתן ממנו ולבין חייהן כיום בקהילה, ובחינת תרומתם  ,במקלטים
 .2016רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו של משתנים אלו לאיכות חייהן / ריקי לבל. 

(002440781 ) 

 .בית הספר לעבודה סוציאלית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --אלימות בין בני זוג 

 .פסיכולוגיה --ישראל  -- נשים נפגעות התעללות

 .ישראל --רשתות חברתיות  --נשים נפגעות התעללות 

 .ישראל --שרותים  --ם נפגעות התעללות נשי

 .ישראל --איכות חיים 

 .ישראל -- מקלטים לנשים

 

 
מחבר. תהליכים ראשוניים של עיבוד גירויים הקשורים למוות ]משאב  -1978שי, אליהו, 

אלקטרוני[ / מאת: אליהו שי. ]תהליכים ראשוניים של עבוד גרויים הקשורים למות ]משאב 
 ( 002440782) .2016ת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו אלקטרוני[[. רמ

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --עבוד מידע אנושי 

 .הבטים פסיכולוגיים --אימה 

 .הבטים פסיכולוגיים --מות 

 .פחד ממות

 .גריה מחית

 .רגשות וקוגניטיביות

 .ה של העצמיפסיכולוגי

 .פסיכולוגיה -- סטודנטים

 

 
 

  



מחבר. "זה לא מפגש בין דתיים וחילונים": זהויות יהודיות היברידיות  -1982דוד, רגב, -בן
מקרה בוחן משדה ההתחדשות היהודית בישראל /  : [באוכלוסיה הטרוגנית ]משאב אלקטרוני

ודיות היברידיות באוכלוסיה הטרוגנית רגב בן דוד. ]"זה לא מפגש בין דתיים וחלוניים": זהיות יה
 ( 002440796. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (מדרשת עין פרת )אלון

 .ישראל -- דתיים וחלוניים

 .מכינות קדם צבאיות

 .התחדשות יהודית

 .זהות -- ישראל -- יהודים

 .ישראל --קבוצות חברתיות 

 .ישראל -- קטוב חברתי

 

 
מחבר. קשר בין טיפול בקרינה מייננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות  -1949חובב, שושנה, 

ילדי גזזת" ]משאב אלקטרוני[ / שוש חובב. ]קשר "ויכולות אורייניות בבגרותם המאוחרת בקרב 
מיננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות ויכולות אוריניות בבגרותם המאחרת  בין טפול בקרינה

 002440806. )2016בקרב "ילדי גזזת" ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פרשת הגזזת

 .ישראל -- גזזת

 .הבטים פסיכולוגיים --ת קרינה מיננ

 .קוגניטיביות בזקנה

 .ידיעת קרא וכתב

 

 
הצעדים והשפעתה על  12מחבר. שילוב פסיכותרפיה בסיוע סוסים עם תכנית  -1975אלה, רעות, 

רטורנו' ]משאב אלקטרוני[ / רעות אלה. 'מתבגרים מכורים בתהליך החלמה בקהילה טיפולית 
הצעדים והשפעתה על מתבגרים מכורים בתהליך  12ם תכנית ]שלוב פסיכותרפיה בסיוע סוסים ע

החלמה בקהלה טפולית 'רטורנו' ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 
2016( .002440808 ) 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .תכניות שנים עשר הצעדים

 .פסיכותרפיה קבוצתית

 .ישראל --קהלות טפוליות 

 .שמושים תרפיים --סוסים 

 .ישראל --גמילה מחמרים ממכרים 

 .רטורנו, מרכז למניעה וטפול בהתמכריות

 .ישראל --שקום  --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --מתמכרים לסמים 

 .ישראל -- עברינים, שקום במסגרת קהלתית

 
ת השיח התלמודי ]משאב אלקטרוני[ : עיון פילוסופי בדרכי פורסטנברג, אריאל מחבר. שפו

ירושלים : מכון ון ליר ; הוצאת ספרים  .ההתהוות של ההלכה האמוראית / אריאל פורסטנברג
 ( 002440971) .2017ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- --תלמוד בבלי 

 .אמוראים

 .פילוסופיה -- הלכה

 .השיח חקר



משאב אלקטרוני[ : כישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים ]שטהל, זיו מחבר. עקיפת חוק 
בגדה המערבית / מחקר וכתיבה: זיו שטהל ; עריכה משפטית: מיכאל ספרד. תל אביב : יש דין, 

 ( 002440975. )2015ארגון מתנדבים לזכויות אדם, ]תשע"ה[ 

 .ה ושומרוןיהוד --ישראל  --שלטון צבאי 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אפליה באכיפת חקים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אכיפת חקים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --מעמד חקי וחקים  --ישראלים 

 

 
הראובני, איל מחבר. עומדים מנגד ]משאב אלקטרוני[ : תפקודם של חיילים בעד עבירות של 

;  מחקר וכתיבה: אייל הראובני / אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית
 ( 002440978. )2015עריכה: זיו שטהל. תל אביב : יש דין, ארגון מתנדבים לזכויות אדם, ]תשע"ה[ 

 .יהודה ושומרון --ישראל  -- מעמד חקי וחקים --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --התעללות  --ערבים פלשתינאים 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .יהודה ושומרון -- ישראל --שלטון צבאי 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אפליה באכיפת חקים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אכיפת חקים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --מעמד חקי וחקים  --ישראלים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --חילים 

 

 
ח הועדה הציבורית ישראל הועדה הצבורית לבדיקת עניני הנכים ולקדום שלובם בקהלה. דו"

 .אפרים לרון -לבדיקת ענייני הנכים ולקידום שילובם בקהילה ]משאב אלקטרוני[ / יו"ר הוועדה 

ירושלים  .[[דו"ח הועדה הצבורית לבדיקת עניני הנכים ולקדום שלובם בקהלה ]משאב אלקטרוני]
 ( 002440979. )2005: ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ה 

 .ישראל -- תעסוקה --מגבלים 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --תעסוקה  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --מגבלים 

 .שקום --ישראל  --מגבלים 

 .ישראל -- משכורות --מגבלים 

 

 

מחבר. חווית ההתנדבות בקרב נשים נפגעות תקיפה מינית במרכזי סיוע לנפגעי  -1988 ,כהן, יעל
ית ]משאב אלקטרוני[ / יעל כהן. ]חוית ההתנדבות בקרב נשים נפגעות תקיפה ונפגעות תקיפה מינ

אוניברסיטת בר  : מינית במרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן
 ( 002441110. )2016אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --התנדבות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים מתנדבות בשרותים חברתיים 

 .עמדות --ישראל  --נשים מתנדבות בשרותים חברתיים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --קרבנות התעללות מינית 

 .עמדות --ישראל  --קרבנות התעללות מינית 

 .ישראל -- (קוי חרום )יעוץ

 

 
 

  



סוציאלי כגורם מתווך בקשר בין אפליה לשימוש -מחבר. ניכור פסיכו -1984ר, גרוס, אש
סוציאלי -באלכוהול בקרב מתבגרים מהגרים בישראל ]משאב אלקטרוני[ / אשר גרוס. ]נכור פסיכו

כגורם מתוך בקשר בין אפליה לשמוש באלכוהול בקרב מתבגרים מהגרים בישראל ]משאב 
 ( 002441111. )2016טת בר אילן, תשע"ו אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסי

 .המחלקה לקרימינולוגיה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --נכור )פסיכולוגיה חברתית( 

 .ישראל -- אפליה גזעית

 .ישראל --הבטים חברתיים  --אלכוהוליזם 

 .ישראל -- שמוש באלכוהול --נער 

 .כולוגיהפסי --מתבגרים עולים )אתיופיה( 

 .מצב חברתי -- (מתבגרים עולים )אתיופיה

 .פסיכולוגיה --מתבגרים עולים )בריה"מ לשעבר( 

 .מצב חברתי --בריה"מ לשעבר( )מתבגרים עולים 

 

 

טיפול בפסיכודרמה מנקודת מבטם של מתבגרים ]משאב אלקטרוני[ /  .מחבר -1970לוי, רונית, 
בטם של מתבגרים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : רונית לוי. ]טפול בפסיכודרמה מנקדת מ

 ( 002441118. )2016תשע"ו  ,אוניברסיטת בר אילן

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --שמושים תרפיים  --דרמה 

 .עמדות --מתבגרים 

 .פסיכולוגיה של מתבגרים

 

 
ן הזוג התומך' ]משאב אלקטרוני[ : סגנון התקשרות כמנבא מחבר. מיהו 'ב -1986מוטיל, שלוה, 

תמיכה בבן זוג העורך נסיעות עבודה תכופות והקשר לשביעות הרצון מהנישואין / שלוה מוטיל. 
 ( 002441123. )2016תשע"ו  ,רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (ות )פסיכולוגיההתקשר

 .הבטים פסיכולוגיים --רשתות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --נסיעות בעניני עבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- עבודה ומשפחה

 .שביעות רצון

 .איכות חיי נשואין

 .פסיכולוגיה -- בני זוג

 .הבטים פסיכולוגיים --תעסוקה  --זוגות נשואים 

 

 
מחבר. השפעת מידע חינוכי לעומת מידע נרטיבי על עמדות כלפי אנשים  -1985פינקלשטין, דניאל, 

דניאל פינקלשטיין. ]השפעת מידע חנוכי לעמת מידע  / [עם הפרעה נפשית קשה ]משאב אלקטרוני
נרטיבי על עמדות כלפי אנשים עם הפרעה נפשית קשה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת 

 ( 002441127) .2016בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --חולי נפש 

 .דעת קהל --מחלות נפש 

 (פסיכולוגיה חברתית)תיוג 

 .הבטים פסיכולוגיים --שנוי עמדות 

 

 

 



ון מחבר. הקשר בין גורמי חוסן וגורמי סיכון לבין שביעות רצ -1971טבק, לבי, -רוגוז'ינסקי
מהשירות הצבאי בקרב חיילות מאוכלוסיות סיכון )"איתן"( ]משאב אלקטרוני[ / ליבי רוגוז'ינסקי 

טבק. ]הקשר בין גורמי חסן וגורמי סכון לבין שביעות רצון מהשרות הצבאי בקרב חילות 
. 2016איתן"( ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו ")מאוכלוסיות סכון 

(002441130 ) 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (תכונת אישיות)חסן 

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .שביעות רצון

 .ישראל --גיוס בנות לצבא 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --חילות 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער בעיתי 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --טעוני טפוח, חילים 

 

 
מחבר. עמדות כלפי אימהות עם נכות פיסית או נפשית ]משאב אלקטרוני[  -1980שקד, מירן, -חסון

שקד. ]עמדות כלפי אמהות עם נכות פיסית או נפשית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : -/ מירן חסון
 ( 002441134) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --ישראל  --נשים נכות 

 .דעת קהל --ישראל  --אמהֹות 

 .עמדות --ישראל  --סטודנטים 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית

 

 
מחבר. סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית ]משאב אלקטרוני[ :  -1982סיון, עפר, 

ות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים / עופר סיון. בחירת סגנון התמודד
 ( 002441138) .2016רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות 

 (פסיכולוגיה)קונפליקט 

 .זהות --שראל י --נער דתי 

 .זהות -- ישראל --ציונים דתיים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --התנהגות מינית  --נער דתי 

 .יהדות --הבטים דתיים  --התנהגות מינית  -- ציונים דתיים

 .התנהגות מינית --מתבגרים 

 

 
נימין פרל. מחבר. הזונה בסיפורי התלמוד הבבלי ]משאב אלקטרוני[ / מאת ב -1967פרל, בנימין, 

. 2016]הזונה בספורי התלמוד הבבלי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 
(002441140 ) 

התכנית ללמודי פרשנות  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .ותרבות

 בקרת ספרותית -- --תלמוד בבלי 

 .ופרשנותבקרת  -- --תלמוד בבלי 

 .זונות בתלמוד

 .הספור בתלמוד

 

 

 

 



מחבר. אירועים סייסמיים במזרח הים התיכון במאה הרביעית לסה"נ  -1946 ,זיו, אברהם
ישראל ]משאב אלקטרוני[ / מאת: אברהם זיו. -והשפעתם על אתרים ארכיאולוגיים נבחרים בארץ

פעתם על אתרים ]ארועים סיסמיים במזרח הים התיכון במאה הרביעית לסה"נ והש
ישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה -ארכיאולוגיים נבחרים בארץ

2014( .002441142 ) 

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .היסטוריה --ישראל  --סיסמולוגיה 

 .יסטוריהה -- ישראל --רעידות אדמה 

 .ישראל --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .עתיקות -- ישראל

 

 
מחבר. קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים ]משאב אלקטרוני[ :  -1987רוזנפלד, שירי, 

יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה / שירי רוזנפלד. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 
2016( .002441145 ) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -יטת בראוניברס

 .הבנת הנקרא

 .הפרעות קוגניטיביות אצל ילדים

 .זכרון לטוח קצר

 

 
אוזן, תהל מחבר. טוב מנעוריו ]משאב אלקטרוני[ : בין נדיבות לריכוז עצמי במציאות חיים של 

 .2015ת בר אילן, תשע"ה מתבגרים בסיכון / מאת תהל בן צבי )אוזן(. רמת גן : אוניברסיט

(002441146 ) 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .עמתה למען נער במצוקה -על"ם 

 .פסיכולוגיה חיובית

 .נדיבות

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --התנדבות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מתנדבים מתבגרים בשרותים חברתיים 

 .עמדות --ישראל  --בעיתי נער 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער בעיתי 

 .ישראל -- שנוי התנהגות --נער בעיתי 

 

 
מחבר. תפקידה של התלותיות בקשר בין יחסי האובייקט לאיכות  -1983רולסמך, רונית, -ברבי

פקידה של חיים באוכלוסיית הספקטרום הסכיזופרני ]משאב אלקטרוני[ / רונית ברבי רולסמך. ]ת
התלותיות בקשר בין יחסי האוביקט לאיכות חיים באוכלוסית הספקטרום הסכיזופרני ]משאב 

 ( 002441147. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .המחלקה לפסיכולוגיה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 (תלות )פסיכולוגיה

 (היחסי אוביקט )פסיכואנליז

 .איכות חיים

 .פסיכולוגיה --סכיזופרנים 

 .הבטים פסיכולוגיים --סכיזופרניה 

 

 
 

  



מחבר. ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני ]משאב אלקטרוני[ :  -1971גוטמן, דפנה, -סבאג
גוטמן. ]לווי ותמיכה רוחנית של החולה -תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך / דפנה סבאג

 ( 002441150. )2016רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  .[[ב אלקטרוניהסופני ]משא

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .פחד ממות

 .הבטים פסיכולוגיים --מות 

 .רשתות חברתיות --חולים סופניים 

 .תפיסת תפקיד

 .טפול פליאטיבי

 (טפול רוחני )טפול רפואי

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחניות 

 .הבטים פסיכולוגיים --טפול בחולים סופניים 

 .עמדות --טפול רפואי, צותים 

 (טפול בחולים סופניים)הוספיס 

 

 
החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה ]משאב אלקטרוני[ / עורכים: שלמה רומי ומרים שמידע. 

. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל ]החנוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה ]משאב אלקטרוני[[
 ( 002441160מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ד. )

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --חנוך בלתי פורמלי 

 .יעדים ומטרות --חנוך 

 .ישראל -- חנוך חברתי

 

 
גנית לוי אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער ]משאב אלקטרוני[ / ריכוז: אורי ארליך, ד

ושרית נשיא. ]אוגדן אמות מדה להפעלה של מרכזים לנער ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מכון 
 ( 002441164. )2016ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ו -ג'וינט-מאיירס

 .ישראל --מרכזי נער 

 .ישראל --שרותים  --נער בעיתי 

 .ישראל -- שקום --טעוני טפוח, נער 

 

 

שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות ]משאב  -עתליה מחבר. שמ"ש  ,מוסק
שקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם  -[ / עתליה מוסק, אילה כהן. ]שמ"ש אלקטרוני

קרן מפעלים  -מגבלות ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות 
 ( 002441167. )2016מיוחדים, תשע"ו 

 -- (שקום משפחתי שלם )תכנית -שמ"ש 

 .ישראל --שרותים למשפחה 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים הורים לילדים 

 .ישראל --יעוץ  --הורים לילדים מגבלים 

 .יחסים במשפחה --הורים לילדים מגבלים 

 

המדיניות השקטה של הכשרת מאחזים  : [שטהל, זיו מחבר. מתחת לרדאר ]משאב אלקטרוני
טית: בלתי מורשים והפיכתם להתנחלויות רשמיות / מחקר וכתיבה: זיו שטהל ; עריכה משפ

שלומי זכריה ומיכאל ספרד. ]מתחת לרדר ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : יש דין, ארגון 
 ( 002441170. )2015תשע"ה[ ] ,The Rights Forum ; מתנדבים לזכויות אדם

 .יהודה ושומרון --ישראל  --התישבות 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --האדם זכיות 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --חק וחקיקה  --קרקעות, חזקה 



ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת  : [שטהל, זיו מחבר. מכיבוש לסיפוח ]משאב אלקטרוני
ת: זיו שטהל ; ייעוץ ועריכה משפטי :הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית / מחקר וכתיבה

שלומי זכריה ומיכאל ספרד ; עריכה נוספת: נטע פטריק, אייל הראובני, נועה כהן. ]מכבוש לספוח 
 ( 002441173. )2016ארגון מתנדבים לזכויות אדם,  ,]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : יש דין

 ישראל. הועדה לבחינת מצב הבניה ביהודה ושומרון

 .יהודה ושומרון --ישראל  --התישבות 

 .יהודה ושומרון -- ישראל --, חקים בניה

 .יהודה ושומרון --ישראל  --חק וחקיקה  --קרקעות, חזקה 

 

 

משאב אלקטרוני[ : רגישותה של כלכלת ]לגיטימציה -פלדמן, ניצן מחבר. בצלה של מתקפת דה
, ישראל לסנקציות / ניצן פלדמן. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב

 ( 002441178. )2016]תשע"ו[ 

 (משיכת השקעות וסנקציות )תנועה ,חרם

 .ישראל --סנקציות כלכליות 

 .ישראל --חרם )כלכלי ופוליטי( 

 .הבטים כלכליים --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .21-המאה ה --מדיניות כלכלית  --ישראל 

 .21-המאה ה --מצב כלכלי  --ישראל 

 .מסחר -- ישראל

 

 
/ עורכים: אודי  2016-2006שקט ]משאב אלקטרוני[ : מלחמת לבנון השנייה ותוצאותיה, העשור ה

דקל, גבי סיבוני ועומר עינב. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, 
 ( 002441199. )2016]תשע"ז[ 

 .השפעה --מלחמת לבנון השניה 

 .הבטים אסטרטגיים --מלחמת לבנון השניה 

 -1993 --ישראלי -סכסוך הערביה

 .21-המאה ה --היסטוריה צבאית  --ישראל 

 

 
בחינה היסטורית ומבט -פלסטיני בישראל-מצא, דורון מחבר. דפוסי ההתנגדות של המיעוט הערבי

 -דפוסי ההתנגדות של המעוט הערבי פלשתינאי בישראל ] .לעתיד ]משאב אלקטרוני[ / דורון מצא
בט לעתיד ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, בחינה היסטורית ומ

 ( 002441220) .2016 [אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ו

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --פעילות פוליטית  --ערבים פלשתינאים 

 .מצב חברתי --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל --אלימות פוליטית 

 

 
 

  



הרחוב, תרבות ו'כיפוף' חוקרים ונהלים ]משאב -מחבר. ביורוקרטים ברמת -1975כהן, נסים, 
המקרה של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל / ניסים כהן.  : [אלקטרוני

ברמת הרחוב, תרבות ו'כפוף' חקים ונהלים ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : המרכז  ]ביורוקרטים
 .2016לניהול ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, ]תשע"ז[ 

(002441231 ) 

 .ממון --ישראל  --טפול רפואי 

 .בקרת -- ישראל --שרותי בריאות, מנהל 

 .יעילות הוצאות --טפול רפואי 

 .ישראל --טפול רפואי, עלות 

 .ישראל --כלכלה רפואית 

 .ישראל --כלכלה שחורה 

 

 

מחבר. יחס מוסדות ההנהגה של המדינה שבדרך לשאלת הנוכחות היהודית  -1986 ,פרנקל, נדב
בגוש עציון ופרשת נפילתו של הגוש בשלב הראשון של מלחמת העצמאות ]משאב אלקטרוני[ : 

. 2016/ נדב פרנקל. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  1948י במא 13 - 1947דצמבר 
(002441251 ) 

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (הגנה )ארגון צבאי

 .הועד הלאמי ליהודי ארץ ישראל

 .גוש עציון --ישראל  --מלחמת הקוממיות 

 .גוש עציון --ישראל  --קרבות  --מלחמת הקוממיות 

 .היסטוריה --גוש עציון  --ישראל  --התישבות 

 .היסטוריה -- גוש עציון

 

 
מחבר. 'פרק אמוראי' ]משאב אלקטרוני[ : עיון במקורות העוסקים ב"דרכי  -1989אלבק, מאור, 

יברסיטת בר משנה, תוספתא, בבלי וירושלמי / מאור אלבק. רמת גן : אונ -האמורי" במסכת שבת 
 ( 002441252. )2016אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לתלמוד --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --משנה. 

 .חקות הגויים
 בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --תוספתא. 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --תלמוד בבלי. 

 .בקרת ופרשנות -- --בת מסכת ש --תלמוד ירושלמי. 

