
 2017ספטמבר  –פריטים חדשים 
 

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

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 

 
 

תיה שטראוס ; עורכת המהדורה שטראוס, בתיה מחבר. מדריך לתזמורת ]משאב אלקטרוני[ / ב
דיגיטלית: עטרה איזקסון. ]מדריך לתזמרת ]משאב אלקטרוני[[. מהדורה שלישית -השלישית

 ( 001181868) 2017תשע"ז  ,תבורי-מתוקנת. כפר ויתקין : מ. שטראוס

 .מדריכים --תזמור 

 .מדריכים --תזמרת 

 .למודים ותרגילים --כלי נגינה 

 

 
על לישראל ונגזרותיה / רות -ן חזון יפרע עם ]משאב אלקטרוני[ : מטרתגביזון, רות מחבר. באי
מכון טכנולוגי לישראל, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע -גיבזון. חיפה : הטכניון

 ( 002453580) .2006וטכנולוגיה ]תשס"ו[ 

 .ישראל --זכיות האזרח 

 .ישראל --דמוקרטיה 

 .ישראל -- יהדות ומדינה

 .יטיקה וממשלפול --ישראל 

 

 

פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שירות  .אלסטר, סוזן מחבר
לקחים וקווים מנחים מהספרות / סוזן אלסטר, ג'ק חביב, יקותיאל צבע.  : []משאב אלקטרוני

]פתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שרות ]משאב אלקטרוני[ :[. 
. 2010מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תש"ע -ג'וינט-מאיירס : ירושלים

(002453658 ) 

 .הערכה --ישראל  --שרותים חברתיים 

 

 
חרובי. ]מסע בין -מסע בין ירושלים, תהלים ועגנון באמנויות ]משאב אלקטרוני[ / עריכה: יעל מירו

רוני[[. ]ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך, ירושלים, תהלים ועגנון באמניות ]משאב אלקט
 ( 002453763. )2017תשע"ז 

 (תיכוני)למוד והוראה  --עגנון, שמואל יוסף 

 .באמנות --עגנון, שמואל יוסף 

 .באמנות -- -- תהלים --תנ"ך. 

 (למוד והוראה )תיכוני -- --תהלים  --תנ"ך. 

 (תיכוני)למוד והוראה  --ירושלים 

 .באמנות --ירושלים 

 

 

מיסטית של הרבי מנחם מנדל שניאורסון -מחבר. התודעה המשיחית -1960 ,אוריה, ראובן-הכהן
משאב אלקטרוני[ / מאת ראובן הכהן אוריה. רמת גן : ] (1994-1902)מלובביץ' הרממ"ש 

 ( 002453772. )2016תשע"ז  ,אוניברסיטת בר אילן

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

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

 

 



תחמוצות מתכתיות גבישיות בעזרת -מימית של ננו-מחבר. סינתזה אל -1985נאור, אפרת, -אוחיון
נאור. רמת גן : אוניברסיטת בר -אפרת אוחיון :מיקרו ]משאב אלקטרוני[ / מאת-סונוכימיה וגלי

 ( 002453774. )2016לן, תשע"ז אי

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

 .ביוסינתזה

 .מיקרוגלים

 .סונוכימיה

 

 

מחבר. ירושלים ויהודה במאה הראשונה ותחילת המאה השנייה  -1977שולמית ויקי,  ,טרם
שולמית ויקי טרם. משאב אלקטרוני[ : רצף ותמורה בתרבות הקראמית / מאת: ]לסה"נ 

 : ]ירושלים ויהודה במאה הראשונה ותחילת המאה השניה לסה"נ ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 ( 002453778. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ירושלים -- ישראל --קדרות עתיקה 

 .(יהודה )אזור --ישראל  --קדרות עתיקה 

 .ירושלים --ישראל  -- (חפירות )ארכיאולוגיה

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

 .עתיקות --ירושלים 

 .עתיקות --יהודה )אזור( 

 

 

מחבר. הקשר בין אמון המטופל במטפל בעת הליך הסכמה מדעת והבנת מידע  -1989אוזן, גאל, 
אי, לבין שביעות רצון ורמות חרדה לפני ניתוח ]משאב אלקטרוני[ / גאל אוזן. ]הקשר בין אמון רפו

המטפל במטפל בעת הליך הסכמה מדעת והבנת מידע רפואי, לבין שביעות רצון ורמות חרדה לפני 
 ( 002453787. )2017נתוח ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .אמון וספק

 .רופא וחולה

 .חולים, השתתפות

 .פסיכולוגיה --חולים 

 .קבלת החלטות --רפואה 

 (הסכמה מודעת )משפט רפואי

 .שביעות רצון

 .חרדה

 .הבטים פסיכולוגיים -- כירורגיה

 

