פריטים חדשים – פברואר 2018
ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] :
כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

רוטנברג ,מרדכי 1932 ,מחבר .להציל את המונותאיזם [משאב אלקטרוני]  :מבוא לגיור חברתי /
מרדכי רוטנברג ; עריכה :ברוך כהנא .ירושלים  :בית ראובן מס ,תשע"ה )002463044( .2015
בחירה חפשית ודטרמיניזם.
גיור  --הבטים פסיכולוגיים.
גיור  --פילוסופיה.
דמוקרטיה  --הבטים חברתיים.
מונותאיזם.
יהדות  --פסיכולוגיה.
אמון אישי (קואצ'ינג)  --הבטים דתיים  --יהדות.
פסיכולוגיה דתית.
חסון ,מרים- 1988 ,מחבר .תרומתם של משאבים אישיים לבריאות נפשית וצמיחה אישית במעבר
לאמהות [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין אמהות יחידניות מבחירה לאמהות בזוגיות  /מרים
חסון .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463314( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית.
בשלות (פסיכולוגיה)
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
אמהות חד-הוריות  --פסיכולוגיה.
בלוך ,עליזה -1967 ,מחבר .לבנות את הגשר הזה [משאב אלקטרוני]  :סיפורה של מנהלת "ברנקו
וייס" התיכון העיוני הראשון בעיירות הפיתוח  /עליזה בלוך ; עריכת תוכן :חיותה דויטש .ראשון
לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463328( .2017 ,
בלוך ,עליזה-1967 ,
בית הספר התיכון ברנקו ויס (בית שמש)
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --ביוגרפיה.
נשים מנהלות בתי ספר  --ישראל  --ביוגרפיה.
שויון בחנוך --ישראל.
חנוך תיכוני  --ישראל  --ערי פתוח.
סימן-טוב ,מלכה מחבר .תלמיד לחיים [משאב אלקטרוני ] /מלכה סימן-טוב .ראשון לציון :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002463329( .2016 ,
סימן-טוב ,מלכה
מורים ללקויי למידה  --ישראל.
ילדים לקויי למידה  --חנוך --ארועים.

בן אבי ,איתמר מחבר .החצוף הארצישראלי [משאב אלקטרוני]  :פרקים מחייו של הילד העברי
הראשון  /איתמר בן-אב"י ; עורכת :נוית בראל ;ערכה וכתבה הערות :מיכל זמיר .מהדורה
מחודשת ומוערת ..ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463333( .2016 ,
בן אבי ,איתמר.
עברית  --תחיה.
בק ,אלדד מחבר .הקנצלרית [משאב אלקטרוני]  :מרקל ,ישראל והיהודים  /אלדד בק ; עורכת:
נוית בראל .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד )002463334( 2017.
מרקל ,אנגלה-1954 ,
גרמנים  --ישראל  --עמדות.
ראשי ממשלה  --גרמניה  --ביוגרפיה
ישראלים  --גרמניה  --עמדות.
גרמניה  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל  --יחסי חוץ  --גרמניה.
גרמניה --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
גרמניה  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
גרמניה  --מדיניות כלכלית  --המאה ה.20-
גרמניה  --מדיניות כלכלית  --המאה ה.21-
גרמניה  --מצב חברתי  --המאה ה.20-
גרמניה  --מצב חברתי  --המאה ה.21-
לפיד ,אפרים -1942 ,מחבר .לוחמי הסתר [משאב אלקטרוני]  :המודיעין הישראלי  -מבט מבפנים
 /אפרים לפיד ; עורך :רמי טל .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463336( .2017 ,
ישראל .המוסד למודיעין ולתפקידים מיחדים  --היסטוריה.
שרותים חשאיים  --ישראל  --היסטוריה.
מודיעין (ביון)  --ישראל  --היסטוריה.
מודיעין צבאי  --ישראל  --היסטוריה.
טרוריזם  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל .שרות הבטחון הכללי  --היסטוריה.
שיפר ,רחלה מחבר .מכל הבחינות [משאב אלקטרוני ] :היבטים חברתיים של תעודת הבגרות /
רחלה שיפר .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463338( .2017 ,
בחינות בגרות  --ישראל.
בחינות בגרות  --ישראל --קבלת החלטות.
חנוך תיכוני  --הבטים חברתיים  --ישראל.
קורן ,דני מחבר .ממשלות ישראל לדורותיהן [משאב אלקטרוני]  :החלטות חכמות והחלטות
מטופשות  /דן קורן ויחיאל (חיליק) גוטמן ; עורך :יהודה יערי .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות :
ספרי חמד) 002463340( .2017 ,
ממשלות קואליציוניות  --ישראל.
פוליטיקה מעשית  --ישראל  --קבלת החלטות.
ישראל .ממשלה  --היסטוריה.
ישראל  --פוליטיקה וממשל.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  -- -1948 --קבלת החלטות.

דונת ,ארנה מחבר .בכייה לדורות [משאב אלקטרוני]  :חרטה על אימהות  /אורנה דונת ; עורך:
מוטי פוגל[ .בכיה לדורות [משאב אלקטרוני]] .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ,
) 2017. (002463342
חרטה.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
אמהות  --עמדות.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהּות  --דעת קהל.
אופיר ,נתן מחבר .הרב שלמה קרליבך [משאב אלקטרוני ] :חייו ,משנתו והשפעתו  /נתן אופיר
(אופנבכר) ; עורכת :חיותה דויטש[ .הרב שלמה קרלבך [משאב אלקטרוני]] .ראשון לציון  :ידיעות
אחרונות  -ספרי חמד) 002463344( 2017 ,
קרלבך ,שלמה בן נפתלי.
מוסיקאים יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
רבנים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
יהודים  --מוסיקה  --היסטוריה ובקרת.
שטאובר ,יהושע מחבר .ישראלים בברלין [משאב אלקטרוני]  :קהילה בהתהוות  /שוקי שטאובר ;
עורך :מוטי פוגל .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463346( .2017 ,
ישראלים  --גרמניה  --ברלין  --מצב חברתי.
הגירה  --הבטים חברתיים.
הגירה  --הבטים כלכליים.
יורדים  --גרמניה --ברלין  --מצב חברתי.
יורדים  --גרמניה  --ברלין  --מצב כלכלי.
יוזביץ' ,רועי מחבר .מהפכת ההשכלה [משאב אלקטרוני]  :ולמה אנחנו חייבים להצטרף  /רועי
יוזביץ' ; איורים :מרים אלון .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463348( .2017 ,
בטחון תעסוקתי.
פתוח קרירה.
למידה.
הוראה יעילה.
הוראה באינטרנט.
חנוך ,חדושים.
שנוי חנוכי.
בוכמן-סלונימסקי ,נילי מחבר .מין אסור ,מין מותר [משאב אלקטרוני]  :מה אסרה התורה ומה
השתבש בדרך אלינו  /נילי בוכמן סלונימסקי ; עריכה :יחיעם פדן .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות
 :ספרי חמד) 002463350( .2017 ,
מין בתנ"ך.
מין  --הבטים דתיים  --יהדות.
מין  --הלכה.
מין בתלמוד.
טהרת המשפחה  --הלכה  --בחינות ושאלות.
יחוד  --הלכה.
צניעות  --הבטים דתיים  --יהדות.

יאיר ,גד מחבר .מסע ישראלי [משאב אלקטרוני]  :מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי
בישראל  /גד יאיר .ראשון לציון :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463351( 2017 ,
מסע ישראלי.
תכניות סיור לנער  --ישראל.
מסעות וסיורים  --ישראל.
טיולי בתי ספר  --ישראל.
תכניות התערבות.
חנוך לערכים (תיכוני)  --ישראל.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל --זהות.
כתה יא (חנוך)
חסון ,ניר מחבר .אורשלים [משאב אלקטרוני]  :ישראלים ופלסטינים בירושלים / 2017-1967 ,ניר
חסון ; עורכים :יהודה מלצר ,מולי מלצר .תל אביב  :ספרי עליית הגג  :ידיעות אחרונות  :ספרי
חמד) , 2017. (002463352
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים.
יהודים  --ישראל  --ירושלים.
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה.21-
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה.21-
ירושלים  --יחסים אתניים.
גריף ,גדעון מחבר .מרד באושוויץ [משאב אלקטרוני ] :התקוממות הזונדרקומנדו בתאי הגזים7 ,
באוקטובר  / 1944גדעון גרייף ,איתמר לוין ; עורכת :דורית רוגובוי[ .מרד באושויץ [משאב
אלקטרוני]] .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002463354( .2017 ,
זונדרקומנדו  --פולין  --אושויץ (מחנה רכוז)  --ביוגרפיה.
שואה  --פולין  --אושויץ.
שואה  --פולין  --אושויץ  --ספורים אישיים.
יהודים  --רדיפות  --פולין.
אסירים במחנות רכוז  --ביוגרפיה.
אושויץ (פולין  :מחנה רכוז)
בן בסט ,יוחנן מחבר .השימוש בשירותי אשפוז בישראל[ 1965-1995 ,משאב אלקטרוני]  /יוחנן בן-
בסט [ו 3-אחרים][ .השמוש בשרותי אשפוז בישראל[ 1965-1995 ,משאב אלקטרוני ]].ירושלים :
ג'וינט ,מכון ברוקדייל ,תשס"ב )002463447( .2002
בתי חולים ,טפול  --ישראל.
בתי חולים ,נצול  --ישראל.
העשירים מתעשרים והעניים כותבים בקשות למענקים [משאב אלקטרוני]  /מדריך לכתיבת
בקשות למענקים  : /המדריך נכתב ...בראשותן של עליזה מזור ואיילת אילני ; ערכה נירית
רוסלר . ...מהדורה ו[ ..ירושלים]  :שתיל)002463500( .2001 ,
עניים  --שרותים  --ישראל.
גיוס משאבים  --מדריכים.
מוסדות ללא כונת רוח.

איזה מין מרחב? [משאב אלקטרוני]  :תכנון מרחבי מנקודת מבט מגדרית  /עריכה :אסתר סיוון
וטובי פנסטר .ירושלים  :במקום ,מתכננים למען זכויות תכנון ; HEINRICH BOLL
) FOUNDATION, 2006. (002463503
תכנון אזורי  --הבטים חברתיים  --ישראל.
נשים ערביות פלשתינאיות  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים  --ישראל  --מצב חברתי.
אבישאול ,מיכל -1986 ,מחבר .הקשר בין משתני הסביבה הארגונית וקבלת הדרכה לבין שחיקה
נפשית בקרב אנשי הצוות החינוכי-סוציאלי בפנימיות לילדים ונוער בסיכון [ /משאב אלקטרוני] /
מיכל אבישאול[ .הקשר בין משתני הסביבה הארגונית וקבלת הדרכה לבין שחיקה נפשית בקרב
אנשי הצות החנוכי-סוציאלי בפנימיות לילדים ונער בסכון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח ) 2017. (002463541
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
התנהגות ארגונית  --ישראל.
שחיקה (פסיכולוגיה)
בשלות (פסיכולוגיה)
פנימיות  --ישראל  --צות  --פסיכולוגיה.
צותים במקומות עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
איכות חיים בעבודה  --ישראל.
לחץ בעבודה  --מניעה.
עובדים ,הדרכה  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פרישה מעבודה  --ישראל --הבטים פסיכולוגיים.
אמתי-ריניץ ,שירה -1984 ,מחבר .הקשר בין משתנים אישיים של ההורה והילד ,משתני אישיות
ותמיכה חברתית לבין שביעות רציון מהחיים ,משמעות בחיים ולחץ בהורות בקרב הורים לילדים
עם הפרעת קשב וריכוז והיפר-אקטיביות המטופלים באמצעות רכיבה טיפולית [משאב אלקטרוני]
 /שירה אמתי-רייניץ[ .הקשר בין משתנים אישיים של ההורה והילד ,משתני אישיות ותמיכה
חברתית לבין שביעות רציון מהחיים ,משמעות בחיים ולחץ בהורות בקרב הורים לילדים עם
הפרעת קשב ורכוז והיפר-אקטיביות המטפלים באמצעות רכיבה טפולית [משאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463542( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
הורים לילדים מגבלים  --פסיכולוגיה.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
שביעות רצון.
משמעות (פסיכולוגיה)
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רכיבת סוסים  --שמושים תרפיים.
היפראקטיביות והפרעות קשב  --טפול חלופי.
ילדים עם הפרעות קשב  --טפול חלופי.
ילדים היפראקטיביים  --טפול חלופי.

כץ ,לאה -1971 ,מחבר .הקשר בין סגנון המנהיגות של מנהל המתנ"ס ומאפייני התפקיד של עובדי
המתנ"ס ובין ההתנהגות האזרחית הארגונית של העובדים [משאב אלקטרוני]  /לאה כץ[ .הקשר
בין סגנון המנהיגות של מנהל המתנ"ס ומאפיני התפקיד של עובדי המתנ"ס ובין ההתנהגות
האזרחית הארגונית של העובדים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז
) 2016. (002463546
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
מרכזים קהלתיים  --ישראל  --נהול.
מרכזים קהלתיים  --ישראל  --נהול חבר עובדים.
מנהלים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
עובדים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מנהיגות  --ישראל.
התנהגות ארגונית  --ישראל.
עובדים ומעסיקים ,התמודדות.
רביבו ,ברקת חנה -1989 ,מחבר .דמותו של המורה המשמעותי כפי שהיא נתפסת בקרב נערות
דתיות בגילאי תיכון [ /משאב אלקטרוני ] /ברקת חנה רביבו .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002463548( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תלמידות בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
תלמידי בתי ספר תיכוניים דתיים  --ישראל  --עמדות.
מורי בתי ספר תיכוניים דתיים  --ישראל  --דעת קהל.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
גרוס ,אסתר אבלין -1959 ,מחבר .הקשר בין הזדהות חברתית ,אתנוצנטריות ,איום ,דעות
קדומות ואפליה בקרב מתבגרים ישראליים מקבוצות חברתיות שונות [משאב אלקטרוני]  /מאת:
אסתר אבלין גרוס .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463549( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
מתבגרים  --ישראל.
פסיכולוגיה של מתבגרים  --ישראל.
פסיכולוגיה חברתית  --ישראל.
קבוצות חברתיות  --ישראל.
יחסים בין קבוצתיים  --ישראל.
זהות קבוצתית  --ישראל.
אתנוצנטריות  --ישראל.
איומים --ישראל.
דעות קדומות  --ישראל.
אפליה  --ישראל.
אפליה גזעית  --ישראל.

שרלו ,אריאל -1981 ,מחבר .הוראת גמרא בתלמודי תורה חרדיים [משאב אלקטרוני]  :ידיעות
תלמידים ומסוגלות מורים  /אריאל שרלו .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463551
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תלמוד בבלי  -- --למוד והוראה (יסודי)
חדר (חנוך יהודי)
חנוך חרדי  --למוד והוראה.
יעילות עצמית.
השגים למודיים.
סימנובסקי ,אולגה -1989 ,מחבר .ניכור פסיכו-סוציאלי כגורם מתווך בקשר בין אפליה לשימוש
באלכוהול ועבריינות בקרב מתבגרים מהגרים בישראל [משאב אלקטרוני]  /אולגה סימנובסקי.
[נכור פסיכו-סוציאלי כגורם מתוך בקשר בין אפליה לשמוש באלכוהול ועברינות בקרב מתבגרים
מהגרים בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463553( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
נכור (פסיכולוגיה חברתית ) --ישראל.
אפליה גזעית  --ישראל.
אלכוהוליזם  --הבטים חברתיים  --ישראל.
נער  --שמוש באלכוהול  --ישראל.
עברינים צעירים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
עברינות נער  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מתבגרים עולים (אתיופיה ) --פסיכולוגיה.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --מצב חברתי.
מתבגרים עולים (בריה"מ לשעבר)  --פסיכולוגיה.
מתבגרים עולים (בריה"מ לשעבר)  --מצב חברתי.
תירוש ,אֹרן -1984 ,מחבר .תעסוקת הורים והקשר של ההורים עם ילדיהם [משאב אלקטרוני] /
אורן תירוש .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463554( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
הורים  --תעסוקה  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פתוח קרירה  --ישראל --הבטים פסיכולוגיים.
הורות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים וילדים  --ישראל.
הורים ,השפעה.
גולדשטין ,יעל -1993 ,מחבר .מעורבות  Long non-coding RNAsבבקרה על שעתוק בשמר
האפיה[  Saccharomyces cerevisiaeמשאב אלקטרוני]  /יעל גולדשטיין[ .מערבותLong non-
coding RNAsבבקרה על שעתוק בשמר האפיה[  Saccharomyces cerevisiaeמשאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463555( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
ר.נ.א.
שעתוק גנטי.
פקטורי השעתוק.
מנגנוני בקרה תאית.
שמרים  --מחקר.
חלבונים  --מחקר.

עיש בן-שאול ,ליעד -1986 ,מחבר .ניהול רושם ,הונאה עצמית ודיוק אמפתי במצבים בינאישיים
[משאב אלקטרוני]  /ליעד עייש בן-שאול[ .נהול רשם ,הונאה עצמית ודיוק אמפתי במצבים בין
אישיים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח ) 002463556( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
יצירת רשם (פסיכולוגיה)
אמפתיה  --הבטים פסיכולוגיים.
הטעיה עצמית.
יחסים בין אישיים.
קבלה חברתית.
מימניות חברתיות.
סטודנטים  --פסיכולוגיה.
1985מחבר יעקב ,תפארת .,הקשר בין עיבוד פנים הוליסטי וקשב מרחבי [משאב אלקטרוני] :עדויות ממחקר על חולי הזנחת צד  /תפארת יעקב[ .הקשר בין עבוד פנים הוליסטי וקשב מרחבי
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463558( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
עבוד מידע אנושי  --הבטים פסיכולוגיים.
תפיסת הפנים.
קשב.
הזנחה (נוירולוגיה)
שמאל וימין (פסיכולוגיה)
מח ,המיספרות.
מח  --נזקים ופגיעות  --חולים  --פסיכולוגיה.
אוזן-נחמני ,חפצי -1969 ,מחבר .בין שלי לשלכם [משאב אלקטרוני]  :קונפליקטים בזהות של
נשים דתיות תוך מיקוד בתכנון משפחה ומיניות  /חפצי אוזן נחמני .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ה ) 002463559( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
קונפליקט (פסיכולוגיה)
נשים ציוניות דתיות  --זהות.
נשים ציוניות דתיות  --עמדות.
נשים ציוניות דתיות  --פסיכולוגיה.
נשים ציוניות דתיות  --התנהגות מינית  --הבטים דתיים  --יהדות.
ילודה ,פקוח  --הבטים דתיים  --יהדות.
מין  --הבטים דתיים  --יהדות.
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
כהן ,סיגלית -1991 ,מחבר .מרחק פסיכולוגי מן העצמי ורמייה [משאב אלקטרוני]  :השפעת
פרספקטיבה עצמית על רמייה והשפעת רמייה על פרספקטיבה עצמית  /סיגלית כהן[ .מרחק
פסיכולוגי מן העצמי ורמיה [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463561
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של העצמי.
גנבת דעת  --הבטים פסיכולוגיים.
הטעיה עצמית.
הונאה.
פרספקטיבה.

שפירא ,טל -1988 ,מחבר .בהירות מושג העצמי ,תחושת משמעות בחיים והפרעת אבל מתמשך
בקרב אוכלוסייה שכולה [משאב אלקטרוני]  /טל שפירא[ .בהירות משג העצמי ,תחושת משמעות
בחיים והפרעת אבל מתמשך בקרב אוכלוסיה שכולה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז ) 2017. (002463571
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של העצמי.
משמעות (פסיכולוגיה)
אבדן (פסיכולוגיה)
מצוקה (פסיכולוגיה)
פסיכופתולוגיה.
אבלות  --הבטים פסיכולוגיים.
שכול  --הבטים פסיכולוגיים.
שמש ,רוני , 1987-מחבר .בין חמלה עצמית לתשישות חמלה [משאב אלקטרוני]  :טראומטיזציה
משנית בקרב נשות פדויי שבי  /רוני שמש .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח .2017
() 002463576
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
חמלה.
אמפתיה.
בדול (פסיכולוגיה התפתחותית)
לחץ טראומתי משני  --ישראל.
נשים נשואות  --פסיכולוגיה.
שבויי מלחמה לשעבר ,בני זוג  --ישראל  --פסיכולוגיה.
שבויי מלחמה לשעבר ,בני זוג  --ישראל  --יחסים במשפחה.
מלחמת יום הכפורים  --הבטים פסיכולוגיים.
מלחמת יום הכפורים  --שבויים ובתי כלא.
זבידאת ,פאטמה סנדס -1990 ,מחבר .צמיחתן האישית ורווחתן הנפשית של סבתות ערביות
במשפחות לילדים עם/וללא מוגבלות שכלית [משאב אלקטרוני]  :תרומתם של מאפיינים אישיים
ובין אישיים  /סונדוס פאטמה זבידאת[ .צמיחתן האישית ורוחתן הנפשית של סבתות ערביות
במשפחות לילדים עם/וללא מגבלות שכלית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002463591 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
נשים ערביות פלשתינאיות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
סבתות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ילדים מגבלים בשכלם  --ישראל  --יחסים במשפחה.
בשלות (פסיכולוגיה)
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.

רפפורט ,שמואל -1976 ,מחבר" .התורה כולה על רגל אחת" [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין שתי
שיטות לשינון בעל-פה של תרי"ג המצוות בחינוך היסודי הדתי  /שמואל רפפורט"[ .התורה כלה על
רגל אחת" [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463595( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מצוות  --מנין  --אמצעים לזכרון.
מצוות --מנין  --חזרה ושנון.
חדר (חנוך יהודי)  --תכניות למודים.
שיטות הוראה  --הערכה.
השגים למודיים  --הערכה.
שביעות רצון.
הנעה (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
גולן-קימרשלק ,נופר -1988 ,מחבר .השפעת מרחק הזמן בחשיבה על העתיד על תפיסות עצמי
ומוטיבציה [משאב אלקטרוני]  /נופר גולן-קימרשלק .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז
)002463596( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
זמן  --הבטים פסיכולוגיים.
מחשבה וחשיבה.
דמוי עצמי.
הנעה (פסיכולוגיה)
מטרות (פסיכולוגיה)
קוגניטיביות.
מאבק  --הבטים פסיכולוגיים.
סלומון ,גלית -1982 ,מחבר .הקשר בין סגנון התקשרות ותחושת המסוגלות העצמית של המורה
לתפיסת תפקידו כמפתח זהות ורפלקטיביות בקרב תלמידיו [משאב אלקטרוני]  /גלית סלומון.
[הקשר בין סגנון התקשרות ותחושת המסגלות העצמית של המורה לתפיסת תפקידו כמפתח זהות
ורפלקטיביות בקרב תלמידיו [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח .2017
()002463597
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מורים  --פסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
חרדה.
המנעות (פסיכולוגיה)
יעילות עצמית.
תפיסת תפקיד.
זהות (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
מורים ותלמידים ,יחסים.
הבדלים אינדיבידואליים.

שמעון ,ליהי -1989 ,מחבר .הקשר בין מטרות ההישג של התלמיד ואקלים המוטיבציה בכיתה
ובקרב החברים הקרובים [משאב אלקטרוני]  /ליהי שמעון[ .הקשר בין מטרות ההשג של התלמיד
ואקלים המוטיבציה בכתה ובקרב החברים הקרובים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז . (002463606 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מטרות (פסיכולוגיה)
השגיות אצל ילדים.
השגים למודיים  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
הנעה בחנוך.
כתה ,אוירה.
חברים טובים.
ידידות  --הבטים פסיכולוגיים.
תלמידי חטיבות בינים  --פסיכולוגיה.
ביכמן ,ליאת -1983 ,מחבר .פיתוח שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדי גן [משאב אלקטרוני] :
השוואה בין התערבות טכנולוגית המשלבת רובוט להתערבות ללא טכנולוגיה  /ליאת ביכמן.
[פתוח שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדי גן [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז )002463608( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ילדים בגיל הגן  --לשון.
רכישת לשון  --למוד והוראה (גיל הרך)
תפיסה מרחבית אצל ילדים.
קוגניטיביות אצל ילדים.
תכניות התערבות.
הפשטה.
טכנולוגיה חנוכית.
חנוך ,חדושים.
שמש ,אתי ישראל -1984 ,מחבר .השפעתה המיטיבה של התרכובת  AS101במודלים של
נפרופתיה סוכרתית ואובאיטיס אוטואימיוני [משאב אלקטרוני]  /מאת :איתי ישראל שמש.
[השפעתה המטיבה של התרכבת AS101במודלים של נפרופתיה סכרתית ואובאיטיס
אוטואימיוני [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463612( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
תגובות ביולוגיות ,גורמי שנוי.
אובאיטיס.
נפרופתיה סכרתית.
תאים  --מחקר.

שלי-הובר ,הדס -1968 ,מחבר .השפעת אימון להכוונה עצמית בלמידה כפלטפורמה לשיח אורייני
רב-תחומי בשפה ומתמטיקה בקרב לומדים צעירים [משאב אלקטרוני]  /מאת :הדס הובר.
[השפעת אמון להכונה עצמית בלמידה כפלטפורמה לשיח אוריני רב-תחומי בשפה ומתמטיקה
בקרב לומדים צעירים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463628
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
תכניות התערבות.
כתה ד (חנוך)
ִאמון (חנוך)
למידה בנהול עצמי.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --פסיכולוגיה.
מתמטיקה --למוד והוראה (יסודי)  --הבטים פסיכולוגיים.
ידיעת קרא וכתב  --למוד והוראה (יסודי)  --הבטים פסיכולוגיים.
פריאל ,מעין -1991 ,מחבר .תאים סולאריים מבוססי מנגנון פלזמוני בשיטת ספרי פירוליזה
[משאב אלקטרוני]  /מעיין פריאל[ .תאים סולריים מבססי מנגנון פלזמוני בשיטת ספרי פירוליזה
[משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463635( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכימיה.
תאים סולריים.
פירוליזה.
פלזמון (פיסיקה)
נחום ,נחום -1989 ,מחבר .זמן ותפיסת ריח [משאב אלקטרוני]  /נחום נחום .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח ) 002463641( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
ריח  --הבטים פסיכולוגיים
זמן  --הבטים פסיכולוגיים.
נוירופסיכולוגיה.
רובבשי ,לירון- 1981 ,מחבר .השפעת תכנית התערבות ממוחשבת על הגמישות הקוגניטיבית
בתהליך פתרון בעיות חברתיות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה [משאב אלקטרוני]  /לירון
רובבשי[ .השפעת תכנית התערבות ממחשבת על הגמישות הקוגניטיבית בתהליך פתרון בעיות
חברתיות בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 2017. (002463649
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תכניות התערבות.
הוראה בסיוע מחשבים  --הבטים פסיכולוגיים.
קוגניטיביות אצל ילדים.
הפרעות קוגניטיביות אצל ילדים.
פתירת בעיות אצל ילדים.
יחסים בין אישיים אצל ילדים.
ילדים אוטיסטיים  --מצב חברתי.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
אוטיזם אצל ילדים  --הבטים פסיכולוגיים.

אורגד ,צבי -1969 ,מחבר .אליעזר-זוסמן [משאב אלקטרוני]  :מלאכתו של צייר בתי כנסת במאה
ה / 18-מאת :צבי אורגד .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463666( .2017
אליעזר-זוסמן ,מברודי
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --החוג הרב תחומי במדעי היהדות -- .המגמה
לאמנות יהודית.
צירים יהודיים  --גרמניה  --המאה ה.18-
בתי כנסת  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.18-
אמנות של בתי כנסת  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.18-
אמנות יהודית וסמליות  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.18-
כתובות ,עברית  --גרמניה.
מלמד ,נתנאלה- 1980 ,מחבר .עולמן של שלוש הסופרות המרוקניות לטיפה באקא ,מליכה
מסתט'רפ ועאישה בורג'ילה [משאב אלקטרוני]  /מאת :נתנאלה מלמד .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ח . (002463667 )2017
באקא ,לטיפה  --בקרת ופרשנות.
מסתט'רפ ,מליכה  --בקרת ופרשנות.
בורגילה ,עאישה  --בקרת ופרשנות
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לערבית.
נשים סופרות ערביות  --מרוקו.
ערבית ,ספרות  --נשים סופרות  --היסטוריה ובקרת.
ערבית ,ספרות  --המאה ה.20-
ערבית ,ספרות  --מרוקו --היסטוריה ובקרת.
נשים בספרות.
פמיניזם בספרות.
שורצולד ,רויטל -1976 ,מחבר .תרומת ההיבטים הקוגניטיביים של דפוסי ההתקשרות
להתמודדות עם ניתוח אנדוסקופי של הסינוסים ומחיצת האף [משאב אלקטרוני]  :מחקר אורך /
רויטל שורצולד[ .תרומת ההבטים הקוגניטיביים של דפוסי ההתקשרות להתמודדות עם נתוח
אנדוסקופי של הסינוסים ומחצת האף [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז )002463675( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
חולים  --פסיכולוגיה.
כירורגיה אנדוסקופית  --הבטים פסיכולוגיים.
סינוסים פרנסליים  --כירורגיה אנדוסקופית.
מחצת אף  --כירורגיה אנדוסקופית.
קוגניטיביות.
התקשרות (פסיכולוגיה)
חרדה.
המנעות (פסיכולוגיה)
התמודדות עם לחץ נפשי.
שוויון בפני החוק? [משאב אלקטרוני]  :דיון בנגישות לייצוג במשפט הפלילי  /עורכת :נורית כץ-
מלכה[ .שויון בפני החק? [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :מכון ון ליר בירושלים ,תשס"ב . 2002
) (002463682
זכות ליעוץ משפטי  --ישראל.
סנגוריה (סדר דין פלילי ) --ישראל.
סנגורים צבוריים  --ישראל.

תמיר ,יוסי מחבר .סוגיות ביישום האימוץ הבין-ארצי בישראל [משאב אלקטרוני]  :נייר מדיניות
 /יוסי תמיר ,זהר נוימן[ .סוגיות בישום האמוץ הבין-ארצי בישראל [משאב אלקטרוני ]].
[ירושלים]  :האוניברסיטה העברית בירושלים ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרוחה חברתית
ע"ש פאול בראוולד ,קבוצת המחקר במדיניות חברתית ; הכנסת ,מרכז מחקר ומידע. 2005 ,
) (002463683
אמוץ ילדים מארצות זרות.
אמוץ ילדים מארצות זרות  --חק וחקיקה --ישראל.
לוי-לוין ,אילת -1966 ,מחבר .השימוש בקבוצות תמיכה באינטרנט על ידי מתבגרים ,ומידת הקשר
ליחסים עם ההורים והחברים ,לתחושת השייכות החברתית ולתמיכה החברתית [משאב
אלקטרוני]  /איילת לוי לוין[ .השמוש בקבוצות תמיכה באינטרנט על ידי מתבגרים ,ומדת הקשר
ליחסים עם ההורים והחברים ,לתחושת השיכות החברתית ולתמיכה החברתית [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2016. (002463684
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מתבגרים  --רשתות חברתיות.
רשתות חברתיות באינטרנט  --הבטים פסיכולוגיים.
קבוצות לעזרה עצמית  --משאבי רשתות מחשבים.
קבוצות דיון אלקטרוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
שיחות מקונות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים ומתבגרים.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
יחסים בין אישיים בגיל ההתבגרות.
שיכות (פסיכולוגיה חברתית)
טילוביץ-לוי ,שרית -1972 ,מחבר .מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית -
משלחת "השחר[ "משאב אלקטרוני]  /שרית טילוביץ לוי[ .מסעם לפולין של אנשים עם מגבלות
שכלית התפתחותית  -משלחת "השחר" [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ח ) 2017. (002463687
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מגבלים בשכלם  --פסיכולוגיה.
מגבלים בשכלם  --שנוי התנהגות.
פולין --תאור וסיור  --אתרים יהודיים.
ויס ,חגי 1979 ,מחבר .חקירה זהותית של הורים בעקבות תהליכי חזרה בתשובה של ילדיהם
[משאב אלקטרוני]  /חגי וייס .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463689( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הורים וילדים מבגרים  --פסיכולוגיה.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים  --עמדות.
זהות (פסיכולוגיה)
הסתגלות (פסיכולוגיה)
חזרה בתשובה  --הבטים פסיכולוגיים.
חזרה בתשובה  --דעת קהל.
חוזרים בתשובה  --יחסים במשפחה.