 

 

ה'תמורה הדמוגרפית' בסעודיה ]משאב אלקטרוני[ : אתרי  .מחבר -1987זלוטניק, אביתר, 
שידוכים כאינדיקטור לבחינת פערים תרבותיים בין ריאד' לבין מכה / אביתר זלוטניק. רמת גן : 

 ( 002441254. )2016תשע"ו  ,אוניברסיטת בר אילן

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ערב הסעודית --שנוי חנוכי 

 .ערב הסעודית --פגישות הכרות )בין גברים לנשים( באינטרנט 

 .מצב חברתי --ערב הסעודית 

 .הוי ומנהגים -- ערב הסעודית

 

 
 

  



ליז'נסק ]משאב מחבר. עמלו המוסרי של הצדיק במשנתו של ר' אלימלך מ -1974בש, יובל, 
 ( 002441256. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : אלקטרוני[ / יובל בש. רמת גן

 .משנתו -- אלימלך בן אליעזר, מליזנסק

 .המחלקה למחשבת ישראל --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ספורי מעשיות --חסידים 

 .מוסר בחסידות

 .בחסידות (צדיק )מלה

 

 

-ו srGAP2A מחבר. אפיון והשוואת המבנה והפעילות של הפראלוגים -1989, סיון, שקרצ'י
srGAP2C הכוללים את דומיין ה-F-BAR [ משאב אלקטרוני[ / סיון שקרצ'י. ]אפיון והשואת

משאב ] F-BAR-הכוללים את דומין ה srGAP2C-ו srGAP2A המבנה והפעילות של הפרלוגים
 ( 002441258. )2016טת בר אילן, תשע"ז אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסי

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --חלבונים 

 .חלבון-אינטראקציות חלבון

 .קפול חלבונים

 .מערכת העצבים

 

 

בחינת העדפת ניווט לעומת חיפוש במחשב נייח לעומת פלטפורמה  .מחבר -1985ינאי, נמרוד, 
נמרוד ינאי. ]בחינת העדפת נווט לעמת חפוש במחשב ניח לעמת  / [יידת ]משאב אלקטרונינ

 ( 002441260. )2016פלטפורמה נידת ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .טלפונים חכמים

 .מיקרומחשבים

 .ע, דליהמיד

 .התנהגות חפוש

 .התנהגות מידע

 .מערכות דאר אלקטרוני

 .מחשוב ענן

 

 

 : [מחבר. יציבות משטרים מונרכיים ומהפכות אזוריות ]משאב אלקטרוני -1987ירון,  ,אסולין

אוניברסיטת בר  : / ירון אסולין. רמת גן 2010-2013מלוכות ערביות במהלך אירועי האביב הערבי 
 ( 002441262. )2016אילן, תשע"ו 

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 -2010האביב הערבי, 

 .ארצות ערב --מהפכות 

 .ירדן --מלוכה 

 .מרוקו --מלוכה 

 .אזור ,המפרץ הפרסי --מלוכה 

 

 
 

  



A018 כת תשס"ט-אוצר 

אגרות ברכה ואגרות קודש מגדולי הדורות מכתבי תורה,  ,אוצר כתבים : אוסף... של כתבי יד
זי"ע, הנמצא בבית גנזיו של מנדל אשכנזי, בן... רבי שמואל שמעלקא, אב"ד יאס, וחתן... ר' -זצ"ל

מנדל אשכנזי,  : Israel .נעתק, נערך ונסדר... ע"י דוד אברהם מנדלבוים / ישכר בעריש רויזמן
 ( 002430219) .תשס"ט

 חיים שויד, מאיר יצחק איזיק בן

 .אספים --כתבי יד 

 .פקסימילים --אגרות  -- רבנים

 .פקסימילים --כתבי יד, עברית 

 .מקורות --היסטוריה  -- ישראל --שלוחי דרבנן 

 .פקסימילים --בחירה ומנוי  --שוחטים 

 .פקסימילים -- (נחומים )יהדות

 .מקורות --היסטוריה  --פעלות צדקה וחסד 

 .פקסימילים -- הסכמות

 .פקסימילים --ותשובות  שאלות
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 רוש.המ תשע"ו 005.72

הדור הבא / יונית רושו ;  Web המדריך לבניית אתרים ולמערכות : HTML 5 .רושו, יונית מחבר
כון יועץ מקצועי: זהר עמיהוד ; עריכה ועיצוב: שרה עמיהוד, יצחק עמיהוד. מהדורה שנייה )עד

 ( 002439652. )2016הרצליה : הוד עמי, ]תשע"ו[  ..(2016

 .מדריכים -- HTML ,שפת סמון מסמכים

 .פתוח אתרים באינטרנט

 .עצוב --אתרים באינטרנט 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 ינא.בח תשע"ו 025.524

טפורמה בחינת העדפת ניווט לעומת חיפוש במחשב נייח לעומת פל .מחבר -1985ינאי, נמרוד, 
בחינת העדפת נווט לעמת חפוש במחשב ניח לעמת פלטפורמה נידת[. תשע"ו ] .ניידת / נמרוד ינאי

2016. (002441163 ) 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .טלפונים חכמים

 .מיקרומחשבים

 .מידע, דליה

 .התנהגות חפוש

 .התנהגות מידע

 .ונימערכות דאר אלקטר

 .מחשוב ענן
 ספרייה :

Information Science 

 

 

  



 

 כהן.הא תשס"ה 152.14

מאת: עליזה  / ?סברנסקי, עליזה מחבר. האם אובייקט מושך קשב חזותי באופן ספונטאני-כהן
 ( 002440528) .2004סברנסקי. ]האם אוביקט מושך קשב חזותי באפן ספונטני?[. ]תשס"ה[ -כהן

 .קשב

 .תפיסה חזותית

 (כונת אישיותספונטניות )ת
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 קלי.תנ תשמ"ז 152.14

בהעדר קונפליקט ישיר בין אינפורמציה  Stroop-דניה מחבר. תנאים לקיומו של אפקט ה ,קליפלד
לשונית ואינפורמציה של צבע במשימות שונות / דניה קליפלד. ]תנאים לקיומו של אפקט הסטרופ 

. 1987תשמ"ז[ ] .[נפורמציה של צבע במשימות שונותקונפליקט ישיר בין אינפורמציה לשונית ואי
(002440390 ) 

 .מבחן סטרופ

 .תפיסה חזותית

 .תפיסת תמונה

 .הבטים פסיכולוגיים --עבוד מידע אנושי 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 וול.מו תשל"ה 152.4

רחל מחבר. מודעות לדחף עויינות ועכבת אשמה המושלכים בט.א.ט. כמנבא של טווח  ,וולף
דחף והעכבה / רחל וולף. ]מודעות לדחף עוינות ועכבת אשמה המשלכים בט.א.ט. כמנבא הכללת ה

 ( 002440779. )1975של טוח הכללת הדחף והעכבה[. תשל"ה 

 (פסיכולוגיה)עוינות 

 .אשמה

 .עכבות

 .מבחן התפסת נושאים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 בסט.שי תשל"ה 153.93

ספר / -נדר קבוצתי כמכשיר סינון למתחילי ביתשל ב Test-retest חנה מחבר. שיטת ,בסטיאנס
 [ספר[. ]תשל"ה-של בנדר קבוצתי כמכשיר סנון למתחלי בית Test-retest חנה בסטיאנט. ]שיטת

1975. (002440774 ) 

 .מבדקים --מוכנות לבית ספר 

 .מבחן בנדר
 ספרייה :

Psychology 

 

 

  



 

 פרי.חמ תשס"ו 155.283

עבודה? : חקירה של שאלון אישיות חדש / מאת: הלה מחבר. חמש הגדולות בעולם ה ,פריאור
 ( 002440663. )2006הלה פריאור. ]תשס"ו[ 

 .שאלוני אישיות

 .מבחני תעסוקה

 .מודל חמש התכונות הגדולות
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 פרנ.מא תשס"ה 155.4
פרנקל, שרון מחבר. מאפייני תמות היחסים של הילד, בייצוגי הילד את העצמי ואת ההורה, 

ביצוגי הילד את העצמי  ,ות ההורה ובהעדרו / שרון פרנקל. ]מאפיני תמות היחסים של הילדבנוכח
 ( 002440557. )2004ואת ההורה, בנוכחות ההורה ובהעדרו[. ]תשס"ה[ 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורים וילדים 

 .עצמי אצל ילדים

 .כשר ספורי אצל ילדים

 (העברה )פסיכולוגיה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 הור.הת תשס"ו 155.6443
הורביץ, אורי מחבר. התמודדותן של אלמנות בגיל הזקנה עם אובדן בן זוג על פי המודל הדו 

מסלולי לשכול : הבדלים בתפקוד ובקשר לנפטר על מידת האמונה בהישארות הנפש והמשיכה 
הדו למוות / אורי הורביץ. ]התמודדותן של אלמנות בגיל הזקנה עם אבדן בן זוג על פי המודל 

 ( 002440709. )2006מסלולי לשכול[. ]תשס"ו[ 

 .פסיכולוגיה --אלמנות 

 .התנהגות אבדנית --אלמנות 

 .הבטים פסיכולוגיים --אלמנות )נ בשורוק( 

 .אבדן )פסיכולוגיה( בזקנה

 .שכול בזקנה

 .השארות הנפש
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 חננ.הס תשנ"א 155.9042

-ים ומתן מידע לרגישניים כעזרה בהתמודדות עם מצבדעת למדחיקנ-יוסי מחבר. הסחת ,חננאל
 ( 002440722. )1991דחק הכרוך בכאב / יוסי חננאל. ]תשנ"א[ 

 (פסיכולוגיה)הדחקה 

 (מנגנוני הגנה )פסיכולוגיה

 .התמודדות עם לחץ נפשי

 .הבטים פסיכולוגיים -- כאב
 ספרייה :

Psychology 

 

 

  



 

 צבר.הש תשס"ה 155.92
ה זמנית אקספרימנטלית של בולטות המות על מידת השמרנות . השפע-1974צברלינג, ארז, 

הפוליטית של משתתפים בימין ובשמאל / מאת: ארז צברלינג. ]השפעה זמנית אקספרימנטלית 
. 2005תשס"ה[ ] .[של בולטות המות על מדת השמרנות הפוליטית של משתתפים בימין ובשמאל

(002440569 ) 

 .פסיכולוגייםהבטים  --ימין ושמאל )מדע המדינה( 

 .הבטים פסיכולוגיים --מות 

 (פסיכולוגיה)השפעה 

 .שמרנות
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אדר.פח תשס"ה 155.937

תחושת הנצחיות  ,אדרס, איתי מחבר. הפחד מפני המוות האישי : ההשפעות של מפגש עם המוות
 ( 002440752) .2005וסגנון ההתקשרות / איתי אדרס. ]הפחד מפני המות האישי[. ]תשס"ה[ 

 .פחד ממות

 (אבדן )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --השארות הנפש 

 (פסיכולוגיה)התקשרות 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 שי.תהל תשע"ו 155.937

מחבר. תהליכים ראשוניים של עיבוד גירויים הקשורים למוות / מאת: אליהו  -1978אליהו,  ,שי
 ( 002440073. )2016למות[. תשע"ו  שי. ]תהליכים ראשוניים של עבוד גרויים הקשורים

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --עבוד מידע אנושי 

 .הבטים פסיכולוגיים --אימה 

 .הבטים פסיכולוגיים --מות 

 .פחד ממות

 .גריה מחית

 .רגשות וקוגניטיביות

 .פסיכולוגיה של העצמי

 .פסיכולוגיה --ם סטודנטי
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ארי.בר תשע"ו 158.1

ספרי צמרת, תשע"ו  : אריאל, אילה מחבר. ברא את עולמך בדרכי הבורא / אילה אריאל. אזור
2016( .002435086 ) 

 .רעיונות והגיגים -- --בראשית. פרק א  --תנ"ך. 

 .חיים רוחניים

 .בריאת העולם

 .מדריכים -- הגשמה עצמית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

 מוט.מי תשע"ו 158.7
מחבר. מיהו 'בן הזוג התומך' : סגנון התקשרות כמנבא תמיכה בבן זוג  -1986מוטיל, שלוה, 

. 2016העורך נסיעות עבודה תכופות והקשר לשביעות הרצון מהנישואין / שלוה מוטיל. תשע"ו 
(002440945 ) 

 .לפסיכולוגיה המחלקה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 (התקשרות )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --רשתות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --נסיעות בעניני עבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- עבודה ומשפחה

 .שביעות רצון

 .איכות חיי נשואין

 .פסיכולוגיה -- בני זוג

 .הבטים פסיכולוגיים --תעסוקה  --זוגות נשואים 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 מעו.קש תשס"ו 158.7
מצר, הלה מחבר. הקשר בין התנגדות לשינוי לבין נטיות תעסוקתיות ובחירת תעסוקה / -מעוז

מצר. ]הקשר בין התנגדות לשנוי לבין נטיות תעסוקתיות ובחירת תעסוקה[. -מאת: הילה מעוז
 ( 002440412. )2006]תשס"ו[ 

 (שנוי )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגייםהבטים  -- הכונה מקצועית

 .הבטים פסיכולוגיים --שאיפות מקצועיות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- ספוק בעבודה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 לור.על תשע"ו 300.1
לוריא, יובל מחבר. על ההוויה החברתית : קריאה מושגית בתנ"ך ובפילוסופיה היוונית / יובל 

 ( 002439559. )2016לוריא. ]על ההויה החברתית[. תל אביב : רסלינג, 

 .פילוסופיה -- --תנ"ך 

 .פילוסופיה עתיקה

 .פילוסופיה -- מדעי החברה
 ספרייה :

Philosophy 

 

 ריס.הש תשס"ו 302.3

צביה מחבר. השפעות של מעבר מקבוצה לקבוצה, משך השייכות לקבוצת המקור ומספר  ,ריסיס
בוצה לקבוצה, קבוצתית / מאת: צביה ריסיס. ]השפעות של מעבר מק-על הטיה בין ,העוברים

. 2005קבוצתית[. ]תשס"ו[ -משך השיכות לקבוצת המקור ומספר העוברים, על הטיה בין
(002440627 ) 

 .הבטים פסיכולוגיים --קבוצות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסים בין קבוצתיים 

 (שיכות )פסיכולוגיה חברתית

 (פסיכולוגיה)התחברות 
 ספרייה :

Psychology 



 

 

 תשע"ז מזר.מצ 303.483
מזרחי, יונתן מחבר. מציורי המערות לטלפון החכם : האבולוציה של המציאות המדומה : 

היסטוריה תרבותית של טכנולוגית המידע והתקשורת : הערות על תולדות המציאות המדומה, 
 ( 002440656) .2017הדיגיטליות וקיצור הזמן / יונתן מזרחי. ]פתח תקוה[ : סטימצקי, 

 .יתמציאות וירטואל

 .מידע, טכנולוגיה

 .תקשרת בין אישית

 .20-המאה ה --היסטוריה  --טכנולוגיה 

 .מרחב קיברנטי
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 זלו.תמ תשע"ו 306.09533
מחבר. ה'תמורה הדמוגרפית' בסעודיה : אתרי שידוכים כאינדיקטור  -1987זלוטניק, אביתר, 

 ( 002441106) .2016ה / אביתר זלוטניק. תשע"ו לבחינת פערים תרבותיים בין ריאד' לבין מכ

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ערב הסעודית --שנוי חנוכי 

 .ערב הסעודית --פגישות הכרות )בין גברים לנשים( באינטרנט 

 .מצב חברתי --ערב הסעודית 

 .הוי ומנהגים --ערב הסעודית 
 ספרייה :

History 

 

 

 ברו.יו תשע"ז 306.301

-אלי מחבר. יופי של צריכה : חקירה אסתטית של המוצר המעוצב / אלי ברודרמן. רמת ,ברודרמן
 ( 002440678. )2017אילן, תשע"ז -אוניברסיטת בר : גן

 .אסתטיקה

 (כלכלה)צריכה 

 .פילוסופיה ואסתטיקה --צריכה )כלכלה( 

 .18-המאה ה -- היסטוריה -- אנגליה --צריכה )כלכלה( 
 פילוסופיה ואסתטיקה --עצוב 

 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 רוק.עב תשע"ז 306.362

-מחבר. העבדות בעת העתיקה : בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני -1930דוד,  ,רוקח
ינואר  -מאייר. הדפסה מתוקנת -קווי דמיון ושוני / דוד רוקח ; עורכת: חיה וטנשטיין : הרומי

 ( 002440928. )2017: האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ז[ רעננה  .2017

 .היסטוריה -- עבדות

 .מקורות --עבדות 

 .היסטוריה --עבדים 

 .מקורות -- עבדים

 .התמרֻדיות עבדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

 אסו.יצ תשע"ו 321.609536

ערביות מלוכות  : מחבר. יציבות משטרים מונרכיים ומהפכות אזוריות -1987אסולין, ירון, 
 ( 002441186) .2016/ ירון אסולין. תשע"ו  2010-2013במהלך אירועי האביב הערבי 

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 -2010האביב הערבי, 

 .ארצות ערב --מהפכות 

 .ירדן --מלוכה 

 .מרוקו --מלוכה 

 .המפרץ הפרסי, אזור --מלוכה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 מרק.לש תשע"ו 335.42
מרקס, קרל מחבר. לשאלת היהודים : כתבים מוקדמים / קרל מרקס ; עורך: אורי זילברשייד ; 

תרגום: רועי בר, אורי זילברשייד ; ייעוץ מדעי: עודד בלבן, מנחם לוז, עוזי אלידע. חולון : רסלינג, 
2016-. (002439428 ) 

 .קומוניזם

 .קומוניזם וחברה

 .זם ויהדותקומוני

 .סוציאליזם

 .דת ומדינה

 .הבעיה היהודית

 .כלכלה מרקסיסטית

 .מטריאליזם היסטורי
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 פינ.הש תשע"ז 362.20422
מחבר. השפעת מידע חינוכי לעומת מידע נרטיבי על עמדות כלפי אנשים  -1985פינקלשטין, דניאל, 

ידע חנוכי לעמת מידע נרטיבי על עמדות עם הפרעה נפשית קשה / דניאל פינקלשטיין. ]השפעת מ
 ( 002440944. )2016כלפי אנשים עם הפרעה נפשית קשה[. תשע"ז 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל -- חולי נפש

 .דעת קהל --מחלות נפש 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית

 .הבטים פסיכולוגיים -- שנוי עמדות
 ספרייה :

Psychology 

 

 מכו.אנ תשנ"ו 362.293

 Van Nuys : World Services Office, 1996. (002419263 ) .מכורים אנונימיים

 .תכניות שנים עשר הצעדים

 .טפול --מתמכרים לסמים 

 .שקום -- מתמכרים לסמים
 ספרייה :

Social Sciences 



 

 

 כהן.הא תשע"ו 371.33

ות ותקשורת מבוססת תקשוב מונעת שחיקה בקרב מחבר. האם שיתופי -1978פנינה עדי,  ,כהן
פנינה עדי כהן. ]האם שתופיות ותקשרת מבססת תקשוב מונעת שחיקה בקרב מורים?[.  / ?מורים

 ( 002440143) .2016תשע"ו 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .שתוף פעלה

 .תקשרת בחנוך

 .טכנולוגיה חנוכית

 .ת גומלין חברתיתפעילו

 .טלקומוניקציה

 (שחיקה )פסיכולוגיה

 .רשתות חברתיות --מורים 

 .השפעת חדושים טכנולוגיים --מורים 

 .פסיכולוגיה -- מורים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 נעמ.תת תשל"ה 371.9

 שלומית נעמן. / נעמן, שלומית מחבר. תת משיגות ומיקום שליטה אצל ילדים ממוצעים ומחוננים
 ( 002440758) .1975]תת משיגות ומקום שליטה אצל ילדים ממצעים ומחוננים[. ]תשל"ה[ 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --תת משיגים 

 .מוקד שליטה

 .פסיכולוגיה --ילדים מחוננים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --תלמידי בתי ספר יסודיים 
 ייה :ספר

Psychology 

 

 

 פוי.אל תשס"א 371.92

ראובן  /ר. אל תקבלוני כמות שאני : קידום האדם עם פיגור תפקודי פוירשטין, ראובן מחב
פוירשטיין, יעקב רנד, רפאל ש. פוירשטיין. מהדורה שניה.. ירושלים : המרכז הבינלאומי לקידום 

 ( 002440751. )2001קנדה, -ויצו-כושר הלמידה ; המכון למחקר ע"ש הדסה

 .גייםהבטים פסיכולו --חנוך  --ילדים מגבלים בשכלם 

 .שקום -- ילדים מגבלים בשכלם

 .מורים ותלמידים, יחסים
 ספרייה :

Education 

 

 רוז.קש תשע"ו 372.47

יכולת היקש, תהלוך  : מחבר. קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים -1987רוזנפלד, שירי, 
 ( 002439798. )2016טקסט וזיכרון עבודה / שירי רוזנפלד. תשע"ו 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבנת הנקרא

 .הפרעות קוגניטיביות אצל ילדים

 .זכרון לטוח קצר
 ספרייה :

Education 



 

 

 נוי.דפ תשנ"ו 378.198019

חן מחבר. דפוסי הקשרות, תפיסת הקשר עם ההורים ובדידות אצל סטודנטים במעבר -טל ,נוי
 ( 002440408. )1996חן נוי. ]תשנ"ו[ -לאוניברסיטה / מאת: טל

 .הבטים פסיכולוגיים --בדידות 

 (התקשרות )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --הורים וילדים 

 .פסיכולוגיה -- סטודנטים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אקו.תו תשע"ז 398.23