 
מחיר מניותיה, לאחר פרסום מחבר. השפעת פטנט חדש של חברה על  -1977אלברט, איציק, 

משאב אלקטרוני[ / מאת: איציק אלברט. ]השפעת ]בקשה לרישום הפטנט ולאחר אישור הפטנט 
לאחר פרסום בקשה לרשום הפטנט ולאחר אשור הפטנט  ,פטנט חדש של חברה על מחיר מניותיה

 ( 002453788[. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ] : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 .בית הספר למנהל עסקים --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .פטנטים

 .פטנטים, רשיונות

 .מחירים -- מניות

 .הערכת שוי --תאגידים 

 

 

 



בהט, אבנר מחבר. קולות מקדם ומים ]משאב אלקטרוני[ : מחקרים במוזיקה יהודית וישראלית / 
 ( 002453790) 2016א. בהט,  : [אבנר בהט. ]ישראל

 .מוסיקה --יהודים 

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --מוסיקה 

 .ישראל --מלחינים 

 

 

מודל המידע המשולב': מודל תיאורטי ויישומי לשינוי התנהגותי ' .מחבר -1970ויסמן, רוית, 
)הפחתת משקל( באמצעות תכנית מובנית מבוססת מידע וטכנולוגיה )אתר אינטרנט אישי או 

חכם( ]משאב אלקטרוני[ / מאת רוית ויסמן. ]'מודל המידע המשלב': מודל -ניידאפליקציה בטלפון 
תיאורטי וישומי לשנוי התנהגותי )הפחתת משקל( באמצעות תכנית מבנית מבססת מידע 

 : חכם( ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן-אתר אינטרנט אישי או אפליקציה בטלפון נייד)וטכנולוגיה 

 ( 002453791. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .שנוי התנהגות --אנשים שמנים 

 .מניעה --השמנת יתר 

 .הרזיה

 .תכניות התערבות

 .אתרים באינטרנט

 .ישומונים

 

 

ולוגיים מחבר. מודל טיפוח הכוונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכ -1978מינסקר, ענבל, -קולושי
אוטונומיה, שייכות ויכולת, להעלאת הישגים בפתרון בעיות במתמטיקה /  : []משאב אלקטרוני

מינסקר. ]מודל טפוח הכונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכולוגיים ]משאב -מאת: ענבל קולושי
 ( 002453794. )2017אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 (פסיכולוגיה)אוטונומיה 

 (למידה )פסיכולוגיה

 (שיכות )פסיכולוגיה חברתית

 .הבטים פסיכולוגיים --השגים למודיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --למוד והוראה )יסודי(  --מתמטיקה 

 .למוד והוראה --פתירת בעיות 

 .בעיות ותרגילים --מתמטיקה 

 .ת התערבותתכניו

 

 

מחבר. הרמן הסה וההגות הבודהיסטית ]משאב אלקטרוני[ :  -1976 ,קרביץ, גיטל-סימקוביץ
סוגיות מרכזיות בכתביו של הסה ובפילוסופיה הבודהיסטית והזיקה ביניהן / מאת: גיטל 

 ( 002453802. )2014אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד  : קרביץ. רמת גן-סימקוביץ

 .ת ופרשנותבקר --הסה, הרמן 

 .המחלקה לספרות משוה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 הסה, הרמן.. נדודים

 הסה, הרמן.. הקיץ האחרון בחייו של קלינגסור

 הרמן.. זאב הערבה ,הסה
 הסה, הרמן.. נרקיס וגולדמונד

 .פילוסופיה -- בודהיזם

 

 



שפט, תרבות, אתיקה, פוליטיקה / עורכים: מ : [ניגוד עניינים במרחב הציבורי ]משאב אלקטרוני
ארז, דורון נבות, מרדכי קרמינצר. ]נגוד ענינים במרחב הצבורי ]משאב אלקטרוני[[. -דפנה ברק

 ( 002453815. )2009ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה ; נבו, תשס"ט 

 .ישראל --נגוד ענינים 

 .ישראל --אתיקה מקצועית  --עובדי צבור 

 .ישראל --וליטית אתיקה פ

 .ישראל -- אתיקה בשרות המדינה

 .ישראל --אתיקה משפטית 

 .עובדים בשרות הצבורי --ישראל 

 .ישראל --משפט פלילי 

 .ישראל --שחיתות )פוליטיקה( 

 .ישראל --הבטים מוסריים ואתיים  --מנהל צבורי 

 

 