ברק ,ענבל -1982 ,מחבר .חווייתן של נערות וצעירות אתיופיות במפגש עם שירותי הרווחה [משאב
אלקטרוני]  /ענבל ברק[ .חויתן של נערות וצעירות אתיופיות במפגש עם שרותי הרוחה [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463690( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
ילדים של עולים  --פסיכולוגיה.
ילדים של עולים  --עמדות.
נשים אתיופיות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
נשים אתיופיות  --ישראל  --עמדות.
נשים אתיופיות  --ישראל  --מצב חברתי.
עבודה סוציאלית עם נשים  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם נער  --ישראל.
שרותי רוחה  --ישראל.
חבה ,לימור -1980 ,מחבר .בחינת התפיסה הגלובלית והלוקאלית במודליות הוויזואלית
והאודיטורית [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים עם הפרעת קשב
 /לימור חבה[ .בחינת התפיסה הגלובלית והלוקלית במודליות הויזואלית והאודיטורית [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463692( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
סטודנטים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
דיסלקסים  --פסיכולוגיה.
מבגרים עם הפרעות קשב  --פסיכולוגיה.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
הפרעות קשב אצל מבגרים  --הבטים פסיכולוגיים.
קריאה.
לקויי קריאה.
תפיסה חזותית.
תפיסה שמיעתית.
עבוד מידע אנושי  --הבטים פסיכולוגיים.
יעקבוביץ' ,טל -1990 ,מחבר .תפיסת גבריות בקרב גברים העוסקים בזנות [משאב אלקטרוני]  /טל
יעקובוביץ' .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463693( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
גבריות.
גבריות  --דעת קהל.
זנות גברית  --דעת קהל.
זנות גברית  --הבטים פסיכולוגיים.
זונות ממין זכר  --פסיכולוגיה.
זונות ממין זכר  --עמדות.

אגוזי ,מיכאל , 1986-מחבר .תרומתם של רגעים חדשניים ) (innovative momentsלתהליכי
שינוי בפסיכותרפיה אינטגרטיבית [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין טיפול עם הפחתה
סימפטומטית משמעותית לעומת טיפול ללא הפחתה  /מיכאל אגוזי[ .תרומתם של רגעים
חדשניים  )(innovative momentsלתהליכי שנוי בפסיכותרפיה אינטגרטיבית [משאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463694( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכותרפיה אקלקטית.
פסיכולוגיה של העצמי.
פסיכותרפיסט וחולה.
תובנה.
שנוי (פסיכולוגיה)
תסמינים.
קצב ,קרן אור -1984 ,מחבר .הקשר בין ייצוגי מחלה לבין רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה
[משאב אלקטרוני]  /קרן אור קצב[ .הקשר בין יצוגי מחלה לבין רוחה נפשית בקרב חולי אסתמה
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463696( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אסתמה ,חולים  --פסיכולוגיה.
אסתמה  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
רגשות וקוגניטיביות.
אלקסיתימיה.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
יוזם ,יריב -1984 ,מחבר .המשקל של אוקסיטוצין בהשפעת מנהיגות כריזמטית על תהליכים
קבוצתיים [משאב אלקטרוני]  /יריב יוזם .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463697
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
אוקסיטוצין.
השפעה (פסיכולוגיה)
כריזמה (תכונת אישיות)
מנהיגות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבוצות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
ברסטל ,גתית -1976 ,מחבר .קשיים ברכישת זיכרון לטווח ארוך בקרב ילדים המאובחנים כבעלי
DCD,האמנם? [משאב אלקטרוני]  /גיתית ברסטל[ .קשיים ברכישת זכרון לטוח ארך בקרב
ילדים המאבחנים כבעלי DCD,האמנם? [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002463698 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
זכרון ארך טוח.
זכרון אצל ילדים.
תפקודים נהוליים (נוירופסיכולוגיה)
למידה מוטורית.
כשר מוטורי אצל ילדים.
אפרקסיה אצל ילדים.
אפרקסיה  --חולים  --פסיכולוגיה.
אפרקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.

תם ,שוש -1960 ,מחבר .חוויתן של אימהות לילדים בוגרים הלוקים בתחלואה כפולה [משאב
אלקטרוני]  /שוש תם[ .חויתן של אמהות לילדים בוגרים הלוקים בתחלואה כפולה [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463699( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
אמהות  --עמדות.
הורים וילדים מבגרים  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --עמדות.
תחלואה כפולה  --הבטים פסיכולוגיים.
תחלואה כפולה  --חולים  --יחסים במשפחה.
חולי נפש  --יחסים במשפחה.
מתמכרים לסמים  --יחסים במשפחה.
פינטו ,רוית -1984 ,מחבר .הבדלים בהתנהגות אמהית באינטראקציית אם-פעוט בין אמהות
לפעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי לבין אמהות לפעוטות עם התפתחות תקינה [משאב אלקטרוני] /
רוית פינטו[ .הבדלים בהתנהגות אמהית באינטראקצית אם-פעוט בין אמהות לפעוטות עם לקוי
בעבוד חושי לבין אמהות לפעוטות עם התפתחות תקינה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002463701 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהות וילדים --הבטים פסיכולוגיים.
פעוטות  --התפתחות.
גריה חושית.
חושים ותחושה אצל ילדים.
שחברי-קאסם ,עביר -1969 ,מחבר .השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית
והמורפולוגית ועל יכולת קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות בשפה הערבית [משאב אלקטרוני]
 :השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי בינוני-גבוה ומיצב נמוך  /מאת :עביר שחברי קאסם[ .השפעת
הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית והמורפולוגית ועל יכלת קריאת מלים מנקדות ולא
מנקדות בשפה הערבית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463702
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
דיגלוסיה (בלשנות ) --ישראל.
מודעות לשונית.
ערבית  --פונולוגיה.
ערבית  --מורפולוגיה.
ערבית --נקוד.
קריאה (יסודי)
קריאה (חטיבת בינים)
ילדים ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
ילדים ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב כלכלי.

מלול ,אביגיל -1964 ,מחבר .סממני המרפא של יהודי מרוקו בארץ ישראל [משאב אלקטרוני] /
אביגיל מלול .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463703( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
יהודי מרוקו  --הוי ומנהגים.
יהודי מרוקו  --רפואה.
יהודי מרוקו  --תזונה.
רפואה מסרתית  --מרוקו.
חמרי מרפא  --מרוקו.
חמרי מרפא  --ישראל.
צמחי מרפא  --מרוקו.
צמחי מרפא  --ישראל.
צמחי תבלין  --מרוקו.
צמחי תבלין  --ישראל.
סגלות ורפואות.
אלטורי ,סמאהר -1984 ,מחבר .השפעת תהליכי הסוציאליזציה במערכת החינוך הישראלית על
התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות בדואיות [משאב אלקטרוני]  /סמאהר אלטורי[ .השפעת
תהליכי הסוציאליזציה במערכת החנוך הישראלית על התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות
בדויות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463704( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
סוציאליזציה  --ישראל.
חנוך  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים
נשים בדויות  --ישראל  --זהות.
נשים בדויות  --חנוך  --ישראל.
נשים בדויות  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים בוגרות אוניברסיטה  --ישראל.
שריבום ,הליה -1984 ,מחבר .אבהות לאחר מאסר [משאב אלקטרוני]  :תרומתם של קווים
נרקיסיסטים ,תפיסת מסוגלות אבהית ותמיכת האם לביטויי חום וקרבה ומעורבותם של אסירים
משוחררים בגידול ילדיהם  /הליה שרייבום .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463705
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אבהות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
אבות (לילדים)  --פסיכולוגיה.
אבות וילדים  --ישראל.
נרקיסיזם.
יעילות עצמית.
גדול ילדים  --ישראל.
התקשרות (פסיכולוגיה)
רשתות חברתיות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
אסירים ,בני זוג --פסיכולוגיה.
עברינים שרצו את ענשם  --ישראל  --פסיכולוגיה.
עברינים שרצו את ענשם  --ישראל  --יחסים במשפחה.

פלד ,ליאור- 1986 ,מחבר .הקשר בין מאפיינים אישיים ,אידיאולוגיה מקצועית ותפיסת ערכי
עבודה לבין שביעות רצון מהעבודה בקרב עובדים סוציאליים קהילתיים ופרטניים [משאב
אלקטרוני ] /ליאור פלד[ .הקשר בין מאפינים אישיים ,אידיאולוגיה מקצועית ותפיסת ערכי
עבודה לבין שביעות רצון מהעבודה בקרב עובדים סוציאליים קהלתיים ופרטניים [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463706( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
עובדים סוציאליים  --פסיכולוגיה.
עובדים סוציאליים  --אתיקה מקצועית.
עבודה סוציאלית  --הבטים פסיכולוגיים.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
מוסר עבודה.
ספוק בעבודה.
תפיסת תפקיד.
ורטהימר ,נעם -1985 ,מחבר .מודל הפיוס מבוסס הצרכים [משאב אלקטרוני]  :התנהלות מורים
במצבי קונפליקט עם תלמידים ,במסגרת התנסות סימולטיבית  /נועם ורטהימר[ .מודל הפיוס
מבסס הצרכים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463707( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מורים  --פסיכולוגיה.
מורים --יחסים מקצועיים.
מורים  --ותק.
שיטות הדמיה.
יעילות עצמית.
יעילות מורים.
מורים ותלמידים ,יחסים.
יחסים בין אישיים  --הבטים פסיכולוגיים.
סכסוכים בין אישיים  --הבטים פסיכולוגיים.
הגינות  --הבטים פסיכולוגיים.
סין ,נטלי -1989 ,מחבר .הקשר בין רמת השפה התחילית ומגדר הילד לבין למידת מילים חדשות
בעקבות פעילות בספר אלקטרוני עם מילון ועם מוסיקת רקע [משאב אלקטרוני]  /נטלי סין.
[הקשר בין רמת השפה התחלית ומגדר הילד לבין למידת מלים חדשות בעקבות פעילות בספר
אלקטרוני עם מלון ועם מוסיקת רקע [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח
)002463708( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
רכישת לשון.
ילדים בגיל הגן --לשון.
ילדים  --ספרים וקריאה.
עברית  --אוצר מלים  --למוד והוראה (גיל הגן)
קריאה (גיל הגן)  --הוראה בסיוע מחשבים.
קריאה  --עזרים ואמצעים.
ספרים אלקטרוניים.
מלונים אלקטרוניים.
מוסיקה רקע  --השפעה.
קוגניטיביות אצל ילדים  --הבדלי המינים.
הבדלי המינים בחנוך.

קיפור-לדני ,רתם -1988 ,מחבר .הבדלים התפתחותיים ביכולת היקש ותהלוך טקסט בהבנת
הנקרא אצל קוראים בעלי התפתחות תקינה [משאב אלקטרוני]  /רותם קייפור-לדאני[ .הבדלים
התפתחותיים ביכלת הקש ותהלוך טקסט בהבנת הנקרא אצל קוראים בעלי התפתחות תקינה
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463709( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ילדים ,התפתחות.
קריאה.
הבנת הנקרא.
קוגניטיביות אצל ילדים.
קוגניטיביות בגיל ההתבגרות.
פרקש ,טלי- 1981 ,מחבר" .מרב מיכאלי אמרה פעם[ "...משאב אלקטרוני]  :שיחים אודות נשים
ונשיות בקרב אברכים ליטאים צעירים  /טלי פרקש .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח
. (002463710 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
אברכים  --עמדות.
חרדים  --חוגי הליטאים  --עמדות.
נשים  --ישראל  --דעת קהל.
נשיות  --ישראל  --דעת קהל.
גבריות  --ישראל  --דעת קהל.
יזדי ,אור -1988 ,מחבר .הקשר בין רווחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין אוריינות פיננסית במגזר
החרדי בישראל [משאב אלקטרוני]  /אור יזדי[ .הקשר בין רוחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין
אורינות פיננסית במגזר החרדי בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ח . (002463712 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
כלכלת רוחה.
אורינות פיננסית.
חנוך הצרכן.
נהול כספים אישי.
חרדים  --ישראל  --מצב כלכלי.
חרדים  --תעסוקה  --ישראל.
חנוך גבה --הבטים כלכליים  --ישראל.
שכר  --בוגרי אוניברסיטאות  --ישראל.
קפלון ,ענת -1963 ,מחבר .ההשפעה של דמיון מודרך קצר על כאב כרוני של מטופלות הסובלות
מפיברומיאלגיה [משאב אלקטרוני]  /ענת קפלון[ .ההשפעה של דמיון מדרך קצר על כאב כרוני של
מטפלות הסובלות מפיברומיאלגיה [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח
)002463713( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
פיברומילגיה אצל נשים  --טפול חלופי
כאב כרוני  --טפול חלופי
דמיון  --שמושים תרפיים.

נזרי ,מאיר מחבר .קהילות תאפילאלת-סג'למאסא [משאב אלקטרוני]  /מאיר נזרי[ .קהלות
תאפילאלת-סג'למאסא [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ו .2015
()002463727
מנהגים  --מרוקו  --תאפילאלת.
מועדים  --מרוקו  --תאפילאלת.
מנהגים  --אלג'יריה  --בשאר.
מועדים  --אלג'יריה  --בשאר.
יהודים  --מרוקו  --תאפילאלת  --הוי ומנהגים.
תאפילאלת (מרוקו)
יהודים  --אלג'יריה  --בשאר  --הוי ומנהגים.
יהודים  --מרוקו  --תאפילאלת  --חיי הדת.
יהודים  --אלג'יריה  --בשאר  --חיי הדת.
שבת  --מרוקו  --תאפילאלת.
שבת  --אלג'יריה  --בשאר.
מחזור החיים האנושי  --הבטים דתיים  --יהדות.
בשאר (אלג'יריה)
ידידיה ,אסף מחבר .ביקורת מבוקרת [משאב אלקטרוני]  :אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל'מדע
היהדות'  / 1956-1873אסף ידידיה[ .בקרת מבקרת [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מוסד ביאליק,
תשע"ג ) 002463733( .2013
הילדסהימר ,עזריאל בן ליב1820-1899 ,
הלוי ,יצחק איזיק בן אליהו.
יעבץ ,זאב.
לוין ,בנימין מנשה.
קוק ,אברהם יצחק.
לוין ,בנימין מנשה.
קרן התרבות דגל ירושלים.
בית המדרש לרבנים (ברלין ,גרמניה)
מוסד הרב קוק.
ישיבת מרכז הרב (ירושלים)
אורתודוקסים  --היסטוריה.
בתי מדרש לרבנים --גרמניה  --ברלין  --היסטוריה.
בתי מדרש לרבנים  --ליטא  --היסטוריה.
חכמת ישראל
יהדות והעולם המודרני.
יהדות ומדע.
המקרא בפרשנות חז"ל [משאב אלקטרוני]  :אסופת דרשות חז"ל על נביאים וכתובים מתוך
ספרות התלמוד והמדרש  /ליקטו ,סידרו וביארו :מנחם בן-ישר ,יצחק גוטליב ,יצחק ש' פנקובר .
רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ה )002463736( .2015
תנ"ך -- .הושע  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .יואל  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .עמוס  -- --בקרת ופרשנות.
תלמוד בבלי  -- --ציטטות.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --ציטטות בתלמוד.
תנ"ך  -- --הרמנוטיקה.
מדרש.
פשט ודרש.

מאיר ,יונתן -1975 ,מחבר .חסידות מדומה [משאב אלקטרוני]  :עיונים בכתביו הסאטיריים של
יוסף פרל  /יונתן מאיר[ .חסידות מדמה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ד
)002463748( .2013
פרל ,יוסף  --בקרת ופרשנות.
פרל ,יוסף ..מגלה טמירין
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
חסידות  --חבורים בעד ונגד.
השכלה (תנועה יהודית)  --גליציה (פולין-אוקראינה).
פרודיות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
הומור יהודי.
סטירות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
מאיר ,יונתן -1975 ,מחבר .מגלה טמירין [משאב אלקטרוני]  /יוסף פרל ; ההדיר על פי דפוס
ראשון וכתב-יד והוסיף מבוא וביאורים יונתן מאיר ,אחרית דבר דן מירון .ירושלים  :מוסד
ביאליק ,תשע"ד )002463752( .2013
פרל ,יוסף  --בקרת ופרשנות.
פרל ,יוסף ..מגלה טמירין
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
חסידות  --חבורים בעד ונגד.
השכלה (תנועה יהודית)  --גליציה (פולין-אוקראינה).
פרודיות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
הומור יהודי.
סטירות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
מאיר ,יונתן -1975 ,מחבר .מגלה טמירין [משאב אלקטרוני]  :נספחים  /ההדיר על פי דפוס ראשון
וכתב-יד והוסיף מבוא וביאורים יונתן מאיר .ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ד .2013
()002463755
פרל ,יוסף  --בקרת ופרשנות.
פרל ,יוסף ..מגלה טמירין
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
חסידות  --חבורים בעד ונגד.
השכלה (תנועה יהודית)  --גליציה (פולין-אוקראינה).
פרודיות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
הומור יהודי.
סטירות ,עברית  --היסטוריה ובקרת.

רכניצר ,חיים אוטו מחבר .נבואה והסדר המדיני המושלם [משאב אלקטרוני]  :התאולוגיה
המדינית של ליאו שטראוס  /חיים אוטו רכניצר[ .נבואה והסדר המדיני המשלם [משאב
אלקטרוני ]].ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ג )002463758( .2012
שטראוס ,לאו.
שטראוס ,לאו ..ירושלים ואתונה
ניצשה ,פרידריך.
תאולוגיה פוליטית.
יהדות ופוליטיקה.
ליברליזם  --היסטוריה.
משפט  --פילוסופיה.
פילוסופיה יהודית.
השכלה (תנועה)
היסטוריה ישראלית  --פילוסופיה.
מדעי המדינה  --פילוסופיה.
פילוסופיה עתיקה.
אמונה ותבונה.
עקרי האמונה.
יהדות ופילוסופיה.
שחר ,גלילי מחבר .שארית ההתגלות [משאב אלקטרוני]  :החוק ,הגוף ושאלת הספרות  /גלילי
שחר .ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"א )002463774( .2010
פילוסופיה יהודית.
פילוסופים יהודיים  --גרמניה.
יהודים  --גרמניה  --חיי הרוח  --המאה ה.20-
סופרים יהודיים  --גרמניה.
יהדות בספרות.
גרמנית ,ספרת  --המאה ה -- 20-סופרים יהודיים  --היסטוריה ובקרת.
מונותאיזם.
התגלות.
הלכה  --פילוסופיה.
גוף האדם  --הבטים דתיים  --יהדות.
שלו ,זיוה מחבר .טוסיה [משאב אלקטרוני]  :טוסיה אלטמן  -מההנהגה הראשית של השומר
הצעיר למיפקדת האירגון היהודי הלוחם  /זיוה שלו ; ערך :לוי דרור .תל-אביב  :מורשת ,בית
עדות ע"ש מרדכי אנילביץ  :אוניברסיטת תל אביב ,החוג להיסטוריה של עם ישראל ,תשנ"ב 1992
()002463781
אלטמן ,טוסיה.
השומר הצעיר (פולין)
שואה  --עמידה והתנגדות  --פולין  --ורשה.
גטו ורשה (פולין ) --מרד.

ותד ,שפאא -1978 ,מחבר .תרומת הפרויקט 'מנהיגות בין-דורית לקיימות' לפיתוח אוריינות
סביבתית של קהילה [משאב אלקטרוני]  /שפאא ותד[ .תרומת הפרויקט 'מנהיגות בין-דורית
לקימות' לפתוח אורינות סביבתית של קהלה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז )002463785( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אורינות סביבתית.
חנוך סביבתי --ישראל.
קימות  --למוד והוראה.
אקולוגיה  --למוד והוראה.
קהלה ובית הספר --ישראל.
אורט (ישראל)
כתה יב (חנוך)
בתי ספר תיכוניים ערביים  --תכניות למודים.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל.
התנדבות  --ישראל.
מתנדבים בפתוח קהלתי  --ישראל.
מתנדבים בני מעוטים  --ישראל.
אלבק ,שלום בן חנוך מחבר .יסודות דיני הנישואין בתלמוד [משאב אלקטרוני]  /שלום אלבק.
[יסודות דיני הנשואין בתלמוד [משאב אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע .2010
()002463787
נשואין  --משפט עברי.
משפחות  --משפט עברי.
נשואין בתלמוד.
משפחות בתלמוד.
פינצק ,הלה -1987 ,מחבר .בחינת שלוש פרקטיקות מאחות בישראל :דין תורה ,סולחה וצדק
מאחה [משאב אלקטרוני]  /הילה פיינצק .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463795
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
צדק מאחה  --ישראל.
ישוב סכסוכים (משפט ) --ישראל.
גשור  --ישראל.
ענישה  --ישראל.
משפט אזרחי  --ישראל.
משפט פלילי  --ישראל.
משפט עברי ומדינת ישראל.
בתי דין רבניים  --ישראל.
משפט אסלאמי  --ישראל.
בתי דין אסלאמיים  --ישראל.
סגל ,שניאור -1983 ,מחבר .פסיקותיו ההלכתיות של הרב שלמה זלמן אוירבך בנושא החשמל
[משאב אלקטרוני]  /שניאור סגל .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002463796( .2017
אוירבך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --מדע ,טכנולוגיה וחברה.
חשמל  --הלכה.
שבת  --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.

ניסן ,טלי , 1977-מחבר .הוראת פתרון משוואות במתמטיקה בחטיבת הביניים בדרך רלציונית ,
רב-ייצוגית ואלגוריתמית ,והקשר להישגים ולמוטיבציה ללמידה של תלמידים [משאב אלקטרוני]
 /טלי ניסן[ .הוראת פתרון משואות במתמטיקה בחטיבת הבינים בדרך רלציונית ,רב-יצוגית
ואלגוריתמית ,והקשר להשגים ולמוטיבציה ללמידה של תלמידים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463799( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
שיטות הוראה.
משואות  --למוד והוראה (חטיבת בינים)
מתמטיקה  --למוד והוראה (חטיבת בינים)
תלמידי חטיבות בינים  --פסיכולוגיה.
השגים למודיים  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה )בגיל ההתבגרות.
גולד-אליה ,רעות -1992 ,מחבר .הקשר בין מוחצנות ורגישות לדחייה חברתית ,לפגיעה עצמית
שאינה אובדנית [משאב אלקטרוני]  /רעות גולד אליה[ .הקשר בין מחצנות ורגישות לדחיה
חברתית ,לפגיעה עצמית שאינה אבדנית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002463800( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
החצנה.
דחיה (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
התנהגות אבדנית שאינה קטלנית.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
הלפרין-קיטס ,אילת -1985 ,מחבר .הקשר בין ייצוגי מחלה ,אסטרטגיות התמודדות ותמיכה
חברתית לבין היענות לטיפול בקרב הורים לילדים החולים בסוכרת נעורים (סוג [ )1משאב
אלקטרוני]  /איילת הלפרין-קייטס[ .הקשר בין יצוגי מחלה ,אסטרטגיות התמודדות ותמיכה
חברתית לבין הענות לטפול בקרב הורים לילדים החולים בסכרת נעורים (סוג [ )1משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463801( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
יצוג מנטלי.
רגשות וקוגניטיביות.
התמודדות עם לחץ נפשי.
סכרת נער  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים לילדים חולים כרוניים  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים חולים כרוניים  --רשתות חברתיות.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
הענות  --הבטים פסיכולוגיים.
טרופר ,בנימין -1981 ,מחבר .התפתחות שיטת השיירות לגוש עציון והגורמים לכישלונה בשלב
'המלחמה הבין-קהילתית )' (30.11.1947-14.5.1948ערב נפילת הגוש במלחמת העצמאות
[משאב אלקטרוני]  /בנימין טרופר[ .התפתחות שיטת השירות לגוש עציון והגורמים לכשלונה
בשלב 'המלחמה הבין-קהלתית' ( )30.11.1947-14.5.1948ערב נפילת הגוש במלחמת העצמאות
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463805( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
שירוֹת  --ישראל  --גוש עציון  --היסטוריה.
מלחמת הקוממיות  --ישראל  --גוש עציון.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --גוש עציון.
גוש עציון  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917

גפן-סיטון ,חגי -1984 ,מחבר .תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית"
[משאב אלקטרוני]  /חגי גפן-סיטון[ .תפיסות מנהלים בדרג בינים לגבי רפורמת "הלמידה
המשמעותית" [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463821( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
שנוי חנוכי  --ישראל  --דעת קהל.
בתי ספר ,תכניות שפור  --ישראל  --דעת קהל.
שיטות הוראה  --ישראל  --דעת קהל.
למידה.
הוראה יעילה.
קרבלניק ,ימית -1985 ,מחבר .תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטרקציית אם-ילד,
בקרב פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי ובהשוואה לפעוטות עם התפתחות תקינה
[משאב אלקטרוני]  /ימית קרבלניק[ .תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטראקצית אם-
ילד ,בקרב פעוטות עם לקוי בעבוד חושי ווסות עצמי ובהשואה לפעוטות עם התפתחות תקינה
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463823( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
קשב אצל ילדים.
אמהות וילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
פעוטות  --פסיכולוגיה.
פעוטות  --התפתחות.
גריה חושית.
חושים ותחושה אצל ילדים.
הפרעות חושיות אצל ילדים.
פגיעה בעבוד החושי אצל ילדים.
יעקבי-זילברברג ,לירז -1969 ,מחבר .הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי
סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים [משאב אלקטרוני]  /מאת:
לירז יעקובי זילברברג[ .הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות נהול כתה
של מורים לבין מאפיני התנהגות של תלמידים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ה . (002463828 )2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
כתה ,נהול  --דעת קהל.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
מורים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מורים  --ישראל  --עמדות.
תלמידים  --ישראל  --עמדות.
משמעת בבתי ספר  --ישראל.
פרסים וענשים בחנוך.
התנהגות של מתבגרים.

חליוה-גלב ,רבקי- 1985 ,מחבר .תרומתה של האקספלורציה ההתקשרותית לקשר שבין סגנון
ההתקשרות לבין ממדי הזהות של מרשיה [משאב אלקטרוני]  /ריבקי חליוה-גלב .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2017. (002463830
מרשיה ,ג'ימס.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
התקשרות (פסיכולוגיה)
זהות (פסיכולוגיה)
פלנר ,נעה -1986 ,מחבר .האם רגישות לדחייה חברתית ממתנת את הקשר בין תחושת קשר
ושייכות לבית הספר לבין פגיעה עצמית לא אובדנית? [משאב אלקטרוני]  /נועה פלנר[ .האם
רגישות לדחיה חברתית ממתנת את הקשר בין תחושת קשר ושיכות לבית הספר לבין פגיעה
עצמית לא אבדנית? [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463833
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דחיה (פסיכולוגיה)
שיכות (פסיכולוגיה חברתית)
פגיעה גופנית עצמית.
התנהגות אבדנית שאינה קטלנית.
יחסים בין אישיים בגיל ההתבגרות.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --פסיכולוגיה.
בתי ספר תיכוניים  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רגב ,מיה -1985 ,מחבר .איתור צמחי מרפא ישראלים מן הבר בעלי פעילויות ביולוגיות לטיפול
במחלות מעי דלקתיות [משאב אלקטרוני ] /מאיה רגב[ .אתור צמחי מרפא ישראליים מן הבר
בעלי פעיליות ביולוגיות לטפול במחלות מעי דלקתיות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ח . (002463834 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
צמחי מרפא  --שמושים תרפיים  --ישראל.
צמחי בר  --שמושים תרפיים  --ישראל
מחלות מעים דלקתיות  --טפול חלופי.
מחלת קרוהן  --טפול חלופי.
קוליטיס כיבית  --טפול חלופי.
תגובות ביולוגיות ,גורמי שנוי.
עמית ,אדוה -1982 ,מחבר .התפתחותו של הידע הלקסיקלי ,המורפו-לקסיקלי והמורפולוגי
[משאב אלקטרוני]  :השוואה בין מיצב בינוני-גבוה למיצב נמוך  /אדוה אמית .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח . (002463837 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
רכישת לשון.
עברית  --לקסיקולוגיה.
עברית  --מורפולוגיה.
ילדים ,התפתחות.
ילדים  --לשון.
ילדים  --מצב חברתי.
מעמדות חברתיים.
כתה א (חנוך)
כתה ג (חנוך)
כתה ו (חנוך)

קליש ,אסף , 1978-מחבר .אופטימיזציה של שילוח אווירי באמצעות מודל שיבוץ מטענים משולב
למטוסי נוסעים ומטוסי מטען [משאב אלקטרוני]  /אסף קליש[ .אופטימיזציה של שלוח אוירי
באמצעות מודל שבוץ מטענים משלב למטוסי נוסעים ומטוסי מטען [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002463838( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
תעופה אזרחית  --מטענים.
מטוסי תובלה  --מטענים.
מלול ,ג'ואנה -1989 ,מחבר .כיצד הצגת התפלגות דירוגי חוות דעת משפיעה על אטרקטיביות
המוצר? [משאב אלקטרוני]  /ג'ואנה מלול[ .כיצד הצגת התפלגות דרוגי חוות דעת משפיעה על
אטרקטיביות המוצר? [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002463840
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר למנהל עסקים.
דרוג (מדעי החברה)
סרטים  --דעת קהל.
צריכה (כלכלה)  --הבטים פסיכולוגיים.
צרכנים ,התנהגות  --הבטים פסיכולוגיים.
צרכנים  --עמדות.
צרכנים ,העדפות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות  --הבטים פסיכולוגיים.
משתמשי אינטרנט  --פסיכולוגיה.
גרון ,רועי -1980 ,מחבר .ההשפעה של הפרטה ושחיתות על יעילות נמלים [משאב אלקטרוני] /
רועי גרון .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463842( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
נמלים  --הבטים כלכליים
הפרטה  --הבטים כלכליים.
שחיתות (פוליטיקה)
אטרקצ'י קובו ,יערית -1985 ,מחבר .החוויה הפנומנולוגית של מדריכים במעונות לנוער בסיכון
[משאב אלקטרוני]  /יערית אטרקצ'י קובו[ .החויה הפנומנולוגית של מדריכים במעונות לנער
בסכון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463846( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
חויות  --הבטים פסיכולוגיים.
מדריכי פנימיות  --פסיכולוגיה.
מדריכי פנימיות  --עמדות.
נער בעיתי  --טפול מוסדי  --ישראל.
פנומנולוגיה.