 ; אומברטו מחבר. תולדות האגדות : סיפורם של מקומות אגדיים / בעריכת אומברטו אקו ,אקו

ביתן, -זמורה ,עית: שרה לוטן. פארק תעשיות תפן ]חמן[, חבל מודיעין : כנרתתרגום ועריכה מקצו
 ( 002440468[. )2016]תשע"ז 

 .מיתוסים גאוגרפיים

 .מיתוסים גאוגרפיים בספרות

 .מקומות דמיוניים בספרות

 .חמר מאיר --מיתוסים גאוגרפיים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 2016גינצברג  540

 - HIV אדמנטניות כמעכבים פוטנציאליים של האנזים-זרות אזאמחבר. נג -1991 ,גינצברג, מלכי

 ( 002440521. )2016מלכי גינצברג. תשע"ז  / פרוטאז

 .המחלקה לכימיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מעכבי פרוטאז

 .מחקר --אידס )נגיפים( 

 .מחקר -- אנזימים
 ספרייה :

Chemistry 

 

 

 2016לוי -אחדות 574

על אסטרוציטים במוח חולדות מכורות  DHEA מחבר. השפעת טיפול -1988הדס,  ,לוי-אחדות
 לוי. ]השפעת טפול-הדס אחדות / DTI - לקוקאין וחיזויי סיכויי גמילה על ידי הדמיה מוחית

DHEA על אסטרוציטים במח חלדות מכורות לקוקאין וחזויי סכויי גמילה על ידי הדמיה מחית 

- DTI].  ( 002440388. )2016תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --נסויים  --חלדות 

 .אסטרוציטים

 .התמכרות לקוקאין

 .גמילה מחמרים ממכרים
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 



 2016ארביב  574

טופאג'י ותהליך האו Endoplasmic reticulum מחבר. פענוח הקשר בין עקת -1991ארביב, שיר, 
 Endoplasmic reticulumשיר ארביב. ]פענוח הקשר בין עקת  / C. elegans בחיית המודל

 ( 002440395) .2016תשע"ז  .[C. elegans ותהליך האוטופג'י בחית המודל

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --קינורהבדיטיס אלגנס 

 .טיתפלסמ-רשתית תוך
 ספרייה :

Cen.lib-Office 

 

 

 2016עמר -בן דלק 574
מחבר. חקר השלבים המוקדמים בתהליך הקיפול של האנזים אדנילט  -1988עמר, מעין, -בן דלק

עמר. ]חקר -קינאז : תפקידן של אינטראקציות מקומיות בהכוונת תהלחך הקיפול / מעיין בן דלק
 ( 002440455) .2016ינז[. תשע"ו השלבים המקדמים בתהליך הקפול של האנזים אדנילט ק

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .אדנילט קינז

 .קפול חלבונים

 .מחקר --אנזימים 

 .חלבון-אינטראקציות חלבון
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016בראלי  574

כרות לקוקאין במודל מחבר. אופיפרמול ובקלופן כטיפול משולב להתמ -1989צפנת,  ,בראלי
צפנת בראלי. ]אופיפרמול ובקלופן כטפול משלב להתמכרות לקוקאין במודל חלדה[.  / חולדה

 ( 002440462) .2016תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .טפול --התמכרות לקוקאין 

 .גמילה מחמרים ממכרים

 .מחקר -- נסויים --חלדות 
 ספרייה :

Cen.lib-Office 

 

 

 2016ג'יאן  574

עקב פגיעה  Endoplasmic reticulum מחבר. פענוח מנגנון העמידות לעקת -1990 ,ג'יאן, חי
 ( 002440926. )2016חי ג'יאן. תשע"ז  / C. elegans בנוירונים הסנסורים ב

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר -- יטיס אלגנסקינורהבד

 .פלסמטית-רשתית תוך

 .מחקר -- נוירונים
 ספרייה :

Cen.lib-Office 

 

 

  



 2016לטובה -זה-גם 574
מחבר. חקר ההשפעה של עקה גרעינונית על תוחלת תאים המודבקים  -1990גם זה לטובה, חן, 

 חן גם זה לטובה. ]חקר ההשפעה של עקה / p53 תוך בחינת מעורבות החלבון KSHV-בנגיף ה
תשע"ז  .[p53 תוך בחינת מערבות החלבון KSHV-גרעינונית על תוחלת תאים המדבקים בנגיף ה

2016. (002441205 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר --חלבונים 

 .מחקר --תאים 

 .נגיפי הרפס

 .סרקומת קפושי
 ספרייה :

Cen.lib-Office 

 

 

 2016ולטמן  574

במנגנון עיכוב יצירת הביופילם בכחולית  2352מחבר. אפיון תפקיד הגן  -1984בוריס,  ,לטמןו
Synechococcus elongatus PCC7942 /  במנגנון עכוב  2352בוריס ולטמן. ]אפיון תפקיד הגן

 002440413) .2016תשע"ז  .[Synechococcus elongatus PCC7942 יצירת הביופילם בכחלית

) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -בר אוניברסיטת

 .מחקר --כחליות 

 .ביופילם
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016חלפון  574

באוכלוסיות נבחרות של תאי  RNA editing מחבר. זיהוי ואפיון תהליכי -1988חלפון, שושנה, 
 RNA ואפיון תהליכי שושנה חלפון. ]זהוי / Drosophila melanogaster עצב בזבובי הפירות

editing באוכלוסיות נבחרות של תאי עצב בזבובי הפרות Drosophila melanogaster].  תשע"ז
2016( .002440419 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ר.נ.א

 .מחקר --זבוב החמץ 

 .מחקר --נוירונים 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016מזרחי  574
מחבר. שינויים מרחביים ועונתיים בתפוצת אוכלוסיות הפיטופלנקטון במפרץ  -1987מזרחי, נעם, 

אילת / נועם מזרחי. ]שנויים מרחביים ועונתיים בתפוצת אוכלוסיות הפיטופלנקטון במפרץ 
 ( 002440525) .2016אילת[. תשע"ו 

 .החייםהפקולטה למדעי  --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 אילת, מפרץ --ישראל  --פיטופלנקטון 

 .מפרץ ,אילת --ישראל  --אצות ים 

 .אילת, מפרץ --ישראל  --שנויי אקלים 

 .אילת, מפרץ
 ספרייה :

Life Sciences 



 

 

 2017רוזיליו -שויקי 574

על תאי סרטן  E260 סרטני-מחבר. בחינת השפעת החומר האנטי -1989 ,רוזיליו, לימור-שויקי
על תאי  E260 סרטני-רוזיליו. ]בחינת השפעת החמר האנטי-לימור שויקי / ורתייםהמעי הגס גר

 ( 002440383. )2017סרטן המעי הגס גרורתיים[. תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .אמצעים אנטי סרטניים

 .סרטן -- המעי הגס

 .גרורות
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016ינפלד שט 574
מחבר. השראת התמיינות על תאי גזע עובריים הומניים לתאי כליה לצורך  -1992שטינפלד, רחל, 

יצירה של מערכת מודל למחלות כלייתיות / רחל שטיינפלד. ]השראת התמינות על תאי גזע 
 .2016עבריים הומניים לתאי כליה לצרך יצירה של מערכת מודל למחלות כליתיות[. תשע"ו 

(002440446 ) 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר
 מחלות --כליות 

 .מחקר --תאי גזע עבריים 

 .התמינות תאים
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016שמול  574

מחבר. התמיינות של תאי פוטורצפטורים מתאי גזע עוברים אנושים עבור  -1990 ,שמול, אסתר
ברידי / אסתר שמול. ]התמינות של תאי פוטורצפטורים מתאי גזע עבריים פיתוח שתל רשתית הי

 ( 002440409. )2016אנושיים עבור פתוח שתל רשתית היברידי[. תשע"ז 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .מחקר --תאי גזע עבריים 

 .קולטני אור
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016שקרצ'י  574

-ו srGAP2A מחבר. אפיון והשוואת המבנה והפעילות של הפראלוגים -1989 ,שקרצ'י, סיון
srGAP2C הכוללים את דומיין ה-F-BAR /  סיון שקרצ'י. ]אפיון והשואת המבנה והפעילות של

 ( 002441135. )2016תשע"ז  .[F-BAR-הכוללים את דומין ה srGAP2C-ו srGAP2Aהפרלוגים 

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מחקר -- חלבונים

 .חלבון-אינטראקציות חלבון

 .קפול חלבונים

 .מערכת העצבים
 ספרייה :

Life Sciences 

 



 

 2016פלס  610

מחבר. אורח חיים בריאותי במשפחות חרדיות צעירות / חגית פלס. ]ארח חיים  -1973 ,פלס, חגית
 ( 002440498. )2016ת צעירות[. תשע"ז בריאותי במשפחות חרדיו

 .בית הספר לרפואה --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ישראל -- בריאות והיגינה --משפחות צעירות 

 .ישראל --בריאות והיגינה  --חרדים 

 .תזונה -- ישראל --משפחות צעירות 

 .תזונה --ישראל  --חרדים 

 .ארחות חיים --ישראל  --חרדים 

 .הבטים בריאותיים --ארחות חיים 

 .הבטים בריאותיים --פעילות גופנית 

 .הבטים בריאותיים -- (שנה )ש בצירה

 .ישראל -- בריאות, התנהגות
 ספרייה :

Medicine 

 

 

 סבא.לו תשע"ו 615.852

מחבר. ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד  -1971דפנה,  ,גוטמן-סבאג
גוטמן. ]לווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני[. תשע"ו -ל התומך / דפנה סבאגמנקודת מבטו ש

2016. (002440735 ) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פחד ממות

 .הבטים פסיכולוגיים --מות 

 .רשתות חברתיות --חולים סופניים 

 .תפיסת תפקיד

 .טפול פליאטיבי

 (פול רפואיטפול רוחני )ט

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחניות 

 .הבטים פסיכולוגיים --טפול בחולים סופניים 

 .עמדות --טפול רפואי, צותים 

 (הוספיס )טפול בחולים סופניים
 ספרייה :

Education 

 

 

 לקו.הש תשס"ו 616.8526

ליזה מחבר. השתנות העיסוק בתמות תלות וערך עצמי בקרב אנורקטיות לעומת  ,לקואה
הקאה, בשלב האקוטי של המחלה לעומת שלב של הטבה סימפטומטית / -רום של בליעההספקט

השתנות העסוק בתמות תלות וערך עצמי בקרב אנורקטיות לעמת ] .מאת: ליזה לקואה
בשלב האקוטי של המחלה לעמת שלב של הטבה סימפטומטית[.  ,הקאה-הספקטרום של בליעה

 ( 002440630. )2006]תשס"ו[ 

 .פסיכולוגיה --חולים  --ווזה אנורקסיה נר

 .הבטים פסיכולוגיים --הפרעות אכילה אצל נשים 

 (תלות )פסיכולוגיה

 .דמוי עצמי בגיל ההתבגרות

 .דמוי עצמי אצל נשים
 ספרייה :

Psychology 



 

 

 עשת.פת תשס"ט 616.8914

 יששכר מחבר. פתח לנו שער : סיפורים קצרים על פסיכותרפיה בזמני חורבן, גלות, נחמה ,עשת
 ( 002420740. )2009וגאולה / מאת יששכר עשת. ]ישראל[ : יששכר עשת, 

 .פסיכותרפיה

 .יהדות ופסיכולוגיה

 .תקוה

 .רוחה נפשית

 .קבלה עצמית

 .הגשמה עצמית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 סי.בי תשע"ז 616.89142

CBT כהן, אנתוני ג'ודית א.  :ממוקד טראומה לטיפול בילדים ובנוער : יישומים מעשיים / עורכים
ממקד טראומה לטפול בילדים ובנער[.  CBT] .פ. מנרינו, אסתר דבלינגר ; מאנגלית: דורית שריג

 ( 002439541. )2016קרית ביאליק : אח, תשע"ז 

 .תרפיה קוגניטיבית לילדים

 .תרפיה קוגניטיבית למתבגרים

 .תרפיה התנהגותית לילדים

 .תרפיה התנהגותית למתבגרים

 .ילדיםפסיכותרפיה של 

 .פסיכותרפיה של מתבגרים

 .טפול --טראומה נפשית אצל ילדים 

 .טפול -- טראומה נפשית בגיל ההתבגרות

 .טפול --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות אצל ילדים 

 .טפול --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות בגיל ההתבגרות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 לוי.טפ תשע"ו 616.891523

רונית לוי. ]טפול  /ר. טיפול בפסיכודרמה מנקודת מבטם של מתבגרים מחב -1970לוי, רונית, 
 ( 002440948. )2016בפסיכודרמה מנקדת מבטם של מתבגרים[. תשע"ו 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --שמושים תרפיים  --דרמה 

 .עמדות --מתבגרים 

 .פסיכולוגיה של מתבגרים
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 ברב.תפ תשע"ו 616.898
מחבר. תפקידה של התלותיות בקשר בין יחסי האובייקט לאיכות  -1983רולסמך, רונית, -ברבי

חיים באוכלוסיית הספקטרום הסכיזופרני / רונית ברבי רולסמך. ]תפקידה של התלותיות בקשר 
. 2016תשע"ו  .[בין יחסי האוביקט לאיכות חיים באוכלוסית הספקטרום הסכיזופרני

(002440762 ) 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (תלות )פסיכולוגיה

 (יחסי אוביקט )פסיכואנליזה

 .איכות חיים

 .פסיכולוגיה --סכיזופרנים 

 .הבטים פסיכולוגיים --סכיזופרניה 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ונו.הפ תשל"ה 616.898
יקי מחבר. הפרעות במשמעות המלים אצל חולים סכיזופרניים והשפעתן על גרוסטין, ו-ונונו

 ( 002440792. )1975חשיבתן / ויקי ונונו. ]תשל"ה[ 

 .לשון -- סכיזופרנים

 .הבטים פסיכולוגיים --תקשרת מלולית 

 .הבטים פסיכולוגיים --עבוד מידע אנושי 

 .פסיכולינגויסטיקה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ו תשע"ולב.שנ 618.9285882
מחבר. שינויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חום בקרב ילדים על הספקטרום  -1982לב, רבקה, 

האוטיסטי / רבקה לב. ]שנויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חם בקרב ילדים על הספקטרום 
 ( 002440079. )2016האוטיסטי[. תשע"ו 

 .וךבית הספר לחנ --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .בריאות והיגינה --ילדים אוטיסטיים 

 .שנוי התנהגות --ילדים אוטיסטיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם אצל ילדים 

 .הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים

 .פסיכולוגיה --חולים  -- הפרעות הקשת האוטיסטית

 .הבטים פסיכולוגיים --מחלות חם אצל ילדים 

 .הערכת התנהגות של ילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 טרמ.תח תשע"ז 650.1

טראמפ בשיתוף  'טרמפ, דונלד מחבר. תחשוב כמו מנצח : המדריך הנשיאותי להצלחה / דונלד ג
-עם מרדית' מקאייבר ; מאנגלית: אורי עקביה, גיא לנדאו, יונתן בק, נמרוד זוטא. אשקלון : סלע

 ( 002439893. )2017מאיר, תשע"ז 

 .טרמפ, דונלד

 .יםהצלחה בעסק

 .ארה"ב --הצלחה בעסקים 

 .הצלחה

 .ארה"ב --הצלחה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 גלר.סי תשע"ו 704.961689

(. The studio) עיצוב והפקה: אביגיל ריינר -גלר, קרן אמן. סינדרום פירנצה / קרן גלר ; קטלוג 
 ( 002440315[. )2016ארט, ]-גלריה רו : תל אביב
 גלר, קרן

Art and mental illness. 

Mental illness -- Animal models. 

 .תערוכות -- מחלות נפש באמנות

 .חמר מאיר --בעלי חיים 

 .תערוכות -- ישראל --צלום אמנותי 

VM 

Cen.lib-Special Books 

 

 

 רוז.אמ תשע"ו 776
מחבר. אמנות והסייברספייס / אבי רוזן ; עורך הספר: יואב שיבר. ]אמנות  -1955רוזן, אבי, 

 ( 002429964. )2016יברספיס[. תל אביב : רסלינג, והס

 .20-המאה ה --אמנות מודרנית 

 .21-המאה ה --אמנות מודרנית 

 .אמנות ופילוסופיה

 .מרחב קיברנטי
 חלל וזמן באמנות

 .אמנות מחשב

 .אמנות מחשב

 .מדיה דיגיטלית

 .אמנות ניו מדיה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 לחש.לה תשע"ז 808.8

יהונתן דיין. ]לחשב,  :טל, לטייל / קרול, סטיבנסון, דיקנס, הזליט ; מאנגליתלחשוב, להתב
 ספרייה :( 002440511) .2016להתבטל, לטיל[. ]ירושלים[ : תשע נשמות, ]תשע"ז[ 

Literature 

 

 

  



 

 אוג.פר תשע"ז 818.5

 ; תומס ה. מחבר. הפרטים שהושמטו : רומן / תומס ה' אוגדן ; תרגם מאנגלית: יואב כ"ץ ,אוגדן

 ספרייה :( 002439355[. )2017עריכה: יעל ינאי. ]הפרטים שהשמטו[. תל אביב : עם עובד, תשע"ז ]

Cen.lib-Stacks 

 

 

 וול.הב תשע"ז 818.5

 -הבט הביתה, מלאך : סיפור החיים הגנוזים / תומאס וולף ; תרגם מאנגלית  .וולף, תומס מחבר
טסלר ; פתח דבר מאת מקסוול א' דליה  -עודד וולקשטיין ; ערכה  -אחרית דבר  ; עודד פלד

 ייה :ספר( 002440507. )2016ירושלים : כרמל, תשע"ז  .פרקינס

Literature 

 

 

 לונ.מג תשע"ז 818.5

המגפה הסמוקה / ג'ק לונדון ; תרגמה מאנגלית והוסיפה אחרית דבר: ניצה  .לונדון, ג'ק מחבר
 ( 002439952). 2017ראובן מירן. בנימינה : נהר ספרים, תשע"ז  :פלד ; פתח דבר

 ג'ק ,לונדון

American fiction -- 20th century -- Translations into Hebrew. 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 לי.אני תשע"ו 818.5

 :יאנג לי ; מאנגלית-מחבר. אני מבקש מאמא שלי לשיר : מבחר שירים / לי -1957ינג, -לי ,לי

 ספרייה :( 002440503) 2016מכבית מלכין ויואב ורדי. ירושלים : כרמל, תשע"ו 

Literature 

 

 

 פול.עמ תשמ"ט 818.5
-פולט, קן מחבר. עמודי תבל / קן פולט ; מאנגלית: ציפי בורסוק ; עריכה: אורלי דורון. מושב בן

 ספרייה :( 002440029) .[1989] ,שמן: מודן

Cen.lib-Stacks 

 

 

 פיצ.ענ תשע"ז 818.5
וט פיצג'רלד ; תרגום מאנגלית: חוה פיצג'רלד, פרנסיס סקוט מחבר. ענוג הוא הלילה / פ' סק

 ספרייה :( 002440591. )2016כפרי. ]ענג הוא הלילה[. ]חולון[ : אוריון, ]תשע"ז[ 

Literature 

 

 

 פרנ.טה תשע"ז 818.5

טוהר : רומן / ג'ונתן פראנזן ; תרגם מאנגלית: ארז וולק ; עורכת הספר: יעל  .פרנזן, ג'ונתן מחבר
 ספרייה :( 002440888[. )2017, תשע"ז ]טהר[. תל אביב : עם עובד] .ינאי

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

 מבו.הב תשע"ז 818.6

מחבר. הביטו בחולמים / אימבולו מבואה ; מאנגלית: אמנון כץ. חבל  -1982 ,מבואה, אימבולו
 ספרייה :( 002439329[. )2016ביתן, ]תשע"ז -כנרת, זמורה : מודיעין

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ג'ימ.מת תשע"ב 828.91
מחבר. מת מחר / פיטר ג'יימס ; מאנגלית: יאיר לוינשטיין. קריית גת : קוראים,  ג'ימס, פיטר

 ספרייה :( 002440078) .2012

Cen.lib-Stacks 

 

 

 הור.על תש"ס 828.91

הד ארצי, תש"ס  :הורנבי, ניק מחבר. על הילד / ניק הורנבי ; מאנגלית: רונן אליאב. אור יהודה 
 ספרייה :( 002439937[. )2000]

Cen.lib-Stacks 

 

 

 הוק.בח תשע"ה 828.92
הוקינס, פולה מחבר. הבחורה על הרכבת / פולה הוקינס ; עברית: הדסה הנדלר. ירושלים : כתר 

 ספרייה :( 002440076) .[2015] ,ספרים

Cen.lib-Stacks 

 

 

 וול.או תשע"ו 833.91

פרית בני ברק : ס .וולף, כריסטה מחבר. אוגוסט : סיפור / כריסטה וולף ; מגרמנית: אברם קנטור
 ספרייה :( 002439919) 2016פועלים, .