: לכבוד ד"ר מנחם הורוויץ  תיאוריה, מדיניות ויישום : [מגמות בקרימינולוגיה ]משאב אלקטרוני
חובב, ל' סבה, מ' אמיר. ירושלים : המכון למחקרי חקיקה ולמשפט  'בהגיעו לגבורות / עורכים: מ

השוואתי על שם הרי ומיכאל סאקר, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה 
 ( 002453822. )2003תשס"ג  ,העברית בירושלים

 ולוגהורביץ, מנחם, קרימינ

 .ישראל -- אסירים

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --ילדים 

 .ישראל -- (מבחן )דיני ענשין

 .ישראל --ענישה 

 .ישראל --פורנוגרפיה 

 .פשע מארגן

 .קרבנות של פשעים

 .מאמרים -- קרימינולוגיה

 

 
 המשגות חדשות -מחבר. מפגשי זהויות במרחבים הציבוריים  -1984פלדמן, שני מירה, -אומיאל

פלדמן. -מקרה הבוחן של שירת נשים והציונות הדתית / מאת שני אומיאל : []משאב אלקטרוני
המשגות חדשות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת  -]מפגשי זהיות במרחבים הצבוריים 

 ( 002453828. )2016תשע"ז  ,בר אילן

 .מדינההמחלקה למדעי ה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .דעת קהל --קול באשה 

 (הזדהות )דת

 .זהות -- ישראל --ציונים דתיים 

 .עמדות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --ציונות דתית 

 

 
יהודית )לאדינו( ]משאב אלקטרוני[ : -מחבר. ספרות רפואה בספרדית -1958שטרקמן, מירה, -כהן

יהודית )לדינו( -ת: מירה כהן שטרקמן. ]ספרות רפואה בספרדיתתמטי / מא-לקראת מיפוי ז'אנרי
 ( 002453838. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .היסטוריה ובקרת --ספרות רפואית 

 .תהיסטוריה ובקר --לדינו, ספרות 

 .היסטוריה -- רפואה --יהודים 

 .רפואה מונעת

 



 

]משאב  1500-1300מלאכים מנגנים בציור הרנסנס האיטלקי  .מחבר -1983אזרתי, קרן, 
 ( 002453848. )2016רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .אלקטרוני[ / מאת: קרן אזרתי

 .פרות משוההמחלקה לס --עבודות לתאר שלישי  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .מלאכים באמנות

 .כלי נגינה באמנות

 .איטליה --ציור, רנסנס 

 .איטליה -- צירים

 

 

יחידת לימוד חווייתית של מקורות מתורת  : [איתן, מנחם מחבר עורך. תפילה ]משאב אלקטרוני
החסידות בנושא התפילה / כתיבה ועריכה: הרב מנחם איתן, הרב אהרון ברנשטיין, הרב יעקב 

 -; החוברת מלווה בציורי הרב נחום רכל... ]תפלה ]משאב אלקטרוני[[. תקוע : ]מעיינותיך  גוטליב
 ( 002453995) .[2010לב לדעת[, ]תש"ע 

 .תפלה בחסידות

 .למוד והוראה --תפלה 

 .למוד והוראה --חסידות 

 

 

ות יחידת לימוד חווייתית של מקור : [איתן, מנחם מחבר עורך. שבת קודש ]משאב אלקטרוני
מתורת החסידות בנושא השבת / כתיבה ועריכה: הרב מנחם איתן, הרב אהרון ברנשטיין, הרב 

לב לדעת[, ]תש"ע  -יעקב גוטליב ; החוברת מלווה בציורי... ר' ברוך נחשון... תקוע : ]מעיינותיך 
2010( .]002454000 ) 

 .למוד והוראה --שבת 

 .למוד והוראה --חסידות 

 

 

הבת ישראל ]משאב אלקטרוני[ : יחידת לימוד חווייתית של מקורות מתורת א .איתן, מנחם מחבר
החסידות בנושא אהבת ישראל / המערכת: מנחם איתן, אהרוני ברנשטיין, משה שילת ; החוברת 

 ( 002454003) .[2010לב לדעת[, ]תש"ע  -מלווה בציורי... ר' ברוך נחשון... ]תקוע[ : ]מעיינותיך 

 .אהבת ישראל בחסידות

 .למוד והוראה --אהבת ישראל 

 .למוד והוראה -- חסידות

 

 
איתן, מנחם מחבר עורך. תשובה ]משאב אלקטרוני[ : חגי תשרי : יחידת לימוד חווייתית של 

מקורות מתורת החסידות בנושאי תשובה וחגי תשרי / כתיבה ועריכה: הרב מנחם איתן, הרב 
ווה בציורי... ר' ברוך נחשון... ] [. תקוע : החוברת מל ; אהרון ברנשטיין, הרב יעקב גוטליב