אמתי ,דריה -1984 ,מחבר .השפעת פסיכותרפיה בינאישית ) (IPTעל רמת דיכאון לאחר לידה,
תפיסת מסוגלות עצמית ותפיסת רמת תפקוד בקרב נשים עם תסמיני דיכאון לאחר לידה [משאב
אלקטרוני]  /דריה אמתי[ .השפעת פסיכותרפיה בינאישית ) (IPTעל רמת דכאון לאחר לדה,
תפיסת מסגלות עצמית ותפיסת רמת תפקוד בקרב נשים עם תסמיני דכאון לאחר לדה [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002463848( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכותרפיה בינאישית.
דכאון נפשי אחרי לדה  --טפול.
יולדות  --פסיכולוגיה.
עבודה סוציאלית עם נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
פסיכותרפיה  --חולים.
תסמינים.
יעילות עצמית.
יוסף ,יפה -1953 ,מחבר .בין ערב ומערב [משאב אלקטרוני]  :פרסומת מגדר בעיתונות ערבית
ועברית  / 1970-2000מאת יפה יוסף .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002463851( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לערבית.
אל-אהראם (קהיר ,מצרים) --
אל-אתחאד (חיפה) --
אל-נהאר (בירות ,לבנון) --
הארץ (תל אביב) --1919 .
זהות מגדרית באמצעי התקשרת.
נשים ערביות פלשתינאיות  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים ערביות  --מצרים --מצב חברתי.
נשים ערביות  --לבנון  --מצב חברתי.
פרסמת בעתונים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
פרסמת בעתונים  --הבטים חברתיים  --מצרים.
פרסמת בעתונים --הבטים חברתיים  --לבנון.
נשים בפרסמת  --ישראל.
נשים בפרסמת  --מצרים.
נשים בפרסמת  --לבנון.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --ישראל.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --מצרים.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --לבנון.
עתונים ,עברית  --ישראל.
עתונים ,ערבית --ישראל.
עתונים ,ערבית  --מצרים.
עתונים ,ערבית  --לבנון.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --עתונים.
ערבים  --מצרים  --עתונים.
ערבים  --לבנון  --עתונים.
עתו

עיסא ,ענאן -1966 ,מחבר .הקשר בין אפיוני זהות אתנית פלסטינית ,זהות אזרחית ישראלית
ורווחה נפשית לבין התנהגות פרו חברתית בקרב מתבגרים בחברה הערבית בישראל [משאב
אלקטרוני]  /ענאן עיסא[ .הקשר בין אפיוני זהות אתנית פלשתינית ,זהות אזרחית ישראלית
ורוחה נפשית לבין התנהגות פרו חברתית בקרב מתבגרים בחברה הערבית בישראל [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח ) 2017. (002463862
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --זהות אתנית.
נער ערבי פלשתינאי  --ישראל --מצב חברתי.
נער ערבי פלשתינאי  --ישראל  --פסיכולוגיה.
זהות (פסיכולוגיה )אצל נער  --ישראל.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
השתתפות חברתית  --ישראל.
שטמפפר ,אורית -1991 ,מחבר .התמודדותם של חברים בקהילה הדתית לאומית עם רבנים
פוגעים מינית [משאב אלקטרוני]  /אורית שטמפפר[ .התמודדותם של חברים בקהלה הדתית
לאמית עם רבנים פוגעים מינית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח
. (002463865 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
רבנים  --ישראל  --התנהגות מינית.
עבריני מין  --ישראל  --דעת קהל.
פשעי מין  --ישראל  --דעת קהל.
פשעי מין  --הבטים דתיים  --יהדות.
ציונים דתיים  --ישראל  --עמדות.
ציונים דתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ציונות דתית  --הבטים חברתיים  --ישראל.
הסתגלות (פסיכולוגיה ) --ישראל.
גולדבאום ,קורל -1986 ,מחבר .הקשר בין נוכחות קבוצת השווים ומעורבות הורית לבין לקיחת
סיכון בקרב מתבגרים [משאב אלקטרוני ] :השוואה בין מתבגרים צעירים לבוגרים  /קורל
גולדבאום[ .הקשר בין נוכחות קבוצת השוים ומערבות הורית לבין לקיחת סכון בקרב מתבגרים
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ח )002467828( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
הורים ומתבגרים.
הורים ,השפעה.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
קבוצות גיל  --הבטים פסיכולוגיים.

סמקאי ,אמציה -1981 ,מחבר .השפעות תמריצים להעסקת אוכלוסיות מיוחדות על הפרט ,על
הקבוצה ,על הפירמה ועל המשק [משאב אלקטרוני]  /מאת :אמציה סמקאי[ .השפעות תמריצים
להעסקת אוכלוסיות מיחדות על הפרט ,על הקבוצה ,על הפירמה ועל המשק [משאב אלקטרוני]].
רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002467832( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לכלכלה.
תמריצים בתעשיה  --ישראל.
העדפה מתקנת  --ישראל.
מפעלים עסקיים  --הבטים כלכליים  --ישראל.
מפעלים עסקיים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
תעסוקה  --הבדלי המינים  --ישראל.
ישראל  --מדיניות כלכלית --הבטים חברתיים.
חרדים  --תעסוקה  --ישראל.
חרדים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים חרדיות  --תעסוקה  --ישראל.
נשים חרדיות  --ישראל  --מצב חברתי.
ערבים פלשתינאים  --תעסוקה  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים ערביות פלשתינאיות  --תעסוקה  --ישראל.
נשים ערביות פלשתינאיות --ישראל  --מצב חברתי.
דניאל ,דריה -1980 ,מחבר" .לפעמים החתול גם מת וגם חי" [משאב אלקטרוני]  :נרטיבים
מורכבים של נשים בזנות  /דריה דניאל .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002467835
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
זונות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
זונות  --ישראל  --עמדות.
זנות  --ישראל  --דעת קהל.
זנות  --הבטים פסיכולוגיים.
שפר ,מורן -1987 ,מחבר .החלטות ולמידה מניסיון בשפה זרה ובשפת אם [משאב אלקטרוני] /
מורן שפר[ .החלטות ולמידה מנסיון בשפה זרה ובשפת אם [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2017. (002467838
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכולינגויסטיקה.
שפת אם  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות --הבטים פסיכולוגיים.
למידה התנסותית  --הבטים פסיכולוגיים.

מנדלקורן ,נורית -1957 ,מחבר .יחסם של חז"ל לשאול המלך [משאב אלקטרוני]  /מאת :נורית
מנדלקורן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002467844( .2017
שאול (אישיות תנכית)
שאול (אישיות תנכית ) --בתלמוד.
יוסף בן מתתיהו ..קדמוניות היהודים
פסבדו-פילון ..קדמוניות המקרא
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתלמוד.
תנ"ך . --שמואל א  -- --בקרת ופרשנות.
מלכים ושליטים בתלמוד.
חז"ל  --עמדות.
מדרש --בקרת ופרשנות.
רון ,מירית -1988 ,מחבר .גישות רב-ממדיות למדידת עוני [משאב אלקטרוני]  :המקרה של ישראל
 /מירית רון[ .גישות רב-ממדיות למדידת עני [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002467846 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
עני --ישראל  --מדידה.
עני  --ישראל  --סטטיסטיקה.
משקי בית  --ישראל  --סטטיסטיקה.
ברנט ,אשרי -1977 ,מחבר .מאומה יבשתית למעצמה ימית [משאב אלקטרוני]  :ניתוח בנייתם,
התפתחותם ובחינתם במציאות של הציים האימפריאליים הגרמני והיפני בין השנים / 1918-1870
אושרי ברנט[ .מאמה יבשתית למעצמה ימית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002467848( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה להיסטוריה כללית.
יפן .הצי המלכותי  --היסטוריה.
גרמניה .צי  --היסטוריה.
יפן  --היסטוריה  -- 1912-1868,תקופת מיג'י.
גרמניה  --היסטוריה.1918- -- 1871
ארד ,עדי -1990 ,מחבר .השפעת המגזר השלישי על מוסדות החינוך בישראל [משאב אלקטרוני] /
עדי ארד[ .השפעת המגזר השלישי על מוסדות החנוך בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002467850 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
קרן טרמפ.
עמתת אחרי.
עמתת חיים בפלוס.
מוסדות ללא כונת רוח  --ישראל.
ארגונים לא ממשלתיים  --ישראל.
שתוף פעלה בין המגזר הפרטי והצבורי  --ישראל.
הפרטה בחנוך  --ישראל.
חנוך  --הבטים כלכליים  --ישראל.

הראל ,שרי -1972 ,מחבר .אישיות ,התאמה בין אישית ומוטיבציה להורות [משאב אלקטרוני] /
מאת :שרי הראל .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002467905( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לקרימינולוגיה.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה)
אישיות והנעה.
סגנונות קוגניטיביים.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים  --פסיכולוגיה.
זוגות נשואים  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
בנטור ,נטע מחבר .בדיקות סינון לאיתור בעיות בשמיעה ובראייה [משאב אלקטרוני]  :מחקר
הערכה  /נטע בנטור ,סבטלנה צ'חמיר[ .בדיקות סנון לאתור בעיות בשמיעה ובראיה [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :ג'וינט-מכון ברוקדייל ,תשס"ג )002467916( .2003
הפרעות ראיה בזקנה  --אבחון.
הפרעות שמיעה בזקנה  --אבחון.
ברמן ,אליאב מחבר .בוגרי אוניברסיטאות עיוורים וכבדי ראייה [משאב אלקטרוני]  :תרומת
עמותת על"ה במשך הלימודים ומעקב אחר השתלבותם בתעסוקה  /אליאב ברמן ,דניז נאון.
[בוגרי אוניברסיטאות עורים וכבדי ראיה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :ג'וינט ,מכון ברוקדייל,
תשס"ד . (002467917 )2004
עלה ,עמתה לקדום הסטודנטים העורים והדיסלקטים בישראל
בוגרי אוניברסיטאות  --תעסוקה  --ישראל.
עורים  --תעסוקה  --ישראל.
ענבר ,לאה מחבר .שיקום אנשים עם נכויות בעזרת שירותי השמה ייחודיים [משאב אלקטרוני] :
מחקר מעקב  /מאת לאה ענבר[ .שקום אנשים עם נכיות בעזרת שרותי השמה יחודיים [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל מחקר ותכנון ,אגף השיקום ,תשס"ז .2007
()002467919
אלמנות  --שקום  --ישראל.
אלמנות  --תעסוקה  --ישראל.
אלמנות  --שרותים  --ישראל.
מגבלים  --שקום  --ישראל.
מגבלים  --תעסוקה  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
מגבלים --שרותים  --ישראל.
ליבליך ,אליאב -1979 ,מחבר .המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על לאומיים
ואסימטריים [משאב אלקטרוני ] :אתגרים עכשוויים מרכזיים  /אליאב ליבליך עם אואן אלתרמן.
[המשפט ההומניטרי הבין-לאמי בעמותים מזינים על לאמיים ואסימטריים [משאב אלקטרוני]].
תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל אביב[ ,תשע"ז )002467940( ]2017
לחמה אסימטרית.
מלחמה (משפט בינלאמי)
סכול ממקד (משפט בינלאמי)
משפט הומניטרי.
חקיקה למלחמה ולשעת חרום.

מחמוד ,אחמד מחבר .מורשת מוסתרת [משאב אלקטרוני]  :מדריך לבית הקברות ממילא
בירושלים  /מחקר וכתיבה :אחמד מחמוד ,אנה וידר ; עריכת טקסט :מעין בן הגיא[ .מורשת
מסתרת [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :עמק שווה[ ,תשע"ו] )002467947( .2016
בתי קברות אסלאמיים  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה.
בתי קברות אסלאמיים  --ישראל  --ירושלים.
קברים  --ישראל  --ירושלים.
מקומות קדושים למסלמים  --ישראל  --ירושלים.
בית הקברות ממילא (ירושלים)
כרמלי ,אברהם , 1949-מחבר" .שומעים הקול" [משאב אלקטרוני]  :קידום נגישות ושימוש
בטכנולוגיות עזרי שמיעה לאנשים לקויי שמיעה  /מאת אברהם כרמלי ,אדווה הרטמן .ירושלים :
המוסד לביטוח לאומי ,האגף לפיתוח שירותים ,מנהל המחקר והתכנון ,תשס"ט .2009
() 002467949
חרשים  --דרכי תקשרת.
לקויי שמיעה  --דרכי תקשרת  --ישראל.
חרשים  --שקום  --ישראל.
חרשים  --שרותים  --ישראל.
עזרי טלקומוניקציה לחרשים.
אמזלג-בהר ,חיה מחבר .מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה [משאב אלקטרוני]  /מאת חיה אמזלג-
באהר ,חגית הכהן וולף ,בטי סבו .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון,
האגף לפיתוח שירותים ,תשס"ז . (002467952 )2007
לקויי שמיעה  --שרותים  --ישראל.
ילדים לקויי שמיעה  --שרותים --ישראל.
חרשים  --שרותים  --ישראל.
ילדים חרשים  --שרותים  --ישראל.
מנהיגות  --למוד והוראה.
נצן-בירן ,שקמה , 1973-מחבר .גרימת מוות ברשלנות בתאונות דרכים :הנהג ובת זוגו [משאב
אלקטרוני ] /מאת :שקמה ניצן-בירן[ .גרימת מות ברשלנות בתאונות דרכים :הנהג ובת זוגו
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002468004( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
נהגים  --פסיכולוגיה.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
תאונות דרכים  --הבטים פסיכולוגיים.
הריגה  --הבטים פסיכולוגיים.
רשלנות.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות.
לחץ טראומתי משני.
בדול (פסיכולוגיה התפתחותית)
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.

אופנהימר ,יהודית -1960 ,מחבר .כיכר ציון  -פרשנות של מקום [משאב אלקטרוני]  /מאת:
יהודית אופנהיימר[ .ככר ציון  -פרשנות של מקום [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 002468015( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
ככרות  --ישראל  --ירושלים.
ארכיטקטורה  --ישראל  --ירושלים.
טרוריזם  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה.
ככר ציון (ירושלים)
ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ירושלים  --בנינים ומבנים.
קור אודסר ,אילת -1986 ,מחבר .גולדה מאיר ומרגרט תאצ'ר והשפעתן על השיח המגדרי של
נשים :היבט השוואתי [משאב אלקטרוני]  /איילת קור אודסר[ .גולדה מאיר ומרגרט תצ'ר
והשפעתן על השיח המגדרי של נשים :הבט השואתי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ח )002468045( .2017
מאיר ,גולדה1898-1978 ,
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה להיסטוריה כללית.
ראשי ממשלה  --ישראל  --השפעה.
ראשי ממשלה  --בריטניה  --השפעה.
פמיניזם  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
פמיניזם  --בריטניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
פמיניזם  --מחקרים משוים.
תצ'ר ,מרגרט, 1925-2013
נשים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים  --בריטניה  --מצב חברתי.
תפקידי המינים  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
תפקידי המינים  --בריטניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
סער ,עמליה מחבר .עסק משלך [משאב אלקטרוני]  :מאת עמליה סער .ירושלים  :המוסד לביטוח
לאומי ,האגף לפיתוח שירותים ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"ז )002468083( .2007
עסק משלך (תכנית) --
יזמּות  --ישראל  --חיפה.
מפעלים עסקיים בבעלות נשים  --ישראל.
הכשרה מקצועית לנשים  --ישראל.
נשים עניות  --ישראל.
נשות עסקים  --ישראל.
המלצות לפיתוח חברתי-כלכלי של החברה הערבית בישראל [משאב אלקטרוני]  /עורכים  :ח'אלד
אבו-עסבה ,ליבת אבישי[ .המלצות לפתוח חברתי-כלכלי של החברה הערבית בישראל [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ון-ליר בירושלים ,תש"ע )002468085( .2009
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב כלכלי.

ירחי ,טל -1974 ,מחבר .חקר תאי קונבקציה פתוחים וסגורים בענני סטרטוקומולוס ימיים
והמעבר ביניהם [משאב אלקטרוני]  :אפיון באמצעות מידע מלוויין  MSG /מאת :טל ירחי .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002468159( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.
אפקט החממה.
קרינה סולרית.
עננים --מחקר.
לוינים.
ניסן-אילסר ,קרן -1979 ,מחבר .הקשר בין משתנים אישיותיים ומאפייני תפקידו של העובד
הסוציאלי לבין עמדתו בנוגע לשימוש במדיה לקידום עבודתו המקצועית [משאב אלקטרוני]  /קרן
ניסן-אילסר[ .הקשר בין משתנים אישיותיים ומאפיני תפקידו של העובד הסוציאלי לבין עמדתו
בנוגע לשמוש במדיה לקדום עבודתו המקצועית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ח . (002468160 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אישיות ומקצוע.
עובדים סוציאליים  --פסיכולוגיה.
עובדים סוציאליים  --עמדות.
עובדים סוציאליים  --הערכה עצמית.
עובדים סוציאליים  --לחץ בעבודה.
התמודדות עם לחץ נפשי.
מדיה דיגיטלית  --דעת קהל.
מוקד שליטה.
וסרמן-גוטויליג ,תמר -1986 ,מחבר .השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד
שליטה בקרב פרחי הוראה [משאב אלקטרוני]  /תמר וסרמן-גוטויליג[ .השפעת התנסות
בסימולציות על אורינות רגשית ומקוד שליטה בקרב פרחי הוראה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002468166( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פרחי הוראה  --הכשרה  --שיטות הדמיה.
פרחי הוראה  --פסיכולוגיה.
תכניות התערבות.
אינטליגנציה רגשית.
רגשות וקוגניטיביות.
מוקד שליטה.

עמרם אשרוב ,ענב -1977 ,מחבר .למידה מהצלחות ומכישלונות בזיקה לאקלים הארגוני הבלתי
פורמלי במועצת נוער רשותית [משאב אלקטרוני ] /עינב עמרם אשרוב[ .למידה מהצלחות
ומכשלונות בזקה לאקלים הארגוני הבלתי פורמלי במועצת נער רשותית [משאב אלקטרוני]] .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002468169 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הצלחה בגיל ההתבגרות.
כשלון (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
נער  --ישראל.
מנהיגות קהלתית  --ישראל.
מועצות תלמידים  --ישראל.
חנוך בלתי פורמלי  --ישראל.
תרבות ארגונית  --ישראל.
למידה ארגונית  --ישראל.
המלצות לפיתוח מנהיגות אפקטיבית בחברה הערבית בישראל [משאב אלקטרוני]  /עורכים:
ח'אלד אבו-עסבה ,ליבת אבישי[ .המלצות לפתוח מנהיגות אפקטיבית בחברה הערבית בישראל
[משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ון ליר בירושלים ,תשס"ט )002468177( .2009
מנהיגות  --הבטים פסיכולוגיים.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --פוליטיקה וממשל.
ערבים פלשתינאים  --פעילות פוליטית  --ישראל.
מנהיגות ערבית  --ישראל.
ריבקין ,דורי מחבר .הערכת תכנית ק.ד.מ ,.קבוצות דיון משפחתיות לנוער עובר חוק [משאב
אלקטרוני]  /דורי ריבקין ,סמדר שמעיה ידגר[ .הערכת תכנית ק.ד.מ ,.קבוצות דיון משפחתיות
לנער עובר חק [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג
לילדים ולנוער ,תשס"ז )002468427( .2007
תכנית ק.ד.מ( .קבוצות דיון משפחתיות) --
עברינים צעירים  --שקום  --ישראל.
מערכת המשפט לנער  --ישראל.
עברינים צעירים  --שרותים  --ישראל.
עברינות נער  --ישראל  --מניעה.
עברינים צעירים --ישראל  --יחסים במשפחה.
פשיטיק [משאב אלקטרוני ] :פרקי יידיש מתורגמים לעברית מתוך :ספר פשיטיק  /תרגום ועריכה
אסתר וינשלבוים[ .ישראל] [ :מוציא לאור אינו ידוע])002468438( .2017 ,
יהודים  --פולין  --פשיטיק  --היסטוריה.
ספרי זכרון לקהלות  --פולין  --פשיטיק.
שואה  --פולין  --פשיטיק.
פשיטיק (פולין)
וויסלוויץ [משאב אלקטרוני ] :פרקי יידיש מתורגמים לעברית מתוך :יזכֹר-בוך  ...וואיסלאוויץ /
תרגום ועריכה אסתר וינשלבוים[ .וויסלויץ [משאב אלקטרוני]][ .ישראל] [ :מוציא לאור אינו
ידוע]. (002468439 )2018 ,
יהודים  --פולין  --וויסלויץ  --היסטוריה.
ספרי זכרון לקהלות  --פולין  --וויסלויץ.
שואה  --פולין  --וויסלויץ.
וויסלויץ (פולין)

הבסי ,הנק מחבר .מפעלים מיוחדים לתעסוקה למרותקים לביתם [משאב אלקטרוני] " :תכנית
ברכה" בקרית טבעון" ,בית מלאכה נייד "בחיפה  /מאת הנק הבסי ,בלהה ז'וסלין[ .מפעלים
מיחדים לתעסוקה למרתקים לביתם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לבטוח לאומי ,מינהל
המחקר והתכנון ,תשנ"ד . (002468466 )1994
מגבלים  --תעסוקה  --ישראל.
קשישים  --תעסוקה  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
הבסי ,הנק מחבר .תב"ל  -תעסוקת בית למרותקים ,פרוייקט אגודת "יד שרה" [משאב אלקטרוני]
 /הנק הבסי ,בלהה ז'סלין[ .תב"ל -תעסוקת בית למרותקים ,פרויקט אגדת יד שרה [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשנ"ו 002468468( .1996
)
מגבלים  --תעסוקה --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
גורדון ,דליה מחבר .מועדון חיפוש עבודה [משאב אלקטרוני]  :מחקר מעקב  /דליה גורדון.
[מועדון חפוש עבודה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,האגף למחקר ותכנון,
מחלקת השיקום ,תשמ"ז )002468482( .1987
חפוש עבודה  --ישראל.
מגבלים  --שקום  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
מינהרד ,אגי מחבר .תהליכי שיקום של נפגעי עבודה [משאב אלקטרוני]  :ממצאים ממערכת
דיווחים שהופעלה בתקופה  / 76-1971מאת אגי מינהרד[ .תהליכי שקום של נפגעי עבודה [משאב
אלקטרוני ]].ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,האגף למחקר ותכנון ,תשל"ח ) 002468484( .1978
מגבלים  --שקום  --ישראל.
גורדון ,דליה מחבר .שיקום מקצועי [משאב אלקטרוני]  :אבחון באמצעות מכונים להכוון
תעסוקתי  /דליה גורדון ,רפי בן דרור ,לאה ענבר[ .שקום מקצועי [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשנ"ה )002468488( .1994
מגבלים  --שקום  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
וישניביץ [משאב אלקטרוני]  :פרקי יידיש מתורגמים לעברית ,מתוך :וישניביץ ,ספר זכרון
לקדושי וישניביץ שנספו בשואת הנאצים  /תרגום ועריכה אסתר וינשלבוים[ .ישראל]  :ארגון עולי
וישניביץ בישראל)002468507( .2016 ,
יהודים  --אוקראינה  --וישניביץ  --היסטוריה.
שואה  --אוקראינה  --וישניביץ.
ספרי זכרון לקהלות  --אוקראינה  --וישניביץ.
וישניביץ (אוקראינה)

צ'ורטקוב [משאב אלקטרוני]  :פרקי יידיש מתורגמים לעברית ,מתוך :ספר יזכור להנצחת קדושי
קהילת צ'ורטקוב  /תרגום ועריכה אסתר וינשלבוים[ .ישראל]  :עמותת יוצאי צ'ורטקוב
לדורותיהם)002468508( .2017 ,
יהודים  --אוקראינה  --צ'ורטקוב  --היסטוריה.
שואה  --אוקראינה  --צ'ורטקוב.
ספרי זכרון לקהלות  --אוקראינה  --צ'ורטקוב.
צ'ורטקוב (אוקראינה)
ענבר ,לאה מחבר .שיקום מקצועי באמצעות מרכזי שיקום [משאב אלקטרוני]  / 1998 :מאת:
לאה ענבר[ .שקום מקצועי באמצעות מרכזי שקום [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח
לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,אגף שיקום וסיעוד ,תש"ס )002468513( .2000
מרכזי שקום  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.
טלר ,אדם מחבר .חיים בצוותא [משאב אלקטרוני]  :הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה
של המאה השבע עשרה /אדם טלר[ .חיים בצותא [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002468549( .
יהודים  --פולין  --פוזנן  --הוי ומנהגים.
יהודים  --פולין  --פוזנן  --היסטוריה  --המאה ה.17-
פוזנן (פולין)
דוד ,אפרים מחבר .הדמוקרטיה הקלסית [משאב אלקטרוני]  :התהוותה ,תפקודה ,עקרונותיה
ותלאותיה באתונה  /אפרים דוד .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"ג)002468553( .
דמוקרטיה --יון  --אתונה  --היסטוריה.
אתונה (יון)  --פוליטיקה וממשל.
שמש ,אהרן מחבר .עונשים וחטאים [משאב אלקטרוני ] :מן המקרא לספרות חז"ל  /אהרן שמש.
[ענשים וחטאים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשמ"ג)002468560( .
ענישה בתלמוד.
ענישה בתנ"ך.
בוביו ,נורברטו מחבר .עתיד הדמוקרטיה [משאב אלקטרוני]  /נורברטו בוביו ; תרגמה מאיטלקית
דליה עמית ; עורך מדעי גדעון רהט .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה  :הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ג () 002468562
דמוקרטיה.
ליברליזם.
ארנן ,עזי מחבר .מילון המילים האובדות [משאב אלקטרוני]  /עוזי אורנן[ .מלון המלים האובדות
[משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ו .
) (002468564
עברית  --מלונים.

זקוביץ ,יאיר מחבר .חיי שמשון [משאב אלקטרוני] ( :שופטים יג-טז)  :ניתוח ספרותי-ביקורתי /
יאיר זקוביץ .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ב
() 002468568
שמשון (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שופטים .פרק יג-טז  -- --בקרת ספרותית.
חזן ,אפרים מחבר .השירה העברית בצפון אפריקה [משאב אלקטרוני]  /אפרים חזן .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ה)002468572( .
תפלות -- .זמירות ופיוטים  -- --היסטוריה ובקרת.
יהודים  --אפריקה הצפונית  --זמירות ופיוטים.
עברית ,שירה  --אפריקה הצפונית  --היסטוריה ובקרת.
פיגה ,מיכאל מחבר .שתי מפות לגדה [משאב אלקטרוני]  :גוש אמונים ,שלום עכשיו ועיצוב
המרחב בישראל  /מיכאל פייגה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשמ"א () 002468573
גוש אמונים.
התישבות  --ישראל  --חברון.
התישבות  --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה  --דעת קהל.
התישבות  --ישראל  --עפרה.
שלום עכשו (תנועה)
ספרי זוטא ..תשס"ג ..ירושלים ..ספרי זוטא דברים [משאב אלקטרוני]  :מובאות ממדרש תנאי
חדש  /מנחם יצחק כהנא .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ;
קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן ,תשס"ג . (002468574 ) 2002
אליאור ,רחל -1949 ,מחבר .מקדש ומרכבה ,כוהנים ומלאכים ,היכל והיכלות במיסטיקה
היהודית הקדומה [משאב אלקטרוני]  /רחל אליאור[ .מקדש ומרכבה ,כהנים ומלאכים ,היכל
והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ג , 2003. (002468576 )2002
מיסטיקה  --יהדות.
מרכבה.
ספרות ההיכלות.
קבלה.1300 -- -
שורסקה ,קרל א מחבר .לחשוב עם ההיסטוריה [משאב אלקטרוני]  :עיונים בדרך אל המודרניזם
 /קרל א' שורסקה ; תרגמה מאנגלית דפנה לוי[ .לחשב עם ההיסטוריה [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ג ()002468579
היסטוריציזם.
מודרניזם (אסתטיקה)
אירופה  --חיי הרוח  --המאה ה.19-
אירופה  --ציביליזציה  --המאה ה.19-

קימלמן ,ראובן מחבר .לכה דודי וקבלת שבת [משאב אלקטרוני]  :המשמעות המיסטית  /ראובן
קימלמן .לוס אנג'לס  :כרוב  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים,
תשס"ג)002468582( .
אלקבץ ,שלמה בן משה ..לכה דודי
לכה דודי (פיוט) בקבלה. --
קבלה.1660- -- 1500
יוסיפון ..תשל"ט ..ירושלים ..ספר יוסיפון [משאב אלקטרוני]  /יוצא לאור סדור ומוגה על-פי
כתבי-יד בלוויית מבוא ,ביאורים וחילופי גרסאות מאת דוד פלוסר .ירושלים  :מוסד ביאליק,
תשל"ט -1978תשמ"א . (002468636 ) 1980
טרנטיוס מחבר .האחים [משאב אלקטרוני]  :קומדיה /טרנטיוס ; תרגמה מרומית והוסיפה מבוא
והערות דבורה גילולה ; עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית  :מפעל לתרגום ספרות מופת  :מרכז ההדרכה לספריות בישראל  :משרד
התרבות המדע והספורט ,מינהל התרבות ,תשס"ב)BK002468653( .
וסטריך ,אלימלך מחבר .תמורות במעמד האישה במשפט העברי [משאב אלקטרוני]  :מסע בין
מסורות  /אלימלך וסטרייך[ .תמורות במעמד האשה במשפט העברי [משאב אלקטרוני]] .ירושלים
 :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ב ()002468655
נשים ביהדות  --היסטוריה.
נשים  --מעמד חקי וחקים  --משפט עברי.
פלאוטוס ,טיטוס מקיוס מחבר .פסאודולוס [משאב אלקטרוני]  :קומדיה  /פלאוטוס ; תרגמה
מרומית והוסיפה מבוא והערות :דבורה גילולה ; עיצוב ואיורים בהיירב .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית  :המפעל לתרגום ספרות מופת  :מרכז ההדרכה
לספריות בישראל  :משרד התרבות המדע והספורט ,מינהל התרבות ,תשס"ב () 002468658
אורבך ,אפרים אלימלך מחבר .מעולמם של חכמים [משאב אלקטרוני]  :קובץ מחקרים  /אפרים
א .אורבך .מהדורה ב ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשמ"ג) 002468659( .
חז"ל  --מאמרים.
קוגוט ,שמחה מחבר .המקרא בין תחביר לפרשנות [משאב אלקטרוני]  :סוגיות בתחביר המקרא
באספקלריה של הפרשנות היהודית הקלסית  /שמחה קוגוט .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002468662( .
תנ"ך  -- --לשון ,סגנון.
עברית  --תחביר.
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
גולדברג ,אברהם בן משה מחבר .פירוש מבני ואנליטי לתוספתא מסכת בבא קמא [משאב
אלקטרוני]  :בצירוף לוח מקבילות של נוסחי המשנה והתוספתא  /מאת אברהם ב"ר משה
גולדברג[ .פרוש מבני ואנליטי לתוספתא מסכת בבא קמא [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א)002468666( .
תוספתא -- .מסכת בבא קמא  -- --בקרת ופרשנות.

מאה שערים [משאב אלקטרוני]  :עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים  :לזכר יצחק
טברסקי  /בעריכת עזרא פליישר ,יעקב בלידשטיין ,כרמי הורוביץ ודב ספטימוס[ [ .משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א.
()002468676
טברסקי ,יצחק.
היסטוריה ישראלית  ,1789-638 --ימי הבינים.
חכמה והשכלה יהודית  --היסטוריה.
יהודים  --חיי הרוח.
Twersky, Isadore.
Jews -- Intellectual life.
Jews -- History -- 70-1789.
Jewish learning and scholarship.

אריסטופנס מחבר .העננות [משאב אלקטרוני ] :קומדיה  /אריסטופאנס ; תרגמה מיוונית זיוה
כספי ; הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה ;עיצוב ואיורים בהיירב[ .עננים [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א) 002468679( .
שמעוני ,גדעון מחבר .האידיאולוגיה הציונית [משאב אלקטרוני]  /גדעון שמעוני ; תרגמה סמדר
מילוא .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית  :הספריה הציונית ,
ההסתדרות הציונית העולמית ,תשס"א ()002468680
לאמיות יהודית.
ציונות דתית  --פילוסופיה.
ציונות סוציאליסטית  --פילוסופיה.
ציונות רויזיוניסטית  --פילוסופיה.
ציונות  --פילוסופיה.
מלמד ,עזרא ציון מחבר .מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד ירושלמי [משאב אלקטרוני] /
מלוקטים ומסודרים עם חילופי גירסאות בידי ע"צ מלמד ; [המהדירים] אריה-חיים ורחמים
מלמד .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ; רמת-גן  :אוניברסיטת
בר-אילן ,תשס"א ) 2000. (002468685
תלמוד ירושלמי--
מדרשי הלכה.
תנאים.
יהודים מול הצלב [משאב אלקטרוני ] :גזרות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה  /בעריכת יום
טוב עסיס [ו 4-אחרים] .ירושלים :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תש"ס
()002468690
גזרות ד תתנ"ו.
יהודים  --רדיפות  --אירופה.