Literature 

 

 

 קלו.נק תשע"ז 833.91

מחבר. הנקודה העיוורת של השטן : סיפורים / אלכסנדר קלוגה ;  -1932 ,קלוגה, אלכסנדר
בחרה וערכה את הנוסח: אסתר דותן ; מאמר נלווה מאת אנדריאס הויסן ;  ;מגרמנית: נועה קול 

 ( 002438944. )2016העורת של השטן[. תל אביב : פיתום, תשע"ז  מאנגלית: אסתר דותן. ]הנקדה
 תרגומים לעברית -- 21-המאה ה --ספורים קצרים, גרמנית 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 מרט.אנ תשע"ז 839.7

הארי מארטינסון ;  / מחבר. אניארה : חיזיון על האדם בזמן ובמרחב 1904-1978מרטינסון, הרי, 
 002439359) .2016רוקם. ]תל אביב[ : קשב לשירה, תשע"ז -חזןתרגמה משוודית: גלית 

 ספרייה :(

Literature 

 

 

  



 

 סימ.שע תשע"ז 848.91
סימנון, ז'ורז' מחבר. השען מאוורטון / ז'ורז' סימנון ; תרגמה מצרפתית: רמה איילון ; עורכת 

 002439368) .[2016]נור. ]השען מאורטון[. תל אביב : עם עובד, תשע"ז -הספר: רימונה די

 ספרייה :(

Literature 

 

 

 לבר.סמ תשע"ז 863

תשע נשמות,  : [לבררו, מריו מחבר. סמוך עלי / מריו לבררו ; מספרדית: ארז וולק. ]ירושלים
 ספרייה :( 002440582. )2017]תשע"ז[ 

Literature 

 

 

 מול.גו תשע"ז 868.6

ברשילון.  מחבר. גוף ראשון שני / סילביה מולוי ; מספרדית: סוניה -1938מולוי, סילביה, 
 ספרייה :( 002440868. )2017]ירושלים[ : תשע נשמות, ]תשע"ז[ 

Literature 

 

 

 הסי.תא תשע"ז 881
הסיודוס מחבר. תאוגוניה / הסיודוס ; תירגם מיוונית עתיקה והוסיף מבוא והערות: שמעון 

 ספרייה :( 002440480. )2016בוזגלו. רעננה : אבן חושן, תשע"ז 

Literature 

 

 

 חרי.מש תשע"ז 888
חריץ משחת : מבחר מהשירה הלירית היוונית במאה השישית לפנה"ס / בחר, תירגם מיוונית 

 002440477. )2016עתיקה והוסיף מבוא והערות: שמעון בוזגלו. רעננה : אבן חושן, תשע"ז 
 ספרייה :(

Literature 

 

 

 אני.נש תשע"ז 891.84
עכשווית / עורכת ומתרגמת אני נשרף ואיני יכול לשאת את השקט : אנתולוגיה לשירה סלובנית 

כהן ; עורכת -ברברה פוגצ'ניק ; מתרגמת ועורכת האנתולוגיה: חוה פנחס :מהשפה הסלובנית
 ( 002440509. )2016אקדמית: קטיה שמיד. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 .תרגומים לעברית -- סלובנית, שירה

 .ביוגרפיה -- סופרים סלובנים
 ספרייה :

Literature 

 

 

 מג'י.רפ תשע"ז 895.1

 : ג'ידי מחבר. רפסודיה בשחור / ג'ידי מאג'יה ; מסינית: דניס מאייר, אמיר אור. חיפה ,מג'יה

 ספרייה :( 002439594. )2016פרדס, תשע"ז 

Literature 

 

 

  



 

 וור.דג תשע"ו 956.054

. מאנגלית: שמעון בוזגלו ; ווריק, ג'ובי מחבר. דגלים שחורים : העלייה של דאעש / ג'ובי ווריק
 ( 002440516) 2016ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, .

 1966-2006זרקאוי, אבו מצעב,  -אל

 (דאע"ש )ארגון

 .עיראק -- טרוריזם

 .המזרח התיכון --טרוריזם 

 .אסלאם -- הבטים דתיים --טרוריזם 

 .פונדמנטליזם אסלאמי

 .21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --המזרח התיכון 

 -2003 --היסטוריה  --עיראק 

 -2011 ,מלחמת אזרחים --היסטוריה  --סוריה 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --סוריה 
 ספרייה :

History 

 

 

(43)D47 פרי.לה תשע"ו 

-רוויזיוניסטים וגרמנים אנטי-טוביה מחבר. להלך בגדולות : שיתוף פעולה של ציונים ,פרילינג
טוביה פרילינג. ירושלים : יד ושם, המכון הבין לאומי  נאצים בניסיון להכרעת הרייך השלישי /

 ( 002424442. )2015לחקר השואה, תשע"ו 

 (ארגון)גרמניה החפשית 

 .גרמניה --ציונות רויזיוניסטית 

 .גרמניה -- עמידה והתנגדות --שואה 

 .גרמניה --נאציות -תנועות אנטי

 .1933-1945 -- פוליטיקה וממשל --גרמניה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(51)D5 פרו.קה תשכ"ב 
היד האנגלי עפרה -פו / י. פרויס ; תרגמה מכתב-פרויס, יוסף מחבר. הקהילה היהודית בקייפנג

 002440162) .1961פו[. ]תל אביב[ : מוזיאון הארץ, תשכ"ב -קרינסקי. ]הקהלה היהודית בקיפנג

) 

 .היסטוריה -- קיפנג --סין  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

(475)D47 תשע"ו (קפל)קפל 

תמצית מיומניו /  :85458מחבר. ישראל קפלן : הפטלינגה )אסיר( מס'  1902-2003קפלן, ישראל, 
 ( 002438941. )2016תשע"ו  ,אילתי. מהדורת משפחה.. ירושלים : כרמל-הוכן על ידי שלום קפלן

 1902-2003קפלן, ישראל, 

 .םספורים אישיי -- קובנה --ליטא  --שואה 

 .ספורים אישיים --ריגה  --לטביה  --שואה 

 (גרמניה : מחנה רכוז)קאופרינג -לנדסברג

 (דכאו )גרמניה : מחנה רכוז

 (קובנה )ליטא

 (לטביה)ריגה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(A)E305.42 מעמ.אי תשע"ז 

ם תרגו ;מעמד אישי ומגדר : נשים פלסטיניות בישראל / עורכות: היבא יזבק וליאת קוזמא 
 ( 002440530. )2017לאנגלית, מאנגלית ומערבית: נעמה זוהר. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים ערביות פלשתינאיות 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  -- נשים ערביות פלשתינאיות

 .נשים באסלאם

 .אסלאם -- הבטים דתיים --זכיות האשה 

 .אסלאם --הבטים דתיים  --פוליגמיה 

 .ישראל --פוליגמיה 

 .משפט אסלאמי -- ירשה
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(A)E323.42 יהו.של תשע"ה 
יהודה, לימור מחבר. שלטון אחד, שתי מערכות חוק ]משאב אלקטרוני[ : משטר הדינים של 

אחרים[ ;  4-ישראל בגדה המערבית / כתיבה: לימור יהודה, אן סוצ'יו, הגר פלגי הקר ]ו
שלטון אחד, שתי ] .יה רמתי ורוני פלי ; עריכה: טל דהן, תמר פלדמן וגילי רעיהמתמחות : טל

. 2014מערכות חק ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : האגודה לזכויות האזרח בישראל, ]תשע"ה[ 
(002440611 ) 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --שפיטה צבאית 

 .ומרוןיהודה וש --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --שלטון צבאי 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --התנגשות דינים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --מעמד חקי וחקים  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --שויון בפני החק 
 ספרייה :

 

 

  



 

A12 רוז.שי תשע"ז 

ל בשיחה אישית / יונתן רוזנצוויג. ראשון לציון : שיחות ברוח : גדולי ישרא .רוזנצויג, יונתן מחבר
 ( 002439529. )2017ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .פילוסופיה יהודית

 (יהדות)אמונה 

 .ימות המשיח

 .העולם הבא

 .ספרת דתית יהודית

 .לקסיקונים --ביוגרפיה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A19 שגי.בר תשע"ז 

. 2017תשע"ז  ,ר. בראשית הוא המאמין / אבי שגיא. ירושלים : כרמלשגיא, אברהם שויצר מחב
(002440016 ) 

 .משנתו --יהודה בן שמואל, הלוי 

 .משנתו --סולוביצ'יק, יוסף דב בן משה, )בוסטון( 

 .בקרת ופרשנות --ליבוביץ, ישעיהו 

 (יהדות)אמונה 

 .פילוסופיה יהודית
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

A33 טלב.וז תשע"ז 
חיים מחבר. וזאת התורה : מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל / מאת הרב חיים טלבי. טלבי, 

 ( 002440496. )2017ירושלים : מוסד הרב קוק, תשע"ז 

 .הבדלים בפסיקה של עדות וקהלות --הלכה 

 .מנהגים -- קריאת התורה
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A38 זצר.שב תרצ"ו 
: לעגענדען און אגדתא )פון תלמוד, פארשיידענע טובים -זצר, שמואל צבי מחבר. שבתים און יום

 New York City .ש"צ זעצער -זוהר און אנדערע קוואלן( / שמואל צבי זעצער ; יידיש  ,מדרשים

 ( 002441078. )1936-1937ש. צ. זעצער געזעלשאפט,  :

 .שבת

 .מועדים

 .אגדות חז"ל
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

  



 

A45 שטי.תו תשנ"ה 
רת חסד : ... על מאמר הכתוב ולך אד' חסד... בכללן... אופנים שבעים שטיגליץ, אלטר מחבר. תו

במספר חסד... עם הערות ... בשם חוט של חסד וקונטרס אחרון, גם נספח באמצע הפתיחה  ,ושנים
 ( 002430199) .מאמר מעשה נסים... / אלטער שטיעגליטץ... נתניה : הרב דוד שטיגליץ, תשנ"ה

 באורים -- -- פסוק יג --תהלים. פרק סב.  --תנ"ך. 

 .דרשות

 .הלכה -- נסים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A46=924.9 כהנ.נא תרצ"ה 
רעליגיעזע ווארט : דרשות פאר אלע אידישע ימים -כהנא, יחזקאל שרגא מחבר. דאס נאציאנאל

. 1935פרדס,  :טובים און אנדערע געלעגענהייטען / פון הרב יחזקאל שרגא כהנא... נויארק 
(002440817 ) 

Jewish sermons, American. 

Festival-day sermons. 

 .דרשות, יידיש

 .דרשות -- מועדים
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A46=924.9 מנט.מא תש"ט 

מחבר. מאנטעלס פאלקס רעדנער : דרשות און רעדעס פאר אלע ימים  1880-1948יחיאל,  ,מנטל
טעל... אויך דרשות... / פון דעם טובים און פארשידענע געלעגענהייטען / פון הרב יחיאל מאנ

 ( 002440802. )1948יארק : פרדס, תש"ט -מחבר'ס זוהן הרב חיים דוב מאנטעל... ניו

 .דרשות, יידיש

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ייה :ספר

Yiddish 

 

 

A67 פרי.מד תשע"ו 
פרישמן, יחיאל יהושע. מדרכי היחוד והאמונה : שיעורים בספר... שער היחוד והאמונה ]ח"ב 

לרבינו האדמו"ר הזקן ; בו יתבארו בשפה ברורה... יסודות מדרכי החסידות...  ,[פר התניאמס
נמסר לפני חברים מקשיבים והועלה על הכתב... ]ע"י[ יחיאל יהושע פרישמאן ; כתיבה ועריכה: ח. 

 ( 002434237[. )2016אלעד : המחבר, תשע"ו ] .ה
 באורים --היחוד והאמונה  שניאור זלמן בן ברוך, מלדי.. לקוטי אמרים. שער

 .למוד והוראה --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A72 שור.קר תשע"ו 

יחזקאל אהרן מחבר. קריבו שושבינין : שושבינים דחופה במשנת ההלכה והמנהג... הכולל  ,שורץ
ומדור  ...בירורי הלכה... בתוספת 'סדר החופה הקצר'... על פי הנחלת שבעה... וגדולי הפוסקים

פנינים יקרים' : ליקוט מגדולי הדורות בדרך דרוש ופלפול, ואגדה וחסידות בעניני שידוכין '
 ( 002434130צוף, תשע"ו. ) :ונישואין / ... יחזקאל אהרן שוורץ. בני ברק : יחזקאל אהרן שוורץ

 ברקוביץ, גיננדל

 .שושבינות

 .הלכה -- חפה

 .דרושים, שיחות ואמרים --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A75 שרע.הת תשע"ו 

רחל מחבר. התחדשותה של מסורת : חגיגות הסהרנה בישראל / רחל שרעבי. ]התחדשותה  ,שרעבי
 ( 002432662. )2016של מסרת[. תל אביב : רסלינג, 

 (סהרנה )יהודי כורדיסטאן

 .פולקלור --ישראל  --יהודי כורדיסטאן 

 .זהות עדתית --ישראל  --יהודי כורדיסטאן 

 .עדותחגי 

 .פולקלור --כורדיסטאן  --יהודים 

 .חיי הדת ומנהגים --כורדיסטאן 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A96 נשר.רו תשע"ז 

אברהם צבי מחבר. רוצים לחיות : ובו כלים, עצות ודרכים לחיים מאושרים, והתמודדות  ,נשרי
יק נשרי. בני ברק : עם נסיונות התקופה / נלקט ונערך... ע"י אברהם צבי באאמו"ר... יצחק אייז

 ( 002439644[. )2017אברהם צבי נשרי ]תשע"ז 

 .יהדות -- הבטים דתיים --טכנולוגיה 

 .יהדות -- הבטים דתיים --אינטרנט 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A078.1 פרי.בש תשע"ו 

תקשורת בין  ,פרידמן, יוסף בן צבי זאב מחבר. המסע המרתק בשבילי הבחרות : הבנה בלימוד
הקלה בהתמודדויות, אל המטרה באושר / הרב יוסף פרידמן. ]בשבילי הבחרות[. ]אשדוד[  אישית,

 ( 002438580: ]יוסף פרידמן[, תשע"ו. )

 .ארחות חיים --תלמידי ישיבות 

 .חיי הרוח --תלמידי ישיבות 

 .נהול זמן --תלמידי ישיבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A081 שני.גע תשט"ו 
אמעלטע שריפטן / פון שרה שענירער ; פארווארט פון הרב שלמה שנירר, שרה מחבר. געז

 ( 002440761יעקב לערערין סעמינאר אין אמעריקע, תשט"ו. )-ברוקלין : בית .ראטענבערג

 .שרה ,שנירר

 .היסטוריה --בית יעקב )רשת בתי ספר לבנות( 

 .היסטוריה -- חנוך חרדי
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A088 בין.בב תשע"ז 

 .ישראל : שי לישעיהו גפני / עורכים: מאיר בן שחר, ג'פרי הרמן, אהרן אופנהיימרבין בבל לארץ 

 ( 002441029[. )2016ירושלים : מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ]תשע"ז 

 -1944גפני, ישעיהו, 

 .בקרת ופרשנות -- --תלמוד בבלי 

 .היסטוריה --בבל  -- עיראק --יהודים 

 .הוי ומנהגים --בבל  --עיראק  --יהודים 

 .היסטוריה -- ישראל והתפוצות
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A092 זיס.אנ תשע"ה 

מחבר. אני מאמין : סיפור חייו של יהודי אחד / לייבל זיסמן ;  1930-2013 ,זיסמן, ליבל
 Brooklyn : GJCF, 2015( .002440172 ) .יהודית שבתא :מאנגלית

 1930-2013 ,זיסמן, ליבל

 .ביוגרפיה --קובנה  --א ליט --יהודים 

 .ספורים אישיים -- קובנה --ליטא  --שואה 

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --נצולי שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 לזר.רו תשע"ז 

לוסין מחבר. הרוקם מירושלים : זיכרונות / לוסיאן לזר ; תרגמה מצרפתית והוסיפה  ,לזר
 ( 002439826. )2017הערות: עדה פלדור. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

 .לוסין ,לזר
 ביוגרפיה --ישראל  --יהודי צרפת 

 .ספורים אישיים --צרפת  --שואה 

 .צרפת --עמידה והתנגדות  --שואה 

 .צרפת --מחתרות  -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A124 גלז.תו תשע"ו 

מתתיהו  : Jerusalem .תיהו גלזרסוןגלזרסון, מתתיהו מחבר. תורת משיח והקודים בתורה / מת
 ( 002440120גלזרסון, תשע"ו. )

 .צפנים -- --תנ"ך 

 .גימטריות וראשי תבות

 .חשובי קצין

 .גאלה

 .אחרית הימים

 .משיח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A126 כהן.שכ תשע"ה 

 של חז"ל... ...כהן, ישעיהו בן אליעזר מחבר. קובץ בענין שכר ועונש : בו נלקט מדבריהם
בגודל השכר...  ,הראשונים והאחרונים על המצות הנוהגות בזמן הזה כפי מניינו של החפץ חיים

לכל מצוה... וגודל העונש... למבטל את המצוה... / ... לקטתי... ישעיהו בן... רבי אליעזר הכהן. 
 ( 002439392) .]קבץ בענין שכר וענש[. בני ברק : ישעיהו כהן, תשע"ה

 בן אריה זאב.. ספר המצוות הקצרהכהן, ישראל מאיר 

 .מנין -- מצוות

 .שכר וענש

 .מעשיות בתלמוד

 .ספורי מעשיות --צדיקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A176.09 תשט"ו (משה)רמב 

זאמלונג( ארויסגעגעבן ) : דער רמב"ם : באלייכטונגען וועגן זיין דענקען, זיין לערע און זיין ווירקן
צוזאמענגעשטלעט פון מאיר קאראנא.  / ...רבנו משה בן מימון טן יארצייט פון... 750צום 

 ( 002440801. )1955מעקסיקע ד. פ. : מאקאר, תשט"ו 

 .בקרת ופרשנות --משה בן מימון 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A312.2 רצון תשע"ב-עת 
תפלות.. מחזור.. תשע"ב.. ירושלים.. מחזור עת רצון : ... נוסח ספרד. ירושלים : שמחונים, 

 ספרייה :( 002430291"ב[. )]תשע

Cen.lib-Stacks 

 

 

A312.3 תתקבל תשע"ו 

תשע"ו.. בני ברק.. מחזור תתקבל : נוסח עדות המזרח, בשילוב עצות... מגדולי  ..תפלות.. מחזור
המסייעות לכוונה... לקבלת התפילות... לזכיה בדין... עם פסקי הלכות קצרים הסדורים  ,הדורות

 ספרייה :( 002434105ות, ]תשע"ו[. )במקומם. בני ברק : מכון יסוד

Cen.lib-Stacks 

 

 



A314.2 נשיר.נב תשמ"ו 
תפלות.. זמירות ופיוטים... נשיר, נברך ונתברך : זמירות שבת וברכת המזון / משרד החינוך 

ארי. ירושלים : אגף הנוער, משרד -והתרבות, אגף הנוער ; ערך: דוד שמש ; מלבה"ד: נתן בן
 ( 002433935החינוך והתרבות, תשמ"ו. )

 .זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.5 תקפ"ו 

עבודה.. תקפ"ו.. וינה.. סדר עבודת יום הכפורים : כפי מנהג... ספרדים... / נסדר על פי...  ..תפלות
דפוס אנטאן  :כמוהר"ר אברהם אליעזר הלוי, בצווי... כר' אברהם אלמידה... פה טריאסטי... ווין 

 ספרייה :( 002441465. )1826ן שמיד, ונשא' ה'ש'ע'י'ר' עליו ]תקפ"ו[ עדלען פא

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A317 מונ.בנ תשע"ז 

 רפאל אהרן מחבר. ב"נאות מדבר" : שירים ופיוטים / מאת רבי רפאל אהרן מונסוניגו ,מונסוניגו

 : ; נתיבותיוצאים לאור בלוויית מבוא וביאור מאת תמר לביא. לוד : אורות יהדות המגרב  ;

 ( 002439226. )2016המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות --מונסוניגו, רפאל אהרן 

 .זמירות ופיוטים --מרוקו  --יהודים 
 ספרייה :

Literature 

 

 

A318 (1עלו.נש תשי"ח) 

 ...המזרח עלוי הנשמות.. תשי"ח.. ירושלים.. סדר עלוי הנשמות : כמנהג ק"ק ספרדים ובני עדות
להיארצייט, בצירוף תפלת בית עלמין... לפי דפוס ליוורנו ואחרים. ירושלים : יצחק בקאל ועזרא 

 ( 002433859יפה, תשי"ח. )

 .תפלות וברכות --אבלות )יהדות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A321 טול.די תשע"ו 

ן רבי מאיר, אחד מחכמי יהודה בן מאיר מחבר. דינים ומנהגים / לרבי יהודה טולידאנו ב ,טולדנו
שנה... ; העתיק מתוך כתב יד, הוסיף הערות ומבוא: הרב משה טולידאנו בן...  250-מרוקו לפני כ

 ( 002435743הרב חביב. ירושלים : הספריה הספרדית, תשע"ו. )

 (הלכה )מתחום ארח חיים

 .מרוקו --מנהגים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A332 תפארת תשע"ו 

ירושלים?[ : תפארת, ] .[י וחמישי : תענית ציבור וראש חודש. ]תקון קוראיםתיקון קוראים שנ
 ( 002430248]תשע"ו?[. )

 .קריאת התורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A382.3 אסר.יח תשנ"ח 

אברהם ישעיהו בן משה חביב מחבר. יחל ישראל : סוכות : ובו כתובים ומלוקטים מקצת  ,אסרף
חג, וכן פרפארות ומדרשים, גימטריות... על עניני הסוכה וארבעת חידושי דינים והלכות הנוהגות ב

תשנ"ח.  ,Mexico-D.F. : Jaime Balmes .המינים / חובר ולוקט... ר' אברהם ישעיהו אסרף
(002440459 ) 

 .סכות

 .הלכה --סכה 

 .תפלות וברכות --סכות 

 .זמירות ופיוטים --סכות 

 .גימטריות וראשי תבות

 .יחות ואמריםש ,דרושים --סכה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ארבעת המינים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 איז.מו תשע"ו 