 ( 002454006) .[2010לב לדעת[, ]תש"ע  -]מעיינותיך 

 .למוד והוראה --תשובה 

 .למוד והוראה --תשרי )חודש( 

 .למוד והוראה --מועדים 

 .למוד והוראה --חסידות 

 

 
 

  



[ / בנימין מוזס. ]להיות מוזס, בנימין מחבר. להיות רופא בעידן הבערות מרצון ]משאב אלקטרוני
רופא בעדן הבערות מרצון ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 ( 002454065) .2017האוניברסיטה העברית, תשע"ז 

 .רפואה

 .טפול רפואי

 (בערות )תאוריה של ידע

 .רפואה מבססת ראיות

 

 

יסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר / ביטי מ : [ראי, ביטי מחבר. אהבת השכינה ]משאב אלקטרוני
 ( 002454100) .2017אילן, תשע"ז -גן : אוניברסיטת בר-רואי. רמת

 .בקרת ופרשנות -- --תקוני הזהר 

 .שכינה בזהר

 .מיסטיקה ושירה

 

 

משאב אלקטרוני[ : סיפורה של משפחה יהודית ]מחבר. חיים בשני קולות  1887-1966וולף, ולטר, 
ומשה וולף ; תרגום לעברית: דורון אוברהנד. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל  מהמבורג / ולטר

 ( 002454130. )2017תשע"ז  ,מאגנס, האוניברסיטה העברית
 1921-2017וולף, משה, 

 1887-1966 ,וולף, וולטר

 .ביוגרפיה --המבורג  --גרמניה  --יהודים 

 .ביוגרפיה -- ישראל --יהודי גרמניה 

 .ביוגרפיה --ניו יורק  --ניו יורק )מדינה(  --יהודי גרמניה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --פליטים יהודיים 

 .ביוגרפיה --ניו יורק  --ניו יורק )מדינה(  --פליטים יהודיים 

 .ביוגרפיה -- ניו יורק --ניו יורק )מדינה(  --משפחות יהודיות 

 .ביוגרפיה --המבורג  --גרמניה  --משפחות יהודיות 

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודיות  משפחות

 .ביוגרפיה -- (המבורג )גרמניה

 

 
לונינייץ קוז'נהורודוק ]משאב אלקטרוני[ : פרקי יידיש מתורגמים לעברית / תרגום ועריכה אסתר 

וינשלבוים. ]לוניניץ קוז'נהורודוק ]משאב אלקטרוני[[. ]ישראל[ : ארגון יוצאי לונינייץ 
 ( 002454172) .2016וקוז'נהורודוק בישראל, 

 .היסטוריה --לוניניץ  --רוסיה הלבנה  --יהודים 

 .היסטוריה --קוז'נגורודוק  --רוסיה הלבנה  --יהודים 

 .לוניניץ -- רוסיה הלבנה --ספרי זכרון לקהלות 

 .קוז'נגורודוק --רוסיה הלבנה  --ספרי זכרון לקהלות 

 .לוניניץ --רוסיה הלבנה  --שואה 

 .קוז'נגורודוק --בנה רוסיה הל --שואה 

 (לוניניץ )רוסיה הלבנה

 (קוז'נגורודוק )רוסיה הלבנה

 

 
 

  



]משאב אלקטרוני[ / מרק  2016רוזנברג, מרק מחבר. פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל 
]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד  2016רוזנברג. ]פעלות אגף האכיפה וההוצאה לפעל 

 ( 002454176. )2017ר והתכנון, תשע"ז מינהל המחק ,לביטוח לאומי
 ישראל. המוסד לבטוח לאמי

 ישראל. רשות האכיפה והגביה. ההוצאה לפעל

 .ישראל --גבית חובות 

 .ישראל --עקול 

 

 

בציטופלסמה כתגובה לסיגנלי  p53 מחבר. פעילות אקסונוקלאז של -1982חיים צפניה, סנז, -דרך
ך חיים צפניה. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז סטרס שונים ]משאב אלקטרוני[ / סנז דר

2017( .002454233 ) 

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

 .ציטופלסמה

 .ריבונוקלאז

 

 

ביטחוני בישראל -מחבר. תקשורת קהת שיניים: קביעת סדר היום הצבאי -1965פרנקל, חיים, 
רוני[ / מאת: חיים פרנקל. ]תקשרת קהת שנים: קביעת סדר היום בעתות שגרה ]משאב אלקט

בטחוני בישראל בעתות שגרה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז -הצבאי
2017( .002454245 ) 

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

 -- (1919הארץ )תל אביב. 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --קשרת אמצעי הת

 .השפעה --ישראל  -- אמצעי התקשרת

 .ישראל --כסוי בעתונות  --תעשיות בטחוניות 

 .ישראל --כסוי בעתונות  -- בטחון לאמי

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --עתונות 

 -- (1939ידיעות אחרונות )תל אביב. 