הלברטל ,משה מחבר .בין תורה לחכמה [משאב אלקטרוני]  :רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה
המיימונים בפרובנס  /משה הלברטל .מהדורה שניה מתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א)002468697( .
מאירי ,מנחם בן שלמה.
הלכה  --פילוסופיה.
יהודים  --צרפת  --חיי הרוח.
פילוסופיה יהודית  --ימי הבינים.
משה בן מימון.
קמין ,שרה 1938-1989 ,מחבר .רש"י [משאב אלקטרוני]  :פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא /
מאת שרה קמין .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ו.
()002468699
שלמה בן יצחק( ,רש"י) ..פרוש התורה
שמואל בן מאיר( ,רשב"ם) מחבר .פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשב"ם) לקהלת [משאב אלקטרוני]
 /מהדורה ביקורתית חדשה מתוך כתב יד ומבוא מאת שרה יפת ...רוברט ב .סולטרט[ ...פרוש על
קהלת [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשמ"ה ) (002468700
שמואל בן מאיר( ,רשב"ם)
תנ"ך -- .קהלת  -- --באורים.
קמין ,שרה 1938-1989 ,מחבר .בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא [משאב אלקטרוני]  /שרה
קמין .מהד' ב מורחבת ומתוקנת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"ט)002468702( .2008 ,
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
Bible -- Criticism, interpretation, etc., Jewish.
Bible -- Criticism, interpretation, etc.
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות ,נצרות.
תנ"ך  -- --באורים --היסטוריה.
עטרה לחיים [משאב אלקטרוני]  :מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד חיים זלמן
דימיטרובסקי  /בעריכת דניאל בויארין [ו 4-אחרים] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תש"ס) . (002468705
דימיטרובסקי ,חיים זלמן
תלמוד בבלי  -- --מאמרים.
ספרות הגאונים  --מאמרים.
ספרות רבנית  --מאמרים.
מרגוליס ,לין מחבר .מיקרוקוסמוס [משאב אלקטרוני]  :ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה
מאבותינו החיידקים  /לין מרגוליס ודוריון סגן ; הקדמה מאת לואיס תומס ; תרגמה נעמי
כרמל .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תש"ס) 002468707( .
אבולוציה (ביולוגיה)
מיקרואורגניזמים  --אבולוציה.

02קקו.פי תש"ע
קקו ,מיצ'יו מחבר .הפיזיקה של הבלתי אפשרי  :מסע מדעי לעולמם של הפייזרים ,שדות-הכוח,
הטלפורטציה והמסע בזמן  /מיצ'יו קאקו ; מאנגלית :אוריאל גבעון[ .הפיסיקה של הבלתי
אפשרי] .תל-אביב  :אריה ניר ,תש"ע [)002468017( .]2010
פיסיקה  --שונות.
מדע  --שונות.
פיסיקה מתמטית  --שונות.
ספרייה :
Physics

155.2גול.הש תשל"ח
גולדברג ,מרתה מחבר .השפעת בידול העצמי ואנונימיות בקבוצה על הווצרות דאינדיבידואציה
ועל תוצאותיה  /על ידי מרתה גולדברג[ .השפעת בדול העצמי ואנונימיות בקבוצה על הוצרות
דאינדיבידואציה ועל תוצאותיה][ .תשל"ח] ) 002463492( .1978
קבוצות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
התנהגות קולקטיבית.
תלות בשדה (פסיכולוגיה)
אינדיבידואליות.
דמוי עצמי בגיל ההתבגרות.
פעילות גומלין חברתית בגיל ההתבגרות.
ספרייה :
Psychology

155.23חלי.תר תשע"ז
חליוה-גלב ,רבקי -1985 ,מחבר .תרומתה של האקספלורציה ההתקשרותית לקשר שבין סגנון
ההתקשרות לבין ממדי הזהות של מרשיה  /ריבקי חליוה-גלב .תשע"ז . (002463206 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מרשיה ,ג'ימס.
התקשרות (פסיכולוגיה)
זהות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Education

155.412קרב.תצ תשע"ח
קרבלניק ,ימית -1985 ,מחבר .תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטרקציית אם-ילד,
בקרב פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי ובהשוואה לפעוטות עם התפתחות תקינה /
ימית קרבלניק[ .תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטראקצית אם-ילד ,בקרב פעוטות
עם לקוי בעבוד חושי ווסות עצמי ובהשואה לפעוטות עם התפתחות תקינה] .תשע"ח .2017
()002463434
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
קשב אצל ילדים.
אמהות וילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
פעוטות  --פסיכולוגיה.
פעוטות  --התפתחות.
גריה חושית.
חושים ותחושה אצל ילדים.
הפרעות חושיות אצל ילדים.
פגיעה בעבוד החושי אצל ילדים.
ספרייה :
Education

155.51גול.קש תשע"ח
גולדבאום ,קורל -1986 ,מחבר .הקשר בין נוכחות קבוצת השווים ומעורבות הורית לבין לקיחת
סיכון בקרב מתבגרים  :השוואה בין מתבגרים צעירים לבוגרים  /קורל גולדבאום[ .הקשר בין
נוכחות קבוצת השוים ומערבות הורית לבין לקיחת סכון בקרב מתבגרים] .תשע"ח . 2017
) (002463615
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
הורים ומתבגרים.
הורים ,השפעה.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
קבוצות גיל  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

155.646הרא.אי תשע"ז
הראל ,שרי -1972 ,מחבר .אישיות ,התאמה בין אישית ומוטיבציה להורות  /מאת :שרי הראל.
תשע"ז )002459944( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לקרימינולוגיה.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה)
אישיות והנעה.
סגנונות קוגניטיביים.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים  --פסיכולוגיה.
זוגות נשואים  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

158.3מלר.הש תשל"ח
מלר ,שלומית מחבר .השפעת מין העוזר ,דרגת הסטריאוטיפיות המינית של מבקש העזרה ,ודרגת
הערכתו העצמית  -על הנכונות לבקש עזרה ,וההרגשה לאחר קבלתה  /מוגשת ע"י שלומית מלר.
[תשל"ח] ) 002463475( .1978
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית)
בקשת עזרה  --הבדלי המינים.
תפקידי המינים  --הבטים פסיכולוגיים.
דמוי עצמי  --הבדלי המינים.
ספרייה :
Psychology

220.85ג'ונ.הב תשע"ח
ג'ונס ,סטיב -1944 ,מחבר .הבטחת הנחש  :התנ"ך בעיני איש מדע  /סטיב ג'ונס ; מאנגלית :ניר
רצ'קובסקי ; עריכה :מולי מלצר .ראשון לציון  :ספרי עליית הגג  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד,
)002462549( .2018
תנ"ך ומדע.
דת ומדע.
טבע בתנ"ך.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

289.6עדו.קוי תשע"ז
עדוי ,ג'מאל מחבר .הקוויקרים בפלשתינה  :מפעלם החינוכי בשנים  / 1948-1869ג'מאל עדוי ;
עורכת הספר :מיכל פאר[ .הקויקרים בפלשתינה] .תל אביב  :רסלינג) 002462633( .2017 ,
טוטח ,ח'ליל עבדאללה1886-1955 ,
קויקרים  --ישראל  --היסטוריה.
מיסיונרים  --ישראל.
רמאללה (אזור ) --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

305.488927יוס.בי תשע"ח
יוסף ,יפה -1953 ,מחבר .בין ערב ומערב  :פרסומת מגדר בעיתונות ערבית ועברית / 1970-2000
מאת יפה יוסף .תשע"ח )002463175( .2017
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לערבית.
אל-אהראם (קהיר ,מצרים) --
אל-אתחאד (חיפה) --
אל-נהאר (בירות ,לבנון) --
הארץ (תל אביב) --1919 .
זהות מגדרית באמצעי התקשרת.
נשים ערביות פלשתינאיות  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים ערביות --מצרים  --מצב חברתי.
נשים ערביות  --לבנון  --מצב חברתי.
פרסמת בעתונים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
פרסמת בעתונים  --הבטים חברתיים  --מצרים.
פרסמת בעתונים  --הבטים חברתיים  --לבנון.
נשים בפרסמת  --ישראל.
נשים בפרסמת  --מצרים.
נשים בפרסמת  --לבנון.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --ישראל.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --מצרים.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית) בפרסמת  --לבנון.
עתונים ,עברית  --ישראל.
עתונים ,ערבית --ישראל.
עתונים ,ערבית  --מצרים.
עתונים ,ערבית  --לבנון.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --עתונים.
ערבים  --מצרים  --עתונים.
ערבים  --לבנון  --עתונים.
עתונים ישראליים.
עתוני
306.8742גור.אב תשע"ז
גור אפטר ,יאיר -1966 ,מחבר" .אבא הולך לעיבוד"  :עמדות כלפי פנייה לעזרה נפשית מקצועית
בקרב אבות במעבר לאבהות  :ניתוח משווה בין אבות הטרוסקסואליים לאבות הומוסקסואליים
 /מאת :יאיר גור אפטר"[ .אבא הולך לעבוד"] .תשע"ז ) 002468588( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
בקשת עזרה.
פסיכותרפיה  --דעת קהל.
אבות (לילדים ) --עמדות.
אבות (לילדים)  --פסיכולוגיה.
אבות הומוסקסואלים  --פסיכולוגיה.
אבות (לילדים)  --מחקרים משוים.
אבהות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

320.5622מאי(קור )תשע"ח
קור אודסר ,אילת -1986 ,מחבר .גולדה מאיר ומרגרט תאצ'ר והשפעתן על השיח המגדרי של
נשים :היבט השוואתי  /איילת קור אודסר[ .גולדה מאיר ומרגרט תצ'ר והשפעתן על השיח
המגדרי של נשים :הבט השואתי] .תשע"ח )002467928( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה להיסטוריה כללית.
מאיר ,גולדה, 1898-1978
תצ'ר ,מרגרט1925-2013 ,
ראשי ממשלה  --ישראל  --השפעה.
ראשי ממשלה  --בריטניה  --השפעה.
פמיניזם  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
פמיניזם  --בריטניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
פמיניזם  --מחקרים משוים.
נשים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים  --בריטניה  --מצב חברתי.
תפקידי המינים  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
תפקידי המינים  --בריטניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
History

327.125694הור.מב תשע"ח
הורד ,רוג'ר -1966 ,מחבר .מבצע דמוקלס  :מלחמתה החשאית של ישראל במדענים של היטלר
 / 1967-1951רוג'ר הווארד ; מאנגלית :יוסי מילוא .מושב בן שמן  :כתר) , [2018]. (002462789
ישראל .המוסד למודיעין ולתפקידים מיחדים  --היסטוריה.
רגול  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
מודיעין (ביון)  --ישראל --היסטוריה.
מודיעין צבאי  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
אמצעי לחימה --מחקר  --מצרים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
מדענים  --גרמניה (מערבית ) --היסטוריה  --המאה ה.20-
ישראל  --היסטוריה .1967-1948 --
מצרים  --היסטוריה .1970-- 1952
ספרייה :
Social Sciences

341.690268דימ.אנ תשע"ח
דימסדיל ,ג'ואל א -1947 ,מחבר .אנטומיה של רשע  :חידת פושעי המלחמה הנאצים /ג'ואל א.
דימסדייל ; מאנגלית :יוסי מילוא .מושב בן שמן  :כתר) 002462193( .]2018[ ,
שטריכר ,יוליוס1885-1946 ,
גרינג ,הרמן1893-1946 ,
הס ,רודולף, 1894-1987
לי ,רוברט1890-1945 ,
פושעי מלחמה  --גרמניה  --פסיכולוגיה.
נירנברג ,משפטי פשעי מלחמה ,נירנברג ,גרמניה.1946-1949 ,
נאצים --פסיכולוגיה.
נאצים  --מבדקים פסיכולוגיים.
פשיעה ,פסיכולוגיה.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,גרמניה  --הבטים פסיכולוגיים.
נאציזם  --היסטוריה.
אלימות  --היסטוריה.
עברינים  --פסיכולוגיה.
נאציזם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

359.009ברנ.מא תשע"ז
ברנט ,אשרי -1977 ,מחבר .מאומה יבשתית למעצמה ימית  :ניתוח בנייתם ,התפתחותם ובחינתם
במציאות של הציים האימפריאליים הגרמני והיפני בין השנים / 1918-1870אושרי ברנט[ .מאמה
יבשתית למעצמה ימית] .תשע"ז )002463412( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה להיסטוריה כללית.
יפן .הצי המלכותי  --היסטוריה.
גרמניה .צי  --היסטוריה.
יפן  --היסטוריה  ,1912-1868 --תקופת מיג'י.
גרמניה  --היסטוריה.1918- -- 1871
ספרייה :
History
361.3ניס.קש תשע"ח
ניסן-אילסר ,קרן -1979 ,מחבר .הקשר בין משתנים אישיותיים ומאפייני תפקידו של העובד
הסוציאלי לבין עמדתו בנוגע לשימוש במדיה לקידום עבודתו המקצועית  /קרן ניסן-אילסר.
[הקשר בין משתנים אישיותיים ומאפיני תפקידו של העובד הסוציאלי לבין עמדתו בנוגע לשמוש
במדיה לקדום עבודתו המקצועית] .תשע"ח ) 002462520( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אישיות ומקצוע.
עובדים סוציאליים  --פסיכולוגיה.
עובדים סוציאליים  --עמדות.
עובדים סוציאליים  --הערכה עצמית.
עובדים סוציאליים  --לחץ בעבודה.
התמודדות עם לחץ נפשי.
מדיה דיגיטלית  --דעת קהל.
מוקד שליטה.
ספרייה :
Social Sciences

363.12565נצן.גר תשע"ז
נצן-בירן ,שקמה -1973 ,מחבר .גרימת מוות ברשלנות בתאונות דרכים :הנהג ובת זוגו  /מאת:
שקמה ניצן-בירן[ .גרימת מות ברשלנות בתאונות דרכים :הנהג ובת זוגו ].תשע"ז .2017
()002467843
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
נהגים  --פסיכולוגיה.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
תאונות דרכים  --הבטים פסיכולוגיים.
הריגה  --הבטים פסיכולוגיים.
רשלנות.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות.
לחץ טראומתי משני.
בדול (פסיכולוגיה התפתחותית)
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

370.711וסר.הש תשע"ז
וסרמן-גוטויליג ,תמר- 1986 ,מחבר .השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד
שליטה בקרב פרחי הוראה  /תמר וסרמן-גוטויליג[ .השפעת התנסות בסימולציות על אורינות
רגשית ומקוד שליטה בקרב פרחי הוראה] .תשע"ז )002462277( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --בית הספר לחנוך.
פרחי הוראה  --הכשרה  --שיטות הדמיה.
פרחי הוראה  --פסיכולוגיה.
תכניות התערבות.
אינטליגנציה רגשית.
רגשות וקוגניטיביות.
מוקד שליטה.
ספרייה :
Education

387.1גרו.הש תשע"ז
גרון ,רועי -1980 ,מחבר .ההשפעה של הפרטה ושחיתות על יעילות נמלים  /רועי גרון .תשע"ז
)002463416( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
נמלים  --הבטים כלכליים
הפרטה  --הבטים כלכליים.
שחיתות (פוליטיקה)
ספרייה :
Economics

387.744קלי.או תשע"ו
קליש ,אסף -1978 ,מחבר .אופטימיזציה של שילוח אווירי באמצעות מודל שיבוץ מטענים משולב
למטוסי נוסעים ומטוסי מטען  /אסף קליש[ .אופטימיזציה של שלוח אוירי באמצעות מודל שבוץ
מטענים משלב למטוסי נוסעים ומטוסי מטען] .תשע"ו ) 002463267( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
תעופה אזרחית  --מטענים.
מטוסי תובלה  --מטענים.
ספרייה :
Social Sciences

392.1כשר.מי תשע"ז
כשר ,רני מחבר .מילה  :מחשבה שנייה על ברית המילה  /רן כשר .קיבוץ כפר גלעדי  :באופן טבעי,
תשע"ז . (002463094 )2017
ברית מילה.
ברית מילה  --חבורים בעד ונגד.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

394.12פול.די תשס"ט
פולן ,מיקל -1955 ,מחבר .דילמת השפע  :האם אנו בוחרים מה לאכול?  /מייקל פולאן ;
מאנגלית :מירה ברק .מושב בן-שמן  :מודן128 )002468( .]2009[ ,
הרגלי אכילה.
העדפות מזון.
ספרייה :
Permanent Loan

401.9שפר.הח תשע"ז
שפר ,מורן -1987 ,מחבר .החלטות ולמידה מניסיון בשפה זרה ובשפת אם  /מורן שפר[ .החלטות
ולמידה מנסיון בשפה זרה ובשפת אם] .תשע"ז )002463609( .2017
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכולינגויסטיקה.
שפת אם  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות  --הבטים פסיכולוגיים.
למידה התנסותית  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

401.93עמי.הת תשע"ח
עמית ,אדוה -1982 ,מחבר .התפתחותו של הידע הלקסיקלי ,המורפו-לקסיקלי והמורפולוגי :
השוואה בין מיצב בינוני-גבוה למיצב נמוך  /אדוה אמית .תשע"ח . (002463262 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
רכישת לשון.
עברית  --לקסיקולוגיה.
עברית  --מורפולוגיה.
ילדים ,התפתחות.
ילדים  --לשון.
ילדים  --מצב חברתי.
מעמדות חברתיים  --הבטים פסיכולוגיים.
כתה א (חנוך)
כתה ג (חנוך)
כתה ו (חנוך)
ספרייה :
Education

492.7נאש.ער תשע"ח
נאשף ,איסמאעיל מחבר" .ערבית" :סיפורה של מסכה קולוניאלית  /איסמאעיל נאשף.
["ערבית ":ספורה של מסכה קולוניאלית] .ירושלים  :מכון ון ליר ; [בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ,
[תשע"ח )002463514( .]2017
סוציולינגויסטיקה  --ישראל.
ערבית  --חקר השיח.
ערבית  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
ערבית  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --שפות.
ציונות והבעיה הערבית.
יחסי יהודים וערבים  --ישראל.
ספרייה :
History

510פרק.דב תשע"ח
פרקר ,מט מחבר .דברים לעשות במימד הרביעי  :לשחק במתמטיקה  /מט פרקר ; מאנגלית :דפנה
לוי[ .דברים לעשות בממד הרביעי] .מושב בן-שמן  :מודן[ ,תשע"ח ]. (002463517 )2018
שעשועים מתמטיים.
מתמטיקה  --הומור.
מתמטיקה  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Education

551.576072ירח.חק תשע"ז
ירחי ,טל -1974 ,מחבר .חקר תאי קונבקציה פתוחים וסגורים בענני סטרטוקומולוס ימיים
והמעבר ביניהם  :אפיון באמצעות מידע מלוויין  MSG /מאת :טל ירחי .תשע"ז .2016
()002467925
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.
אפקט החממה.
קרינה סולרית.
עננים  --מחקר.
לוינים.
ספרייה :
Social Sciences

574רגב 2017
רגב ,מיה -1985 ,מחבר .איתור צמחי מרפא ישראלים מן הבר בעלי פעילויות ביולוגיות לטיפול
במחלות מעי דלקתיות  /מאיה רגב[ .אתור צמחי מרפא ישראליים מן הבר בעלי פעיליות ביולוגיות
לטפול במחלות מעי דלקתיות] .תשע"ח ) 002463109( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
צמחי מרפא --שמושים תרפיים  --ישראל.
צמחי בר  --שמושים תרפיים  --ישראל
מחלות מעים דלקתיות  --טפול חלופי.
מחלת קרוהן  --טפול חלופי.
קוליטיס כיבית  --טפול חלופי.
תגובות ביולוגיות ,גורמי שנוי.
ספרייה :
Life Sciences

578.77קלי.על תשע"ח
קלין ,רמי מחבר צלם .על פני ימים רבים  :מיומנו של ביולוג ימי  /כתב וצילם :רמי קליין ;
קריאה ביקורתית והערות :דיתה אליעז[ .רמת השרון]  :פרימה ויסטה ,תשע"ח .2018
()002463079
ביולוגיה ימית  --חמר מאיר.
אקולוגיה ימית  --חמר מאיר.
צלום תת-מימי.
ספרייה :
Life Sciences

616.858445פלנ.הא תשע"ז
פלנר ,נעה -1986 ,מחבר .האם רגישות לדחייה חברתית ממתנת את הקשר בין תחושת קשר
ושייכות לבית הספר לבין פגיעה עצמית לא אובדנית?  /נועה פלנר[ .האם רגישות לדחיה חברתית
ממתנת את הקשר בין תחושת קשר ושיכות לבית הספר לבין פגיעה עצמית לא אבדנית?] .תשע"ז
) 002463170( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דחיה (פסיכולוגיה)
שיכות (פסיכולוגיה חברתית)
פגיעה גופנית עצמית.
התנהגות אבדנית שאינה קטלנית.
יחסים בין אישיים בגיל ההתבגרות.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --פסיכולוגיה.
בתי ספר תיכוניים  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

618.76אמת.הש תשע"ז
אמתי ,דריה -1984 ,מחבר .השפעת פסיכותרפיה בינאישית ) (IPTעל רמת דיכאון לאחר לידה,
תפיסת מסוגלות עצמית ותפיסת רמת תפקוד בקרב נשים עם תסמיני דיכאון לאחר לידה  /דריה
אמתי[ .השפעת פסיכותרפיה בינאישית ) (IPTעל רמת דכאון לאחר לדה ,תפיסת מסגלות עצמית
ותפיסת רמת תפקוד בקרב נשים עם תסמיני דכאון לאחר לדה ].תשע"ז )002463108( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכותרפיה בינאישית.
דכאון נפשי אחרי לדה  --טפול.
יולדות  --פסיכולוגיה.
עבודה סוציאלית עם נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
פסיכותרפיה  --חולים.
תסמינים.
יעילות עצמית.
ספרייה :
Social Sciences
658.8342מלו.כי תשע"ז
מלול ,ג'ואנה -1989 ,מחבר .כיצד הצגת התפלגות דירוגי חוות דעת משפיעה על אטרקטיביות
המוצר?  /ג'ואנה מלול[ .כיצד הצגת התפלגות דרוגי חוות דעת משפיעה על אטרקטיביות המוצר?].
תשע"ז )002463107( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר למנהל עסקים.
דרוג (מדעי החברה)
סרטים  --דעת קהל.
צריכה (כלכלה)  --הבטים פסיכולוגיים.
צרכנים ,התנהגות  --הבטים פסיכולוגיים.
צרכנים  --עמדות.
צרכנים ,העדפות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות  --הבטים פסיכולוגיים.
משתמשי אינטרנט  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Economics

828.92טול.חו תשע"ז
טולץ ,סטיב -1972 ,מחבר .חול טובעני  /סטיב טולץ ; תרגמו מאנגלית :אילת אטינגר ואהד זהבי
;עורכת הספר יעל ינאי .תל אביב  :עם עובד[ ,תשע"ז )002453027( .]2017
סופרים --ספרת.
ידידות גברית  --ספרת.
יחסים בין אישיים  --ספרת.
גורל ופטליזם --ספרת.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה ) --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

892.738אסו.מו תשע"ח
אל-אסואני ,עלאא -1957 ,מחבר .מועדון המכוניות של מצרים  /עלאא אל-אסוואני ;מערבית:
ברוריה הורביץ ; עורכת המהדורה העברית :תמי צ'פניק[ .ירושלים]  :טובי[ ,תשע"ח .]2017
()002462301
מצרים  --מצב חברתי  --המאה ה -- 20-ספרת.
מצרים --פוליטיקה וממשל  --המאה ה -- 20-ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

946.02וט.תול תשע"ח
וט ,ו .מונטגומרי .תולדות ספרד האסלאמית  /ו .מונטגומרי ואט ופייר קאקיה ; תרגם מאנגלית :
עמנואל קופלביץ ; ערכה :דליה טסלר .ירושלים  :כרמל ,תשע"ח ) 002462639( .2017
אסלאם  --ספרד  --היסטוריה.
ספרד  --היסטוריה.1516- -- 711
ספרייה :
History

(44)A092זלצ.מע תשמ"ט
זלצמן ,משה .1908-2000 ,מענטשן און געשעענישן  /משה זאלצמאן .תל אביב  :ישראל-בוך,
תשמ"ט ) 1988. (002468050ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(47)D4אמי.בי תש"ך
אמיוט ,ישראל .1909-1978 ,דער ביראבידזשאנער ענין ( :כראניק פון א גרויליקער צייט) / ...
ישראל עמיאט .ראטשעסטער  :שלמה באגאראד) 002463751( .1960 ,
יהודים  --רוסיה (פדרציה)  --בירוביג'ן.
בירוביג'ן (רוסיה)
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(47)D5קלפ.מי תש"ס
קלפפיש ,השל ..1910-2004 ,מיטן בליק אויף צוריק  :יידיש מזרח אייראפע קיום און געראנגל :
עסייען  /העשיל קלעפפיש .ירושלים  :הוצאת המחבר ,תש"ס . (002468098 )2000
יהודים  --אירופה המזרחית  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(82)D75קצו.מא תש"ז
קצוביץ' ,נח .1862-1936 ,מאזעסווילער בראשית ( :זכרונות)  /נח קאצאוויטש .בוענאס-איירעס :
יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט)002468432( .1947 ,
יהודים --ארגנטינה  --מוזסויל  --היסטוריה.
מוזסויל (ארגנטינה)
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(438)D47יחי.פו תשכ"ו
יחיאל'ס ,י .פון בוג ביז פיעטשארא  /י .יחיאלס .תל-אביב  :י .יחיאלס) , 1966. (002468423
יחיאל'ס ,י
יהודי פולין  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
שואה --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(438)D47קוצ'.או תשנ"ב
קוצ'ינסקי ,דבורה .אויף דער ארישער זייט ( :פון מיינע איבערלעבונגען ) /דבורה קוטשינסקי .תל-
אביב [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשנ"ב ) 002468506( .1992
קוצ'ינסקי ,דבורה.
שואה  --פולין  --ספורים אישיים.
נשים יהודיות  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

(438)D5טרו.גע תשמ"ג
טרונק ,ישעיה ..1905-1981 ,געשטאלטן און געשעענישן [ :נייע סעריע]  /ישעיה טרונק .תל-אביב :
י.ל .פרץ ,תשמ"ג )002468116( .1983
היסטוריוגרפיה ישראלית.
יהודים  --פולין  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

)D47 (438בן-ששו.גט תשע"ח
בן ששון ,חוי -1972 ,מחבר .גטו ורשה  -הסוף  :אפריל  - 1942יוני  / 1943חוי דרייפוס (בן-ששון).
ירושלים  :יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,המרכז
לחקר השואה בפולין ,תשע"ח )002467897( .2017
שואה --עמידה והתנגדות  --פולין  --ורשה.
גטו ורשה (פולין ) --מרד.
ספרייה :
Judaica

)E309.1 (Aעיס.קש תשע"ח
עיסא ,ענאן , 1966-מחבר .הקשר בין אפיוני זהות אתנית פלסטינית ,זהות אזרחית ישראלית
ורווחה נפשית לבין התנהגות פרו חברתית בקרב מתבגרים בחברה הערבית בישראל  /ענאן עיסא .
[הקשר בין אפיוני זהות אתנית פלשתינית ,זהות אזרחית ישראלית ורוחה נפשית לבין התנהגות
פרו חברתית בקרב מתבגרים בחברה הערבית בישראל] .תשע"ח ) 002462078( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ערבים פלשתינאים --ישראל  --זהות אתנית.
נער ערבי פלשתינאי  --ישראל  --מצב חברתי.
נער ערבי פלשתינאי  --ישראל  --פסיכולוגיה.
זהות (פסיכולוגיה) אצל נער  --ישראל.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
השתתפות חברתית  --ישראל.
ספרייה :
Education

)E361.7 (Aותד.תר תשע"ז
ותד ,שפאא -1978 ,מחבר .תרומת הפרויקט 'מנהיגות בין-דורית לקיימות' לפיתוח אוריינות
סביבתית של קהילה  /שפאא ותד[ .תרומת הפרויקט 'מנהיגות בין-דורית לקימות' לפתוח אורינות
סביבתית של קהלה] .תשע"ז )002463266( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אורט (ישראל)
אורינות סביבתית.
חנוך סביבתי  --ישראל.
קימות  --למוד והוראה.
אקולוגיה  --למוד והוראה.
קהלה ובית הספר  --ישראל.
כתה יב (חנוך)
בתי ספר תיכוניים ערביים  --תכניות למודים.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל.
התנדבות  --ישראל.
מתנדבים בפתוח קהלתי  --ישראל.
מתנדבים בני מעוטים  --ישראל.
ספרייה :
Education

A08מנד.אמ תש"ג
מנדלסון ,יוסף , 1889-1970..אמאל אין א האלבן יובל  /יוסף מענדעלסאן .בוענאס איירעס :
יובל-קאמיטעט) 002468055( .1943 ,
יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A37ויס.בר תשע"ח
ויס ,פנחס בן יששכר דב מחבר .ברכת פנחס  :על הלכות ברכות  ... /ע"י פנחס ווייס .להוצאה
השניה ..מאנשעסטער  : P. Weiss,תשע"ח)002463220( .
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים .הלכות בציעת הפת  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות דברים הנוהגים בסעודה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת הפרות  --באורים.
ברכות  --הלכה.
לחם --הלכה.
סעודות  --הלכה.
ברכות הנהנין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38שינ.על תשע"א
שינברגר ,משה בן יוסף מחבר .עליות משה  :שיעורים על סדר המועדים  /מפי ראש משפחתנו...
רבי משה שיינברגר ,רב ביהמ"ד 'קהל עדת ירושלים' ביתר עילית[ ...ירושלים?]  :המשפחה ,
תשע"א [)001216393( .]2011
פרוש ,יחיאל יהושע
מועדים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A51באב.מנ תשע"ח
גרוסמן ,שמואל ראובן מחבר .מגישי מנחה  :פנינים ...מבעל מנחת חינוך ,מסודר לפי פרשיות
השבוע ,עם תוספות ...והערות מדברי האחרונים  /נלקט ונערך ע"י שמואל ראובן בן אמו"ר ר'
אליעזר מנחם גראסמאן . Brooklyn :שמואל ראובן גראסמאן ,תשע"ז [) 002462852( .]2017
גרוסמן ,יהודה אריה בן שמואל ראובן
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A66שלו.תו תשע"ח
שלום ,גרשם 1897-1982 ,מחבר .תולדות התנועה השבתאית  :הרצאות באוניברסיטה העברית
בירושלים 1940-1939 /מאת גרשם שלום ; הקדימו מבוא ,ערכו והביאו לדפוס יונתן מאיר,
שיניצ'י יאמאמוטו .ירושלים ותל-אביב  :שוקן ,תשע"ח )002463123( .2018
שבתי צבי.
שלום ,גרשם, 1897-1982
שבתאות.
משיחיות.
ספרייה :
Judaica