גד מחבר. מורשת גד : שיעורי מוסר וחסידות, מאמרי השקפה ופרקי הגות על סדר פרשיות  ,איזנר
מקבץ שיעורים לחודש אלול, ימים נוראים וסוכות, מתוך סדרת הספרים  -התורה ומועדי השנה 

'מורשת גד' / שנאמרו... ע"י... רבי גד'ל אייזנר, משגיח רוחני בישיבת 'חידושי הרי"מ'. תל אביב : 
 ( 002434180מכון מורשת גד, תשע"ו. )

 .דרשות -- (אלול )חודש

 .דרשות --ימים נוראים 

 .דרשות --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.2 "זגוט.או תשע 

בהלכה ואגדה :  : גוטמן, שמעון בן חיים צבי מחבר. אוצר ט"ו בשבט, שירת הים, פרשת המן
העורך[: הרב חיים ] ; הלכות והליכות, מנהגים ותפילות / שמעון בלאאמו"ר... חיים צבי גוטמן

 ( 002440495מאיר לרנר... הוצאה מחודשת.. אלעד : גוטמן, ]תשע"ז?[. )

 .הלכה --טו בשבט 

 .מנהגים --ט טו בשב

 .תפלות וברכות --טו בשבט 

 .שירה --שבת 

 (מן )לחם שמים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A410.3 כץ.תפא תשע"ז 
כץ, ירמיה בן יחיאל מיכל מחבר. תפארת למשה : כי אתך אני : על קירבת ה' אלינו בתוך 

לכל יהודי  ההסתרה : בדברי חיזוק... על דרכי ההתמודדות בזמנים קשים, לדעת שהשי"ת מקושר
מאת ירמי' כ"ץ בן... ר'  ... / בכל מצב... להתגבר על הדאגות ולראות שכל דעביד רחמנא לטב עביד

 ( 002440171יחיאל מיכל... ]ניו יורק[ : מכון להוראה ודיינות תפארת למשה, תשע"ז. )

 .עבודה ואהבה --אלקים 

 (אמונה )יהדות

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 שור.דע תשע"ז 
שורץ, איתמר מחבר. דע את דמיונך : עולם הדמיון / מבעל מחבר ספרי 'בלבבי משכן אבנה' ]ר' 

 ( 002439676) .[איתמר שוורץ[. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ז

 .יהדות --הבטים דתיים  --דמיון 

 .פילוסופיה יהודית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.4 יוס.פנ תשע"ז 

ערוכים  - עובדיה מחבר. פניני יביע אומר : שבט מוסר : הגיגים, פניני מוסר, הליכות חיים ,יוסף
ב / ממורנו... עובדיה יוסף ; נאסף ונערך... יצחק בר זכאי. ]פניני יביע אמר[. ירושלים : -לפי סדר א

 ( 002439640יצחק בר זכאי, תשע"ז. )

 .משנתו -- יוסף, עובדיה

 .אנקדוטות --רבנים 

 .ערכים לפי אלף בית --חכמי המזרח  --ספרות עיונית  --מוסר 

 .יהדות -- הבטים דתיים --יחסים בין אישיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 ורנ.ול תשע"ו 

 / חיים שלמה מחבר. ולתתך עליון : שמועסי'ן לתלמידי הישיבה, תקופת התחדשות השנה ,ורנר

למה ורנר בהגה"ק... אשר זאב, מטבריא... אשדוד : מכון הליכות חיים, ]תשע"ו רבי חיים ש ...
2016]. (002433346 ) 

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 (חודש)אלול 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A410.6 סופ.שי תשע"ד 

 / אגדהאליהו ציון בן יצחק שלום. שיח ציון : שיחות מוסר בעניני מחשבה, מוסר ו ,סופר

תשע"ד.  ,חברתיו... אליהו ציון סופר בלא"א רבי יצחק שלום... ירושלם : אליהו ציון סופר
(002430197 ) 

 .דרשות

 .מוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 שמו.לק תשע"ו 
שמואלביץ, רפאל בן חיים ליב מחבר. ליקוטי חכמה ומוסר : לקט שיחות / שנאמרו ע"י... רבי 

ירושלים : מכון  .., ראש ישיבת מיר. ]לקוטי חכמה ומוסר[. מהדורה שניהרפאל הלוי שמואלביץ
 ( 002440426[. )2016"שיעורי רבי רפאל", תשע"ו ]

 .ספרות עיונית -- תנועת המוסר

 .תלמוד תורה

 .תשובה

 .חנכה

 .פורים

 .בין המצרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 כהן.מד תשע"ז 
נישואין מאושרים / זמיר כהן. ]המדריך המלא לנשואין כהן, זמיר מחבר. המדריך המלא ל

 ( 002440437. )2017מאשרים[. ]ירושלים[ : זמיר כהן, תשע"ז 

 .יהדות --הבטים דתיים  -- נשואין

 .מדריכים -- שלום בית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 קלו.נז תשע"ז 
: ובו מאמרים על... שמחת קלוגר, אברהם צבי מחבר. נזר ישראל : נישואין ; וארשתיך לי 

הנישואין... קדושת... הבית היהודי... ; בית נאמן : ובו מאמרים במעלת שמירת הלשון בתקופת 
הנישואין ובבית היהודי / מתוך שיחות ומאמרים שנאמרו מפי... רבי אברהם צבי קלוגער, בית 

 ( 002439726) .[?המדרש נזר ישראל. בית שמש : מכון פאר ישראל, ]תשע"ז

 .יהדות --הבטים דתיים  --נשואין 

 .יהדות --הבטים דתיים  --רכילות ולשון הרע 

 .חבורים חסידיים --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A411.77 אלר.אה תשע"ז 
אלרן, חננאל מחבר. אהבת עולם אהבתיך / הרב חננאל אלרן. מהדורה שניה.. רמת השרון : 

 ( 002439561[. )2016]חננאל אלרן[, תשע"ז ]

 .אהבת ישראל

 .אנקדוטות -- רבנים

 .ספורי מעשיות --צדיקים 
 ייה :ספר

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.772 הכה.חפ תשנ"- 
הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר. חפץ חיים : ... על הלכות איסורי לשון הרע, ורכילות 

ים חיים... / באר מ :ואבק שלהן... הפנים יקרא בשם: מקור החיים וביאור סביב לו יקרא בשם
מאת רבנו יראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן, מעיר ראדין... ; משוכלל ומוגה מכל השבושים שנפלו 

 ( 002434037?[. )-במהדורות הקודמות. ירושלים : אשכול, ]תשנ"
 הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. חפץ חיים

 .הלכה -- רכילות ולשון הרע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.772 [1פ תשע"ו]הכה.ח 
הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר. חפץ חיים : עם אמרי יצחק ובאורי אמרי שיח / ... מאת 

 ( 002440502יצחק חיים פוס. ירושלים : יצחק חיים פוס, תשע"ו. )

 .הלכה --רכילות ולשון הרע 

 (מדות טובות )יהדות

 .הלכה -- (כרת )עונש בידי שמים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 בנב.אז תשע"ו 

 .יהושע רפאל בן ישראל מחבר. אזני יהושע : אזנים לתורה / לרבינו יהושע בנבנישתי ,בנבנשתי

 ( 002434030ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ו?[. )]

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 גרמ.אל תשע"ז 

ועדים... : ... אמרים... ישובים על הרבה נחום מאיר מחבר. אלף המגן : על התורה ומ ,גרמן
ר"מ  ,קושיות, הארות והערות... פלפולים בכמה סוגיות הש"ס / מאת הרב... נחום מאיר גערמאן

במתיבתא עץ חיים ד'באבוב ; יוצא לאור... ע"י בנו צבי אליעזר... ברוקלין : צבי אלעזר גערמאן, 
 ( 002439891'. )16תשע"ז 

 .ות הלכתיותדרש -- --פרשת השבוע 

 .דרשות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A451 דיק.מש תשע"ז 
דיקר, לוי מחבר. משנת לוי : מאמרים, ביאורים ופרקי מחשבה על פרשיות התורה ומועדי השנה / 

ר' אלעזר משה יהושע  ... ; מאת... רבי לוי דיקער, ראש הישיבה... מרכז התורה דבעל הרבער
 ( 002440450) .2016ליקוואוד : מכון מפרשי הש"ס, תשע"ז  הכט... ערך את הספר...

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 וינ.תו תשע"ז 

נח מחבר. תורת חיים : על פרשת השבוע / הרב נח וינברג ; נכתב ונערך על ידי: הרב נחמיה  ,וינברג
פרשמיט. מהדורה ראשונה בעברית.. מושב מגשימים : הוצאת שער, קופרשמיט, הרב יצחק קו

 ( 002440768[. )2016תשע"ז ]

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 ולד.מע תשע"ז 

אליעזר בן יואל מחבר. מעמק חברון : התבוננות אמונית בפרשיות השבוע... / הרב אליעזר  ,ולדמן
רזילי ; עריכה: הרב ישי אביעזר, הרב שאול עבדיאל. קרית ארבע : ולדמן ; עורך ראשי: אביחי ב

 ( 002440818. )-ישיבת ניר, תשע"ז

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .מחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 וסר.לק תשע"ו 

אסתר )שינמן( מחבר. לקוטי תורה / אסתר וסרלאוף )שינמן( ; העורך: שאול מייזליש.  ,וסרלאוף
 ( 002440681: הוצאת שי, תשע"ו. ) תל אביב

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 סופ.מט תשע"ו 

נפתלי בן מרדכי אפרים פישל מחבר. מטה נפתלי : החדש : על התורה ומועדים... : דברי  ,סופר
סופר, אגדה ומוסר על סדר הפרשיות ומועדי השנה / מלוקטים מספרי דרשותיו של... רבינו נפתלי 

יחזקאל  : Monroe .אבדק"ק קאדלבורג... ; העורך והמסדר: יעקב שלמה ארי' הלוי רובינפעלד
 ( 002439994'. )16אליעזר מרדכי אפרים פישל סופר, תשע"ו 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- -- תורה --תנ"ך. 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרשות --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A501 דא.וב תשע"ז-וינ 
דאו, ליאון מחבר. ובלכתך בדרך : תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פראנץ רוזנצווייג -וינר

 ( 002440619) .2017גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז -/ ליאון וינר דאו. רמת

 .משנתו --רוזנצויג, פרנץ 

 .בורים בעד ונגדח --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך 

 .היסטוריה --הלכה 

 .פילוסופיה --הלכה 

 (חסידות)רדזין -איז'ביצה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A501 עוב.הל תשע"ז 
עובדיה, יאיר ליאור מחבר. הלכה ומציאות בזמן הזה : כללים וביאורים מתי ההלכה מושפעת מן 

ור עובדיה... ]ישראל[ : ]מוציא המציאות ומתי ההלכה אינה מושפעת / חברתי וערכתי... יאיר ליא
 ( 002440422לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .מתודולוגיה -- הלכה

 .יהדות -- הבטים דתיים --מציאות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A501 פור.שפ תשע"ז 
פורסטנברג, אריאל מחבר. שפות השיח התלמודי : עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה 

טנברג. ירושלים : מכון ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האמוראית / אריאל פורס
 ( 002440430. )2017האוניברסיטה העברית, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- --תלמוד בבלי 

 .אמוראים

 .פילוסופיה --הלכה 

 .חקר השיח
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A508.8 בלוי.שי תשע"א 

צרות אבות המשפחה ומפרי עמלם של קובץ תורני לבירורי שמעתתא והלכה ... מאו : שירת האש
 002430376תשע"ו. )-בנימין זאב בלוי. ירושלים : בנימין זאב בלוי, תשע"ג -עורך[ ] /בני משפחתה 

) 
 בלוי, שינא אסתר

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A508.8 טיט.יד תשס"ה 
טרון מוסדותיה / ]עורך ספר זכרון לרבי יצחק דוד טייטלבוים : מקים עולה של תורה בערד ופ

הרב שלמה י. מ. בלום ; עריכת התולדות הרב חנוך רינגל[. ]ספר זכרון לרבי יצחק דוד  -ראשי 
 ( 002430357טיטלבוים[. ערד : מוסדות התורה והחינוך גור ערד, תשס"ה. )

 טיטלבוים, יצחק דוד

 .יהדות --הבטים דתיים  --צדקה 

 .הלכה --צדקה 

 (חסידות)גור 

 .ערד --ישראל  -- חסידות

 .דרושים, שיחות ואמרים --תנ"ך. תורה 

 .היסטוריה --ערד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 שך)וול( תשע"ז 
וולף, יוסף רפאל מחבר. בסערת אש : יסודות נאמנים מאחורי הפרגוד דבי מדרשא : זכרונות, 

רק : יוסף רפאל וואלף, בני ב .עובדות ודברות... רבי אלעזר מנחם מן שך / יוסף רפאל וואלף
 ( 002440770]תשע"ז?[. )

 .אנקדוטות -- שך, אלעזר מנחם מן

 .אנקדוטות -- בני ברק --ישראל  --ראשי ישיבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 תשע"ו (שני.של)פיק 
פיקרסקי, ישראל יצחק מחבר. חקרי הלכות : הערות וביאורים... חידושים ופלפולים... על שלחן 

ב, בעל התניא... / הכינו... מוה"ר ישראל יצחק פיעקארסקי, רב בפארעסט היללס, ניו ערוך הר
יארק... ; ערוך ומסודר מחדש לפי סדר השלחן ערוך מתשעת הכרכים שהופיעו בחיי המחבר, ]ע"י[ 

מנחם פיעקארסקי בן... המחבר. מהדורה מחודשת.. ברוקלין : מנחם פיעקארסקי, תשע"ו. 
(002439959 ) 

 באורים --מלדי.. שלחן ערוך הרב  ,ור זלמן בן ברוךשניא
 פיקרסקי, ישראל יצחק

 .קבצי דינים --הלכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 גרי.יל תשע"ז 

אהרן מרדכי מחבר. ילקוט הליכות : ועניינים הנוגעים למעשה : אורח חיים א ; בשר בחלב  ,גרין
 ( 002440765רדכי גרין, תשע"ז. )נערך ע"י אהרן מרדכי גרין. בית שמש : אהרן מ /

 .מדריכים --הלכה )מתחום ארח חיים( 

 .מדריכים -- הלכה --בשר בחלב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A562.1 העב.בר תשע"ו 
העברי, בעז מחבר. בירורים למעשה בעניני תפילין : בירור הלכתי ומעשי בהידורים שראוי להקפיד 

לבועז העברי. ]ברורים למעשה  / מדריך לרכישת תפילין בהם בתפילין ע"פ דעת גדולי הפוסקים ;
 ( 002440434[. )2016תשע"ו ] ,ברק : בועז העברי-בעניני תפלין[. מהדורה חמישית.. בני

 .הלכה --תפלין 

 .חמר מאיר --תפלין 

 .מדריכים --קניה  -- תפלין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 גרי.יל תשע"ז 

מועדים... / נערך ע"י  ,וט הליכות : וענייינים הנוגעים למעשה : שבתגרין, אהרן מרדכי מחבר. ילק
 ( 002440764) .אהרן מרדכי גרין. בית שמש : אהרן מרדכי גרין, תשע"ז

 .מדריכים --הלכה  --שבת 

 .מדריכים -- הלכה --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 יעק.מא תשע"ז 

הלכות... ומנהגי  ... : כל בו לעניני הדלקת נרות שבתיעקב, ישראל יהודה מחבר. מאורי השבת : 
ישראל... על הדלקת נרות שבת... בשפה קלה... טעמי המנהגים, מקורות והארות... עובדות, 

הנהגות והוראות מרבותינו לבית בעלזא / נערך ונסדר ע"י ישראל יהודה יאקאב. ירושלים : מכון 
 ( 002440849[. )2017אור הצפון, תשע"ז ]

 .הלכה -- רות שבתנ

 .מנהגים --נרות שבת 

 .מנהגים -- (בלז )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 פרנ.גנ תשס"ט 
פרנקל, אברהם חיים מחבר. גנזי אברהם : ... שיעורי הלכה : מועדים / נערך מכתבי אבינו... רבי 

 ( 002440471) .[2008אברהם חיים פרנקל. ביתר עילית : בני המחבר, תשס"ט ]
 פרנקל, אברהם חיים

 .הלכה --מועדים 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 קיז.פת תשע"ו 
קיזר, יוסף יצחק מחבר. פתחי סוכה : הלכות עשיית וישיבת סוכה : עם מקורות וביאורים 

 מלוקטים מדברי הראשונים והאחרונים, ונוספו... נידונים... אשר התחדשו בדורות האחרונים...
עם הערות והארות / ... יוסף יצחק בן ר' משה חנה קייזער. ]פתחי סכה[. מאנסי : יוסף קייזער, 

 ( 002440041תשע"ו. )

 .הלכה --סכה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A563.1 תש"ח (שור.שמ)גרי 

פירוש  עם ,שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן מחבר. שמלה חדשה : על ה' שחיטות וטריפות
 ( 002440986תש"ח. ) ,דזוינט -מטה אשר / מהרב... אשר אנשיל גרינוואלד... מינכן : משרד דתי 

 .הלכה --שחיטה 

 .הלכה -- טרפות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 גרי.יל תשע"ז 

 /אהרן מרדכי מחבר. ילקוט הליכות : ועניינים הנוגעים למעשה : טהרה, יחוד, הנהגת הבית  ,גרין

 ( 002440767ע"י אהרן מרדכי גרין. בית שמש : הרב אהרן מרדכי גרין, תשע"ז. ) נערך

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .הלכה --יחוד 

 .יהדות -- הבטים דתיים --צניעות 

 .יהדות -- הבטים דתיים --מין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 הימ.בר תשע"ז 
וטבילה ; ונלווה אליו בסופו: קונטרס הימליך, ברך יהודה מחבר. ברכת יהודה : הלכות נדה 

קיצור דיני טהרה / חובר... ע"י ברך יהודה הלוי היימליך, מו"צ בהעדה החרדית... ירושלים. 
 ( 002440421ירושלים : ברך יהודה היימליך, תשע"ז. )

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .הלכה --מקואות 

 .מדריכים -- הלכה --טהרת המשפחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 שקא.למ תשע"ז 

עם באור  ; ...שקאני, אשר בן אברהם מחבר. למטה אשר : הלכות, דינים ומנהגים בהלכות נדה
חידושי דינים  ,טהרת אשר : הכולל ציונים ומקורות, משא ומתן בדברי... ראשונים ואחרונים

ולים רפואיים שהובאו באחרוני זמנינו, עם הערות וביאורים, בתוספת בירורים... בבעיות וטיפ
בהלכות נדה... / חברתיו וערכתיו... אשר שקאני, רב ומו"צ בעיר ביתר עילית... ביתר עילית : אשר 

 ( 002440840[. )2016שקאני, תשע"ז ]

 .הלכה -- טהרת המשפחה

 .הלכה --רפואה 

 .מתודולוגיה -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.7 הני.פר תשס"ו 

שו"ע נושאי כליו  ,ני : הלכות רבית : שינון וחזרה על הלכות רביתהניג, אברהם מחבר. פרי ג
 ( 002440473תשס"ו. ) ,וגדולי הפוסקים / נתחבר... ע"י אברהם הניג. ירושלים : אברהם הניג

 .בחינות ושאלות -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות רבית

 .הלכה -- רבית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 שרי.לל תשע"ו 

יום טוב ליפמן בן שמעון מנואל מחבר. ללמוד וללמד : ביאורים במצות תלמוד תורה  ,שריבר
 לייקוואוד .[והלכותיה / חברתי... יום טוב ליפמאן שרייבער בן... ר' שמעון מנואל... ]ללמד וללמד

: Shreiber, [ 2016תשע"ו( .]002439977 ) 

 .תלמוד תורה

 .הלכה -- תלמוד תורה

 .תלמוד תורה אצל נשים

 .הלכה --מלמדים )חדר( 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 אלח.אמ תשע"ז 
אלחדד, ישראל מאיר מחבר. אמרי חושן : על שולחן ערוך חושן משפט : ... הלכות פסוקות להלכה 

נינו למעשה / ... ולמעשה ע"פ השו"ע... בנושאי כליו, ומה שדברו האחרונים... ודינים המצויים בזמ
 -ישראל מאיר בן א"א הרב אהרון אלחדד. ]אמרי חשן[. בית שמש : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז

(002441030 ) 

 (הלכה )מתחום חשן משפט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 דיט.וב תשע"ב 
בכל דיטש, משה ש. בן אברהם בנציון מחבר. ובהם נהגה : חידושים וביאורי סוגיות : במצוות ש

במצוות שבמועדים ובסוגיות הש"ס / ... משה ש. באא"מ הרב אברהם ב"צ דייטש. ב"ב :  ,יום
 ( 002440483משה ש. דייטש, תשע"ב. )

 .מצוות

 .הלכה --מועדים 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 יעק.פנ תשע"ז 
שחיבר... מוהר"ר יעקב יושע,  יעקב יהושע בן צבי הירש פלק מחבר. פני יהושע : על מסכתות... /

 ( 002440734) .ששימש... בק"ק... פראנקפורט דמיין. ירושלים : ספרי אור החיים, תשע"ז

 .באורים --יעקב בן אשר.. טורים. חשן משפט 

 .באורים -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A584.022 מוש.מח תשע"ז 
ירוב : במסכת עירובין, בעניני מחיצות : ביאורי מושקוביץ, מנחם בן ישעיהו מחבר. מחיצות הע