 .21-ההמאה  --היסטוריה  --ישראל  --עתונות 
 

 
מחבר. המנגנונים הקוגניטיביים הנומריים והכלליים העומדים בבסיס  -1975אבי, ארנה, -שר

הידע החשבוני בקרב בעלי התפתחות תקינה ובבסיס שני פרופילים של בעלי דיסקלקוליה ]משאב 
 ( 002454246. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אלקטרוני[ / מאת: אורנה שר אבי. רמת גן

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

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .אקלקוליה

 .יכלת ,מתמטיקה

 (למוד והוראה )חטיבת בינים --מתמטיקה 

 .חנוך -- ילדים לקויי למידה

 (כתה ז )חנוך

 
פי אסא. מחבר. חוויית המשתמש בסמים פסיכדליים ]משאב אלקטרוני[ / ר -1982אסא, רפי, 

משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]]חוית המשתמש בסמים פסיכדליים 
2017( .002454254 ) 

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

 .סמים הלוצינוגנים

 .עמדות --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה -- מתמכרים לסמים

 .הבטים פסיכולוגיים -- התמכרות לסמים



מחבר. אסטרטגיות למידה מתווכת, מרכיבי שיח וכושר השתנות קוגניטיבי  -1948רתם, שולמית, 
ילד בקרב ילדי גן ]משאב אלקטרוני[ / מאת: שולמית רותם. -ילד ואם-באינטראקציות של גננת

ילד -ת של גננת]אסטרטגיות למידה מתוכת, מרכיבי שיח וכשר השתנות קוגניטיבי באינטראקציו
. 2015ילד בקרב ילדי גן ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה -ואם

(002454256 ) 

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

 .אסטרטגיות למידה

 .למידה התנסותית

 .למידה מתוכת

 .תווך עמית

 .מימניות למוד

 .ילדים מימניות חברתיות אצל

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .יחסים בין אישיים אצל ילדים

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .אמהות וילדים

 .ילדים ומבגרים

 .גננות

 

 
מחבר. מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית ועזיבת המערכת  -1962מעגן, דוד, 

מודל אינטגרטיבי להסבר העדריות, בקרב מורים בישראל ]משאב אלקטרוני[ / מאת דוד מעגן. ]
נידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב מורים בישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת 

 ( 002454257) .2017בר אילן, תשע"ז 

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

 .העדריות --ישראל  --מורים 

 .ישראל --מורים, נידות 

 .ישראל --פרישה מעבודה  --מורים 

 

 
מחבר. תפקיד הויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא  -1987שבת, שירן, -בן

שירן בן שבת. ]תפקיד הוסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דכאון  / [אובדנית ]משאב אלקטרוני
. 2017רסיטת בר אילן, תשע"ז משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניב]לפגיעה עצמית לא אבדנית 

(002454261 ) 

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

 .רגשות וקוגניטיביות

 .רגשות בגיל ההתבגרות

 .תסמינים

 .דכאון נפשי בגיל ההתבגרות

 .התנהגות אבדנית שאינה קטלנית

 

 
 

  



רים פסיכו אקטיביים בכוחות עצמיים מחבר. החלמה מהתמכרויות לחומ -1986ולריה,  ,ברומיגר
]משאב אלקטרוני[ / ולריה ברומיגר. ]החלמה מהתמכריות לחמרים פסיכו אקטיביים בכחות 

 ( 002454262. )2017משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]עצמיים 

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

 .פסיכולוגיה --כרים לסמים מתמ

 .עמדות --מתמכרים לסמים 

 .שנוי התנהגות --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה --אלכוהוליסטים 

 .עמדות -- אלכוהוליסטים

 .שנוי התנהגות --אלכוהוליסטים 

 .מניעה --התמכרות לתרופות 
 מניעה --התמכרות לחשיש 

 .מניעה --התמכרות למריחואנה 

 .מניעה -- התמכרות להרואין

 .מניעה --אלכוהוליזם 

 

 

עיצוב מעצים משתמש ]משאב אלקטרוני[ : השפעות עיצוב הידודיות  .מחבר -1975גלולה, דוד, 
מחשב על העצמת משתמשים / מאת: דוד גלולה. ]עצוב מעצים משתמש ]משאב -אנוש

 ( 002454263. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אלקטרוני[[. רמת גן

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שלישי  --אילן -יטת בראוניברס