A67ממעינות תשס"ז
ממעינות שמחתינו  :שמחת בית קרעטשניף ווערצקי  :גליון מוגדל לרגל שמחת הבר מצוה של הב'
ישראל שלו' בן כ"ק אדמו"ר שליט"א[ .ממעינות שמחתנו] .ב"ב  :מערכת "ממעינות היכלינו"
דחסידי ווערצקי ,תשס"ז)001222245( .
בר מצוה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תפלין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידים  --ספורי מעשיות.
ורצקי (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A051קול-רפאל תשע"ב
קול רפאל  :על התורה  ... :חידושים ופרפראות ,מוסר ויראת ה ',סיפורים וחידודים ,חידונים
ותשבצים ...כולל בתוכו קונטרס "קשה סילוקן של צדיקים ",קונטרס "שערי תשובה" ,קונטרס
"בסוכות תשבו" ועוד .מהד' ג עם הוספות רבות וחשובות ..ב"ב [=בני ברק]  :הוצאת א.א.א.
(אלעזר אהרון אבוהב) ,תשע"ב)001218893( .
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
עתונים וכתבי עת דתיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3אבו.או תש"ן
אבוקת-אור לשעה ולדורות  :לדמותו ...של ...רבי מאיר שפירא מלובלין ,לרגל חגיגת סיום לימוד
המחזור התשעי בתלמוד בבלי ,ב אייר תש"ן [ /נערך ע"י צבי רוזן[ ].ירושלים]  :קרן התרבות דגל
ירושלים[ ,תש"ן])001219016( .
שפירא ,מאיר ,מלובלין
רבנים  --פולין  --ביוגרפיה.
תלמוד תורה.
הדף היומי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3יחי.על תשע"ז
יחיאל בן אורי מחבר .על עסק התורה  /לרבינו יחיאל אבי הרא"ש ; עם הערות וביאורים
נרחבים ,מאת חיים ישראל בלאאמו"ר ר' יהודה רובין . Lakewood :מכון מפרשי הש"ס ,תשע"ז
. (002467898 )2017
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3לרנ.קנ תשע"ח
לרנר ,זלמן ליב מחבר .קנין תורה כיצד  ... :כל דרכי הלימוד שהנחילו לנו רבותינו ,מחז"ל,
ראשונים ועד גדולי האחרונים ...למען יוכל כל צורב להתעלות ...מן הפשט ...ועד לעמקות העיון :
גם ...התועלת בשינון וחזרה ...ועובדות ...מגדולי הדורות ; ...תפילה בכוונה כיצד  ... :מה ענינה,
ובאילו דרכים יבוא לידי התעוררות הלב ...ענין הכנה לתפילה ,וכמה דרכי כוונה בתפילה ;
ומחובר ...י"א מאמרים  : ...רעיונות ...ודרושים / ...נערך ...ע"י זלמן לייב לערנער בלאאמו"ר ...ר'
אלימלך .ירושלים  :משפחת לערנער ,תשע"ח)002463384( .
תלמוד תורה  --למוד והוראה.
כונה בתפלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A078.1כסא-רחמ תשס"ג
מפעלי התורה הקדושה ,ישיבת "כסא רחמים" ספרדית בני-ברק  :חוברת זו יצאה לאור לרגל 40
שנה לייסוד ישיבת "כסא רחמים" ספרדית בתונס ע"י רבנו" ...איש מצליח" [ר' מצליח מאזוז] /
עריכה :צ .מ .בני ברק  :ישיבת כסא רחמים ,תשס"ג []. (001223580 )2003
ישיבת כסא רחמים (בני ברק)
ישיבות  --ישראל  --בני ברק.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081גול.או תש"א
גולדברג ,אברהם .-1883 ,אונדזער צייט קומט  /אב .גאלדבערג .ניו-יארק  :היברו פאבלישינג
קאמפאני )002468053( .1941 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081גול.אי תשל"ג
גולדמן ,פאול ל .אין גאנג מיט דער צייט  /פאול ל .גאלדמאן .תל-אביב  :י.ל .פרץ און רינגעלבלום
אינסטיטוט ,תשל"ג )002468051( .1973
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081גינ.ני תשכ"ו
גינזבורג ,מרדכי .1894-1966 ,דאס נייע ישראל  :דאס פאליטישע ,קולטורעלע און
געזעלשאפטלעכע לעבן אין לאנד ,איינדרוקן פון א באזוך אין ישראל  /פון מרדכי גינזבורג .ניו-
יארק  :פרדס) 002468052( .1966 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081גינ(גינ) תשט"ז
גינגולד ,פנחס , 1892-1953..פנחס גינגאלד בוך  :א זאמלונג פון זיינע כתבים און אפהאנדלונגען
וועגן זיין פערזענלעכקייט  /פנחס גינגאלד .ניו-יארק  :פנחס גינגאלד ,תשט"ז . (002463790 1955
)
יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081טיב.או תשמ"ז
טיברג ,יהודה .1900-1984 ,אויף די שליאכן פון צייט  /יהודה טיבערג .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשמ"ז
)002468413( .1987
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081לרר.פו תשי"ט
לרר ,ליבוש ..1887-1964 ,פון דור צו דור  /פון לייבוש לעהרער .ניו יארק  :מתנות. 1959 ,
) (002468042
אנטישמיות.
יהודים  --ארה"ב.
יהודים  --תפוצות.
יהודים  --חנוך.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081מיט.אי תשל"ה
מיטליס ,יעקב .1900-1984 ,אין גאנג פון דורות  :עסיייען וועגן תנ"ך ,פאלקלאר און ליטעראטור /
יעקב י .מייטליס .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשל"ה )002468411( .1975
תנ"ך  -- --מאמרים.
יהודים  --פולקלור.
ספרות יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081סוק.פע תשכ"ו
סוקולוב ,נחום ..1859-1936 ,פערזענלעכקייטן און פאלק  /נחום סאקאלאוו ; רעדאקציע און
אריינפיר :ג .קרעסעל ; איבערזעצונגען :ל .אליצקי .ירושלים  :הספריה הציונית ,תשכ"ו .1966
() 002468391
יהודים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081סימ.או תשכ"ב
סימון ,שלמה .1895-1970 ,אויף אייגענע דרכים ( :א חשבון הנפש פון א מאדערנעם יידן)  /שלמה
סיימאן .בוענאס איירעס  :יידבוך) 002468390( .1962 ,
יהודים  --חיי הרוח.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081סימ.תו תשי"ד
סימון ,שלמה .1895-1970 ,תוך-יידישקייט  /שלמה סיימאן .בוענאס-איירעס  :יידבוך.1954 ,
() 002468403
יהודים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081פינ.וו תשכ"ז
פינקלשטין ,חיים .-1911 ,וויזיע ווארט און וואר  /חיים פינקעלשטיין ; אפקלייב ,רעדאקציע און
אריינפיר :שמחה סנה .בוענאס-איירעס  :חבריש ,תשכ"ז . (002468046 )1967
יהודים  --חנוך  --אמריקה הלטינית.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081פרי.אי תשמ"א
פרימר ,ברל .-1912 ,אין פייער פון געשעענישן  :עסייען און ארטיקלען  /ד"ר בערל פרימער .תל
אביב  :י"ל פרץ ,תשמ"א ) 002468180( .1981ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081צ'רנ.או תשכ"ז
צ'רנובצקי ,ולול .1898-1971 ,אויף די עלטערע יארן  :פאסירונגען פון לעבן פון ווייטן נעכטן ביז
היינט...פארנאכט / .וועלוול טשערנאוועצקי .בוענאס איירעס  :דער ארגענטינער מאגאזין , 1967.
) (002468395
יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081קוי.מש תשל"ג
קוין-קליונסקי ,שרה .משיח  /מאת שרה קווין-קליונסקי .תל אביב  :דפוס אורלי.1973 ,
( )002463535ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081קנט.יי תש"ם
קנטר ,יצחק .דאס יידישע געמיט  :פסיכאלאגישע עסייען  /דר .קאנטער (א) .ניו-יורק : Shalom
) Tpyo, 1980. (002467852ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081רוז.גע תש"ז
רוזנפלד ,שמואל , 1869-1943.געקליבענע שריפטן ( :מאנאגראפיעס)  /ש .ראזענפעלד .ניו יארק :
ש .ראזענפעלד בוך קאמיטעט)002468433( .1947 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081רפו.ער תש"ח
רפופורט ,יהושע .1895-1971 ,ערשטער שניט נאכן שטורעם  /י .ראפאפארט .מעלבורן  :פריינט פון
דער יידישער ליטעראטור)002468378( .1948 ,
יהדות.
תנ"ך --
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081שאצ(ליפ) תשי"ט
שאצקי-בוך :אפשאצונגען וועגן ד"ר יעקב שאצקי און שאצקיס זכרונות ,בריוו ,רעפעראטן און
עסייען /רעדאקטירט פון י .ליפשיץ .ניו יארק -בוענאס איירס  :יידישער וויסנשאפטלעכער
אינסטיטוט  -ייווא ,תשי"ט )002468140( .1958
שצקי ,יעקב, 1893-1956
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A081שפי.גע תשכ"א
שפירא ,אליעזר .געזאמעלטע מאמרים  /פון אליעזר שפירא[ .ירושלים?] [ :מוציא לאור לא ידוע],
[) 002468141( .]1961ספרייה :
Cen.lib-Yiddish
A092אוב.אי תש"ז
אוברמן ,זליג , 1873-.אין מיינע טעג ( :זכרונות)  :אין דריי טיילען  /פון זעליג אבערמאן .לאנדאן
[ :מוציא לאור לא ידוע])002468494( .1947 ,
אוברמן ,זליג-1873 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092אלו.כח תשס"ח
אלוף ,נתן מחבר .כחולם בהקיץ  /נתן אלוף[ .תל אביב] לב-איש תשס"ח (002456588 ) 2008
אלוף ,נתן
ישראלים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A092בלו.פו תשל"ט
בלום ,זאב .פון מאקאוו ביז די הרי-חושך  :זכרונות  /זאב בלום .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תש"מ
) 1979. (002468492
בלום ,זאב.
יהודים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092בלי.ני תשע"ז
בליט ,ליזר .-1935 ,ניטא קיין כוח צו פארגעסן  /לייזער בליט .תל-אביב  :ה .לייויק-פארלאג,
תשע"ז )002460781( .2017
בליט ,ליזר-1935 ,
שואה  --אוקראינה --ספורים אישיים.
יהודים  --אוקראינה  --ביוגרפיה.
ישראלים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092בנק.דו תרצ"ד
בנקויט ,יצחק א ..דורכגעלעבט און דורכגעטראכט  :עראינערונגען ,עפיזאדן און בילדער פון דער
אלטער היים  /פון י.א .בענעקוויט .ניו יארק  :קולטור פעדעראציע) , 1934. (002468426
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092גוב.יי תשל"ג
גוברק ,שמעון .-1903 ,א ייד אין קאלאמביע  /שמעון גובערעק .באגאטא ,קאלאמביע [ :מוציא
לאור לא ידוע])002468419( .1973 ,
יהודים  --אמריקה הלטינית --היסטוריה.
יהודים  --אמריקה הלטינית  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092הור.אי תש"ח
הורביץ ,מאיר .1913-1983 ,איבערלעבונגען פון א יידישן פאראשוטיסט  /מאיר הורוויץ .ניו-יארק
 :בילדונגס-אפטיילונג פון ארבעטער-רינג) 002468475( .1948 ,
הורביץ ,מאיר1913-1983 ,
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,ספורים אישיים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092היר.אי תש"ח
הירשבין ,פרץ .1880-1948 ,אין גאנג פון לעבן  :זכרונות  /פרץ הירשביין .ניו-יארק  :ציקא.1948 ,
()002468417
הירשבין ,פרץ1880-1948 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092וול.מי תש"ו
וולופסקי ,הירש ..1878-1949 ,מיין לעבענס-רייזע  :זכרונות פון איבער א האלבען יארהונדערט
אידיש לעבען אין דער אלטער און נייער וועלט  /ה .וואלאפסקי .מאנטרעאל  :קענעדער אדלער,
)002468135( .1946
וולופסקי ,הירש, 1878-1949
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092ויס.הא תש"ך
ויסמן ,משה ..1885-1971 ,א האלבער יארהונדערט אין אמעריקא  :זכרונות  /משה ווייסמאן .תל-
אביב  :י.ל .פרץ ביבליאטעק)002468503( .1960 ,
ויסמן ,משה, 1885-1971
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092ויס.פו תשט"ז
ויסמן ,משה ..1885-1971 ,פון נעכטן און היינט  /משה ווייסמאן .אנטאריע ,קאליפארניע  :פרוב
אליין ,תשט"ז )002468501( .1956
ויסמן ,משה, 1885-1971
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092זרב.גע תשכ"ז
זרבבל ,יעקב ..1886-1967 ,געשטאלטן  /יעקב זרובבל .תל-אביב  :י.ל .פרץ) , 1967. (002468504
יהודים  --ביוגרפיה.
ציונים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092טרו.פו תש"ד
טרונק ,יחיאל ישעיה .פוילן  :זכרונות און בילדער  /י .י .טרונק .ניו-יארק  :מעדעם-קלוב1944- ,
)002468176( .1953
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092ישר(ליכ )תשכ"ז
ישראל ליכטנשטיין געדענקבוך .מעקסיקע  :שלמה מענדעלסאן פאנד ביי דער געזעלשאפט קולטור
און הילף)002468416( .1967 ,
ליכטנשטין ,ישראל, 1883-1933
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092כהן.או תשכ"א
כהן ,יעקב בן אהרן .1900-1973 ,אונטער די סאוויעטישע הימלען ( :איבערלעבונגען פון תפיסה ,
לאגער און פון דער סאוויעטישער פריי)  /יעקב כהן (בן-אהרן)[ .תל-אביב]  :י.ל .פרץ , 1961.
) (002468464
כהן ,יעקב בן אהרן1900-1973 ,
יהודים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092כהן.דר תשכ"ז
כהן ,יעקב בן אהרן .1900-1973 ,דריי יאר אין פוילישן מיליטער : 24.10.1919 - 22.11.1922 :
מעמוארן  /יעקב כהן (בן אהרן) .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ח ) 002468456( .1967
כהן ,יעקב בן אהרן1900-1973 ,
יהודים  --פולין  --היסטוריה  --המאה ה.20-
חילים יהודיים  --פולין  --ביוגרפיה.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092כהנ.מל תשל"ג
כהן ,יעקב בן אהרן .1900-1973 ,מלכות ביאלע ( :אויטאביאגראפישע דערציילונג)  /יעקב כהן בן
אהרן .ניו-יארק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ג)002468502( .1973-
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092לוס.אי תשכ"ח
לוסטגרטן ,ג ..אין וואנדער און געראנגל  / 1939-1968 :ג .לוסטגארטן .תל-אביב [ :מוציא לאור
לא ידוע])002468409( .1968 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092לי.דור תשט"ו
לי ,מלכה .1904-1976 ,דורך קינדערשע אויגן  /מלכה לי .בוענאס-איירעס  :יידבוך :ביי דער
געזעלשאפט פאר יידיש-וועלטלעכע שולן אין ארגענטינע) 002468429( .1955 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092לנמ.אי תשכ"ז
לנמן ,לאון , 1909-1997..אין אן אנדערער וועלט ( :זכרונות)  /לעאן לענעמאן .פאריז  :אונזער
קיום)002468474( .1967-1968 ,
לנמן ,לאון1909-1997 ,
יהודים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מור.אי תשכ"ב
מורגנשטרן ,יוסף .-1889 ,איך געדענק די טעג  /יוסף מארגענשטערן[ .ניו יארק]  :איקוף.1962 ,
()002468434
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מטל.וו תשמ"ב
מטלוביץ ,הרשל .א וועג אין לעבן ( :פראגמענטן פון אן אויטאביאגראפיע ) /הערשל מעטאלאוויעץ
(הערש לייב בעקערקונץ) .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשמ"ב . (002468167 )1982
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מיל.פו תשט"ז
מילר ,אסתר .-1896 ,פון טעלעכאן קיין אמעריקע  /פון אסתר מילער . New York : YKUF,
) 1956. (002468430
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מינ(נחו )תשי"ט
נחום ברוך מינקאוו ( .)1958-1893ניו-יארק  :נ.ב .מינקאוו בוך-קאמיטעט) , 1959. (002468465
מינקוב ,נחום ברוך1893-1958 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מנס(יעק )תשט"ז
יעקב מאנסדארף אין זיין דור  /רעדאקציע-קאלעגיע ד"ר מ .דווארזשעצקי ,מ .צאנין ,ראובן
רובינשטיין[ .תל-אביב]  :קולטור-פעדעראציע און הסתדרות עברית]. (002468385 )1956[ ,
מנסדורף ,יעקב
שחקנים יהודיים  --ביוגרפיה.
תיאטרון יהודי  --היסטוריה.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מרג.ער תרצ"ו
מרגושס ,יוסף .1866-1955 ,עראינערונגען פון מיין לעבען  /פון יוסף מארגאשעס .ניו יארק :
מאקס נ .מייזעל)002468136( .1936 ,
מרגושס (משפחה)
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מרמ.דו תש"י
מרמר ,קלמן .1876-1956 ,דוד עדעלשטאט  /קלמן מרמר . New York :איקוף. 1950 ,
() 002468399
אדלשטט ,דוד1866-1892 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מרמ.מי תשי"ט
מרמר ,קלמן ..1876-1956 ,מיין לעבנס-געשיכטע  /קלמן מרמר .ניו-יארק  :איקוף פארלאג.1959 ,
()002468471
גברים יהודיים  --ליטא  --ביוגרפיה.
יהודי ליטא  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092מרק(ברק )תשל"ב
ברקמן ,טד ..1914-2006 ,ער ווארפט א ריזן שאטן  /טעד בערקמאן ; פון ענגליש -יוסף שווארץ ;
רעדאגירט מ .זאלצמאן .ת"א  :ב .שאפיר ,תשל"ב ) 002468487( .1972
מרקוס ,דוד דניאל1901-1948 ,
מלחמת הקוממיות  --ביוגרפיה.
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092נוב.פו תשי"ז
נובק ,הרש .1892-1952 ,פון מיינע יונגע יארן  /הרשל נאוואק .ניו-יארק  :ארבעטער-רינג
בילדונגס-קאמיטעט)002468497( .1957 ,
נובק ,הרש, 1892-1952
יהודים  --פולין  --ביוגרפיה.
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092נחת.אי תש"ח
נחתומי ,אברהם .אין שאטן פון דורות  :קינדהייט  /אברהם נחתומי .בוענאס איירעס  :צענטראל-
פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע) 002468499( .1948 ,
נחתומי ,אברהם.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092סור.מש תשל"ח
סורקיס ,משלם .משולם סורקיס  / :משולם סורקיס ; צונויפגעשטעלט און רעדאגירט :ישראל
רודניצקי .תל-אביב [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ח ) 002468481( .1978
סורקיס ,משלם.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פדר.מי תשנ"ה
פדר ,סמי .1909-2000 ,מיין לעבן  :שטרעבטנגען ,חלומות ,טעטיקייטן  /זאמי פעדער .תל-אביב :
ישראל-בוך ,תשנ"ה )002463756( .1995
פדר ,סמי, 1909-2000
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פט.אין תשל"א
פט ,עמנואל .1912-1971 ,אין געראנגל  :יעקב פאט און זיין דור  /פון עמנואל פאט . New York :
יעקב פאט פאמיליע-פאנד)002468137( .1971 ,
פט ,יעקב, 1890-1966
יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פלד.מא תש"ך
פלדמן ,מאשה .דער מאמעס לייכטער  :זכרונות פון טאלנע  /מאשע פעלדמאן .בוענאס איירעס  :א
קאמיטעט)002468408( .1960 ,
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פרל.מא תשכ"ז
פרל ,יואל .1903-1976 ,דעם מארגנשטערן אנטקעגן  /יואל פערעל .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשכ"ז
) 1967. (002468175
פרל ,יואל1903-1976 ,
אסירים פוליטיים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
יהודים  --רדיפות  --בריה"מ.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פרל.מא תשכ"ט
פרל ,יואל .1903-1976 ,דער מארגנשטערן ביים צפון-פאלוס  :אין  4טיילן  /יואל פערעל[ .הרצליה]
 :חבצלת ,תשכ"ט )002468174( .1969
פרל ,יואל1903-1976 ,
אסירים פוליטיים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
יהודים  --רדיפות  --בריה"מ.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092פרס.דו תש"י
פרסמן ,עזריאל .דער דורכגעגאנגענער וועג  :אויטאביאגראפיע  /עזריאל פרעסמאן ; מיט א
פארווארט פון ד"ר מ .וויינרייך .ניו-יארק  :ארויסגעגבן דורך א גרופע פריינד. 1950 ,
) (002468425
פרסמן ,עזריאל.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092קור.מי תשי"ב
קורטין ,זבולון ..1874-1953 ,מיין לעבען  /חזן זאוועל (זבולון) קווארטין .פילאדעלפיע-ניו-יארק :
געזעלשאפטליכער קאמיטעט)002468463( .1952 ,
קורטין ,זבולון1874-1953 ,
חזנים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092קזד.מי תשל"ז
קזדן ,חיים שלמה .1883-1979 ,מיין דור  /ח.ש .קאזדאן .ניו-יארק  :אונזער צייט.1977 ,
()002468435
קזדן ,חיים שלמה1883-1979 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092רוז.או תשל"ד
רוזנטל-שנידרמן ,אסתר ..1902-1989 ,אויף וועגן און אומוועגן  :זכרונות ,געשעענישן,
פערזענלעכקייטן  /אסתר ראזענטאל-שניידערמאן .תל-אביב  :המנורה ,תשל"ד 1974.
) (002468495
רוזנטל-שנידרמן ,אסתר1902-1989 ,
יהודי פולין  --ביוגרפיה
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092רוט(יוס )תשכ"א
יוסף ראטנבערג ( :צו זיין ערשטער יארצייט) .תל-אביב  :י.ל .פרץ. (002468424 )1961 ,
רוטנברג ,יוסף1913-1960 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092רוי(דינ )תשל"ו
דינה רויטקאפ .תל-אביב  :כ"א אלול ,תשל"ו )002463734( .1976
רויטקוף ,דינה ,תרפ"ה-תשל"ה
נשים שחקניות יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092ריב(בור) תשי"ג
ב .ריווקין  :לעבן און שאפן  /צענויפגעשטעלט פון מינא בארדא-ריווקין .שיקאגא ; ניו יארק :
ל.מ .שטיין)002468496( .1953 ,
ריבקין ,ברוך1883-1945 ,
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092רפו.מע תשט"ז
רפופורט ,מאיר .מעקסיקאנער אידן צווישן בערג  /מאיר ראפאפארט .מעקסיקע[  :מוציא לאור
לא ידוע])002468421( .1956 ,
יהודים  --מקסיקו  --ביוגרפיה.
יהודים  --פוליטיקה וממשל  --מקסיקו.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092שור.אי תרצ"ג
שורצבורד ,שלום .1886-1938 ,אין קריג-מיט זיך אליין  /שלום שווארצבארד ; צייכנונגען פון:
חנוך הענך גליצנשטיין ,מיכל ציפארין .שיקאגע  :שלום שווארצבארד קאמיטעט.1933 ,
()002468436
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092שטר.זכ תשי"ג
שטרן ,ברל .זכרונות פון שטורמישע יארן ( :ביעלסק  / )1898-1907בערל שטערן .נוארק :
ארבעטער רינג קאמיטעט)002468505( .1954 ,
שטרן ,ברל
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092שיכ.יא תשל"ג
שיכטוב ,שיה .יארן פון קאמף און געראנגל  /שייע שיכאטאוו ; רעדאגירט  -יוסף פערלשטיין.
[רמת-גן]  :ליאור ,תשל"ג )002468478( .1973
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A092שכט.דו תשל"ג
שכטר-וידמן ,ליפשה .דורכגעלעבט א וועלט  :זכרונות  /ליפשע שעכטער-ווידמאן ;רעדאקטירט:
ביילע שעכטער-גאטעסמאן און מרדכי שעכטער ; שער-בלאט און אילוסטראציעס :ביילע
שעכטער-גאטעסמאן .ניו-יארק  :ליפשע ווידמאן-בוך-קאמיטעט) 002468462( .1973 ,
שכטר-וידמן ,ליפשה.
נשים יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A102איר.נת תשע"ז
אירם ,חיים מחבר .נתיב ליהדות  :המדריך המלא לחיים יהודיים  /כתיבה :הרב חיים אירם ,הרב
אלדד זמיר ; עורכת לשון :הדס אחיטוב .ירושלים  :נתיב  -המרכז הלאומי לזהות וגיור ; מגיד,
)002460647( .2017
יהדות  --מבואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A102תורתנו תשע"ח
תורתנו מוכחת כאמת  :קובץ מאמרים שני לחזוק אמוני מהתבונה  /כותבי המאמרים :הרב
שמואל יניב ,הרב יואל בן נון ,הרב יהודה יונגסטר ,יואל אליצור ,אליהו רייפס ; עורך הרב משה
יניב[ .גבעת שמואל]  :ארגמן ,תשע"ח)002457825( .
יהדות  --חבורים פופולריים.
אמונה (יהדות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A108מחקרי כה
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל  :כה  /עורכים :בנימין בראון ,ריימונד לייכט ; עורך משנה:
אוריאל ברק .ירושלים  :החוג למחשבת ישראל ,המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק ,ג'וזף ומורטון
מנדל ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ח )002462809( .2017
פילוסופיה יהודית  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica

A108.1גול.צו תשכ"ח
גולומב ,אברהם יצחק .1888-1982 ,צווישן תקופות  /א .גאלאמב .תל אביב  :י.ל .פרץ ,תשכ"ח
) 1968. (002468054
ישראל והתפוצות.
היסטוריה ישראלית.
היסטוריה ישראלית --פילוסופיה.
יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A108.1צפו.טל תשע"ז
צפור ,משה בן אליעזר .טללי ורדים  :עיונים במקרא ,בתפילה ובמנהג  /משה צפור[ .גבעת
ושינגטון]  :המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ,תשע"ז) . (002462247
צפור ,ורד טל1963-2008 ,
צפור ,עדינה1940-2017 ,
תנ"ך  -- --מאמרים.
תפלה  --מאמרים.
מנהגים  --מאמרים.
ספרייה :
Judaica

A124שפי.מג תשע"ח
שפירא ,אריה בן רפאל מחבר .מגדיל ישועות מלכו  :ענייני שני המשיחין  -משיח בן יוסף ומשיח בן
דוד על פי רבותינו רמח"ל והגר"א / ...אריה שפירא .ירושלים  :אריה שפירא ,תשע"ח.
() 002463284
לוצטו ,משה חיים  --השקפה על גאלה.
אליהו בן שלמה זלמן ,מוילנה  --השקפה על גאלה.
משיח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A125ימנ.כי תשע"ח
ימניק ,חיים אברהם בן אלחנן דב מחבר .כי אתה עמדי  :פורים  :להראות איך שבימים אלו...
יכול כל אחד להתרומם ולצאת מהסתרותיו ,צרותיו ,וקשייו ... : ...סיפורים על יהודים
שהתמודדו בנסיונות ,ועם רצון אמת ,אמונה ותפילה מעומק הלב ,יצאו מאפילה לאור גדול -
משולב בפרקי הדרכה ובנקודות למחשבה  / -נלקט ונכתב ע"י חיים אברהם באאמו"ר ...אלחנן
דוב הלוי יאמניק .ירושלים  :המכון המפואר ,תשע"ח) . (002468164
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
בטחון בשם.
סבל  --הבטים דתיים  --יהדות.
נסיונות (יהדות)
יהודים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2טיט.דב תשע"ח
תפלות ..מחזור ..תשע"ח ..מונרו ..מחזור יום הכיפורים דברי יואל  :מלוקט מספרי קודש וגם
ממה שלא ראו עדיין אור הדפוס ...שנאמרו מפום ...מרן יואל טייטלבוים ,אבדק"ק סאטמאר,
מעוטר עם מנהגי קודש ומקורות להלכה ...יצא ...עם הרבה הוספות חשובות בשנת תשס"ח ע"י
אבי ...ר' אברהם דוד גליק ,הוצאה חדשה ומתוקנת עפ"י הגהות שנרשמו ע"י המו"ל ,ע"י בנו נתן
נטע משה גליק[ .מחזור יום הכפורים דברי יואל] .קרית יואל  :הוצאת מזל ,תשע"ח [.]2017
() 002468452ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313לחם.ענ תשע"ד
הגדה של פסח ..תשע"ד ..קרית אתא ..לחם עוני  :פירוש על הגדה של פסח ;  ...כל אחד ...לפי
מנהגו ספרדים ואשכנזים / ...רפאל חסאן[ .לחם עני] .קרית-אתא  :מש' כהן רפאל-כליפא ,תשע"ד
) 2014. (002463761
חסן (משפחה)
כהן-בידוך (משפחה)
יהודים  --שושלות יוחסין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313מיר.הג תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח  -מיר  :בהלכה ובאגדה  /מפורשת על ידי ראשי
ישיבת מיר ...לדורותם[ ; ...העורך] :הרב רפאל גרטנר .מהדורה חדשה ..ירושלים  :מכון ההגדה,
תשע"ז)002468205( .
ישיבת מיר (מיר ,רוסיה הלבנה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.2אדל.צב תשע"ז
תפלות ..זמירות ופיוטים ..צבי תפארה  :ביאורים והערות לפיוט אנעים זמירות /מאת אלחנן
אשר במוה"ר צבי הכהן אדלר ,ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנןElchanan . Passaic :
Adler,תשע"ז )002467956( .2017
אנעים זמירות (פיוט) --
אנעים זמירות (פיוט)  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.2בשי.ות תשס"ב
בשירה ותהילה  :כולל סדר סעודות שבת ,סדר נישואין מילה ופדיון ,סדר חנוכת הבית ,שירים
ופיוטים[ .בשירה ותהלה] .ירושלים  :ברית שלום ,תשס"ב . (002455632 )2001
שבת  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A381מינ.שב תשע"ח
מינץ-מינטר ,אברהם פנחס מחבר .השבת נועם הנשמה  :ליקוט ...בעניני קדושת השבת ...כלול
בתוכו :הכנה לשבת ...בששת ימי המעשה ,וגודל מעלת שמירת שבת בכל פרטותיה ,וכן התנהגות...
מערב שב"ק עד מוצאי שב"ק ,מלוקט מדברי חז"ל ...ומספרים הקדושים ובפרט מספרי תלמידי
בעש"ט  ... /ע"י אברהם פינחס מינץ-מינטער[ .השבת נעם הנשמה] .ירושלים  :א .מינץ-מינטער,
תשע"ח)002463379( .
שבת  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבת בחסידות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1הוכ.מא תשע"ז
הוכמן ,אברהם מנחם בן שלום יהודה מחבר .מאפילה לאור גדול  :ובו הרבה חידושים ...אשר
בראשונים מבוארים על הרובד הפנימי של יציאת מצרים ...על סדר הגדה של פסח; שער מיוחד
להכנת הנפש לליל הסדר ; שער על נפלאות שביעי של פסח ... / ...מאת אברהם מנחם בלאמו"ר ר'
שלום יהודה הלוי הוכמן[ ...מאפלה לאור גדול] .מהדורה רביעית מחודשת עם הוספות ..ירושלים
 :אברהם מנחם הוכמן ,תשע"ז [) 002467868( .]2017
הגדה של פסח  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
יציאת מצרים במחשבת ישראל.
גלות במחשבת ישראל.
גאלה במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1פיר.אש תשע"ב
פירסטון ,דוד יהודה מחבר .אש דוד  :מועדים  -פסח  :עניני אמונה ,ביאור דברי הרמב"ן סו"פ בא
 /אשר חנני ...דוד יהודה בלאאמו"ר ר' שמואל פיירסטון[ .מודיעין עלית?]  :דוד יהודה פיירסטון,
[תשע"ב?])001224284( .
משה בן נחמן ..פרוש התורה
אמונה (יהדות)
פסח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383בשער תשע"ז
בשער  :לקט מאמרים לאלול ותשרי ,שנאמרו ...בישיבת "שערי תורה"[ .בני ברק?] [ :מוציא לאור
לא ידוע] ,תשע"ז)002455483( .
אלול (חודש ) --דרשות.
ימים נוראים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383ליפ.מח תשע"ז
ליפר ,זאב וולף מחבר .מחשבת האיתנים  :פרקי מחשבה ,דברי הגות ,מאמרים ורעיונות לימי
הרחמים ...ירח האיתנים ,ראש השנה ויום הכפורים  /נערך ונסדר ע"י זאב וואלף לייפער .ברוקלין
 :זאב וואלף לייפער ,תשע"ז ) 002467943( .2017
אלול (חודש)  --דרשות.
ימים נוראים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383שור.מפ תשע"ו
שורץ ,אברהם יהודה בן פנחס זליג מחבר .מפי אריה  :דברים ...מיוחדים לירח האיתנים / ...
מפי ...אברהם יהודה הכהן ,אבדק"ק בערעגסאז ; ...נלקטו ,נערכו ונסדרו עם מקורות ,הערות
והארות בשם 'באר נפתלי' ,ע"י נכדו נפתלי עהרענרייך ,הרב ממאד .ברוקלין  :חברה מפיצי תורה
ממשפחת קול אריה ,תשע"ו)002467896( .
שורץ ,אברהם יהודה בן פנחס זליג.
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
סכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --הונגריה  --מד  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.2דבו.נת תשע"ח
דבורקס ,אליקום בן ישעיהו אריה מחבר .נתיבי המנהגים  :מנהגי ט"ו בשבט ושבת שירה ,עניני
אילנות ופירות ,פרשת בשלח בראי ההלכה והמנהג  /חובר מאתי ...אליקום בלאאמו"ר ...ישעיהו
אריה לייב דבורקס ,מו"ץ בד"ץ שארית ישראל .גבעת זאב החדשה  :אליקום דבורקס ,תשע"ח
[)002463226( .]2018
תנ"ך -- .שמות .פרק יג-יז  -- --באורים.
תפלות -- .ברכת הלבנה  -- --מנהגים.
ברכת החדש (תפלה ) -- --מנהגים.
הלל (תפלה)  -- --מנהגים.
טו בשבט  --מנהגים.
שבת שירה.
שבת שירה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
עצי פרי  --הבטים דתיים  --יהדות.
פרות (פ בצירה)  --הלכה.
ראש חדש  --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3פוז.דו תשע"ח
פוזן ,יעקב ישראל עורך .דורש טוב  -פורים  :אוצר דרשות ,דברי מוסר ,חזוק והתעוררות ,
הכוללים משלים ...וספורי מופת על מהות יום הפורים " :הדר קבלוה מאהבה" ,פורים על שם
הפור ,על מעלת היום  -כפורים כפורים ,כח התפלה ביום זה ,על מצוות היום  -קריאת המגלה,
משלוח מנות ,מתנות לאביונים ,עד דלא ידע ומנהג התחפושות ,על חדש אדר וזכירת מעשה עמלק
ומחיתו  /שדלינו מתוך מאות דרשות שנאמרו מפיהם של גדולי ה'דרשנים' בדורנו ;נלקט ונערך
ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן ; אלו שנשתתפו עמנו במלאכת העריכה :הרב
צבי יוסף שכטר [ו 9-אחרים][ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ח []. (002468185 )2018
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
אדר (חודש)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
עמלק  --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --ספורי מעשיות.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3מיל.אמ תשע"ו
מילר ,אביגדור מחבר .אומה עובדת את השם  :די וויכטיגסטע באשטאנדטיילן פאר די עתיד פון
אונזערע דורות / ...פון רבי אביגדור מיללער[ .אמה עובדת את השם ]. Monroe, NY :תורת רבי
אביגדור הכהן מיללער זצ"ל ,תשע"ו [) 002429952( .]2015
דרשות ,יידיש.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A410.6ליב.שפ תשע"א
ליבוביץ ,יחיאל מחבר .שפתי דעת  :שיחות שנמסרו בישיבת "אהל יוסף" ,זמן חורף (א)  /מפי...
המשגיח ...ר' יחיאל ליבוביץ[ .מודיעין-עילית] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"א?])002463493( .
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.772במב.נח תשע"ז
במברגר ,דוד מחבר .נחלי דבש  :על הלכות לשון הרע  ... :מיוסד על הלכות איסורי לה"ר ורכילות
ואבק שלהן ,ויבואר בו ביאורים והערות ...על הספר חפץ חיים ,אשר חיבר ...הרב ישראל מאיר
הכהן ...וביאור ...בשם דבש וחלב  :להראות כל דין ...מקור ...בש"ס ופוסקים  ... /חברתי ...דוד
הלוי באמבערגער .מהדורה חדשה ומורחבת[ ..מנצ'סטר ] :דוד באמבערגער ,תשע"ז002463222( .
)
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..חפץ חיים --באורים.
רכילות ולשון הרע  --הלכה.
גנבת דעת  --הלכה.
הונאת דברים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.777ויל.גל תשע"ז
וילפנד בן-שלום ,יעל מחבר .גלגל הוא והוא עובר על הכל  :עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ ישראל /
יעל וילפנד בן-שלום .בני ברק  :הקיבוץ המאוחד) 002463292( .2017 ,
עני  --הבטים דתיים  --יהדות.
צדקה  --הבטים דתיים  --יהדות.
צדקה בתלמוד.
ספרייה :
Judaica