סוגיות, ביאורי ענינים, קיצור הלכות / חובר... ע"י מנחם בן הר"ר ישעיהו הכהן מושקוביץ. 
 ( 002440478]מחיצות הערוב[. בני ברק : מנחם מושקוביץ, תשע"ז. )

 .באורים -- -- (פרק א )מבוי שהוא גבה --מסכת ערובין.  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --ערובין 

 .חמר מאיר --הלכה  --ערובין 
 ייה :ספר

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.026 הרא.אב תשע"ד 

אוריאל יצחק בן אריה יהודה מחבר. אבן ישראל : עמ"ס סוכה : ובו חידושים וביאורי  ,הראל
ענינים בפרק קמא דסוכה / ... אוריאל יצחק בלאאמו"ר הגרא"י הראל. ירושלים : בית המדרש 

 ( 002440748[. )2014עקב, תשע"ד ]אור י

 .באורים -- -- (סכה שהיא גבוהה)פרק א  --מסכת סכה.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.028 גרנ.שו תשס"ד 
גרנדש, יעקב בן דב מחבר. שושנת יעקב : ראש השנה : חידושים וביאורים ופלפולי דאורייתא 

רשים לפי סדר הדפים... מפתח על סדר הש"ס בסוף בדברי הגמרא והראשונים, הפוסקים והמפ
 ( 002440441הספר / ... יעקב בלאאמו"ר... דב הלוי גרנדש. בני ברק : יעקב גרנדש, תשס"ד. )

 .באורים -- -- מסכת ראש השנה --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 דיק.שע תשע"ז 

הראשונים והאחרונים  ...ביאורים בעומק הסוגיותדיקר, לוי מחבר. שיעורי רבי לוי : חידושים ו
מרכז התורה דבעל הרבער ;  ...על מסכתות יבמות, כתובות / מאת... רבי לוי דיקער, ראש הישיבה

עורכי הספר: ... ר' יעקב מאיר סנדרס ]ואחרים[. ]שעורי רבי לוי[. ליקוואוד : מכון מפרשי הש"ס, 
 ( 002440448. )2016תשע"ז 

 .באורים -- --מסכת יבמות  -- .תלמוד בבלי

 .באורים -- -- מסכת כתבות --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 כהן.יד תשס"ז 
כהן, דוד בן אברהם ועדינה מחבר. יד כהן : כולל חידושים וביאורים על מסכתות יבמות, כתובות 

 ( 002440460ובבא מציעא / ... דוד כהן. ירושלים : דוד כהן, תשס"ז. )

 .באורים -- --מסכת יבמות  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת כתבות --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת בבא מציעא --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A584.032 הרא.אב תשס"ט 
 הראל, אוריאל יצחק בן אריה יהודה מחבר. אבן ישראל : ובו ביאור כמה עניינים במסכת כתובות

: עיקרו בריש פרק הכותב בגדרי קנין פירות ובדיני סילוק, ונוסף בו קונטרס בדיני שבויה וקונטרס 
בדיני כלתה קניינו / ... אוריאל יצחק בלאאמו"ר הגרא"י הראל. ירושלים : באר יעקב, תשס"ט 

[2009( .]002440746 ) 

 .באורים -- --מסכת כתבות  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.034 גרנ.פא תשע"ו 
גרנדש, אברהם בן דב מחבר. פאת הקדש : על מסכת נזיר : ביאורים וחידושים על סדר הדף / 

 ( 002440476) .מאת אברהם בלאמו"ר ר' דב הלוי גרנדש. בני ברק : אברהם גרנדש, תשע"ו

 .באורים -- --מסכת נזיר  --תלמוד בבלי. 

 .יםבאור -- --מסכת סוטה  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת הוריות --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.041 חיו.יש תשס"ז 
חיות, שמואל חיים מחבר. ישמח משה : על מסכת בבא קמא / ... שמואל חיים בן... הרב משה דוד 

 ( 002440870חיות. ירושלים : שמואל חיים חיות, תשס"ז. )

 .באורים -- -- מסכת בבא קמא --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 זור.בי תשע"ה 

כולל בית אפרים )ליקווד(. ספר זכרון בית אפרים : איזהו נשך : מערכות וסוגיות על סדר הדף /  .
כולל  : Lakewood .שנכתבו ע"י תלמידי רבינו ובני החבורה דכולל בית אפרים ורבותיהם דכולל

 ( 002433379[. )2015בית אפרים, תשע"ה ]
 זוריבין, אפרים ראובן
 הספדים --זוריבין, אפרים ראובן 

 .באורים -- -- (פרק ה )איזהו נשך --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 ריד.אס תשע"ו 
נג רידל, משה מחבר. אוסף שיעורים : על מסכת בבא מציעא: פרק המפקיד / שנאמרו בישיבה דלא

[. 2016תשע"ו ] ,משה ריידעל : Brooklyn .[ביטש, מפי... רבי משה ריידעל. ]אסף שעורים
(002439889 ) 

 .באורים -- -- (פרק ג )המפקיד --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.043 פינ.בר תשע"ז 
ולל חידושים וביאורים בסוגיות פינקל, משה בן דוד מחבר. ברכת משה : על מסכת בבא בתרא : כ
דוד פינקל. ירושלים : משה  ...הגמ' ובדברי... הראשונים והאחרונים / ... מאתי משה בלאאמו"ר

 ( 002440489פינקל, תשע"ז. )

 .באורים -- --מסכת בבא בתרא  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 שמו.שע תשע"ז 

מאת... רבי רפאל  / בר. שיעורי רבי רפאל : על מסכת בבא בתראשמואלביץ, רפאל בן חיים ליב מח
 002440830[. )2017תשע"ז ] ,הלוי שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. ]שעורי רבי רפאל[. ירושלים : צוף

) 

 .באורים -- -- (פרק א )השותפין --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- (בתיםפרק ג )חזקת ה --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.044 מוז.עז תשע"ז 
מוזס, אלעזר בן ברוך מחבר. עזרת ישראל : על מסכת סנהדרין / ... אלעזר באאמו"ר... ברוך 

 ( 002440827[. )2016מוזס. ירושלים : אלעזר מוזס, תשע"ז ]

 .באורים -- --מסכת סנהדרין  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה -- (תקדוש השם )יהדו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.045 שרי.דב תשס"א 

 ,דביר מחבר. דביר ביתך : חידושים וביאורים בעניני עדים זוממין, לפי סדר פ"א דמכות ,שרים

אביב : המכון -תל ...ובעניני שליחות, לפי סדר פ"ב דקידושין / ... מאת דביר שרים בן... רבי אליהו
 ( 002440487רה והוראה, תשס"א. )למחקר תורני שע"י ישיבת תו

 .באורים -- --פרק א )כיצד העדים(  --מסכת מכות.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --פרק ב )האיש מקדש(  --מסכת קדושין.  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --עדים זוממים 

 .הלכה -- שליחות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.053 לבנ.אמ תשע"ו 
ר. אמרי חן : חידושים וביאורים על מסכת חולין ועניני שו"ע יו"ד... / לבנברג, יהודה השל מחב

מכון באר התורה, תשע"ו  : מאתי... יהודה העשיל הלוי לעווענבערג בלאאמו"ר... צבי... ליקוואוד
2016-( .002439894 ) 

 .באורים -- משה בן מימון.. משנה תורה

 .באורים -- -- (פרק ד )בהמה המקשה --מסכת חלין.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --פרק ו )כסוי הדם(  --מסכת חלין.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --פרק ד )נערה שנתפתתה(  --מסכת כתבות.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --פרק ה )אף על פי(  --מסכת כתבות.  -- .תלמוד בבלי

 .הלכה -- כללי ספקות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.053 ר תשע"זסלו.א 
סלומון, חיים בן יהושע מחבר. ארץ חיים : חידושים וביאורי סוגיות במסכת חולין / מאת חיים 

 ( 002441017בלאאמו"ר הגר"י סלומון. ירושלים : חיים סלומון, תשע"ז. )

 .באורים -- --מסכת חלין  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה -- טרפות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.064 ברו.כד תשע"ו 

ישראל צבי  ...תשע"ו.. ברוקלין.. כדבר משה : על מסכת פרה / שכתבתי ..שנה.. מסכת פרהמ
 ,Brooklyn : H. Brody ...בלא"א מו"ה משה אהרן ברוידא, רב דקהל שערי אורה, ברוקלין

 ספרייה :( 002439970תשע"ו. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.068 גוט.מי תשע"ה 
ים.. משניות מסכת מכשירין : עם ביאור מים טהורים ; משנה.. מסכת מכשירין.. תשע"ה.. ירושל

... ג חלקים: ביאור המשנה : פירוש תמציתי בשפה ברורה... בפשט המשנה ; הרחב דבר : ביאור 
שיטות המפרשים על המשנה: רע"ב, תוי"ט, אליהו רבה, משנה אחרונה, מלאכת שלמה ; אליבא 

החזו"א ועוד / ... ליקטתי וביארתי...  ...ו"עדהלכתא : הלכה למעשה כפי שנפסק... ברמב"ם ובש
 ( 002440442) .[2015]צבי גוטמן. ירושלים : צבי גוטמן, תשע"ה 

 .חבורים פופולריים --באורים -- --מסכת מכשירין  --משנה. 

 .חבורים פופולריים --באורים -- --מסכת זבים  --משנה. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A652 הז תשע"ה-סלם 
: "סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה" : להנצל מהפצצה ולבטול הגזרות, תקון  סלם הזוהר

בעל " ... ?ותקון מ"ג לקרא בכל יום ... האם ידעתם? מי הוא היה? מה הוא אמר? מה הוא כתב 'ל
בעל 'הסלם" הרב יהודה הלוי אשלג ... אשר עסק בפרוש ובהפצה של חכמת הקבלה המכונה 

מפעל הזהר  : [שחבר לספר הזוהר הקדוש ... ]סלם הזהר[. ]בית שמשהסלם' על שם פרוש הסלם 
 ( 002434034העולמי, תשע"ה. )

 .אשלג, יהודה ליב

 .למוד והוראה --זהר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 מני.מז תשע"ז 

אליהו בן סלימאן. מזכיר שלום / חיברו... כמוהר"ר אליהו סלימאן מני, מרבני בגדאד ואחר  ,מני
ירושלים :  ..של חברון. מהדורה חדשה מתוקנת ומושלמת, בהוספות רבות מכתבי יד כך רבה

 ( 002441005יד שמואל פרנקו, תשע"ז. ) -אהבת שלום 

 .באורים --עץ חיים  .ויטל, חיים בן יוסף

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A659 הנד.פת תשע"ז 

זי"ע : הקדמות ושערים בלימוד תורת  יחיאל מיכל מחבר. פתיחה לכוונות הרש"ש ,הנדלר
הרש"ש, עם טבלאות ותרשימים... : מלוקט ממפרשי תורת... הרש"ש, ומספרי מוסר... ומתורת 
הבעל שם טוב / מוה"ר יחיאל מיכל האנדלער. ]פתיחה לכונות הרש"ש[. ירושלים : יחיאל מיכל 

 ( 002439731[. )2016האנדלער, ברוקלין, תשע"ז ]

 סדור ..זרחישרעבי, שלום מ

 (ישראל בן אליעזר )בעש"ט

 (קבלה)כונות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.1 (1הלר.יש תשע"ו) 
הלר, משלם פיבוש בן אהרן משה, מזבריז. יושר דברי אמת / ... מוהר"ר משולם פייבוש הלוי 

 מהדורה שלישית )עם תיקונים .[מזבריזא... ; יו"ל מחדש על פי דפוס ראשון. ]ישר דברי אמת
 ( 002434191) .2016מכון סוד ישרים, תשע"ו  : Brooklyn, NY ..(והוספות מרובות

 הלר, משלם פיבוש בן אהרן משה, מזבריז

 .דרושים, שיחות ואמרים -- -- תורה --תנ"ך. 

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A671.1 [1מנח.מא תשע"ו] 

מגיד מישרים  ,מאור עינים ; ישמח לב / רבינו מנחם נחום מנחם נחום, מצ'רנוביל מחבר.
מטשערנאביל ; באותיות מאירות ופיסוק מלא, עם מ"מ והשלמת פסוקים ומאמרי חז"ל, בתוספת 

שיכון סקווירא :  ..אלפי השוואות והארות מדברי המחבר ורבותיו. מהדורה מפוארת ומתוקנת
 ( 002439987. )2015מפעל מעיינות החסידות, תשע"ו 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .ספרות עיונית -- 1815- -- חסידות

 .ספרות עיונית --צ'רנוביל )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 חיט.לח תשע"ז 

טריק / עורך: הרב יוסף יצחק מחבר. לחיים ולברכה! : התוועדות עם הרב יוסף יצחק חי ,חיטריק
 ( 002440299. )2017שלום דובער בלוי. כפר חב"ד : לדורות, תשע"ז 

 (חסידות)חב"ד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 יוז.תש תשע"ז 
יוזביץ, מנחם מנדל דב מחבר. תשרי בליובאוויטש : יומני חודש החגים בבית חיינו / ליקוט 

תשע"ז  ,Yomanim Archive : ץ'[. ברוקליןועריכה: מנחם מענדל דוב יוזביץ. ]תשרי בליובוי
2016-( .002440301 ) 

 .אנקדוטות --מליובויץ'  ,שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק

 (חב"ד )חסידות

 .אנקדוטות --חסידים 

 (חודש)תשרי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (ספ תשע"ז5שנ) 

מאמרי דא"ח... /  ...: המשך תרס"ושניאורסון, שלום דב בר, מליובויץ' מחבר. שיעורים בחסידות 
]ר' שלום דב בר שניאורסון[ ; ... מבוארים מאת הרב שניאור זלמן גופין ; עורך: הרב שמעון גופין. 

 ( 002439577. )-2016תשע"ז  ,]ספר המאמרים תרס"ו[. כפר חב"ד : אוצר החסידים

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .עיוניתספרות  -- 1815-1915 -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A672 (של תשע"ז7שנ) 

הקריאה הנצחית לכל אחד  : שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. השליחות
סלע, בנצי פרישמן ; עורך: הרב שמעון ויצהנדלר ; כתיבת -ואחת / ליקוט ועריכה: אוהד בר

 002439595. )2016ממש, תשע"ז  : תח תקווההמבוא: הרב ארי קדם ; ציורים: אולג זינדינסקי. פ

) 

 .השקפה על קרוב ליהדות -- 'שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ

 (חסידות)חב"ד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672.092 תשע"ו (זיל)איש 

ישראל[ : משפחת ] .[איש החינוך : ... ר' אהרן מרדכי זילברשטרום : סיפור חייו... ]איש החנוך
 ( 002439634[. )2016ילברשטרום, תשע"ו ]ז

 זילברשטרום, אהרן מרדכי
 זילברשטרום, שמחה

 .ביוגרפיה --חב"ד )חסידות( 

 .ביוגרפיה --ישראל  --מחנכים דתיים 

 .ביוגרפיה -- כפר חב"ד --ישראל  --נפגעי פעלות איבה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672.092 לוי.שא תשע"ז 

ישראל[ : אליהו לוי, ] .. שאהבה נפשי / אליהו לוי ; עריכה: דרור יהבלוי, אליהו בן שלמה מחבר
 ( 002439037. )2016תשע"ז 

 לוי, אליהו בן שלמה

 .ביוגרפיה --חסידות( )חב"ד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672.092 (מס תשע"ז1שנ) 

[ שניאור זלמן, מלדי 'מונדשין, יהושע מחבר. מסע ברדיטשוב : מסעו של אדמו"ר הזקן ]ר
מסע ברדיצ'ב[. הוצאה חדשה ] .לברדיטשוב, ברסלב ומז'יבוז' בשנת תק"ע / מאת יהושע מונדשיין

 ( 002439057) .[2016עם הוספות ותיקונים.. ירושלים : כרמים, תשע"ז ]

 .אוקראינה --תיור  --שניאור זלמן בן ברוך, מלדי 

 (חסידות)חב"ד 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --אוקראינה  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A676 אלי)בש( תשע"ו 

 .מחבר. עמלו המוסרי של הצדיק במשנתו של ר' אלימלך מליז'נסק / יובל בש -1974יובל,  ,בש

 ( 002441129. )2016תשע"ו 

 .משנתו --אלימלך בן אליעזר, מליזנסק 

 .המחלקה למחשבת ישראל --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ספורי מעשיות --חסידים 

 .מוסר בחסידות

 .בחסידות (צדיק )מלה
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A676 בית.נח תשכ"ח 

אין דיזען ספר ווערד ערציילט זייער ווינדערליכע זאכען וואס עס האט זיך  : בית נחום
מיט ר' נחום מטשערנאבעל... ]ירושלים?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשכ"ח.  ...פאסיערט

(002440807 ) 
 נחום, מצ'רנובילמנחם 

 .דרושים, שיחות ואמרים --צ'רנוביל )חסידות( 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A676 בית.נח תשכ"ח 

אין דיזען ספר ווערד ערציילט... ווינדערליכע זאכין וואס עס האט זיך פאסיערט  : בית מרדכי
 ( 002441283ר' מרדכי מטשערנאבעל... ]ירושלים?[ : מוציא לאור לא ידוע[, )תשכ"ח(. ) ...בייא

 מרדכי בן מנחם נחום, מצ'רנוביל

 (חסידות)צ'רנוביל 
 ייה :ספר

-- 

 

 

A814 אלב.פר תשע"ז 

מחבר. 'פרק אמוראי' : עיון במקורות העוסקים ב"דרכי האמורי" במסכת  -1989אלבק, מאור, 
 ( 002441117. )2016תוספתא, בבלי וירושלמי / מאור אלבק. תשע"ז  ,משנה -שבת 

 .המחלקה לתלמוד --בודות לתאר שני ע --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --משנה. 
 בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --תוספתא. 

 .בקרת ופרשנות -- -- מסכת שבת --תלמוד בבלי. 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת שבת  --תלמוד ירושלמי. 

 .חקות הגויים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A864 שטי.הו תשע"ו 
 גן-י אריה מחבר. הוריות : מחקרים במשנה ובתלמודים / צבי אריה שטיינפלד. רמתשטינפלד, צב

 ( 002440617. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  :
 בקרת ופרשנות -- --מסכת הוריות  --משנה. 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת הוריות  --תלמוד בבלי. 

 .בקרת ופרשנות -- --מסכת הוריות  -- .תלמוד ירושלמי
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A867 עט.פנ תשע"ז-אבן 
אבן עטר, חיים בן משה מחבר. פניני אור החיים : נצוצי אור ופניני חיים : לקט... מתוך הספר אור 

ב... -מסודר... לפי ערכים... על פי סדר הא ; החיים הקדוש ]על התורה[ / לרבינו חיים בן עטר
ן אור לישרים, ירושלים : עוז והדר, ]תשע"ז[. מכו :אור מאיר שמחה  -נהריה : ישיבת אביר יעקב 

(002440436 ) 

 .אבן עטר, חיים בן משה

 .ערכים לפי אלף בית --ציטטות  --אבן עטר, חיים בן משה.. אור החיים 

 .ערכים לפי אלף בית --ספרות רבנית 

 .ביוגרפיה --חכמי המזרח 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A900.41675 ה תשע"ולוי.ת 
/ קובי  2לוי, קובי בן משה מחבר. התהום : )תהום. אותיות "המות"( המאבק לטוהר התקשורת 

 ( 002438487[. )2016לוי. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ו ]

 .יהדות --הבטים דתיים  --טלפונים חכמים 

 .יהדות -- הבטים דתיים --אינטרנט 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A930.674 רל.זו תשע"ופ 

הזונה בספורי ] .מחבר. הזונה בסיפורי התלמוד הבבלי / מאת בנימין פרל -1967בנימין,  ,פרל
 ( 002440916. )2016התלמוד הבבלי[. תשע"ו 

התכנית ללמודי פרשנות  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .ותרבות

 תיתבקרת ספרו -- -- תלמוד בבלי

 .בקרת ופרשנות -- --תלמוד בבלי 

 .זונות בתלמוד

 .הספור בתלמוד
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

  



 

A935.5 זה.כבר תשע"ב 
: לא מחר ולא מחרתיים, לא עוד שנה ולא עוד שנתיים העובדות המצמררות  - - -זה כבר קורה 

 ,[דועהאסון הנורא שכבר נמצא בפתח. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא י --שאין עליהם ויכוח 

 ( 002430373תשע"ה בערך[. )]

 .גיוס תלמידי ישיבות לצבא

 .עמדות -- ישראל --חרדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A961 כהן.מד תשע"ז 
מחבר. מדריך רפואות הרמב"ם : לבריאות הגוף והנפש / קרן כהן, רפאל בן  -1969כהן, קרן, 

אביב : ידיעות -תל ;הוד השרון : אסטרולוג ידידיה ; עריכה: א. גולדברג ]=אלישע בן מרדכי[. 
 ( 002439076. )2017אחרונות : ספרי חמד, 

 .השקפה על בריאות -- משה בן מימון

 .יהדות --הבטים דתיים  --מחלות 

 .יהדות --הבטים דתיים  --הרגלי אכילה 

 .יהדות --הבטים דתיים  --רפואה מונעת 

 .יהדות -- הבטים דתיים --תזונה 

 .ערכים לפי אלף בית --פואות סגלות ור

 .קבלה

 .יהדות --הבטים דתיים  --גלגל המזלות 

 .קטרת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B409 אל.יי תש"ל-בר 
טן יארהונדערט / דיסערטאציע -20טן ביז -18אל, יוסף מחבר. די יידישע בריוונשטעלער פון -בר