 .משתמשי מחשב

 .מחשב, פעילות גומלין-אדם

 .עצוב --ממשקי משתמש )מערכות מחשבים( 

 .צרכנים, שביעות רצון

 

 
אנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מסוג -מחבר. מחקר מטה -1982מסיקה, קרין, 

נהגותי לקידום יכולת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם הת-קוגניטיבי וקוגניטיבי
בתפקוד גבוה ]משאב אלקטרוני[ / קארין מסיקה. ]מחקר מטאנליטי לבחינת היעילות של תכניות 

התנהגותי לקדום יכלת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים -התערבות מסוג קוגניטיבי וקוגניטיבי
. 2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .[[ניעם אוטיזם בתפקוד גבה ]משאב אלקטרו

(002454265 ) 

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

 .תכניות התערבות

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם 

 .שנוי התנהגות --ילדים אוטיסטיים 

 .מימניות חברתיות --ילדים אוטיסטיים 

 .תרפיה קוגניטיבית לילדים

 .תרפיה התנהגותית לילדים

 

 
 

  



מחבר. תפקידם של התפקידים הניהוליים וההתנהגות המסתגלת  -1984הישריק, ליאור, 
באינטראקציה חברתית תקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת 

ת ]משאב אלקטרוני[ / ליאור היישריק. ]תפקידם של התפקידים הנהוליים וההתנהגות המסתגל
באינטראקציה חברתית תקשרתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכלת מלולית מצמצמת ]משאב 

 ( 002454269) .2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 (תפקודים נהוליים )נוירופסיכולוגיה

 .אצל ילדים הסתגלות )פסיכולוגיה(

 .פעילות גומלין חברתית אצל ילדים

 .מימניות חברתיות --ילדים אוטיסטיים 

 .לשון --ילדים אוטיסטיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם 

 

 

וילדים  (SLI) שמיר, ענבל, מחבר. הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפית
ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה והפקת  ספר,-בגיל טרום בית (CP) עם שיתוק מוחין

ענבל שמיר. ]הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות  :המחוות ]משאב אלקטרוני[ / מאת
ספר, ובחינת תכנית התערבות -בגיל טרום בית (CP) וילדים עם שתוק מחין (SLI) שפה ספציפית

. 2017וניברסיטת בר אילן, תשע"ז משאב אלקטרוני[[. רמת גן : א]לשפור הבנה והפקת המחוות 
(002454270 ) 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --מחוה 

 .הבנה

 .הבעה

 .תקשרת בלתי מלולית אצל ילדים

 .תכניות התערבות

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .שקום -- חולים --הפרעות לשון אצל ילדים 

 .שקום --חולים  --ת דבור אצל ילדים הפרעו

 .שקום --חולים  -- הפרעות תנועה אצל ילדים

 .שקום -- חולים --שתוק מחין, ילדים 

 

 

משאב אלקטרוני[ : מאפייני ] 2000-2015חקלאי, ציונה מחבר. אשפוזים במחלקות הפנימיות 
אחרים[.  2-אבורבה ]ו האשפוז והמאושפזים אשפוזים חוזרים / ציונה חקלאי, ג'יל מרון, מרים

. 2017חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר תשע"ז  ,ירושלים : משרד הבריאות, אגף המידע
(002454286 ) 

Hospitalization -- statistics & numerical data 

Israel 

 

 

מחבר. "יצירת האמנות המתה חיה" ]משאב אלקטרוני[ : תבנית לניתוח  -1979שחר,  ,לאודון
מות הסימולקרום" ברומן הגותי המאוחר ובתמונתו של דוריאן גריי של אוסקר ויילד / מאת: "ד

 ( 002454297. )2017שחר לאודון. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- וילד, אוסקר
 וילד, אוסקר.. תמונתו של דורין גרי

 .לקה לספרות משוההמח --עבודות לתאר שלישי  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .נושאים ומוטיבים --ספרת גותית )ז'נר ספרותי( 

 .היסטוריה ובקרת --ספרת גותית )ז'נר ספרותי( 

 



 

מאוצר ההומור ביידיש / יוסף גורי ;  : [גורי, יוסף מחבר. מתי יהודי צוחק ]משאב אלקטרוני
ירושלים : האוניברסיטה עטיפה ואיורים: נקודא זינגר. ] ]משאב אלקטרוני[[. מהדורה ראשונה.. 

 002454436. )2016העברית בירושלים, החוג ללימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים, תשע"ו 

) 

 .הומור יידי

 .הומור יהודי

Yiddish wit and humor. 

Jewish wit and humor. 