A411.798יונ.שמ תשנ"ט
יונה ,יוסף שלום מחבר .שמחת יוסף  :מעלת השמחה  :בו מבואר גודל מעלת וחשיבות השמחה
בלימוד התורה ...ובעבודת ה' ,אפני התעוררות לשמחה ,שכר המצוה ,גנות הדאגה והעצבות ,חובת
שמחה של מצוה בשבתות ובחגים ,מלוקט מדברי רבותינו ז"ל והספרים הקדושים  /מאת יוסף
שלום יונה בלאאמו"ר רבי נפתלי .ירושלים  :מכון אילה שלוחה ,תשנ"ט) 002460428( .
שמחה  --הבטים דתיים  --יהדות.
שמחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.9אנס.שע תשע"ד
שערים לחובות הלבבות  /חבורת אשכולות ; עריכה :אריאל אנסבכר .יפו  :ישיבת שירת משה ,
תשע"ד)002455099( .
בחיי בן יוסף אבן פקודה ..חובות הלבבות
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451פול.דר תשע"ז
פולק ,מנחם בן אברהם מחבר .דרשות חלק לוי  :על התורה ומועדים וזמנים / ...דברי ...רבי מנחם
סג"ל פאללאק ,אבדק"ק סערענטש ; ...יוצא לאור לראשונה מכת"י ,על ידי נכדו משה יהודה
נעטצער .לעיקוואד  :משה יהודה נעטצער ,תשע"ז)002468089( .
פולק ,מנחם בן אברהם
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
אבות (מסכת ) -- --דרשות.
פרשת השבוע  --דרשות.
מועדים  --דרשות.
הספדים.
רבנים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508גרו.אג תשס"ח
גרוס ,מרדכי בן צדוק מחבר .אגרתא דחדוותא  :מכתבים ואגרות בעניני הלכה ,דרוש ומוסר /
ממו"ר רבי מרדכי גרוס[ ...אגרתא דחדותא][ .בני ברק]  :אליהו גולד ,תשס"ח) - (002459567
רבנים  --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508וכתבתם תשס"ז
וכתבתם  :עשרות חבורות המובחרות פרי עמל של טובי הלומדים על הש"ס[ .ירושלים]  :ארגון
וכתבתם ,תשס"ז)002455522( -
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8חומ.דמ תשנ"ז
קונטרס זכרון חומרתא דמדושא[ .קונטרס זכרון חמרתא דמדושא .].קרית ספר  :י.ש.ג ,.תשנ"ז
[)002463854( .]1996
קהן ,דושא בת קלמן
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2מוי(גוט )תשע"ח
גוטסמן ,שמעון מחבר .למען שמו באהבה  :עובדות והנהגות ממורינו ...רבי ניסים מויאל [ /הרב
שמעון גוטסמן][ .קרית-גת]  :מערכת אשריכם ישראל[ ,תשע"ח) ]. (002463457
מויאל ,ניסים
רבנים  --ישראל  --קרית גת  --ביוגרפיה.
חכמי המזרח  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2משו(גבר )תשע"ח
גברא ,משה בן חיים מחבר .הרב הגאון רבי ישעיהו משורר זצ"ל  :מגדולי הרבנים בדורנו ,רב
שכונת מחנה יהודה בפ"ת ,דיין ,אב"ד וחבר בין הדין הגדול  :חייו ותורתו  /כתב וערך :משה
גברא .בני ברק  :המכון לחקר חכמי תימן ,תשע"ח) 002463579( .
משורר ,ישעיהו
רבנים  --ישראל  --פתח תקוה  --ביוגרפיה.
חכמי המזרח  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2סול(מלר )תשע"ח
מלר ,שמעון יוסף מחבר .דחזיתיה לרבי מאיר  :יומן רשימות ,משיחות אישיות שנערכו בין השנים
תשנ"ט-תשע"ו ,עם מו"ר ...מאיר הלוי סאלאווייציק  :ובהם מאות עובדות חדשות על ...הגר"ח
והגרי"ז ...פניני חכמה ...ותיאורים על סערות התקופה והדורות שלפנינו / ...מאת שמעון יוסף
בלאאמו"ר ...אלימלך מלר .ירושלם  :שמעון יוסף מלר ,תשע"ח)002467859( .
סולוביצ'יק ,מאיר בן יצחק זאב
סולוביצ'יק ,מאיר בן יצחק זאב  --אנקדוטות
סולוביצ'יק ,חיים ,מבריסק  --אנקדוטות.
סולוביצ'יק ,יצחק זאב בן חיים  --אנקדוטות.
בריסק (רבנים  :שושלת סולוביצ'יק ) --אנקדוטות.
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2שטי(לונ )תשע"ח
לונשטין ,שלמה בן שרגא מחבר .ומתוק האור  :פניני הגראי"ל  :פניני דעת ,שביבי מוסר ,הדרכה
והשקפה ,עצות ואמרות מחכימות ,עֻבדות ...משלחנו של ...רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן/ ...
מאוצרו ...של רבי שלמה לוונשטיין ; מלוקטים מדרשותיו ומכתביו ...על ידי יעקב ישראל
בלאמו"ר רבי אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ח [)002463282( .]2018
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי.
רבנים  --אנקדוטות.
רבנים  --ספורי מעשיות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2שפי.שמ תשע"ח
שפירא ,משה שמואל בן אריה .השמש לאור עולם  :והוא אוסף מכתבים ואגרות  /אשר חקקם...
רבי משה שמואל שפירא ,ריש מתיבתא דבאר יעקב .ירושלים  :מכון באר  -שמ"ש ,תשע"ח.
()002463390
שפירא ,משה שמואל בן אריה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A531שוב.בי תשע"ח
משה בן מימון מחבר .בינת צבי  :ביאור דברי הרמב"ם הלכות סוטה  :ויתחלק לשני ביאורים:
האחד בשם 'עפר סוטה'  :בו יבואו דברי הרמב"ם עם כל פרטי הדינים וההלכות בראשונים
ואחרונים ,והשני בשם 'מים קדושים'  :בו יבואו ביאורי האחרונים ...בלשונותם עם מקצת מו"מ
בדבריהם ,ומתחתיו 'קרקע המשכן'  :לציין מהיכן לוקח הביאור ופרטי הדינים  /חובר ונלקט...
ע"י צבי בנימין בלאאמו"ר ...זבולון שוב[ .משנה תורה .הלכות סוטה] .ירושלים :משפחת שוב,
תשע"ח)002468008( .
סוטה  --הלכה.
סוטה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ברית מילה  --הלכה.
ברכת שהחינו  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561אפר.חש תשע"ז
אפרסמון ,אליעזר מחבר .חשד ומראית עין  /הרב אליעזר אפרסמון ,הרב יצחק רודריג .מהדורה
ראשונה ..קרית ארבע חברון  :המכון לרבני הישובים ,תשע"ז ) 002462552( .2017
מראית עין  --הלכה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562ברו.לק תשע"ז
ברוס ,משה מנדל בן שאול מחבר .לקראת המועדים  :הערות והארות בעניני המועדים ומצוותיהם
 /מאת משה מנדל ברוס בלאאמו"ר ...שאול .מהדורה חדשה ..ברוקלין  : M. Brus,תשע"ז .2017
()002467929
מועדים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2אוי(סגל )תשע"ז
סגל ,שניאור -1983 ,מחבר .פסיקותיו ההלכתיות של הרב שלמה זלמן אוירבך בנושא החשמל /
שניאור סגל .תשע"ז )002463427( .2017
אוירבך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --מדע ,טכנולוגיה וחברה.
חשמל  --הלכה.
שבת  --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
ספרייה :
Judaica

A562.2הול.נע תשע"ז
הולצר ,משה בן ישעיה בנימין מחבר .נועם השבת  :על שו"ע הלכות שבת :סימן רנג  :בו יבואר כל
דיני ופרטי ...הלכות שהובאו בטושו"ע וכל הנו"כ ...עם ...ליקוט ...מספרי האחרונים וגדולי
הפוסקים  /משה בן ...רבי ישעי' בנימין האלצער[ .נעם השבת ]. Monsey :משה האלצער ,תשע"ז
[)002468086( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת --באורים.
השהיה והטמנה בשבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2ויס.מנ תשע"ז
ויס ,ברוך בן דוד חיים מחבר .מנחת ברוך  :תשובות וחידושים ,ביאורים ובירורים בטוש"ע הלכות
שבת ...מעוטר בהערות ...בשם :קהלת דוד  /אשר הכינותי ...ברוך ווייס ,רב ביהמ"ד דק"ק
קאניזשא .קרית יואל  :ברוך ווייס ,תשע"ז )002468447( .-2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2ויס.מע תשע"ח
ויס ,שמואל מאיר בן דוד מחבר .מעיין שמואל  :חידושים וביאורים על עניני שבת  /חיברתיו ...
שמואל מאיר בלאאמו"ר ...דוד וייס ; [העורך] :ישראל איסר זית[ .מעין שמואל] .מודיעין עילית :
צוף ,תשע"ח)002467856( .
שבת  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2לור.שע תשע"ח
לוריא ,מאיר בן מרדכי יחיאל מחבר .שערי שבת  :בעניני מלאכות שבת  :עיונים וביאורים
בסוגיות הש"ס ושיטות הראשונים בעניני כללי מלאכות שבת ...ועיונים וביאורים בהלכות אלו
בטור ושו"ע והפוסקים  /מתוך שיעורים שנאמרו ...בכולל" ...חלקת יעקב[ "...ע"י] מאיר בן ...רבי
מרדכי יחיאל לוריא ; [העורך בנו] :ר' יהודה לייב .בני ברק  :מאיר לוריא ,תשע"ח)002463453( .-
אבות מלאכות  --הלכה.
מלאכת מחשבת (שבת ) --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2מור.חש תשע"ח
מורגנשטרן ,ישראל מאיר מחבר .החשמל בשבת  :תהליך הייצור ,דיני הצריכה והנאה  :בירורי
הלכות ...מאמרים ,מכתבים וביאורי הסוגיות ...נלווה איליו :קונטרס 'המים בשבת'  :הכולל
בירור מציאותי והלכתי  ...בסופו דפי מידע לחשמל ללא חילול שבת מ'הוועדה לענייני אנרגיה
בשבת' / ...ישראל מאיר בן ...ר' דוד ארי 'מורגנשטרן .מהדורה חדשה מעודכנת ..ירושלים :
ישראל מאיר מורגנשטרן ,תשע"ח . (002463878 )2018
חשמל  --הלכה.
חשמל ,יצור  --ישראל.
שבת  --הלכה.
חברת החשמל לישראל.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
מים  --הלכה.
אספקת מים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2סוד.הל תשע"ח
סודרי ,שלמה בן אברהם מחבר .הלכה שלימה  :על הלכות שבת  :רפואה ויולדת ,שכירות
וקבלנות בנכרי ,שכר שבת ,קריאת שטרי הדיוטות ,הכנה משבת לחול ,הנאה ממלאכת נכרי,
אמירה ורמיזה לנכרי ,ספיית איסור לקטן ,קבלת שבת ותוספת שבת ,הדלקת נרות ...להנוהגים
כשיטת השו"ע והרמ"א ,פסקי גדולי זמנינו ...והכרעות ממורי הוראה מובהקים ,ובסופו :קונטרס
בדיני ממצוא חפציך ומקח וממכר  /חברתיו ...שלמה סודרי[ .הלכה שלמה ].לייקוואוד  :מכון
מפרשי הש"ס ,תשע"ח)002463285( .
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3קפל.שע תשס"ב
קפלן ,יעקב בן זליג מאיר מחבר .שו"ת שער מציון  :מספר משנה ברורה ,הל' מגילה :סי 'תרפ"ה-
תרצ"ז (וסדר היום להעולים בעבודת השם) ; כמה שאלות ותשובות מספר חפץ חיים ; הערות על
ט"ו בשבט ועוד כמה פרפרות חכמה ודעת (לפעמים אמרות ...מלאים יראת שמים מספר ...תולדות
יעקב על חיי הסטייפלער[ ...)...שאלות ותשובות שער מציון  -משנה ברורה הלכות מגלה] .מהדורא
י"א ..ירושלם [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשס"ב []. (001192473 )2002
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה  --בחינות ושאלות.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..חפץ חיים  --בחינות ושאלות.
קניבסקי ,יעקב ישראל  --אנקדוטות.
פורים  --הלכה  --בחינות ושאלות.
טו בשבט  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563דעת.לי תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך מבואר  :יורה דעה [סי'] סט-עח ,הלכות מליחה  /יו"ר
המכון ועורך ראשי :הרב ברוך ציקוושוילי[ .שלחן ערוך  -שלחן ערוך מבאר] .ירושלים  :מכון דעת
לישראל ,מפעל שולחן ערוך המבואר ,תשע"ז )002459199( .2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מליחה  --באורים.
דוד בן שמואל ,הלוי ..טורי זהב .הלכות מליחה  --באורים.
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) ..שפתי כהן .הלכות מליחה --באורים
מליחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563רוז.עי תשע"ח
רוזנברגר ,נתן דוד מחבר .עיין שם  :על שלחן ערוך יורה דעה :הלכות מליחה ,בשר בחלב
ותערובות  ... :כל דברי הראשונים והפוסקים אשר ציינו ...הט"ז והש"ך לעיין בהם ...הבאנו את
כל הדברים בלשונם ובמלואם ...עם ביאורים והערות ...בשם "דודאי נתן" / ...נלקט ונערך[ ...ע"י]
נתן דוד ראזענבערגער בלאאמו"ר ...יקותיאל יהודה מגמזו[ .עין שם] .ברוקלין  :נתן דוד
ראזענבערגער ,תשע"ח ) 002463856( .2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מליחה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תערובות  --באורים.
דוד בן שמואל ,הלוי ..טורי זהב .הלכות מליחה  --מראי מקומות
דוד בן שמואל ,הלוי ..טורי זהב .הלכות בשר בחלב  --מראי מקומות
דוד בן שמואל ,הלוי ..טורי זהב הלכות תערובות  --מראי מקומות
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) ..שפתי כהן .הלכות מליחה  --מראי מקומות
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) ..שפתי כהן .הלכות בשר בחלב  --מראי מקומות
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) ..שפתי כהן .הלכות תערובות  --מראי מקומות
דוד בן שמואל ,הלוי
כץ ,שבתי בן מאיר (ש

A563שבד.דע תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .דעת תורה  :על שולחן ערוך יורה דעה / ...מהגאון ...מרן שלום מרדכי
הכהן ...אבד"ק ברעזן ; יוצא לאור ...ע"י נינו יצחק הכהן בהגרש"ם שבדרון[ .שלחן ערוך -דעת
תורה] .במהדורה חדשה ומתוקנת ,עם הוספות ..ירושלים  :מכון דעת תורה ,תשע"ז .
) (002463216
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה  --באורים.
שבדרון ,שלום מרדכי בן משה ,מברזן
הלכה (מתחום יורה דעה)
רבנים  --אוקראינה  --בז'ז'ני  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3אונ.עצ תשע"ח
אונגר ,יצחק צבי מחבר .עצי השדה  :על שולחן ערוך הלכות נדה  :לקט ביאורים ובירורים ...על
כל סעיף ...לפי סדר השו"ע ,עם הערות ...על נושאי כלי השולחן ומו"מ בדעת גדולי הפוסקים/ ...
 ...וממה שנתחדשו ...בשיעורים ...שמסרתי בהיכל ישיבתינו ...מדרש שמואל ,נייטרא ...חוברו...
ע"י ...יצחק צבי הלוי אונגאר ...מהדורא שניה ..ירושלים  :יצחק צבי אונגאר ,תשע"ח [.]2017
()002463288
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3גוס.הל תשע"ח
גוסטמן ,ישראל זאב מחבר .הליכות ישראל  :הלכות נדה ...הלכות והנהגות ,ביאורים והערות /
שנשמעו מפי ...רבי ישראל זאב גוסטמאן ...ר"מ ישיבת נצח ישראל ; ...נלקט ונערך ,עם ביאורים
והערות ,מאתי ...ישראל טאפלין ...ליקוואוד  : Yisroel Taplin,תשע"ח) -. (002468195
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
גוסטמן ,ישראל זאב.
גוסטמן ,ישראל זאב  --אנקדוטות.
טהרת המשפחה --הלכה.
מניעת הריון  --הלכה.
רבנים  --ביוגרפיה.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3שני.תפ תשע"ז
שני ,יוסף מחבר .תפארת מנחם  :הלכות נדה ,שמיטת כספים ,שו"ע אבן העזר ושאלות ותשובות /
חובר ונערך ע"י הר' יוסף שני (שבתאי) .מהדורה נוספת ומורחבת ..בני ברק  :המחבר ,תשע"ז.
()002459071
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך אבן העזר  --תקצירים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
שמטת כספים  --הלכה.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7שוי.מנ תשע"ח
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .מנחת חיים  :הארות והערות ,חידושים וביאורים על סדר השו"ע
הלכות ריבית  ... /מרדכי יעקב בלאאמו"ר ...חיים שווייד[ .שלחן ערוך  -מנחת חיים ].ברוקלין :
מרדכי יעקב שווייד ,תשע"ח )002463291( .'18
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות רבית  --באורים.
רבית  --הלכה.
התר עסקא  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8שור.הש תשע"ז
שורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .השמעת כלאים  :עיונים וביאורים בענין "באחד באדר
משמיעין על הכלאים"  /חובר ...מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ .ברוקלין  :ראובן
שווארץ ,תשע"ז)002467963( .
כלאי זרעים  --הלכה.
כלאי זרעים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קטניות  --הלכה.
חמץ  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8שור.פת תשע"ז
שורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .פתחי כלאים  :עיונים וביאורים בענין "פתחים "
במחיצות בדיני כלאים  /חובר ...מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ .ברוקלין  :ראובן
שווארץ ,תשע"ז)002467964( .
כלאי זרעים  --הלכה.
כלאי הכרם  --הלכה.
ערובין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565אזג.פנ תשע"ח
אזגורי ,שמעון בן אליהו מחבר .פניני חושן  :קובץ ביאורים והערות על סדר השו"ע חו"מ סימנים
קלג-שמו  /חברתיו ...שמעון אזגורי[ .פניני חשן] .ירושלים  :שמעון אזגורי ,תשע"ח)002463589( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט  --באורים.
הלכה (מתחום חשן משפט)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565הלכ.בר תשע"ז
הלכה פסוקה  :הלכות ופסקי דין הלכה למעשה ,מתוך השולחן ערוך ,ספרי הפוסקים והשו"ת ...
בשפה קצרה ובהירה בתוספת חידושי דינים אקטואליים ...בשפה קצרה ובהירה על חושן משפט /
מפעל מאור החושן .אשדוד  :מפעל מאור החושן ,תשע"ז)002463227( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות פקדון  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות שומר שכר  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות אומנים  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות שוכר  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות חכירות וקבלנות --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות שאילה  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות שכירות פועלים  --באורים.
שומרים  --הלכה.
שאילה  --הלכה.
בעלי מלאכה  --הלכה.
שכירות  --הלכה.
קבלני עבודה  --הלכה.
פועלים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565סגל.יס תשע"ח
סגל ,יעקב שאול בן נתן דוד מחבר .יסודות השיעבודים  :עניני שיעבוד וגביית חוב  /מאת יעקב
שאול בלאאמו"ר ...נתן דוד סגל[ .יסודות השעבודים] .ירושלים  :יעקב שאול סגל ,תשע"ח .
) (002468186
ערבות  --הלכה.
גבית חובות  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565פרנסה תשע"ח
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך  :חשן משפט הלכות שכירות פועלים ,סימנים שלג-שלה ,
שלט ,מבוארים ביאור רחב ומקיף  -פרנסה כהלכה  :ביאור על השולחן ערוך ונושאי כליו ,עם
ההלכות הנוגעות למעשה ונידונים הלכתיים רבים[ .שלחן ערוך  -פרנסה כהלכה] .מהדורה
ראשונה .. Lakewood :המכון לפרנסה כהלכה ,תשע"ח)002463234( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות שכירות פועלים  --באורים.
פועלים  --הלכה.
יחסי עבודה  --הלכה.
שכירות  --הלכה.
עובדים  --הלכה.
הלכה (מתחום חשן משפט)  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1בגד.כפ תשע"ז
בגדר כפרת שעיר המשתלח  :בהלכה ובאגדה . Brooklyn :ביהמ"ד משיב כהלכה לינסק ,תשע"ז
[)002467982( .]2016
שעיר לעזאזל  --הלכה.
שעיר לעזאזל  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קרבנות (יהדות ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1קהן.ממ תשע"ח
קהן ,ראובן אליהו מחבר .ממלכת כהנים  :אוצר מערכות ,בירורים ,חקרי דינים ,ליקוטי
עניינים ...בדיני וכללי ענייני הכהנים ,ונלווה אליו ...משפטי הכהונה  :ובו מלוקטים בקיצר דיני
ברכת כהנים וטהרת כהנים ; ...כתר כהונה  :ובו מבוארת ...מעלת ומהות קדושת הכהונה /
...מנאי ...ראובן אליהו הכהן קאהן .ירושלים  :המחבר ,תשע"ח) . (002463221
כהנים  --הלכה.
תפלות .ברכת כהנים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.2ארח.דע תשע"ח
ארחות דעת  :הטומאה והטהרה בחיי המעשה  :הלכות טומאה היוצאת מגופו :בעל קרי ,זב,
משמשת ,פולטת ,נדה ,זבה ,יולדת ,בועל נדה ...על פי דברי הראשונים והאחרונים ; ועליו חונים :
מקור דעת  :ציון מקורות ההלכה בקצרה ,הרחב דעת  :מקורות ההלכה וביאורה בהרחבה ... /
נערך ...על ידי מכון לימודי דעת שעל ידי טהרות בעיון ; [העורך] :הג"ר מרדכי אליהו סלושץ[ .בני-
ברק]  :מכון לימודי דעת ,תשע"ח)002463283( .
טמאה וטהרה  --הלכה.
בעל קרי  --הלכה.
זיבה  --הלכה.
יולדות  --הלכה.
טהרת המשפחה  --הלכה.
עם הארץ  --הלכה.
לא יהודים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.2פלד.דע תשע"ח
פלדמן ,שלמה בן אהרן מחבר .דעת טהרה  :מבוא להלכות טומאה וטהרה  :מיוסד על משניות
בסדר טהרות והראשונים ,על פי ספר 'שערי דעת  -כללים בסדר טהרות'  /חובר ...על ידי שלמה
בן ...ר' אהרן פלדמן ...ירושלים  :דעת ,תשע"ח)002458891( .
טמאה וטהרה  --הלכה  --מבואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572איג.תש תשע"ח
איגר ,עקיבא מחבר .תשובות רבי עקיבא איגר  /מאת ...רבי עקיבא איגר ; עם הערות [בקצרה]
אור ליהודה ,ונלוה אליו :ספר אור ליהודה  :ביאורים וחידושים בדברי רעק"א [ביאור הדברים
בארוכה] ...מאת יצחק מאיר בלאאמו"ר ...יהודה אריה יעבץ .בני ברק  :יעבץ ,תשע"ח.-
()002463137
שאלות ותשובות .1800-1600 --
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572הוב.בן תשע"ח
הוברמן ,יצחק מחבר .בן לאשרי  :שו"ת ומכתבים  /מאת ...רבינו יצחק הכהן הוברמן ,שהיה
נקרא בפי כל הרב מרעננה ; הובא לבית הדפוס על ידי אליעזר שלום פלר .בני ברק [ :אליעזר
שלום פלר] ,ה'תשע"ח [)002463382( .]2017
הוברמן ,יצחק
שאלות ותשובות -1948 --
רבנים  --אגרות.
רבנים  --ישראל  --רעננה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572נסי.לכ תשע"ח
נסים ,יצחק בן רחמים מחבר .לכלל ולפרט  :הלכות קצובות  /מאת הראשון לציון ,הרב הראשי
לישראל הרב יצחק נסים ; קיבץ :הרב אברהם חמאמי ; ערך :הרב יוסף שבח .ירושלים  :יד הרב
נסים ,תשע"ח )002462203( .-2017
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A581אשר.תו מגלה תשע"ו
אשר בן יחיאל מחבר .תוספות הרא"ש על מסכת מגילה  :נוסחת כתבי היד  / ...בלוית הערות,
ביאורים וציוני מראי מקומות ,על ידי אבשלום בן ...הרב יצחק גרשי[ .תוספות הרא"ש  -מגלה].
מהדורה שניה מחודשת ..קרית ספר  :מכון משך חכמה ,תשע"ו) . (002468070
תלמוד בבלי -- .מסכת מגלה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A583לור.ים תשע"ז
לוריא ,שלמה בן יחיאל מחבר .ים של שלמה  ... /מוהר"ר שלמה לוריא ...המהרש"ל ; ...יוצא ...
בהגהה ...עפ"י דפו"ר ונוספו בו ציונים ומראה מקומות ,הערות והארות מספרי ...האחרונים
[ע"י ...חו"ר מכון המאו"ר] ...המשתדל דניאל ביטון .ירושלים  :מכון המאור ,תשע"ז.
()002468440
שלמה בן יצחק( ,רש"י) ..פרוש התורה  --באורים.
לוריא ,שלמה בן יחיאל.
תלמוד בבלי -- .מסכת ביצה  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת גטין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא קמא  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת חלין  -- --באורים.
רבנים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