 ( 002400585. )1970אל. תש"ל -פון: יוסף בר

 .מחקר -- יידיש

 .היסטוריה --יידיש 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

B409 ברי.עת תשס"א 

מגיש: אלק  /בריזלבלט, אלק מחבר. עתידה של שפת היידיש בעיניהם של יידישיסטים מקצועיים 
 ( 002400589) .2000 [ברייזבלט. ]מקום ההוצאה לא ידוע[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשס"א

 .מחקר --יידיש 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

  



 

B411 תשנ"א קור.רע 
מחבר. הרעיון וההגשמה : הדפסת ספר התנ"ך המהדורה היהודית  1907-2001קורן, אליהו, 

 ( 002440646[. )1991הראשונה / ]אליהו קורן[. ירושלים : קורן, ]תשנ"א 

 .היסטוריה --ישראל  --אותיות עבריות 

 .עצוב --אלף בית  --עברית 

 .הוצאה לאור והפצה -- -- תנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B450.9 נון.כת תשע"ו-בן 
נון, אדם מחבר. כתבי היד התימניים של התורה והמסורת המשתקפת מהם בהשוואה למסורת -בן

נון. ]כתבי היד -אדם בן / אשר ול"חלק הדקדוק" של מהרי"ץ-הכתיב הניקוד והטעמים שבכתר בן
הטעמים שבכתר התימניים של התורה והמסרת המשתקפת מהם בהשואה למסרת הכתיב הנקוד ו

 ( 002440903. )2016אשר ול"חלק הדקדוק" של מהרי"ץ[. תשע"ו -בן

 .המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 אשר, אהרן בן משה.. כתר ארם צובה-בן

 צאלח, יחיא בן יוסף.. חלק הדקדוק

 (מסורה )לנוסח המקרא

 .חבורים קדומים --דקדוק  --עברית 

 .לשון --תימן  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Office 

 

 

B479 חוק.עב תשע"ו 

-אוניברסיטת תל : חוקרים עברית מדוברת / עורכת עינת גונן. ]חוקרים עברית מדברת[. תל אביב
 ( 002440527. )2016אביב, תשע"ו 

 .עברית מדברת

 .עברית מודרנית
 ספרייה :

Judaica 

 

 

C2 בוז.וה תשע"ז 

 .2017, תשע"ז 77מחבר. והיה לי היפה / שי בוזגלו. ]תל אביב[ : ספרי עתון  -1980 ,, שיבוזגלו

 ספרייה :( 002439950)

Literature 

 

 

C2 ברו.מה תשס"ה 

 ( 002439317. )2004ברוך, אדם מחבר. מה נשמע בבית / אדם ברוך. אור יהודה : דביר, תשס"ה 

 .ישראל --תרבות 

 .עמדות -- ישראלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

C2 חיי.או תשע"ז 

 .2017, תשע"ז 77גילי מחבר. אורות נחיתה / גילי חיימוביץ'. ]תל אביב[ : ספרי עתון  ,'חיימוביץ

 ספרייה :( 002439931)

Literature 

 

 

C2 חרמ.קר תשע"ו 
חרמוני, מתן מחבר. קרבת דם / מתן חרמוני ; עורך הספר: יערה שחורי. מושב בן שמן : כתר, 

[2017]. (002439958 ) 

 .ספרת --שבע -באר
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 טרו.מא תש"ע 
טרויבה, שינדי מחבר. מאה אחוז : על התמודדות מול בריחה מאתגרי החיים הסוחפים / ש. 

 ( 002439834) .[2009טרויבע ; עריכה: א. שרייבר. ירושלים : פלדהיים, ]תש"ע 

 .ספרת --ארועים משני חיים 

 .ספרת -- פשיהתמודדות מתבגרים עם לחץ נ

 .ספרת --מתבגרות 

 .ספרת --חולים  --כויות 

 .ספרת דתית יהודית לילדים ולנער
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לוז.בע תשע"ו 
לוז, צבי מחבר. בעקבות חילופי משמרות : מסות ממבט חוזר / צבי לוז. ]בעקבות חלופי 

 ( 002439918. )2016הקיבוץ המאוחד, תשע"ו  : Tel Aviv .[משמרות

 .לוז, צבי

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 לוי.לו תשע"ו 

לונט[. ירושלים : כרמל, ] .'לוין, גבריאל מחבר. לוונט / גבריאל לוין ; תרגם מאנגלית: זלי גרוביץ
 ספרייה :( 002439949. )2016תשע"ו 

Literature 

 

 

C2 לפי.כל תשס"א 

כלות נוכריות / אלנה לפין ; מאנגלית: עידית פז. ]כלות נכריות[. אור  .מחבר -1954לפין, אלנה, 
 ( 002439321[. )2001יהודה : הד ארצי, תשס"א ]

 .ספרת --הגירה 

 .ספרת -- זוגות נשואים

 .ספרת --מהגרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 מוה.עו תשע"ז 
: חיים לפיד ומשה רון ; איורים: מוהר, עלי מחבר. עוד מהנעשה בעירנו / עלי מוהר ; עורכי הספר

 ( 002437816. )2016עמוס בידרמן. תל אביב : עם עובד, תשע"ז 
 מוהר, עלי

 .20-המאה ה --הוי ומנהגים  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 סלע.רצ תשע"ז 
סלע, אמנון מחבר. רצפה בת איה / אמנון סלע ; עריכה: בני מזרחי. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

2016. (002440884 ) 

 .ספרת -- (רצפה בת איה )אישיות תנכית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 קמח.קט תשע"ו 
. 2016קמחי, אביחי מחבר. קטמון הישנה : שירים / אביחי קמחי. תל אביב : עמדה, תשע"ו, 

 ספרייה :( 002436347)

Literature 

 

 

C2 קנז)יפי( תשע"ז 

ו של יהושע קנז / חן שטרס וקרן דותן, עורכות. ביקורת ומחקר על יצירת : יופיים של המנוצחים
 ( 002439921[. )2016]יפים של המנצחים[. תל אביב : עם עובד, תשע"ז ]

 .בקרת ופרשנות --קנז, יהושע 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C4 לוד.אי תשס"ט 

אין געיעג נאך מאמענטן : אקטועלע פובליציסטיק פון היינטיקע און נעכטיקע טעג /  .לודן, יצחק
יאסל בערגנער. תל אביב : ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון  -יצחק לודען ; צייכענונגען 

 ( 002440633. )2009יידישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל, תשס"ט 

 .20-המאה ה --פוליטיקה וממשל  -- ישראל

 .20-המאה ה --מצב חברתי  --ישראל 

 .יידיש ,עתונים
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 לוי.וו תש"ח 

ווינטן אפ'ן ים / אלכסנדר לעווינסאן. ניו יארק : ]מוציא לאור לא  .-1899 ,לוינסון, אלכסנדר
 ספרייה :( 002440631) .1948 ,[ידוע

Yiddish 

 

 

  



 

C4 פופ.שט תשמ"א 

 ,אביב : רשפים-ליב. שטאפלען : לידער / ל. פאפיק ; תרגם מיידיש: אוריאל אופק. תל ,פופיק

 ספרייה :( 002440628) .1981

Yiddish 

 

 

C4 תשנ"ז (אל-פרי)בר 
אל. ]די שירה פון יעקב פרידמן[. תל אביב : -אל, יוסף. די שירה פון יעקב פרידמאן / יוסף בר-בר

 ( 002441070. )1996ישראל בוך, תשנ"ז 

 .פרידמן, יעקב בן שלום יוסף

 .היסטוריה ובקרת --יידיש, שירה 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 רכט.אי תשנ"ב 
. אין דער האנט פון גורל : דערציילונגען / ישעיהו רעכטער. תל אביב : ישראל בוך, רכטר, ישעיהו

 ספרייה :( 002441069. )1992תשנ"ב 

Yiddish 

 

 

C4 שפי.או תשס"ז 
. אוועק מיטן ווינט : מעמוארן און דערציילונגען / אהרן שפירא. תל אביב : -1919שפירא, אהרן, 

ישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל, תשס"ז ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון ייד
2006. (002441068 ) 

 -1919שפירא, אהרן, 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 שפי.צו תשל"ח 
שפיגל, ישעיהו. צוויי דערציילונגען / ישעיהו שפיגל ; מיידיש: מרדכי אמיתי. תל אביב : ישראל 

 ספרייה :( 002441066. )1978בוך, תשל"ח 

Yiddish 

 

 

C409 )תשנ"ד ציט)קרן 
קרן, שרה מחבר. "די יידישע ווארשע" : אין "לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן" מאת אהרון 

 ( 002400587אליעזר צייטלין / מוגש על ידי שרה קרן. תשנ"ד. )

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .ותבקרת ופרשנ -- 1888-1973ציטלין, אהרן, 

 .לידער פון חרבן און לידער פון גלויבן -- 1888-1973ציטלין, אהרן, 

 .היסטוריה ובקרת -- 20-המאה ה --יידיש, ספרות 
 ייה :ספר

Yiddish 

 

 

  



 

C509 דני.יל תשע"ז 

גילה מחבר. ילדות טובות : הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הישראלית  ,יונה-דנינו
 ( 002440463. )2017ביב : רסלינג, יונה. תל א-גילה דנינו / הקנונית

 .היסטוריה ובקרת -- ספרות ילדים ישראלית

 .בנות בספרות

 .זהות מגדרית בספרות

 .תפקידי המינים בספרות
 ספרייה :

Information Science 

 

 

D471 קוט.אש תשע"ו 
אש זכרון : מאמרים, משא ומתן בהלכה, מכתבים ותיעודים / מאת... רבי אהרן קוטלר... נאספו 

רכיונם של רבותינו הגדולים... לייקווד : מפעל אודים מאש, שעל ידי מכון משנת רבי אהרן, מא
 ( 002438701. )2016תשע"ו 

 .קוטלר, אהרן

 .אגרות --קוטלר, אהרן 

 .אגרות --רבנים 

 .מנהיגות יהודית בשואה

 .אגרות --שואה, נספים 

 .מקורות --פעלות הצלה  --שואה 

 .אגרות --קלצק  --רוסיה הלבנה  --יהודים 

 .הלכה -- שואה

 .מאמרים --שואה 

 .מקורות -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D601 שבי.רע תשע"ז 

אליעזר מחבר. רעיון העם הנבחר והליברליות החדשה / אליעזר שביד. בני ברק : הקיבוץ  ,שביד
 ( 002439874. )2016המאוחד, תשע"ז 

 .יהדות -- הבטים דתיים --בחירה חפשית ודטרמיניזם 

 .בחירת עם ישראל

 .יהדות --הבטים דתיים  --צדק חברתי 

 .זהות --ישראל  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

D645 אצי.יח תשמ"ד 
/ אברהם אצילי. ]יחסו  1920-1948אצילי, אברהם מחבר. יחסו של השומר הצעיר לדת ומסורת 

רכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר, [. גבעת חביבה : מ1920-1948של השומר הצעיר לדת ומסרת 
 ( 002434689. )1984תשמ"ד 

 .היסטוריה -- (השומר הצעיר )ישראל

 .קבוצים --ישראל  --חיים קהלתיים 

 .היסטוריה -- חברת הנער --קבוצים 

 .היסטוריה --ישראל  --תנועות נער 

 .חיי הרוח --קבוצים 

 .הוי ומנהגים --קבוצים 

 .סטוריההי --ישראל  --חנוך קבוצי 

 .קבוצים ויהדות
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

D651 אונ.תו תשע"ז 

 :מחבר. תולדות הציונות הנוצרית / מייקל דיוויד אוונס ; תרגום מאנגלית -1947מיק,  ,אונס

 ( 002437680. )2017אינגה מיכאלי. ירושלים : גפן, תשע"ו ]תשע"ז[ 

 .ציונות נוצרית

 .יהדות --נצרות ודתות אחרות 

 .נצרות -- יחסים -- יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 מנד)שגי( תשע"ז 

ישראל  - 1938א"י -לוין )פלשתינה-רחל מחבר. להיות אמי : זיכרונותיה של חנה מנדל ,שגיא
תשע"ז  ,רחל שגיא ; עורך הספר: חיים לפיד. מהדורה ראשונה.. תל אביב : עולם חדש / (1953

2016( .002437818 ) 
 1944-1988נה, לוין, ח-מנדל

 .ספרת -- ישראל --נשים 

 .יומנים --ישראל  --נשים 

 .ביוגרפיה -- 1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E110.84 ויל.אר תשכ"א 

זאב וילנאי.  / תמונות ומפות 400ישראל בתמונות ובמפות עתיקות : -וילנאי, זאב מחבר. ארץ
 ( 002440651[. )1961] ירושלים : ראובן מס, תשכ"א

 .חבורים קדומים -- מפות --ישראל 

 .חמר מאיר --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E113.2 רגב.גב תשע"ז 

יואב רגב.  / 1948-1903השנים הראשונות  45רגב, יואב מחבר. גבעת עדה מושבה ב"שומרון" : 
 ( 002439990. )2017כפר סבא : ארץ ארץ, ]תשע"ז[ 

 היסטוריה --גבעת עדה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.2415 פרנ.יח תשע"ו 
מחבר. יחס מוסדות ההנהגה של המדינה שבדרך לשאלת הנוכחות היהודית  -1986פרנקל, נדב, 

 13 - 1947בגוש עציון ופרשת נפילתו של הגוש בשלב הראשון של מלחמת העצמאות : דצמבר 

 ( 002441103. )2016/ נדב פרנקל. תשע"ו  1948במאי 

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -סיטת בראוניבר

 .הועד הלאמי ליהודי ארץ ישראל

 (הגנה )ארגון צבאי

 .גוש עציון --ישראל  --מלחמת הקוממיות 

 .גוש עציון --ישראל  --קרבות  --מלחמת הקוממיות 

 .היסטוריה --גוש עציון  -- ישראל --התישבות 

 .היסטוריה -- ןגוש עציו
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.27 בר.על תשע"ד 

 ( 002439924. )2013מחבר. על יוגבים ונוקדים / שי בר. חיפה : סקר, תשע"ד  1969 ,בר, שי

 .ירדן, בקעה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .(שומרון )אזור --ישראל  -- (חפירות )ארכיאולוגיה

 .עהירדן, בק --ישראל  --תקופת הנחשת 

 .(שומרון )אזור --ישראל  -- תקופת הנחשת

 .ירדן, בקעה --ישראל  --תקופת הברונזה 

 .(שומרון )אזור --ישראל  --תקופת הברונזה 

 .עתיקות --שומרון )אזור( 

 .עתיקות -- ירדן, בקעה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E174.9355 יהב.טה תשע"ו 

עריכה והקלדה  ; ( / דן יהב2016-1882ת )יהב, דן מחבר. טוהר הנשק : אתוס, מיתוס ומציאו
. 2016ועיצוב: מירי לימון. ]טהר הנשק[. מהדורה שניה מורחבת ומעודכנת.. ]תל אביב[ : מישב, 

(002432696 ) 

 .הבטים מוסריים ואתיים --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ישראל --אתיקה צבאית 

 .היסטוריה צבאית --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E303.6 מצא.דפ תשע"ו 

בחינה היסטורית ומבט -פלסטיני בישראל-דורון מחבר. דפוסי ההתנגדות של המיעוט הערבי ,מצא
בחינה היסטורית  -לעתיד / דורון מצא. ]דפוסי ההתנגדות של המעוט הערבי פלשתינאי בישראל 

. 2016 תשע"ו[] ,ומבט לעתיד[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב
(002436607 ) 

 .ישראל -- מדיניות ממשלתית --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --פעילות פוליטית  --ערבים פלשתינאים 

 .מצב חברתי --ישראל  -- ערבים פלשתינאים

 .היסטוריה --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ישראל --אלימות פוליטית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E304.6 טל.והא תשע"ז 

והארץ מלאה : התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל / אלון טל ;  .טל, אלון מחבר מתרגם עורך
 2017הקיבוץ המאוחד, תשע"ז  : Tel Aviv .עברית ועריכה : עדי ענבר, עופר זוהר ואלון טל

(002440529 ) 

 .ישראל --דמוגרפיה 

 .אלישר --סטטיסטיקה  --דמוגרפיה 

 .סטטיסטיקה -- עליה

 .סטטיסטיקה --ירידה 

 .הגירה

 .ישראל -- אוכלוסיה, חזוי
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E305.6 דוד.זה תשע"ו-בן 
מחבר. "זה לא מפגש בין דתיים וחילונים": זהויות יהודיות היברידיות  -1982דוד, רגב, -בן

רגב בן דוד. ]"זה לא  / ישראלבאוכלוסיה הטרוגנית : מקרה בוחן משדה ההתחדשות היהודית ב
. 2016מפגש בין דתיים וחלוניים": זהיות יהודיות היברידיות באוכלוסיה הטרוגנית[. תשע"ו 

(002440074 ) 

 .המחלקה למדעי המדינה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 (מדרשת עין פרת )אלון

 .ישראל -- דתיים וחלוניים

 .מכינות קדם צבאיות

 .ות יהודיתהתחדש

 .זהות -- ישראל --יהודים 

 .ישראל --קבוצות חברתיות 

 .ישראל --קטוב חברתי 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E305.6 סיו.סג תשע"ו 
מחבר. סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון  -1982סיון, עפר, 

. 2016ים / עופר סיון. תשע"ו התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומי
(002440934 ) 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות 

 (קונפליקט )פסיכולוגיה

 .זהות -- ישראל --נער דתי 

 .זהות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .יהדות --דתיים הבטים  --התנהגות מינית  --נער דתי 

 .יהדות -- הבטים דתיים --התנהגות מינית  --ציונים דתיים 

 .התנהגות מינית --מתבגרים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E328 פרי.אי תשע"ו 

המלצות עיקריות / חן  : ?פרידברג, חן מחבר. איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח
. 2016תשע"ו[ ] ,הישראלי לדמוקרטיהפרידברג. מהדורה מעודכנת.. ירושלים : המכון 

(002439542 ) 

 .הערכה --ישראל. הכנסת 

 .הערכה --פוליטיקה וממשל  --ישראל 

 .ישראל --נהל פרלמנטרי 

 .הערכה -- ישראל --הרשות המחקקת 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E336.2 מער.המ תשס"ח 
 -ם מוריס פאלק, ]תשס"ח[ש-מערכת המס בישראל. ירושלים : המכון למחקר כלכלי בישראל על

2007-. (002440266 ) 

 .ישראל --חק וחקיקה  --מסוי 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --מסוי 

 .ישראל -- מדיניות ממשלתית --מסוי 
 ספרייה :

Economics 

 

 

  



 

E337.53 פלד.בצ תשע"ו 

לגיטימציה : רגישותה של כלכלת ישראל לסנקציות / -ניצן מחבר. בצלה של מתקפת דה ,פלדמן
 .2016לדמן. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ו[ ניצן פ

(002431752 ) 

 (חרם, משיכת השקעות וסנקציות )תנועה

 .ישראל -- סנקציות כלכליות

 .21-המאה ה --מדיניות כלכלית  --ישראל 

 .21-המאה ה --מצב כלכלי  --ישראל 

 .מסחר --ישראל 

 .ישראל -- חרם )כלכלי ופוליטי(

 .הבטים כלכליים --ישראלי -הסכסוך הערבי
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E355.0082 בוד.דת תשע"ו 
צבא : זהויות נשיות: בין דת וצבא בישראל / מאת: -מגדר-מחבר. דת -1975הימן, רנית, -בודאי

 ( 002440492. )2016היימן. תשע"ו -רנית בודאי

 .המחלקה למדעי המדינה --ישי עבודות לתאר של --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל -- גיוס בנות לצבא

 .עמדות --ישראל  --חילות דתיות 

 .דעת קהל --ישראל  --חילות דתיות 

 .ישראל --דת ומדינה 

 .ישראל --נשים ציוניות דתיות 

 .ישראל -- זהות מגדרית
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E355.0082 רוג.קש תשע"ו 
מחבר. הקשר בין גורמי חוסן וגורמי סיכון לבין שביעות רצון  -1971טבק, לבי, -רוגוז'ינסקי

מהשירות הצבאי בקרב חיילות מאוכלוסיות סיכון )"איתן"( / ליבי רוגוז'ינסקי טבק. ]הקשר בין 
גורמי חסן וגורמי סכון לבין שביעות רצון מהשרות הצבאי בקרב חילות מאוכלוסיות סכון 

 ( 002440936. )2016)"איתן"([. תשע"ו 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (חסן )תכונת אישיות

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .שביעות רצון

 .ישראל --גיוס בנות לצבא 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --חילות 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער בעיתי 

 .סיכולוגיהפ --ישראל  --טעוני טפוח, חילים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E362.1 כהן.בי תשע"ז 

הרחוב, תרבות ו'כיפוף' חוקרים ונהלים : המקרה -ביורוקרטים ברמת .מחבר -1975כהן, נסים, 
של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל / ניסים כהן. ]ביורוקרטים ברמת 

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי הרחוב, תרבות ו'כפוף' חקים ונהלים[. חיפה : 
 ( 002439253. )2016המדינה, אוניברסיטת חיפה, ]תשע"ז[ 

 .ממון -- ישראל --טפול רפואי 

 .בקרת --ישראל  --שרותי בריאות, מנהל 

 .יעילות הוצאות --טפול רפואי 

 .ישראל --טפול רפואי, עלות 

 .ישראל --כלכלה רפואית 

 .ישראל --כלכלה שחורה 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

E362.11 נוי.רח תשע"ז-הר 
הר נוי, שמואל מחבר. רחוקים קרובים : סיפורם של בתי חולים בצפת : בית החולים של האגודה 