 

 

 יהו.בע תשע"ז 759.6
הם של מיכלאנג'לו, אל גרקו וולסקז יהודה, שלמה מחבר. בעיני המתבונן : חומרי ורוחני ביצירותי

 ( 002453620. )2017ירושלים : כרמל, תשע"ז  ./ שלמה יהודה

 .מיכלאנג'לו בואונרוטי

 1541-1614 ,גרקו

 .ולסקז, דיגו רודריגז דה סילוה אי

 .רוחניות באמנות

 .חמר באמנות

 .נושאים ומוטיבים --ציור ספרדי 

 .נושאים ומוטיבים --ציור איטלקי 
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 

 

A129 ציט.טו תשע"ז 
ציטלין, הלל מחבר. הטוב והרע : על פי השקפת חכמי ישראל וחכמי העמים / מאת רבי הלל 

 ( 002436143. )2016צייטלין. ירושלים : הולצר ספרים, תשע"ז 

 .הלל ,ציטלין
 שסטוב לב

 .יהדות --הבטים דתיים  --טוב ורע 

 .פילוסופיה -- אלקים

 .20-המאה ה --יה יהודית פילוסופ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 גלו.עצ תשע"ז 004.019
מחשב על -מחבר. עיצוב מעצים משתמש : השפעות עיצוב הידודיות אנוש -1975גלולה, דוד, 

 ( 002453851) .2016העצמת משתמשים / מאת: דוד גלולה. ]עצוב מעצים משתמש[. תשע"ז 

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

 .משתמשי מחשב

 .מחשב, פעילות גומלין-אדם

 .עצוב -- (ממשקי משתמש )מערכות מחשבים

 .צרכנים, שביעות רצון
 ספרייה :

Information Science 

 

 

  



 

 יפר.מי תשע"ז 005.18

דכנת.. ]חולון[ המדריך המלא / כנרת יפרח. מהדורה שנייה ומעו : קופי-יפרח, כנרת מחבר. מיקרו
 ( 002447456. )2017קופי, -סטודיו למיקרו -: נמלה 

 .מחשב, פעילות גומלין-אדם

 .תכנון ובניה --מערכות מחשבים( )ממשקי משתמש 

 .תכנון ובניה --ישומונים 

 .פתוח אתרים באינטרנט
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 לוי.תא תשס"ט 133.5
מימיים / אליזבטה לוין ; מאנגלית: ציפורה אלפרין, נעמי לוין. לוין, אליזבטה מחבר. תאומים ש

 ( 002453024. )2009חיפה : השראה, 

 .אסטרולוגיה

 .תאומים

 .צרוף מקרים

 .גורל ופטליזם
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 קני.לו תשע"ו 152.44
מה / קניאל, שלמה מחבר. הלוחש לאשמים : רגשות תומכי מוסר: אשמה, בושה, סליחה ונק

 ( 002453272. )2016שלמה קניאל. ירושלים : מסדה, תשע"ו 

 .אשמה

 .בושה

 .הבטים פסיכולוגיים --סליחה 

 .הבטים פסיכולוגיים --נקימה ונטירה 

 .הבטים פסיכולוגיים --אחריות 

 .הבטים פסיכולוגיים --שנאה 

 (הסתגלות )פסיכולוגיה

 .מימניות ,התמודדות בחיים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 דינ.אמ תשע"ז 261.52

מחבר. אמנות השתיקה / ז'וזף דינואר ; תרגמה מצרפתית והוסיפה  1716-1786ז'וזף,  ,דינואר
 .2017הומי ; העורך: ראובן מירן. בנימינה : נהר ספרים, תשע"ז -הערות: אביבה ברק

(002451851 ) 

 .הבטים דתיים --שתיקה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 "חאוי.חד תשמ 297.92
אויסגעוועלטע חדית'ים פאן די ווערטער פאן דעם נביא מוחמד. ]אויסגעוויילטע חדית'ים פון די 

תשמ"ח?[. ] ,ווערטער פון דעם נביא מחמד[. לונדון : איסלאמישע אחמדישע בעוועגונג
(002440939 ) 

 570-632מחמד, 

 .תרגומים ליידיש --חדית' 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

 בוק.דר תשע"ז 305.31

מחבר. הדרמה של הגבריות החדשה / גבריאל בוקובזה ; עריכה:  -1973גבריאל,  ,בוקובזה
 ( 002452498[. )2017שולמית דוידוביץ. מושב בן שמן : מודן, ]

 .הבטים חברתיים --גבריות 

 (גבריות )פסיכולוגיה

 .תפקידי המינים

 .פסיכולוגיה -- גברים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 ח תשע"זברו.ה 362.29
מחבר. החלמה מהתמכרויות לחומרים פסיכו אקטיביים בכוחות עצמיים  -1986ברומיגר, ולריה, 