A584רוז.כל תשע"ח
רוזנר ,אברהם בן צבי מחבר .כללי דיחוי  :בקדשים ,במצוות ובאיסורין  /אברהם בהג"ר צבי
רוזנר[ .כללי דחוי] .ירושלים  :אברהם רוזנר ,וחשב מ'ח'ש'ב'ו'ת' לבלתי י'ד'ח' ממנו נדח [תשע"ח].
()002463456
דחוי  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584רוי.נח תשע"ז
רויז ,מאיר בן משה מחבר .נחלת מאיר  :חידושי סוגיות ובירורי הלכה  ... /מאשר השאיר
אחריו ...מוה"ר מאיר רויז ; ...עריכת השיעורים :דוד לייב בלסבלג[ .מונרו ,נ.י[ .] :מוציא לאור
לא ידוע] ,שנת ח’י’ד’ו’ מ’נ’ח’ת’ מ’א’י’ר’ [תשע"ז ) 002467980( .]2017
רויז ,מאיר בן משה
קדוש החדש  --הלכה.
קדוש בשבת וביום טוב  --הלכה.
הבדלה  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584שור.פנ תשע"ז
שורקין ,יעקב משה בן ישראל מאיר מחבר .פניני סוגיות תליתאי  :אוסף שיעורים על פרשיות
התורה והמועדים ,תשובות רבי עקיבא איגר ,ספר החינוך ומנחת חינוך ,סוגיות הש"ס וענינים
שונים ,שנאמרו בפני חברים שנת תשע"ה וחורף תשע"ו  /על ידי יעקב משה בלאאמו"ר ר' ישראל
מאיר שורקין ...לייקוואוד  :יעקב משה שורקין ,תשע"ז) 002463381( .
אהרן בן יוסף ,מברצלונה ..ספר החנוך  --באורים.
באבד ,יוסף בן משה ..מנחת חנוך  --באורים.
איגר ,עקיבא ..תשובות רבי עקיבא איגר  --באורים.
חדושים ופלפולים.
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584תומ.תמ תשע"ז
.ישיבת תומכי תמימים ליובויטש (קרית גת) .קובץ חידושי תורה קרית מלך רב  :גליון המאה,
י"ב-י"ג תמוז ה'תשע"ז  /ישיבה גדולה תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש ,קרית גת[ .קבץ חדושי
תורה קרית מלך רב] .קרית גת  :ישיבת תומכי תמימים ,תשע"ז) 002455500( .
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.011הלר.דב תשע"ח
הלר ,דוד בן יוסף מחבר .דברי דוד  :על הלכות ברכות פרק כיצד מברכין :כולל משא ומתן,
חידושים וביאורים בהרבה סוגיות וענינים ...השייכים לפרק כיצד מברכין ובדברי ...הראשונים
והאחרונים ...הפוסקים והשו"ע  /מאת ...ר' דוד הלוי העללער ; ...נערך ונסדר מתוך מה שכתב
לעצמו[ ...ע"י] בנו ...יו"ט ליפמאן  : Lipa Heller, ... Lakewoodתשע"ח)002463224( .
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.011פול.חל תשכ"ח
פולק ,מנחם בן אברהם מחבר .חידושי ושאלות ותשובות חלק לוי  /מאת ...מוהר"ר מנחם סג"ל
פאללאק ; ...יוצא לאור ע"י חתנו יהודה לעמבערגר .ניו יארק  :דפוס ס 'דייטש ,תשכ"ח.
()002460508
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ביצה  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת מגלה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.012אוצ.הת תשע"ח
משנה ..מסכת פאה ..תשע"ח ..ירושלים ..אוצר התרומה  :על מסכת פאה  :אוצר הערות ,מראה
מקומות ,ביאורים וחידושים על סדר המשניות / ...נכתב ...ע"י כולל ללימוד זרעים ...שע"י ישיבת
ארחות תורה ; ...אחראי המערכת ...הרב שלמה ורהפטיג [עם  14חברי מערכת אחרים] .ירושלים
 :כולל ללימוד זרעים  :צוף ,תשע"ח) 002463389( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021אלי.חד תשע"ח
אליהו בן שלמה זלמן ,מוילנה מחבר .חידושי הגר"א  :שנות אליהו ,חידושי הלכות  -מסכת שבת
/ ...רבינו אליהו מוילנא ; יו"ל על-פי כת"י ודפוס ראשון ,בצירוף ציוני מקורות ,מקבילות ,הערות
וביאורים ,מאת הרב אברהם פורמן[ .חדושי הגר"א על מסכת שבת] .ירושלים  :מוסד הרב קוק,
תשע"ח )002468201( .2018
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021מאו.אש תשע"ז
אשדות הפסגה  :על מסכת שבת  :עניני הוצאה ,מוקצה ,מלאכות וכללותיהם  /מאת כולל מאור
יצחק שע"י ישיבה גדולה זכרון משה ס .פאלסבורג .ס .פאלסבורג  :כולל מאור יצחק ,תשע"ז
[)002468449( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
הוצאה מרשות לרשות (אבות מלאכות)  --הלכה.
מקצה (מ בקובוץ ) --הלכה.
אבות מלאכות  --הלכה.
מלאכת מחשבת (שבת ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022דיט.שי תשע"ח
דיטש ,ידידיה בן יצחק מחבר .שיר ידידות  :מסכת עירובין  :עניני מחיצות וחצירות ותחומין :
בירורי הסוגיות וכללים העולים מהן ,עם מפתחות ... / ...ידידיה בלאמו"ר ...יצחק דייטש.
[מודיעין עילית]  :ידידיה דייטש ,תשע"ח [)002463218( .]2017
תלמוד בבלי . --מסכת ערובין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022חדש.מש תשע"ח
חדש ,משה מרדכי מחבר .משמרת הקדש  :על מסכת עירובין  :ביאור סוגיות בעניני מחיצות,
רשויות ותחומין  /נערכו ...מאתי משה מרדכי בלאמו"ר ...רפאל נפתלי מנחם הלוי חדש .ירושלים
 :משה מרדכי חדש ,תשע"ח)002463225( .
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022לוי.דב תשע"ז
לוין ,אליהו בן משה מחבר .דברי שירה  :עירובין  /מאת אליהו בן ...ר' משה הלוי לוין .מהדורא
שניה מורחבת ..ליקוואוד [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז) . (002468094
ברקוביץ ,גיננדל
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022ציט.בא תשע"ח
ציטרוננבוים ,יצחק מרדכי פנחס מחבר .ביאורים והערות  :בפרק הדר ,חלון ,כיצד משתתפין
ובשולחן ערוך הל' עירובי חצירות  /חובר מאתי ,יצחק מרדכי פינחס ציטראנענבוים[ .באורים
והערות] .ברוקלין [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ח) 002467948( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין -- .פרק ו (הדר עם הנכרי)  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת ערובין -- .פרק ז (חלון)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין -- .פרק ח (כיצד משתתפין)  -- --באורים.
ערובין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.025פרי.שד תשע"ח
פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא מחבר .שדה צופים  :על מסכת יומא  :כולל הערות והארות,
פירושים וביאורים ,ציונים ומראה מקומות לחידושי ...ראשונים ואחרונים וספרי שו"ת / ...אשר
אמרתי לקהל מקשיבי ...שמואל דוד הכהן פריעדמאן[ .שדה צופים  -יומא] .מהדורה חמישית ..
 : S. D. Friedman, Brooklynתשע"ח [) 002468603( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת יומא  -- --באורים.
תשובה.
חוזרים בתשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.026נוי.סכ תש"ס
נוי סוכה  :על מסכת סוכה  /חידושים וביאורים שנתחדשו ...ע"י תלמידי ישיבת חכמי לובלין...
[נוי סכה] .בני ברק  :איחוד הבחורים דתלמידי ישיבת חכמי לובלין ,תש"ס) . (002467941
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.026פרי.שד תשע"ז
פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא מחבר .שדה צופים  :על מסכת סוכה  :כולל הערות והארות,
פירושים וביאורים ,ציונים ומראה מקומות לחידושי ...ראשונים ואחרונים וספרי שו"ת / ...אשר
אמרתי לקהל מקשיבי ...שמואל דוד הכהן פריעדמאן[ .שדה צופים  -סכה] .מהדורה חמישית ..
 : S. D. Friedman, Brooklynתשע"ז [) 002468604( .]2017
מרקוביץ ,משה צבי בן שמעון
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.0291סמי.מש תשע"ז
סמיטיצקי ,מרדכי שמואל בן יצחק צבי זידל מחבר .משאת מרדכי  :חידושים ,ביאורים והערות
על מסכת מגילה ; קונטרס בעניני המועדים  /חובר ...ע"י מרדכי שמואל בלא"א ...רבי יצחק צבי
זיידל סעמיאטיצקי .מהדורא תניינא עם הוספות ..ירושלם  :מרדכי שמואל סעמיאטיצקי,
תשע"ז)002468067( .
תלמוד בבלי -- .מסכת מגלה  -- --באורים.
מועדים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.0293שלמ.יו תשע"ח
שלמי יוסף  :מסכת חגיגה  :ובו חידו"ת ,ביאורים ובירורים ע"ס המסכת  /מתורתם ומשנתם של
רבני ואברכי כולל פוניבז'[ .שלמי יוסף  -חגיגה] .קרית הישיבה ,בני ברק  :כולל פוניבז' ,תשע"ח.
()002463893
תלמוד בבלי -- .מסכת חגיגה  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת חגיגה  -- --מראי מקומות.
ספרייה :
ספרייה ##:
A584.031אפש.עי תשע"ח
אפשטין ,חיים ליב בן יוסף דוד מחבר .עיוני תורה  :מבוא למסכת יבמות  /מאת ...רבי חיים ליב
הלוי עפשטיין ,ראש ישיבת זכרון מלך ; [העורך] :ר' מנחם מענדל פעדער . Lakewood :מכון עיוני
תורה ,תשע"ח)002467951( .
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.041וול.בר תשע"ז
וולפין ,חיים ברוך מחבר .ברכת חיים  :בבא קמא ,בבא מציעא  ... :חידושים וביאורים בסוגיות
הש"ס שנתבררו ...בהרצאת שיעורים  /חיים ברוך וואלפין ,ראש ישיבת קארלין-סטאלין ;
[העורכים] :הרב שמואל מאיר לאוב ...הרב יוחנן שיין  C. B. Wolpin, . Bklyn :תשע"ז [.]2017
()002468093
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא קמא  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.044גרי.מע תשע"ז
גרינברג ,ישראל השיל מחבר .מעשה ישראל  :חידושים וביאורים במסכת סנהדרין  /מאת ישראל
העשיל בן ...מוהר"ר מאיר גרינבערג .בופולן [צ"ל :בופולו] ,נ.י[ . :המחבר] ,תשע"ז)002462841( .
תלמוד בבלי -- .מסכת סנהדרין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.052עמר.פנ תשע"ח
עמרם ,אריה בן יהודה רפאל מחבר .פני המנחה  :ביאורי סוגיות ,ציונים והערות על סדר הדף  :על
מסכת מנחות  ... /אריה באאמו"ר ...יהודה רפאל עמרם .בני ברק  :אריה עמרם ,תשע"ח.
()002463890
תלמוד בבלי -- .מסכת מנחות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.066ציט.מי תשע"ח
ציטרוננבוים ,יצחק מרדכי פנחס מחבר .מי טהרה  :חידושים והערות בעניני מקוואות  /חובר
מאתי ,יצחק מרדכי פינחס ציטראנענבוים .ברוקלין [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ח.
()002467950
משנה -- .מסכת מקואות  -- --באורים.
מקואות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.067שפי.אר תשע"ח
שפירא ,שילה פנחס מחבר .ארחות דעת  :נדה  :ביאורי סוגיות בענייני פרק קמא ועניני כתמים
ווסתות  ... /שילה פינחס בן ...הג"ר אהוד שפירא .בני ברק  :שילה פינחס שפירא ,תשע"ח [.]2017
()002463295
תלמוד בבלי -- .מסכת נדה -- .פרק א (שמאי אומר)  -- --באורים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.פס תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .שער הפסוקים  :ספר עץ חיים ...השער הרביעי :שער הפסוקים :
דרושים ומאמרים וביאורי פסוקים בכל הכ"ד ספרים [בתנ"ך]  /כפי שסדרם וערכם הרח"ו ;
היוצאים לראשונה על פי העתקות מכתיבת ידו[ ,ע"י] יעקב משה הלל .ירושלים  :מכון אהבת
שלום ,יד שמואל פרנקו ,תשע"ז)002463451( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92טיט(באי )תשע"ו
באילנא דחיי  :פרקי זכרונות מפי חסידים ואנשי מעשה שהסתופפו בצל ...רבינו יואל טייטלבוים
אבדק"ק סאטמאר ... Brooklyn, NY :נחלת רבותינו ,תשע"ו-תשע"ז) . (002429845
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר
סטמר (חסידות)
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A670.92לוי.בי תש"ע
לוין ,יהודה ליב בן יצחק מאיר מחבר .בית קוצק  :חלק א :השרף  :תולדות ...האדמו"ר ...מקוצק
 /כתב וערך ...רבי יהודה לייב לוין .מהדורה חדשה ומורחבת ..ניו-יורק  -ירושלים  :מוסד הרי"ם
לוין ,תש"ע )002467984( .2010
מורגנשטרן ,מנחם מנדל ,מקוצק
קוצק (חסידות)  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A670.92לקוט.נפ תשע"ז
ליקוטים נפלאים בענין התפילה וההשתטחות בקברי צדיקים  :וכן ד"ת ועובדות מתוך ספרי
רבוה"ק[ .לקוטים נפלאים בענין התפלה וההשתטחות בקברי צדיקים][ .בני ברק?]  :אגודת זכות
אבותינו לשימור ושיקום קברי רבותינו מטשערנאביל בגולה ,תשע"ז [)002458886( .]2017
תפלות . --מקומות קדושים וקברי צדיקים. --
צ'רנוביל (חסידות)
צדיקים  --קברים.
חסידים  --תיור  --אירופה המזרחית.
חסידים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92שפי(גלב )תשע"ח
גלב ,דוד מחבר .תולדות רבינו  :השלם  ... :תולדות ...אדמו"ר מרן חיים אלעזר שפירא ,האב"ד...
מונקאטש  ... :גלגולי קורותיו ,עניני נוראותיו ...מנהגי תהלוכתו / ...נערך ונסדר על ידי אחד
מגדולי החסידים ...ר' דוד כהנא (געלב) שו"ב ...מונקאטש[ ; ...העורכים] :הרב נחמן חיים
בראדי ...ובנו ...אלעזר[ .תולדות רבנו ].מהדורה חדשה ..ברוקלין  :אמת  -אור תורה מונקאטש,
תשע"ח ) 002462853( .2017
שפירא ,חיים אלעזר ,ממונקטש
מונקטש (חסידות ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671כשר.ני תשע"ח
כשר ,משה שלמה מחבר .ניצוצות מאור החסידות  :יסודות החסידות ומושגיה על פי דברי
רבותינו ... / ...רבי משה שלמה כשר בן ...הרב מנחם מנדל ; ...עריכה ...ש .צ'רני .ירושלים  :ש.
צ'רני ,תשע"ח)002463458( .
יהודה ליואי בן בצלאל  --משנתו.
חסידות  --ספרות עיונית  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2טיט.יש תשע"ז
טיטלבוים ,משה בן צבי ,מאוהל .ישמח משה  :המבואר ,על התורה  /הכינו ...רבינו משה
טייטלבוים ,אב"ד דק"ק אוהעל ;  ...ניתוסף ביאור בשם "דרש מש"ה"  :במקום אשר המחבר
מקצר ...הרחבנו ...וכל מאמרי חז"ל או דברי ספרים אשר המחבר מביא בקצירת האומר העתקנו
כל הלשון של הספר ממקורו ...חברו ...על ידי חנוך העניך אשכנזי ,צבי הערש אשכנזי ...הוצאה
שלישית .. Brooklyn :צבי הערש אשכנזי  ; Monroe :חנוך העניך אשכנזי ,תשע"ז .'17
()002468559
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
אוהל (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3איכ.שה תשע"ה
איכנשטין ,משה מרדכי בן דב בר ,מטריסק מחבר .שהם מרדכי  :על התורה ומועדי השנה  :והוא
אוסף דברות קודש ...שנשמעו מדי שבתו בשבתו  ...בשנת תשע״ג  /מאת כ״ק אדמו״ר שליט״א
[הרב משה מרדכי מטריסק] .בני ברק  :מכון שם עולם  -המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות
 מכון לחקר כתבי יד-קורות קהילות ואישים ,תשע"ה) 002458896( .שטראה ,אברהם מרדכי זאב
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
צ'רנוביל (חסידות)  --ספרות עיונית.
מתן תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.דב תשמ"ו
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר מחבר .דברות קודש  :בסעודת רעוא דרעוין בשבתות פרשת נשא,
בהעלותך ,שלח ,קרח ,שנת ה'תשכ"ז ; ובפרשת וישלח ,שנת תשי"ז ,ועוד ליקוטים ...מזמנים
שונים ,בעת אשר הציתו הציונים אש מלחמה שלא על פי התורה ...והפקירו דמם של ישראל...
בשנת תשי"ז בכיבוש מדבר סיני וזכות מעבר המים ...אשר גרמו המלחמה בשנת תשכ"ז ...ונמשכו
הרבה מישראל לרעיון הטמא שלהם[ ...דברות קדש] .הוצאה שני' עם הוספות .. Brooklyn :בית
מסחר ספרים'ירושלים' ,תשמ"ו)002456520( .
מלחמת סיני , 1956 --הבטים דתיים  --יהדות.
מלחמת ששת הימים  --הבטים דתיים  --יהדות.
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
פרשת השבוע  --דרשות.
חסידות -- - -- 1915ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3רוז.יו תשע"ו
רוזנבוים יעקב יששכר בר מנדבורנה מחבר .יומן בקודש חזיתיך  :קצות יריעות קורות דברי
הימים ,שלובות בתיאור עבודת הקודש ...שיחות ועובדות ,מאשר נחזה ונשמע ...במחיצת...
אדמו"ר בעל 'באר יעקב' [ר' יעקב יששכר בר רוזנבוים] מנדבורנה ,בשנים תשמ"ה-תשמ"ט /
נכתבו בשעתם ע"י תלמידו הרה"ח ר' שלמה פרידמן[ .יומן בקדש חזיתיך] .בני ברק  :מכון דבר
חיים ,מורשת רבוה"ק לבית נדבורנה ,תשע"ו) 002456886( .
רוזנבוים ,יעקב יששכר בר ,מנדבורנה
נדבורנה (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.7מיד.כת תשע"ח
מידנר ,משה מחבר .כתבי רבי משה מידנר  :השלם  ... :אשר נעתקו מכת"י אשר רשם לעצמו
מדברי הצדיקים ...ממרן הבעש"ט ותלמידיו ,ובמיוחד מרבינו הר"ש מקארלין ורבותינו
מלעכוויטש-קאברין-סלאנים ... / ...מוה"ר משה מידנר (מיסקין) ; ומחובר ...שארית 'זכרון משה'
 :חידושי תורתו עה"ת וסוגיא מסוגיות הש"ס ,אשר נשארו לפליטה מכי"ק המרובים ,אשר
נאבדו ...בשנות הזעם ; לוקט וסודר ...עם הארות וציונים ע"י ישראל זאב סלאנים .ירושלים :
ישראל זאב סלאנים ,תשע"ח)002463129( .
גוטליב ,שלמה ,הלוי ,מקרלין
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
לכוביץ' (חסידות)  --ספרות עיונית.
קוברין (חסידות ) --ספרות עיונית.
סלונים (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()1לק תשל"ג
קורף ,יהושע בן גדליה מחבר .לקוטי ביאורים  :בספר התניא  -מילואים לחלק ראשון  /נלקט
ונתבאר ע"י הרב יהושע בהר"ר גדלי' קארף[ .לקוטי באורים] .ברוקלין [ :המחבר] ,תשל"ג .
) (002456648
שניאור זלמן בן ברוך ,מלדי ..לקוטי אמרים  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673שער.לחיים תשע"ד
שער לחיים  :קובץ מיוחד לבאי הקיבוץ אומן ראש השנה תשע"ה .בית שמש  :המרכז להתקשרות
חסידי ברסלב  -נעשה ונשמע[ ,תשע"ד])002456686( .
אומן (אוקראינה)  --תאור וסיור.
ברסלב (חסידות ) --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A674שבחי תשע"ח
שבחי הבעש"ט ..תשע"ח ..בני ברק ..שבחי הבעש"ט  :החדש  :מהדורה מהודרת ...בתוספת ציונים
והשלמות .בני ברק  :מפעל מעיינות הבעש"ט שע"י מכון להפצת תורת החסידות נחלת צבי ,
תשע"ח)002468194( .
ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A675בוד.פא תשכ"ב
בודק ,מנחם מנדל מחבר .פאר מקדושים  ... :דברים ...מעולפים ,סיפורים ...מלא אותות ונפלאות
ודעת קדושים ,מלא יראת ד' ומוסר השכל ...מצדיקי יסודי עולם ובראשם ...ר' ישראל בעש"ט,
בהוספת שתי מעשיות מרבינו ...המהרש"א ומרבינו ...לוי יצחק ...ירושלים  :האחים לוין-
אפשטין ,תשכ"ב)002455134( .
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A675קיד.ספ תשע"ח
קידנר ,יעקב מחבר .סיפורים נוראים  :הבעל שם טוב ,המגיד ממזריטש ,אדמו"ר הזקן ,אדמו"ר
האמצעי ,הצמח צדק ,תלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש  /הרב יעקב קאדאניר[ .ספורים
נוראים] .מהדורה מחודשת ..כפר חב"ד  :מכון אהלי שם  -ליובאוויטש ,תשע"ח . 2017
) (002459709
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A783קרנ.יי תש"ן
קרן ,אברהם .1912-2001 ,דאס יידישע שפריכווארט  :א שפיגל פון לעבן און שטייגער ... /אברהם
קרן ; מיט א הקדמה פון דב נוי .רמת-גן  :בר-אילן אוניווערסיטעט ,תש"ן . (002463367 1990
)ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A814שאו(מנד )תשע"ז
מנדלקורן ,נורית -1957 ,מחבר .יחסם של חז"ל לשאול המלך  /מאת :נורית מנדלקורן .תשע"ז
)002463711( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתלמוד.
שאול (אישיות תנכית)
שאול (אישיות תנכית)  --בתלמוד.
יוסף בן מתתיהו ..קדמוניות היהודים
פסבדו-פילון ..קדמוניות המקרא
תנ"ך -- .שמואל א -- --בקרת ופרשנות.
מלכים ושליטים בתלמוד.
חז"ל  --עמדות.
מדרש  --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Judaica

A915.34סימן-טו.יי תשע"ח
סימן טוב ,יוסף חי מחבר .יינא דיוסף  :סדר עשיית הסגולה לזיכרון ,עם פרטי דיניה ,טעמיה
וסודותיה  /חיברתי וערכתי ...יוסף חי סימן טוב ...ירושלים  :המחבר ,תשע"ח) . (002463280
סגלות ורפואות.
אמצעים לזכרון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A972.63שירת.אה תשע"ח
.בית הכנסת שירת אהרן (גבעת שמואל) .מקדש מעט  :הלכה ,מנהג ,הגות ,מחקר  :אסופת
מאמרים  /פרי עטם של חברי הקהילה .גבעת שמואל  :שירת אהרן ,בית הכנסת ומרכז קהילתי
תורני ,תשע"ח [)002455251( .]2017
בתי כנסת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A979.2איד.טע תשכ"ט
יידישער טעאטער אין אייראפע  :צווישן ביידע וועלט-מלחמות ( :מאטעריאלן צו דער געשיכטע
פון יידישן טעאטער)  /רעדאקציע קאלעגיע :איציק מאנגער ,יאנאס טורקאוו ,משה פערענסאן .
ניו-יארק  :אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס ,תשכ"ט-תשל"א ) 000170236( .1968-1971
תיאטרון יהודי  --אירופה  --היסטוריה.
תיאטרון ,יידיש  --אירופה  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A979.209יבל.אר תשכ"ח
יבלוקוב ,הרמן .1903-1981 ,ארום דער וועלט מיט אידיש טעאטער  :הערמאן יאבלאקאוו.
אויטאביאגראפישע איבערלעבונגען און טעאטער-דערציילונגען אין לויף פון א האלבן
יאהרהונדערט ,אידישע און וועלטלעכע געשעענישן  /הערמאן יאבלאקאוו .ניו-יארק  :המחבר,
)002467831( .1968-1969
שחקנים יהודיים  --ביוגרפיה.
תיאטרון ,יידיש.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

A992ויז(ויז) תשע"ז
ויזר ,זאב אלעזר .זכרונות אין היסטאריע פון משפחת הרה"ח רבי אלכסנדר יו"ט ליפא ווייזער
ז"ל וזוגתו האשה החשובה מרת הינדא ע"ה  /זאב אלעזר וייזער .מהד' א ..ברוקלין : Z. E.
Weiser,תשע"ז [)002467936( .]2017
ויזר ,אלכסנדר יום טוב ליפא.
ויזר ,הינדה.
ויזר(משפחה)
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

B407שרו.מל תשע"ח
שרון ,אסיה מחבר .מילים בונות תמונה  :מבנה הטקסט העיוני  /אסיה שרון ; עריכה וייעוץ :רוני
אמיר ,יוסף שרון[ .מלים בונות תמונה] .תל אביב  :אסיף. (002467887 )2018 ,
עברית  --כתיבה  --למוד והוראה.
עברית  --סגנון  --למוד והוראה.
הבנת הנקרא  --למוד והוראה.
חבור (למודי הלשון)  --למוד והוראה.
כתיבה אקדמית  --למוד והוראה.
כתיבה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Information Science

B413ליפ.גע תשט"ז
ליפינר ,אליהו .1916-1998 ,די געשיכטע פון א פארגעטערט כתב  /אליהו ליפינער .בוענאס-איירעס
 :יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט  -ייווא. (002463788 )1956 ,
עברית  --אלף בית.
עברית  --כתיבה.
קבלה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

B438.9שרמ.מל תשע"ח
שרמיסטר ,דספינה מחבר .מילון עברי-יווני ,יווני-עברי  /דספינה ליאוזידו שרמיסטר[ .מלון עברי-
יוני ,יוני-עברי][ .אור יהודה]  :דביר ,תשע"ח ) 002467922( .2018
עברית  --מלונים  --יונית.
יונית  --מלונים  --עברית.
Hebrew language -- Dictionaries -- Greek.
Greek language -- Dictionaries -- Hebrew.
ספרייה :
Judaica

B481וסר.ספ תשל"ז
וסרמן ,צבי זאב מחבר .ספרנו  /צ .ז .וסרמן ,א .טכרב .כפר חב"ד  :המרכז לעניני חנוך ,תשל"ז .
) (002456532
עברית  --מקראות.
קריאה (יסודי)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

B483צרפ.הש תשע"ה
צרפתית -השיחון  /עריכה :קולט אלוש .ראש העין  :פרולוג)002468000( .2005 ,
צרפתית  --שיחונים וניבונים  --עברית.
עברית  --שיחונים וניבונים  --צרפתית.
ספרייה :
Translation

B490.4רוב.אי תשי"ח
רובק ,אברהם אהרן .1890-1965 ,די אימפעריע יידיש  /א.א .ראבאק .מעקסיקע ד.פ : .שלמה
מענדעלסאן פאנד ביי דער געזעלשאפט פאר קולטור און הילף) 002463789( .1958 ,
יידיש.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

B490.92סדן.וו תשל"ה
סדן ,דב ..1902-1989 ,א ווארט באשטייט  :שפאצירן צווישן שפראך און ליטעראטור  /דב סדן.
תל-אביב  :פארלאג י.ל .פרץ ,תשל"ה ) 002468047( .1975
יידיש.
מלמדים (ל בקובוץ )יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

B495קץ.תקנ תשנ"ג
קץ ,הירש דוד .תקני תקנות  :פראגן פון יידישער סטיליסטיק  /פון הירשע-דוד קאץ ; געבויט אויף
פרינציפן וואס זיינען אויפגעשטעלט געווארן דורך דעם מחברס פאטער ,דעם יידישן פאעט מעינקע
קאץ ; קארעקטאר :מאיר באגדאנסקי .אקספארד  :אקספארדער יידיש ,תשנ"ג 1993.
) (002433982
יידיש  --כתיב.
יידיש  --סגנון.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C2אהר.שת תשע"ז
אהרני ,שרה מחבר .שתיקה פרסית  /שרה אהרוני ; עורכת הספר :דפנה שחורי .ראשון לציון :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002457589( .2017 ,
משפחות יהודיות  --איראן  --טהרן --ספרת.
יהודים  --איראן  --טהרן  --ספרת.
יהודי איראן  --ישראל  --ספרת.
איראן  --היסטוריה  -- 1997-1979 --ספרת.
איראן  --היסטוריה , 1979 --מהפכה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ביט.אח תשע"ח
ביטון ,יעקב מחבר .אחותי בזהר  :שיר  /יעקב ביטון ; עורך :דרור בורשטיין .תל-אביב  :הליקון ;
רמת גן  :עילמור[ ,תשע"ח] ) 002463122( .2017ספרייה :
Literature

C2בן-משה.כש תשע"ז
בן משה ,גיל מחבר צלם .כשירח שח אל עץ המכנף  : 2012-2017 :רסיסים  /גיל בן משה .כפר-סבא
 :חנות הספרים )002460725( .2017 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ברו.תמ תשע"ח
ברונשטין-זוננברג ,שולמית -1966 ,מחבר .תמונות מכביש  / 90שולמית זוננברג-ברונשטיין ;
עריכה  :אלי הירש[ .תל אביב]  :ספרי עיתון  ,77תשע"ח . (002463132 )2018ספרייה :
Literature

C2לזר.נש תשע"ז
לזרע ,ענת חנה מחבר .נשיקה בשפתי השפה  /ענת חנה לזרע ; עורכת הספר :ריקי דסקל .חיפה :
פרדס ,תשע"ז  )002457275( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ערד.מו תשע"ח
ערד ,מיה מחבר .המורה לעברית  /מאיה ערד ; עריכה :אלי הירש .תל אביב  :חרגול  :מודן,
[תשע"ח] )002463746( .2018
נשים  --ספרת.
ספרייה :
Literature

C2רז.לק תשע"ז
רז ,יעקב מחבר מאייר .לקראת מה  /יעקב רז ; עריכה :ליאת קפלן ; רישומים :יעקב רז[ .תל
אביב ] :ספרי ירח חסר[ ,תשע"ז ) 002456194( .]2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שור.מל תש"ז
שורץ ,אליהו מחבר .מלחמה ואהבה  :רומן מחיי הארץ  /מאת א' שוורץ .תל אביב  :א' שורץ,
תש"ז) 002447296( .
ישראל  --היסטוריה  -- 1948-1917 --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שטי.אד תשע"ז
שטין ,אברהם שמואל בן ישראל 1911-1960 ,מחבר .אדרת אליהו  :סיפור שהוא היסטוריה  /א.ש.
שטיין ; עריכה מחודשת :תמר בן-מנחם (לבית שטיין)[ .חיפה]  :אחווה ,תשע"ז 002459034( .2017
)
שטין ,אברהם שמואל בן ישראל1911-1960 ,
ירושלים  --היסטוריה  --המאה ה-- 19-ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שקר.חו תשע"ח
שקרג'י ,נעה מחבר .חותמת חום  /נועה שקרג'י ; עורך :גלעד מאירי[ .חותמת חם][ .בני ברק ] :
הקיבוץ המאוחד ,תשע"ח ) 002457273( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C4בט.אוי תשנ"ו
בט ,שמואל , 1919-2000.אויף אייביק  :אויסגעוויילטע שריפטן  / 1970-1996שמואל באט .לאס-
אנזשעלעס  :שמואל באט בוך קאמיטעט)002468108( .1996 ,
יידיש ,ספרות  --תרגומים לאנגלית.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4בלק.בע תשס"ב
בלק ,יעקב .דער בעל-חלומות פון מאנהעטן  /יעקב בעלעק .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשס"ב .2002
( )002468102ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4גוט.וו תשכ"ו
גוטמן ,גולדה .די ווינטער-בלום  /גאלדע גוטמאן (קרימער) .בוענאס איירעס[  :מוציא לאור לא
ידוע]) 002463735( .1966 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4גול.או תשכ"ז
גולומב ,אברהם יצחק .1888-1982 ,אונדזער מארגן  :עסיי  /א .גאלאמב .פאריז  :אונזער קיום,
תשכ"ז ) 1967. (002468105
היסטוריה ישראלית.
פילוסופיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4גונ.צר תשנ"ה
גונד ,איזיק .צרור מכתבים ( / )1933-1935אייזיק געוואנד ; הביא לדפוס נתן יונתן ; התקנה
והגהה  -רבקה אסא .תל-אביב  :הר קסמים ברכה כהן-לוין ,תשנ"ה . (002468104 )1995
גונד ,איזיק.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4טבצ'.קל תשכ"ט
טבצ'ניק ,מנדל .1894-1975 ,קלמן בולאן  :ראמאן פון יידישן לעבן  /מענדל טאבאטשניק.
יאהאנעסבורג  :קאיאר ,תשכ"ט -1968תשל"א ) 002468179( .1971ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4ינס.אן תשל"ה
ינסוביץ ,יצחק , 1909-1990.אן אויסרוף צייכנס  :עסייען און פעליעטאנען  /יצחק יאנאסאוויטש.
תל-אביב :המנורה ,תשל"ה  )002468049( .1975ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4כהן.גו תש"ך
כהן ,יעקב בן אהרן .1900-1973 ,דער גורל פונעם ייד  :ערב-חורבן-ראמאן  /יעקב כהן (בן-אהרן).
[תל-אביב]  :י.ל .פרץ) 002468048( .1960 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4לוק.וו תרצ"א
לוקר ,מלכה , 1887-1990.וועלט און מענטש  :לידער  /מלכה לאקער ; פארווארט פון חיים
ליבערמאן .פאריזש  :טריאנגל )002463792( .1931 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4לנד.לי תשי"ט
לנדא ,יוסף .1905-2000 ,ליכטיקע קאיארן  :לידער און דערציילונגען  /י .לאנדע ; capa e
. Rio de Janeiro : Editôra Monte Scopus, 1959. frontespício de: R.M. Gryner
) (002463791ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4לסו.אי תש"ל
לסוין ,ליזר ..אין שטענדיקן געראנגל  :נאוועלע  /ל .לאסאווין .תל אביב  :ניי לעבן ,תש"ל .1970
( )002463793ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4לרמ.או תשנ"ט
לרמר ,ארטור .1908-2001 ,און דאך  -דעם מארגנרויט אנטקעגן  :עסייען /ארטור לערמער .תל-
אביב  :י.ל .פרץ ,תשנ"ט )002468134( .1999
אגודים מקצועיים יהודיים.
סוציאליסטים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4מן.פון תשל"ג
מן ,מנדל .1916-1975 ,פון גולן ביז שארם א-שייך  /מענדל מאן .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ג .1973
() 002468031ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4מנג.מג תשס"ח
מנגר ,איציק , 1901-1969.מגילה-לידער  /איציק מאנגער ; מיט א רוסישער איבערזעצונג פון
לידא קאמען[ . Тель-Авив :מוציא לאור לא ידוע]) 002460282( .2008 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4פינ.פא תשי"ד
פינברג ,לאון .דער פאר'משפט'ער דור ( :ראמאן אין פיר טיילן)  /ל .פיינבערג .נויארק  :ל .פיינבערג
יובל-קאמיטעט )002468139( .1954 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4קול.אל תרפ"ט
קולבק ,משה .?1896-1937 ,אלע ווערק  /משה קולבאק .ווילנע  :ב .קלעצקין002467842( .1929 ,
)ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4קול.זע תרצ"ז
קולבק ,משה .?1896-1937 ,זעלמעניאנער  /מוישע קולבאק .ווילנע  :ב .קלעצקין.1937 ,
( )002467849ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4קול.זע תשל"א
קולבק ,משה .?1896-1937 ,זעלמעניאנער  /מוישע קולבאק .מאסקווע  :סאוועטסקי פיסאטעל,
 )002463794( .1971ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4קול.מש תשי"ח
קולבק ,משה .?1896-1937 ,משיח בן אפרים און מאנטיק  /משה קולבאק .בוענאס איירעס  :דוד
לערמאן ,תש"י ) 002467839( .1950ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4קרמ.קא תשל"ז
קרמר ,רוזה .קאנטראסטן  :בראזיליאנער מאטיוון  /ראזע קרעמער .תל-אביב  :י.ל .פרץ-
ביבליאטעק ,תשל"ז  )002468044( .1977ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4שול.רי תשל"ה
שולשטין ,משה .1911-1981 ,א רינג אין א רינג  :זאמלונג פון עסייען פארצייכענונגען
רעפארטאזשן  /משה שולשטיין .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ה 1975. (002468034
)ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C4שצ'ו.צו תש"ם
שצ'וצ'ינסקי ,אשר חיים .צווישן ערד און ים  :לידער  /אשר שטשוטשינסקי .תל אביב  :י.ל .פרץ,
תש"מ ) 002463369( .1980ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C208ישר.לל תשע"ז
ישר ללב  :סיפורים מהחיים שיצאו לאור הטלוויזיה  /ליקט נתנאל סמריק .תל אביב :
, CONTENTONOWתשע"ז )002460663( .2017
ישראלים  --אנקדוטות.
ישראל  --הוי ומנהגים  --המאה ה -- 21-אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C208עור.שפ תשע"ח
עורי שפת עבר  :אלפיים שנות שירה על השפה העברית  :שירים ,פואמות ,פזמונים ,שירי ילדים /
עורכת :לאה צבעוני[ .תל אביב]  :צבעונים[ ,תשע"ח] . (002463547 )2018ספרייה :
Judaica