הדסה : מונוגרפיה של מקום / -הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים, בית החולים רוטשילד
 ( 002440919. )2017קל, תשע"ז שמואל הר נוי. מקוה ישראל : ספריית יהודה ד

 .היסטוריה --צפת  --ישראל  --בתי חולים 

 .היסטוריה -- צפת --ישראל  --רפואה 

 .היסטוריה --צפת  --ישראל  --רופאים 

 .היסטוריה -- צפת

Hospitals 

Israel. 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

E362.292 גרו.נכ תשע"ו 
רם מתווך בקשר בין אפליה לשימוש סוציאלי כגו-מחבר. ניכור פסיכו -1984גרוס, אשר, 

סוציאלי כגורם מתוך -באלכוהול בקרב מתבגרים מהגרים בישראל / אשר גרוס. ]נכור פסיכו
 .2016בקשר בין אפליה לשמוש באלכוהול בקרב מתבגרים מהגרים בישראל[. תשע"ו 

(002440961 ) 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .ישראל --נכור )פסיכולוגיה חברתית( 

 .ישראל -- אפליה גזעית

 .ישראל --הבטים חברתיים  --אלכוהוליזם 

 .ישראל -- שמוש באלכוהול --נער 

 .פסיכולוגיה --מתבגרים עולים )אתיופיה( 

 .מצב חברתי -- (מתבגרים עולים )אתיופיה

 .פסיכולוגיה --מתבגרים עולים )בריה"מ לשעבר( 

 .מצב חברתי --בריה"מ לשעבר( )עולים מתבגרים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E362.293 אלה.של תשע"ז 

הצעדים והשפעתה על  12שילוב פסיכותרפיה בסיוע סוסים עם תכנית  .מחבר -1975אלה, רעות, 
מתבגרים מכורים בתהליך החלמה בקהילה טיפולית 'רטורנו' / רעות אלה. ]שלוב פסיכותרפיה 

הצעדים והשפעתה על מתבגרים מכורים בתהליך החלמה בקהלה  12תכנית בסיוע סוסים עם 
 ( 002439796) .2016טפולית 'רטורנו'[. תשע"ז 

 .המחלקה לקרימינולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .רטורנו, מרכז למניעה וטפול בהתמכריות

 .תכניות שנים עשר הצעדים

 .פסיכותרפיה קבוצתית

 .ישראל --וליות קהלות טפ

 .שמושים תרפיים --סוסים 

 .ישראל --גמילה מחמרים ממכרים 

 .ישראל -- שקום --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מתמכרים לסמים 

 .ישראל --עברינים, שקום במסגרת קהלתית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E362.4 חסו.עמ תשע"ז 

שקד. -מירן חסון / י אימהות עם נכות פיסית או נפשיתמחבר. עמדות כלפ -1980שקד, מירן, -חסון
 ( 002440927. )2016]עמדות כלפי אמהות עם נכות פיסית או נפשית[. תשע"ז 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --ישראל  --נשים נכות 

 .דעת קהל --ישראל  --אמהֹות 

 .עמדות -- ישראל --סטודנטים 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית
 ספרייה :

Psychology 

 

 

E362.74 אוז.טו תשע"ה 

 / תהל מחבר. טוב מנעוריו : בין נדיבות לריכוז עצמי במציאות חיים של מתבגרים בסיכון ,אוזן

 ( 002440775. )2015מאת תהל בן צבי )אוזן(. תשע"ה 

 .קרימינולוגיההמחלקה ל --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .עמתה למען נער במצוקה -על"ם 

 .פסיכולוגיה חיובית

 .נדיבות

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --התנדבות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מתנדבים מתבגרים בשרותים חברתיים 

 .עמדות --ישראל  --נער בעיתי 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נער בעיתי 

 .ישראל --שנוי התנהגות  -- נער בעיתי
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E362.828 מוס.שמ תשע"ו 
שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות / עתליה  -מוסק, עתליה מחבר. שמ"ש 

שקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מגבלות[. ירושלים :  -מוסק, אילה כהן. ]שמ"ש 
 ( 002436611) .2016מיוחדים, תשע"ו קרן מפעלים  -המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות 

 -- (שקום משפחתי שלם )תכנית -שמ"ש 

 .ישראל -- שרותים למשפחה

 .ישראל --שרותים  --הורים לילדים מגבלים 

 .ישראל --יעוץ  --הורים לילדים מגבלים 

 .יחסים במשפחה --הורים לילדים מגבלים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E362.8292 לבל.וא תשע"ו 

ואם אלך לאן אבוא? : בחינת ההבדלים בתחושת הסכנה, השימוש  .מחבר -1975ריקי, לבל, 
במערכות תמיכה והשימוש בשירותים בקהילה בקרב נשים אשר שהו במקלטים, בין זמן כניסתן 
למקלט לבין יציאתן ממנו ולבין חייהן כיום בקהילה, ובחינת תרומתם של משתנים אלו לאיכות 

 ( 002440075. )2016ע"ו תש .חייהן / ריקי לבל

 .בית הספר לעבודה סוציאלית --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --אלימות בין בני זוג 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים נפגעות התעללות 

 .ישראל -- רשתות חברתיות --נשים נפגעות התעללות 

 .שראלי --שרותים  --נשים נפגעות התעללות 

 .ישראל -- איכות חיים

 .ישראל --מקלטים לנשים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E369.4 אהר.תנ תשע"ז 
/ אבי  1948-1926אהרנסון, אבי מחבר. תנועה מחפשת דרך : תנועת הנוער המחנות העולים : 

 ( 002440465. )2016כרמל, תשע"ז  : אהרונסון. ירושלים

 .וריההיסט -- (המחנות העולים )תנועת נער

 .היסטוריה --ישראל  --תנועות נער 

 .ישראל -- סוציאליזם
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E371.33 קני.דר תשע"ו 
מחבר. דרכים לשיפור ההוראה והגברת המוטיבציה הפנימית ללימוד  -1982קניגסברג, אליעזר, 

גמרא /  הגמרא בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בחינוך הממלכתי דתי : שילוב תקשוב בהוראת
אליעזר קניגסברג. ]דרכים לשפור ההוראה והגברת המוטיבציה הפנימית ללמוד הגמרא בבתי ספר 

 ( 002440200) .2016יסודיים ועל יסודיים בחנוך הממלכתי דתי[. תשע"ו 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 -- תלמוד בבלי

 (ראה )יסודילמוד והו -- --תלמוד בבלי 

 (למוד והוראה )חטיבת בינים -- -- תלמוד בבלי

 (למוד והוראה )תיכוני -- --תלמוד בבלי 

 .פסיכולוגיה( אצל ילדים)הנעה 

 .הנעה )פסיכולוגיה( בגיל ההתבגרות

 .החנוך הממלכתי דתי

 .טלקומוניקציה

 .טכנולוגיה חנוכית

 .חנוך, חדושים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

E378 תשס"ו שהא.מט 
שהאב, רנא מחבר. מטרות הוויסות של העצמי, לקיחת סיכון והעדפת משימות בקרב סטודנטים 

ערביים ויהודים / מאת: רנא שהאב. ]מטרות הוסות של העצמי, לקיחת סכון והעדפת משימות 
 ( 002440654. )2006בקרב סטודנטים ערביים ויהודיים[. ]תשס"ו[ 

 .שראלי -- (נטילת סכונים )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיה של העצמי

 .מוקד שליטה

 .מחקרים בין תרבותיים --המנעות )פסיכולוגיה( 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --סטודנטים ערבים פלשתינאים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  -- סטודנטים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

E509.2 תשס"ח (גלו)קשת 
ייה ופועלה המדעי של פרופסור רחל לבנון, נעמי מחבר. מגב האתון לעידן הסילון : ספור ח-קשת

. 2008קשת. ]מגב האתון לעדן הסילון[. תל אביב : קווים אישיים, -גלון / כפי שסופר לנעמי לבנון
(002437713 ) 

 -1926גלון, רחל, 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- נשים מדעניות

 .ביוגרפיה -- ישראל --נשים יהודיות 
 ייה :ספר

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E551.22  תשע"הזיו.אר 
מחבר. אירועים סייסמיים במזרח הים התיכון במאה הרביעית לסה"נ  -1946זיו, אברהם, 

ישראל / מאת: אברהם זיו. ]ארועים סיסמיים -והשפעתם על אתרים ארכיאולוגיים נבחרים בארץ
-במזרח הים התיכון במאה הרביעית לסה"נ והשפעתם על אתרים ארכיאולוגיים נבחרים בארץ

 ( 002440922. )2014 ישראל[. תשע"ה

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .היסטוריה -- ישראל --סיסמולוגיה 

 .היסטוריה --ישראל  --רעידות אדמה 

 .ישראל -- (חפירות )ארכיאולוגיה

 .עתיקות --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E616.579 חוב.קש תשע"ו 
מחבר. קשר בין טיפול בקרינה מייננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות  -1949שושנה,  חובב,

ויכולות אורייניות בבגרותם המאוחרת בקרב "ילדי גזזת" / שוש חובב. ]קשר בין טפול בקרינה 
מיננת בגיל צעיר לבין יכולות קוגניטיביות ויכולות אוריניות בבגרותם המאחרת בקרב "ילדי 

 ( 002440068. )2016תשע"ו  גזזת"[.

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פרשת הגזזת

 .ישראל --גזזת 

 .הבטים פסיכולוגיים --קרינה מיננת 

 .קוגניטיביות בזקנה

 .ידיעת קרא וכתב
 ספרייה :

Education 

 

 

E791.43 אוט.שע תשע"ז 
בקולנוע : שיחות עם יוצרות ויוצרים ישראלים / אוטין, פבלו מחבר מחבר אחרית דבר. שיעורים 

פבלו אוטין ; תמלול השיחות ועריכה: לוס מיטלמן. ]שעורים בקולנוע[. רמת השרון : אסיה, 
 ( 002439922) 2017תשע"ז 

 .ישראל -- קולנוע

 .ישראל --קולנוע, מפיקים ובמאים 

 .ישראל -- הפקה ובמוי --קולנוע 
 ספרייה :

Literature 

 

 

E990.31 ו.הש תשע"זעש 
/ עורכים: אודי דקל, גבי סיבוני  2016-2006העשור השקט : מלחמת לבנון השנייה ותוצאותיה, 

 .2016 [ועומר עינב. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ז

(002440522 ) 

 .השפעה --מלחמת לבנון השניה 

 .הבטים אסטרטגיים --מלחמת לבנון השניה 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .21-המאה ה --היסטוריה צבאית  --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 



 

E990.34 שרב.דו תשע"ו 

צוק איתן' : 'ברוך, פנינה מחבר. דוח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם ביחס למבצע -שרביט
זכיות האדם ביחס למבצע ניתוח ביקורתי / פנינה שרביט ברוך. ]דוח ועדת החקירה של מועצת 

. 2016'צוק איתן'[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ו[ 
(002438795 ) 

 .2014מבצע צוק איתן, 

 .הבטים מוסריים ואתיים -- 2014מבצע צוק איתן, 

 .האמות המאחדות

 -1993 -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 (עזה )אזור
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

T3 חני.מנ תשע"ז 
תנ"ך.. נביאים.. תשע"ז.. ירושלים.. מנחת יהודה : פירוש לספר יהושע, לספר שופטים ולספר 
שמואל : מחולק לשניים: 'שמן' לפי הפשט, 'קטרת' לפי הסוד / להרב המקובל רבי יהודה בן 

שלים : שלמה ירו .חנין... ; העתקתי... מכתב יד שלמה מתתיהו בלא"א... ר' אברהם לוונטהל
 ( 002440812מתתיהו לוונטהל, תשע"ז. )

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T182.21 נון.קצ תשע"ו-בן 
נון. -בן נון, יגאל מחבר. קיצור תולדות יהוה : האם היה פסל של יהוה בבית המקדש / יגאל בן

 ( 002438484. )2016]קצור תולדות השם[. תל אביב : רסלינג, 

 (אישיות תנכית)יאשיהו 

 .בקרת ופרשנות -- --תנ"ך 

 .אלקים בתנ"ך

 .צלם אלקים בתנ"ך

 .אלים בתנ"ך

 .מוצא --יהדות 

 .היסטוריה -- דת --המזרח התיכון 

 .עבודת אלילים

 .פלחן בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T188 זהר.שי תשע"ז 

 ושגירותו בכתבי המקראמנחם בן חיים מחבר. שירו לו שיר חדש : המושג "שיר", שימושיו  ,זהרי

 ( 002440519. )2016מאת מנחם זהרי. ירושלים : כרמל, תשע"ז  /

 .נושאים ומוטיבים -- עברית, שירה תנכית

 .לשון, סגנון --עברית, שירה תנכית 

 .סגנון ,לשון -- --תנ"ך 

 .שיר )מלה( בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T188 קמי.יו תרצ"ב 

בעארבעט פון די  : ורך. די יודישע געשיכטע לויט די מסורהקמינר, משלם בן שלמה מחבר ע
קוועלען: תנ"ך, מדרשים און אנדערע ספרי קדמונים, אין דער בעלייכטונג פון די -ערשטע תורה

מיט א פאר ווערטער  ; התורה / בעארבעט און רעדאגירט דורך משולם קאמינער-ערשטע מפרשי
 ( 002440795) ., מ. גאלדבערג, תרצ"בפון נתן בירנבוים. ווארשע : ת. יאקובסאן

 .ספורי התנ"ך
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

T192 קוק.שי תשע"ז 
קוק, צבי יהודה מחבר. שיחות הרב צבי יהודה : אישים / שיחות מפי... הרב צבי יהודה הכהן 

קוק, ראש הישיבה... מרכז הרב ; עריכה, מקורות, כותרות וסיכום: שלמה חיים הכהן אבינר ; 
 ( 002439619) .ם: הרב מרדכי ציון. ירושלים : ספריית חוה, בית אל, תשע"זמפתח ענייני

 .קוק, אברהם יצחק

 .דמיות תנכיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T272 סימ.אז תשע"ו 

אוריאל מחבר. אזן מלין תבחן : מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא /  ,סימון
 .2016אילן, תשע"ו -גן : אוניברסיטת בר-קנת.. רמתאוריאל סימון. מהדורה שנייה מורחבת ומתו

(002440618 ) 

 .בקרת ופרשנות --אבן עזרא, אברהם בן מאיר 
 אבן עזרא, אברהם בן מאיר.. פרוש על התנ"ך

 ספרייה :

Judaica 

 

 

T278 רוז.עי תשס"ה 
 רוז, אליעזר בן רפאל שמואל יעקב מחבר. עיונים בספר בראשית / מאת אליעזר רוז בלאאמו"ר...

 ( 002440491[. )2005רפאל שמואל יעקב. בני ברק : אליעזר רוז, תשס"ה ]
 רוזנברג, ברוך בן גרשון חנוך

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --בראשית  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278.08 מאי.לק תשע"ו 

י דרוש מספר ,מאיר, שלמה יהודה מחבר. ליקוטי שי : על התורה... : ציצים ופרחים על התורה
ע"י[ הרב יעקב שלמה ] ...וחסידות... / נלקט... על ידי שלמה יהודה מייער ; ועתה סודר ונערך

 ( 002439975[. )2016מייער, תשע"ו ] .שיינבערגער. ]לקוטי שי[. נסדר ונערך... מחדש.. ברוקלין : מ

 .מאיר, שלמה יהודה

 .צואה -- מאיר, שלמה יהודה

 (מאיר )משפחה

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות

 .ביוגרפיה --חסידים 

 .אנקדוטות --רבנים 

 .אנקדוטות -- חסידים

 .ביבליוגרפיה --פרשני התנ"ך 

 (מוסר)צואות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

T299.2 דרו.גל תשע"ז 
מות / הרב חיים דרוקמן ; עורך: דרוקמן, חיים מחבר. הגלות והגאולה : עיונים והארות בחומש ש

עומר פדור. ]הגלות והגאלה[. מרכז שפירא : אור עציון ספרי איכות תורניים, המכון התורני ע"ש 
 ( 002440499[. )2017ר' יצחק וחנה סטרולוביץ', תשע"ז ]

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .מחשבת ישראל

 .גאלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

T307 הני.פר תשע"א 
הם מחבר. פרי גני : יהושע, שופטים, שמואל, מלכים : שו"ת לביאור הפשט / נתחבר... הניג, אבר

 ( 002440474ע"י אברהם הניג. ירושלים : אברהם הניג, תשע"א. )

 .באורים -- --נ"ך  --תנ"ך. 

 .בחינות ושאלות -- --יהושע  --תנ"ך. 

 .בחינות ושאלות -- --שופטים  -- .תנ"ך

 .בחינות ושאלות -- --שמואל  --תנ"ך. 

 .בחינות ושאלות -- --מלכים  -- .תנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

T487 כץ.ונש תשע"ז 
תנ"ך.. אסתר.. תשע"ז.. רחובות.. ונשמע פתגם המלך : עיונים במגילת אסתר ובעניני הפורים 

יצחק כ"ץ. רחובות : יוסף -במשנתו של כ"ק אדמו"ר ]השביעי[ מליובאוויטש / מאת הרב יוסף
 ( 002440423[. )2017ק כ"ץ, תשע"ז ]יצח

 'מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ ,שניאורסון

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 
C-151-I-II 



ודה ]הקלטת שמע[ בני ברק : איי. אם. סי, הדים מקונצרט חזנות לכבודו של החזן שמואל ויג
[1988( ]002440551 ) 

 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה של בתי כנסת.

 חזנות.
 שירים, יידיש.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-095 

 ( CBS[ ,1968( ]002440561יפה ירקוני ]הקלטת שמע[ : הדרן. ]ישראל[ : 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

DVD-28(CONCERTS-2016/17) 
קבוצות ביצוע ]הקלטת וידאו[ : קונצרט סיום סמסטר א'. ]קבוצות בצוע ]הקלטת וידאו[[. ]רמת 

 ( 002440976. )2017גן[ : אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למוזיקה, תשע"ז 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-152 
הדים מקונצרט חזנות לכבודו של החזן שמחה קוסביצקי ]הקלטת שמע[ בני ברק : איי. אם. סי, 

[1987( ]002441053 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה של בתי כנסת.
 חזנות.

MU 

Music Reading Room 

 

 

C-153 
ימרמן ; מפיק: אילן אלה אזכרה ]הקלטת שמע[ : פרקי חזנות מאוצרנו הישן / עריכה: עקיבא צ

 ( 002441054) 1991ביבר. ]ישראל[ : ישראל מיוזיק, 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה של בתי כנסת.
 חזנות.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-154 
]הקלטת שמע[ : פרקי חזנות מפי חזנים שנספו בשואה / עריכה:  - - -זכרנו בזכרון טוב לפניך 

 ( 002441057) 1991עקיבא צימרמן ; מפיק: אילן ביבר. ]ישראל[ : ישראל מיוזיק, 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה של בתי כנסת.
 חזנות.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 



 

REC. ISRAELI-096 

 CBS ,1987 (002441059 )ת רביץ ]הקלטת שמע[ : באה מאהבה. )תל אביב( : יהודי
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. 4994 (CLASSIC) 
שוברט, פרנץ מלחין. חמישיה בלה מג'ור לפסנתר ולכלי מיתר )חמישית דג השמך( ]הקלטת שמע[ 

[London] : Decca, [196-?]. (002441166 ) 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-155 
 ( 002441354) 1991יזכור ]הקלטת שמע[ )נוה מונוסון( : ישראל מיוזיק, 

 מוסיקה. --יהודים 

Jews -- Music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-156 
ליל שימורים ]הקלטת שמע[ : פרקי חזנות לפסח וימי ספירת העומר / )עורך: עקיבא צימרמן(. 

 ( 002441364?[ )-199)נוה מונוסון( : ישראל מיוזיק, ]
 מוסיקה. --יהודים 

 שלוש רגלים. --מוסיקה של בתי כנסת 
 שירים ומוסיקה. --פסח 

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Cantors (Judaism) -- Sound recordings. 

Synagogue music -- Festival services -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 175.A4 K537L35 
תקוה( -קלסי וקל : קטעי נגינה לאקורדיון / עריכה ועבוד: יעקב לם ; עריכה: ב. ריינהרדט. )פתח

 ( 002441247) 1974 : הקונסרבטוריון העירוני ע"ש י. אחרון,
 ספרייה :

Music 

 

 

M 175.A4 S662O66 
 1965אביב : )נגן(, -ידי יהודה אופנהיימר. תל-סונטינות מובחרות לאקורדיון / מעובד על

(002440406 ) 
 ספרייה :

Music 

 
  



 

MT 801.A3 M55M63 
מילמן, אבנר. ספר ללמוד האקורדיון והכנה יסודית לשיר העברי. תל אביב : הוצאת מילמן 

 ( 002415024) 1959לאקורדיון, 
 למוד והוראה. --אקורדיון 
 ספרייה :

Music 

 

 

MT 801.A3 N57S44 
ניר, עדי מחבר. ספר למוד לאקורדיון / מאת עדי ניר. מהדורה חדשה מורחבת ומתוקנת. תל אביב 

 ( 002441249) 1964רום, : פ
 למוד והוראה. --אקורדיון 
 ספרייה :

Music 

 

 

MT 801.A3 O66D3 
מחבר. דע את האקורדיון : ספר לימוד לנגינה באקורדיון / יהודה  1925-2012אופנהימר, יהודה, 

 ( 002440407) 1976אביב : מרכז לתרבות ולחינוך, -יוסף פריטש. תל -אופנהיימר 
 ספרייה :

Music 

 

 

 

 

 

 