C408מגנ.גע תשל"א
מנגר ,איציק , 1901-1969.געציילטע ווערטער  :ליטעראטור-טעאטער און קונסט / 1929-1930
רעד .י .מאנגער ; עם מבוא מאת דב סדן .ירושלים  :האוניברסיטה העברית בירושלים  /החוג
לספרות יידיש ; בית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  /ארכיון איציק מאנגר ,תשל"א . 1971
) (002460653ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.1זול.גע תרפ"ד
זולוטרוב ,הלל .1865-1921 ,געקליבענע שריפטען  /דר .הלל זאלאטאראוו ; רעדאגירט פון יואל
ענטין .ניו יארק)  : H. Solotaroff Publication Committee, 1924. (002468181ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.1ינס.פנ תשל"א
ינסוביץ ,יצחק ..1909-1990 ,פנימער און נעמען  /יצחק יאנאסאוויטש .בוענאס-איירס  :קיום,
תשל"א-תשמ"ה ) 002463365( .1971-1985ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.1ירד.וו תשל"ט
ירדני ,מרדכי , 1908-1982.ווארט און קלאנג  :עסייען-עסייעטן-עסייעטקעס-פאעזיע  /מרדכי
ירדני .ניו יארק  :מלכה ,תשל"ט ) 002463533( .1979ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.1רבי.עס תשנ"ב
רביץ' ,מלך , 1893-1976..עסייען  /מלך ראוויטש ; געגרייט צום דרוק  -יאסל בירשטיין.
ירושלים  :נס ,תשנ"ב )002463366( .1992
סופרים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.1רפו.רי תשכ"ט
רפופורט ,יהושע .1895-1971 ,ריזן און קארליקעס אונטער איין דאך  :עסייען  /י .ראפאפארט.
מעלבורן  :דפוס הרשל ואנקע באכראך) 002463368( .1969 ,ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C408.8רוי(ה) תש"ח
ה .רויזענבלאט יובל-בוך  :צו זיין זיבעציקסטן געבוירנטאג .לאס אנגעלעס  :ה .רויזענבלאט יובל
קאמיטעט)002467851( .1948 ,
רויזנבלט ,ה., 1878-1956
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C409ניג.בל תשמ"ה
ניגר ,שמואל .1883-1955 ,בלעטער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור  /ש .ניגער .ניו יארק :
ש .ניגער בוך-קאמיטעט ביים אלוועלטלעכן יידישן קולטור-קאנגרעס) , 1985. (002468130
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C409צני.וו תשנ"ז
צנין ,ישעיהו מרדכי .דאס ווארט מיין שווערד  :עסייען פלוס  /מ .צאנין .תל-אביב  :ה .לייוויק
פארלאג ,תשנ"ז )002468127( .1997
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C409.2שפי(ברי )תשנ"א
בריוו צו ישעיה שפיגל פון א פארלאשענער וועלט .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשנ"א 1990.
) (002468172
שפיגל ,ישעיהו, 1906-1990
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

C409.2שפי(ישע )תשמ"ו
ישעיהו שפיגל .ת"א [ :מוציא לאור לא ידוע])002468121( .1986 ,
שפיגל ,ישעיהו -- 1906-1990 ,בקרת ופרשנות.
סופרים יידיים.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

)D4(64טיט.בת תשע"ה
טיטוואן בתפארתה  :ובסופו קונטרס יצחק ירנן  :פיוטים לחכמי טיטוואן ,ובראשם ...רבינו יצחק
בן וואליד[ .תיטואן בתפארתה] .בית שמש  :איחוד יהודי טיטוואן וגלילותיה ,תשע"ה-תשע"ז.
()002462554
וליד ,יצחק בן שם טוב.
תפלות .זמירות ופיוטים.
תיטואן (מרוקו)
יהודים  --מרוקו  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D47צ'כו.נש תשל"ט
צ'כובר ,שיה .נשמה-ליכט ( :היים און חורבן)  /שיע טשעכעווער (שיע חיהלע לייב ברוכס) .תל-
אביב  :ניי-לעבן)002468428( .1979 ,
צ'כובר ,שיה.
שואה  --ספורים אישיים.
יהודים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

D478היר.ני תשל"ח
הירשהויט ,יחיאל .דער ניגון פון נעכטן  /י .הירשהויט .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ח .1978
()002468132
שואה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

D644.092צוק.זכ תשכ"ב
צוקרמן ,ברוך .1887-1970 ,זכרונות  /ברוך צוקערמאן .ניו-יארק  :אידישער קעמפער ,תשכ"ב-
תשכ"ו )002463370( .1962-1966
צוקרמן ,ברוך, 1887-1970
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

E092זרב.אי תשכ"ו
זרבבל ,יעקב ..1886-1967 ,אין טעג פון מלחמה און רעוואלוציע  :בלעטער פון א לעבן  /י .זרבבל.
[תל אביב]  :י.ל .פרץ ,תשכ"ז )002468498( .1966
זרבבל ,יעקב1886-1967 ,
ציונים סוציאליסטיים  --ביוגרפיה.
ציונות סוציאליסטית  --בריה"מ.
ארה"ב  --תאור וסיור.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

E092מיכ.קו תשע"ז
מיכור ,שרה מחבר .הקומה שמעל  /שרה מייכור ; עריכה :איילת וידל ; איורים :אלחנן בן-אורי .
[נתניה]  :שרה מייכור[ ,תשע"ז])002448279( .
מיכור ,שרה.
שכול.
ילדים מגבלים  --טפול  --ישראל.
התמודדות בחיים ,מימניות  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092עפר(עפר) תשע"ח
עפר ,מיכאל מחבר .אני ,אמא והבית הלאומי  /מיכאל (מייקל) עופר ; עריכה :סיונית רובינשטיין.
[אני ,אמא והבית הלאמי] .תל-אביב  :עולם חדש ,תשע"ח ) 002463889( .2017
עפר ,מיכאל.
הירש ,ולטר
הירש ,אילזה
עברית ,מכתבים.
נשים  --ישראל --ביוגרפיה.
חברי קבוצים  --ביוגרפיה.
בית אלפא  --ביוגרפיה.
רחביה (ירושלים  :שכונה ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.2415טרו.הת תשע"ז
טרופר ,בנימין -1981 ,מחבר .התפתחות שיטת השיירות לגוש עציון והגורמים לכישלונה בשלב
'המלחמה הבין-קהילתית' ( )30.11.1947-14.5.1948ערב נפילת הגוש במלחמת העצמאות  /בנימין
טרופר[ .התפתחות שיטת השירות לגוש עציון והגורמים לכשלונה בשלב 'המלחמה הבין-קהלתית'
( )30.11.1947-14.5.1948ערב נפילת הגוש במלחמת העצמאות ].תשע"ז )002463101( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
שירוֹת  --ישראל  --גוש עציון  --היסטוריה.
מלחמת הקוממיות  --ישראל  --גוש עציון.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --גוש עציון.
גוש עציון  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
ספרייה :
Judaica

E114אופ.ככ תשע"ז
אופנהימר ,יהודית -1960 ,מחבר .כיכר ציון  -פרשנות של מקום  /מאת :יהודית אופנהיימר[ .ככר
ציון  -פרשנות של מקום] .תשע"ז )002467840( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
ככר ציון (ירושלים)
ככרות  --ישראל  --ירושלים.
ארכיטקטורה  --ישראל  --ירושלים.
טרוריזם  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה.
ירושלים  --היסטוריה.
ירושלים  --בנינים ומבנים.
ירושלים  --תאור וסיור.
ספרייה :
Judaica

E114צזנ.יר תשע"ח
צזנה ,שלמה מחבר צלם .ירושלים  100 -נקודות חן  /שלמה צזנה ; תצלומים :שלמה צזנה ,יוסי
זמיר ,שי בן עמי [ו 3-אחרים][ .ירושלים  100 -נקדות חן] .ירושלים  :ספריית בית-אל ,תשע"ח
. (002459783 )2017
ירושלים  --תאור וסיור.
ירושלים  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E153צ'רנ.טא תשי"ג
צ'רנובצקי ,ולול ..1898-1971 ,א טאג-בוך פון א אידן ,וואס האט נישט געוואלט פארן קיין ישראל
 /וו.טשערנאוועצקי .בוענאס איירעס  :דער ארגענטינער מאגאזין)002468173( .1953 ,
ישראל  --תאור וסיור.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

E306.742דני.לפ תשע"ז
דניאל ,דריה -1980 ,מחבר" .לפעמים החתול גם מת וגם חי"  :נרטיבים מורכבים של נשים בזנות /
דריה דניאל .תשע"ז )002463610( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
זונות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
זונות  --ישראל  --עמדות.
זנות  --ישראל  --דעת קהל.
זנות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

E328ציד.בי תשכ"ט
צידון ,אשר מחבר .בית הנבחרים  :מורה נתיבי הכנסת בחקיקה ובממשל  /אשר צידון .מהד' ה
בצרוף מילואים ,מפתח מקיף ותמונות ..ירושלים  :אחיאסף. (000312943 )1969 ,
ישראל .הכנסת
חברי כנסת.
ספרייה :
Social Sciences

E331.28סמק.הש תשע"ז
סמקאי ,אמציה -1981 ,מחבר .השפעות תמריצים להעסקת אוכלוסיות מיוחדות על הפרט ,על
הקבוצה ,על הפירמה ועל המשק  /מאת :אמציה סמקאי[ .השפעות תמריצים להעסקת
אוכלוסיות מיחדות על הפרט ,על הקבוצה ,על הפירמה ועל המשק] .תשע"ז )002463613( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לכלכלה.
תמריצים בתעשיה  --ישראל.
העדפה מתקנת  --ישראל.
מפעלים עסקיים  --הבטים כלכליים  --ישראל.
מפעלים עסקיים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
תעסוקה  --הבדלי המינים  --ישראל.
חרדים  --תעסוקה  --ישראל.
חרדים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים חרדיות  --תעסוקה  --ישראל.
נשים חרדיות  --ישראל  --מצב חברתי.
ערבים פלשתינאים  --תעסוקה  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
נשים ערביות פלשתינאיות  --תעסוקה  --ישראל.
נשים ערביות פלשתינאיות  --ישראל  --מצב חברתי.
ישראל  --מדיניות כלכלית  --הבטים חברתיים.
ספרייה :
Economics

E339.46רון.גי תשע"ז
רון ,מירית -1988 ,מחבר .גישות רב-ממדיות למדידת עוני  :המקרה של ישראל  /מירית רון.
[גישות רב-ממדיות למדידת עני] .תשע"ז ) 002463405( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
עני  --ישראל  --מדידה.
עני  --ישראל  --סטטיסטיקה.
משקי בית  --ישראל  --סטטיסטיקה.
ספרייה :
Economics

E347.09פינ.בח תשע"ז
פינצק ,הלה -1987 ,מחבר .בחינת שלוש פרקטיקות מאחות בישראל :דין תורה ,סולחה וצדק
מאחה  /הילה פיינצק .תשע"ז )002462668( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה לקרימינולוגיה.
צדק מאחה  --ישראל.
ישוב סכסוכים (משפט ) --ישראל.
גשור  --ישראל.
ענישה  --ישראל.
משפט אזרחי  --ישראל.
משפט פלילי  --ישראל.
משפט עברי ומדינת ישראל.
בתי דין רבניים  --ישראל.
משפט אסלאמי  --ישראל.
בתי דין אסלאמיים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E355.345רפו.צב תשע"ח
רפואה צבאית  :עיונים בסוגיות רפואיות בתולדות כוח המגן וצה"ל  /עורך :ניר מן .מושב בן שמן
 :מודן) , [2018]. (002462796
ישראל .צה"ל .חיל רפואה  --היסטוריה.
רפואה צבאית  --ישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Social Sciences

E362.732אבי.קש תשע"ח
אבישאול ,מיכל -1986 ,מחבר .הקשר בין משתני הסביבה הארגונית וקבלת הדרכה לבין שחיקה
נפשית בקרב אנשי הצוות החינוכי-סוציאלי בפנימיות לילדים ונוער בסיכון  /מיכל אבישאול.
[הקשר בין משתני הסביבה הארגונית וקבלת הדרכה לבין שחיקה נפשית בקרב אנשי הצות
החנוכי-סוציאלי בפנימיות לילדים ונער בסכון] .תשע"ח ) 002463423( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
התנהגות ארגונית  --ישראל.
שחיקה (פסיכולוגיה)
בשלות (פסיכולוגיה)
פנימיות  --ישראל  --צות  --פסיכולוגיה.
צותים במקומות עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
איכות חיים בעבודה  --ישראל.
לחץ בעבודה  --מניעה.
עובדים ,הדרכה  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פרישה מעבודה  --ישראל --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

E364.153שטמ.הת תשע"ח
שטמפפר ,אורית -1991 ,מחבר .התמודדותם של חברים בקהילה הדתית לאומית עם רבנים
פוגעים מינית  /אורית שטמפפר[ .התמודדותם של חברים בקהלה הדתית לאמית עם רבנים
פוגעים מינית] .תשע"ח )002463407( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
רבנים  --ישראל  --התנהגות מינית.
עבריני מין  --ישראל  --דעת קהל.
פשעי מין  --ישראל  --דעת קהל.
פשעי מין  --הבטים דתיים  --יהדות.
ציונים דתיים  --ישראל  --עמדות.
ציונים דתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ציונות דתית  --הבטים חברתיים --ישראל.
הסתגלות (פסיכולוגיה)  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E365.42אטר.חו תשע"ז
אטרקצ'י קובו ,יערית- 1985 ,מחבר .החוויה הפנומנולוגית של מדריכים במעונות לנוער בסיכון /
יערית אטרקצ'י קובו[ .החויה הפנומנולוגית של מדריכים במעונות לנער בסכון] .תשע"ז .2017
() 002463409
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
חויות  --הבטים פסיכולוגיים.
מדריכי פנימיות  --פסיכולוגיה.
מדריכי פנימיות  --עמדות.
נער בעיתי  --טפול מוסדי  --ישראל.
פנומנולוגיה.
ספרייה :
Social Sciences

E370.92אלו.מק תשע"א
אלוני ,רמי מחבר .מקלו ,קולו ותרמילו  :רשימות משדה החינוך  /רמי אלוני ; צילום :אסנת בר-
אור .ירושלים  :אבני ראשה  -המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית ,תש"ע [תשע"א] . 2011
() 002467869
אלוני ,רמי
בית הספר המשתף חוף הכרמל (מעגן מיכאל)
מורים להיסטוריה  --ישראל  --ביוגרפיה
מחנכים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מורים מנחים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
מנהיגות חנוכית  --ישראל.
חנוך קבוצי  --ישראל.
חנוך  --ארועים.
ספרייה :
Education

E371.1024יעק.קש תשע"ה
יעקבי-זילברברג ,לירז -1969 ,מחבר .הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי
סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים  /מאת :לירז יעקובי
זילברברג[ .הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות נהול כתה של מורים
לבין מאפיני התנהגות של תלמידים] .תשע"ה ) 002463190( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
כתה ,נהול  --דעת קהל.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
מורים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מורים  --ישראל  --עמדות.
תלמידים  --ישראל  --עמדות.
משמעת בבתי ספר  --ישראל.
פרסים וענשים בחנוך.
התנהגות של מתבגרים.
ספרייה :
Education

E371.192שתפ.על תשע"ח
שותפים  :על יחסי הורים  -בית ספר  /עורכת :נעמי מנדל-לוי ; תרגום מאנגלית :נתן שלום.
[שתפים] .ירושלים  :אבני ראשה ,המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית[ ,תשע"ח .]2017
()002467870
חנוך  --השתתפות הורים  --ישראל.
הבית ובית הספר  --ישראל.
הורים-מורים ,יחסים  --ישראל.
קהלה ובית הספר  --ישראל.
ספרייה :
Education

E371.2012עמנ.וה תשע"ח
עמנואל-נוי ,דליה מחבר" .והדרך עודנה נפקחת לאורך"  :מנהלות בתי ספר כמנהיגות פדגוגיות /
דליה עמנואל-נוי ,כרמלה גינת ,עירית דיאמנט"[ .והדרך עודנה נפקחת לארך"] .מהדורה ראשונה..
[תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ח] ) 002467867( .2018
נשים מנהלות בתי ספר  --ישראל.
נשים בחנוך  --ישראל.
מנהיגות חנוכית  --ישראל.
ספרייה :
Education

E371.83עמר.למ תשע"ז
עמרם אשרוב ,ענב -1977 ,מחבר .למידה מהצלחות ומכישלונות בזיקה לאקלים הארגוני הבלתי
פורמלי במועצת נוער רשותית  /עינב עמרם אשרוב[ .למידה מהצלחות ומכשלונות בזקה לאקלים
הארגוני הבלתי פורמלי במועצת נער רשותית] .תשע"ז ) 002462276( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הצלחה בגיל ההתבגרות.
כשלון (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
נער  --ישראל.
מנהיגות קהלתית  --ישראל.
מועצות תלמידים  --ישראל.
חנוך בלתי פורמלי  --ישראל.
תרבות ארגונית  --ישראל.
למידה ארגונית  --ישראל.
ספרייה :
Education

E373.12012גפן.תפ תשע"ח
גפן-סיטון ,חגי -1984 ,מחבר .תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית"
 /חגי גפן-סיטון[ .תפיסות מנהלים בדרג בינים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית"] .תשע"ח
)002462271( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
שנוי חנוכי  --ישראל  --דעת קהל.
בתי ספר ,תכניות שפור  --ישראל  --דעת קהל.
שיטות הוראה  --ישראל  --דעת קהל.
למידה.
הוראה יעילה.
ספרייה :
Education

E379.11ארד.הש תשע"ז
ארד ,עדי , 1990-מחבר .השפעת המגזר השלישי על מוסדות החינוך בישראל  /עדי ארד[ .השפעת
המגזר השלישי על מוסדות החנוך בישראל] .תשע"ז )002463263( .2017
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
קרן טרמפ.
עמתת אחרי.
עמתת חיים בפלוס.
מוסדות ללא כונת רוח  --ישראל.
ארגונים לא ממשלתיים  --ישראל.
שתוף פעלה בין המגזר הפרטי והצבורי  --ישראל.
הפרטה בחנוך  --ישראל.
חנוך  --הבטים כלכליים  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E658.422מנו.די תשע"ח
מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות  :דוח ביקורת מיוחד[ .מנוי דירקטורים בחברות
ממשלתיות] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ח . (002463847 )2017
דירקטורים בתאגידים  --בחירה ומנוי  --ישראל.
תאגידים ממשלתיים --ישראל.
ספרייה :
Economics

E707חנו.לא תשע"ח
חינוך לאמנות  :אסתטיקה ואתיקה  /עורכים :שי פרוגל ודורית ברחנא-לורנד[ .חנוך לאמנות ].
[בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ; [תל אביב]  :מכון מופת ,תשע"ח ) 002467864( .2017
אמנות  --למוד והוראה  --ישראל.
אסתטיקה  --למוד והוראה  --ישראל.
אתיקה --ישראל.
אמנות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
גישה אינטרדיסציפלינרית בחנוך  --ישראל.
ספרייה :
Education

T17מקר.לי תש"ן
תנ"ך ..איכה ..תשע"ז ..תל אביב ..איכה  /עם מבוא ופירוש מאת יעקב קליין .תל אביב  :עם עובד
[ ;תשע"ז  .]2017ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,
) (002463294
תנ"ך -- .איכה  -- --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Judaica

T24תשע"ז
תנ"ך ..תורה ..תשע״ז ..ירושלים ..חמישה חומשי תורה ותפילות לשבת[ .חמשה חמשי תורה
ותפלות לשבת] .ירושלים  :קורן)002455465( .2017 ,
אמסטרדם (הולנד ) --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T33מזר.מע תשע"ז
מזרחי ,ראובן רועי מחבר .מעשה שהיה  :סוגיית דוד ובת-שבע ,עפ"י שיטות רש"י ,תוספות ,
ראשונים ואחרונים על סדר המעשה בנ"ך ורוב סוגיות בגמרא  /ראובן רועי מזרחי .ירושלים :
[מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז [)002462647( .]2017
דוד (אישיות תנכית)
בת שבע (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שמואל ב .פרק יב  -- --באורים
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T188אבי.רא תשע"ח
אבישור ,יצחק מחבר .ראשית ישראל באור הברכות לשבטים והשירה הקדומה עד לימי דוד /
יצחק אבישור .תל-אביב  :פרסומי מרכז ארכיאולוגי ,תשע"ח )002463095( .2017
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
עברית ,שירה תנכית  --היסטוריה ובקרת.
ברכות וקללות בתנ"ך.
ספרייה :
Judaica

T278כהן.מש תשע"ח
כהן ,מאיר שמחה מחבר .משך חכמה  :על התורה / ...מאתי הרב מאיר שמחה כהן מדווינסק; ...
עם מראי מקומות לכל המובאות בדברי רבינו וביאור מקיף ...מאתי יהודה בן אברהם שמחה ...
קופרמן .מהדורה חדשה ומתוקנת ומורחבת ..ירושלים  :משפחת קופרמן ,תשע"ח) 002463289( .
כהן ,מאיר שמחה ..משך חכמה
כהן ,מאיר שמחה  --משנתו.
כהן ,מאיר שמחה ..משך חכמה  --ציטטות  --ערכים לפי אלף בית.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278משה.קה תשס"ד
משה בן אברהם ,הכהן ,מחבר .קהלת משה  ... :אשר הביא לנו זה משה האיש ...אשר איזן וחיקר
ואסף וליקט / ...מגאוני הזמן ובראשם מן הגאון מ"ו שמשון מאוסטראפאלי ואחריו הגאון ר'
יונתן מפראג ואחריו בשם הגאון מו' יצחק איש הורוויץ אב"ד דק' הומבורג ושאר גאונים ; חברם
הדרשן מו' משה במה"ו אברהם הכהן ,מתושבי ק"ק טשודנוב הסמוך לק 'בראדיטשוב ,והביא לנו
לבית הדפוס בשנת תקנ"ג .במהדורה חדשה ומתוקנת ..נתניה  :מכון יודעי בינה ,תשס"ד.
()002459564
קטן ,מרדכי יעקב בן פסח אברהם
תנ"ך .תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278סופ.חת תשע"ח
סופר ,משה בן שמואל 1762-1839 ,מחבר .חתם סופר  :על התורה  -מהדורת מיהאלעוויץ
[מיכאלאווצע ,תרצ"ט][ .חתם סופר .תורה] .לונדון  :יהושע אליקים גרינצווייג ,תשע"ח .
) (002463386
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278ריד.בי תשע"ז
רידר ,ישעיה בן שמואל יוסף מחבר .בית ישעיה  :על חמשה חומשי תורה  :ביאורים ורעיונות
בפסוקי התורה ,מיוסדים על אדני רבותי ... / ...ישעי' באאמו"ר ר' שמואל יוסף ריעדער .ברוקלין
: Shmuel Rieder,תשע"ז )002467930( .'17
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278.08לנד.נר תשע"א
לנדא ,מאיר נתן נטע ,מחבר .נר יהושע על התורה  :באידיש  :א רייכע זאמלונג פון קורצע דברי
תורה על סדר הפרשיות ,געקליבענע פערל ווערטער בדרך דרוש וחריפות ,מוסר וחסידות ,שיינע
משלים און אינטערעסאנטע עובדות מגאונים וצדיקים ... /צוזאמגעקליבן ,צוזאמגעשטעלט און
ארויסגעגעבן דורך מאיר נתן נטע סג"ל לנדא .ברוקלין ,ניו יארק  :נ .לנדא ,תשע"א -2010תשע"ז
)002401338( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Yiddish

T307עז-והדר תשע"ז
תנ"ך ..נ"ך ..תשע"ז ..בית שמש ..נביאים וכתובים  :מקרא מפורש  :ביאור המקרא  -ביאור
משולב ...עם ציונים והערות ,הקדמות ורקע ; ...ביאור רש"י  -ביאור משולב ...עם כותרות ,ציונים
והערות ; תוכן הספר  -נושאי הפרקים ,מועדי ומקומות ...בראש הספר ; מבוא לספר  -רקע...
פרטים על התקופה והמקומות והאישים ; ...ציורים ומפות / ...על ידי ...עוז והדר מפעל תנ"ך
המבואר .בית שמש  :עוז והדר ,תשע"ז) - (002463281ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T317בסמ.עט תשע"ז
תנ"ך ..יהושע ..תשע"ז ..ליקווד ..עטרת צבי  ... :חידושים וביאורים על ספר יהושע ... / ...ע"י
גרשון בלאאמו"ר ...נפתלי בסמן .לייקוואוד  :מכון באר התורה ,תשע"ז []. (002467900 )2017
בסמן ,צבי בן נפתלי הרץ
ברקוביץ ,גיננדל
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417אבר.בא תשע"ח
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ח ..ירושלים ..תהלים  :עם פירוש באר אברהם  /מאת ...רבי אברהם בן
הגר"א מוילנא ; ערוך עפ"י כת"י ודפוס ראשון ,עם הערות ,ביאורים ומראי מקומות ,מאת הרב
דוד נחמן רובינשטיין .ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ח ) 002468199( .2018ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417לוי.עב תשע"ז
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ז ..בואברן ..תהלים  :עם פירוש עבודת עבודה  /אשר זכינו לשמוע מאת...
מרן משולם פייש סג"ל לאווי ,אבדק"ק טאהש .מהדורה חדשה עם הוספות ..קרית טאהש  :מכון
עבודת הלוים ,תשע"ז  )002468554( .'17ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487ויס.פר תשע"ח
ויס ,צבי הירש בן דוד אליהו מחבר .פרסומי ניסא  :נס פורים ,מסופר לפי מדרשי חכמינו ... :
סיפור פרטי הנס עפי"ד חכמינו בש"ס ומדרשים ותרגומים ,בתוספת מקורות וציונים ...וביאורים
והערות מלוקטים מתוך אלפי ספרים ...מסודר על פסוקי מגילת אסתר ... / ...נקבצו ...ע"י ...צבי
הירש ווייס[ ...פרסומי נסא] .מהדורא שביעית ..ברוקלין  :צבי הירש ווייס ,תשע"ח .'18
()002468209
תנ"ך -- .אסתר  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מדרש.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487פוז.דו תשע"ח
פוזן ,יעקב ישראל עורך .דורש טוב  -מגלת אסתר  :אוצר דרשות ,דברי מוסר ,חזוק והתעוררות,
הכוללים משלים ...וספורי מופת על ספור המגלה והלקחים העולים ממנה ,ופנינים על סדר המגלה
 /שדלינו מתוך מאות דרשות שנאמרו מפיהם של גדולי ה'דרשנים 'בדורנו ; נלקט ונערך ע"י יעקב
ישראל בלאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן ; אלו שנשתתפו עמנו במלאכת העריכה :הרב צבי יוסף
שכטר [ו 9-אחרים][ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ח ) [2018]. (002468184
תנ"ך -- .אסתר  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --ספורי מעשיות.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487קדו.מק תשע"ח
תנ"ך ..אסתר ..תשע"ח ..בני ברק ..מקדש מלך  :על מגילת אסתר  :חידושים וביאורים ...במדרשי
חז"ל ובדברי ...הראשונים והאחרונים ,ומצורף אליו תרגום שני עם פתשגן הכתב  ... /אהרון
בלאאמו"ר ...יהודה קדוש .בני ברק  :צוף ,תשע"ח []. (002467855 )2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T490.7אבן-עזרא תשע"ח
תנ"ך ..דניאל ..תשע"ח ..ירושלים ..דניאל  :עם פירושי אבן עזרא :הפירוש הארוך והפירוש הקצר
 /מאת רבי אברהם בן עזרא ; יוצא לאור על פי כתבי יד והדפסות קודמות ,עם מבואות ,הערות
וביאורים וליקוטים ,מאת הרב מרדכי שאול גודמן .ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ח .2018
()002468200
תנ"ך -- .דניאל  -- --לשון ,סגנון
ספרייה :
Judaica

C-203
ביכורים [הקלטת שמע] [בכורים [הקלטת שמע]] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע]1990 ,
() 002463420
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Hasidim -- Music -- Sound recordings
MU
Music Reading Room

C-204
נעימות ארצישראליות ,ניגונים חסידיים ,מנגינות כליזמרים [הקלטת שמע] [נעימות
ארצישראליות ,נגונים חסידיים ,מנגינות כליזמרים [הקלטת שמע]] .ירושלים  :עקיבא בן חורין,
[) 002463422( ]?1990
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Hasidim -- Music -- Sound recordings
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-122
שמר ,נעמי מלחין מבצע .שיר נולד [הקלטת שמע]  :השירים היפים של נעמי שמר .תל אביב :
ישראדיסק) 002463429( .]?-197[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית.
ספרייה :
Music Reading Room

C-205
גולדברג ,ארקדי מלחין .חגי ישראל [הקלטת שמע]  /המוסיקה של המלחין :ארקדי גולדברג ;
המלים של המשורר אברהם יודוביץ[ .ישראל] [ :שלישית מגמה]) 002463768( ]?1990[ ,
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-123
השירים הגדולים של  30השנים [הקלטת שמע] רמת גן  :הד ארצי) 002463779( 1978 ,
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