. 2017/ ולריה ברומיגר. ]החלמה מהתמכריות לחמרים פסיכו אקטיביים בכחות עצמיים[. תשע"ז 
(002453825 ) 

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

 .פסיכולוגיה --לסמים  מתמכרים

 .עמדות -- מתמכרים לסמים

 .שנוי התנהגות --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה -- אלכוהוליסטים

 .עמדות --אלכוהוליסטים 

 .שנוי התנהגות --אלכוהוליסטים 

 .מניעה --התמכרות לתרופות 
 מניעה --התמכרות לחשיש 

 .מניעה --התמכרות למריחואנה 

 .יעהמנ --התמכרות להרואין 

 .מניעה -- אלכוהוליזם
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 אסא.חו תשע"ז 362.294

מחבר. חוויית המשתמש בסמים פסיכדליים / רפי אסא. ]חוית המשתמש  -1982רפי,  ,אסא
 ( 002453755. )2017בסמים פסיכדליים[. תשע"ז 

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

 .מים הלוצינוגניםס

 .עמדות --מתמכרים לסמים 

 .פסיכולוגיה --מתמכרים לסמים 

 .הבטים פסיכולוגיים --התמכרות לסמים 
 ספרייה :

Social Sciences 



 

 

 רון.הו תשע"ו 371.3
רון, ערן מחבר. הוראה משמעותית למען קידום התלמידים לקראת למידה משמעותית : מדריך 

נימה אישית / ערן רון. ]הוראה משמעותית למען קדום התלמידים ב -פרקטי למורים ולמנהלים 
 ( 002453764. )2016מגשימים : חברת ערן רון, תשע"ו  .[לקראת למידה משמעותית

 .מדריכים -- הוראה יעילה

 .מדריכים --שיטות הוראה 

 .מדריכים --שנוי חנוכי 

 .מדריכים -- הנעה בחנוך

 .הגשמה עצמית

 .השגים למודיים

 .יחסים ,ותלמידים מורים

 .מורים

 .מנהלים
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 רתם.אס תשע"ה 372.218

אסטרטגיות למידה מתווכת, מרכיבי שיח וכושר השתנות קוגניטיבי  .מחבר -1948רתם, שולמית, 
ילד בקרב ילדי גן / מאת: שולמית רותם. ]אסטרטגיות למידה -ילד ואם-באינטראקציות של גננת

ילד בקרב ילדי -ילד ואם-מרכיבי שיח וכשר השתנות קוגניטיבי באינטראקציות של גננתמתוכת, 
 ( 002453927) .2015גן[. תשע"ה 

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

 .אסטרטגיות למידה

 .למידה התנסותית

 .למידה מתוכת

 .תווך עמית

 .מימניות למוד

 .ילדיםמימניות חברתיות אצל 

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .יחסים בין אישיים אצל ילדים

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .אמהות וילדים

 .ילדים ומבגרים

 .גננות
 ספרייה :

Education 

 

 
 

  



 קול.מו תשע"ז 372.7
מחבר. מודל טיפוח הכוונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכולוגיים :  -1978מינסקר, ענבל, -קולושי

-שייכות ויכולת, להעלאת הישגים בפתרון בעיות במתמטיקה / מאת: ענבל קולושי אוטונומיה,
 ( 002453581. )2017מינסקר. ]מודל טפוח הכונה עצמית בלמידה וצרכים פסיכולוגיים[. תשע"ז 

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

 (אוטונומיה )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)למידה 

 (שיכות )פסיכולוגיה חברתית

 .הבטים פסיכולוגיים --השגים למודיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --למוד והוראה )יסודי(  --מתמטיקה 

 .למוד והוראה --פתירת בעיות 

 .בעיות ותרגילים --מתמטיקה 

 .תכניות התערבות
 ספרייה :

Education 

 

 

 גרי.מע תשע"ה 398.21

האחים גרים לצעירים ולבוגרים / בנוסח חדש מאת פיליפ  וילהלם קרל מחבר. מעשיות ,גרים
 ספרייה :( 002412228. )2015מאנגלית: אברם קנטור. בני ברק : הקבוץ המאוחד, תשע"ה  ;פולמן 

Literature 

 

 

 מלנ.חק תשע"ז 410
מלניק, נורית מחבר. חקר השפה: יסודות ויישומים / נורית מלניק, אירנה בוטוויניק ; עורך: אדי 

[. 2017ילצר. ]חקר השפה: יסודות וישומים[. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ז ז
(002453095 ) 

 .בלשנות

 (גבה)למוד והוראה  --לשון ושפות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 2016נאור -אוחיון 540
זרת תחמוצות מתכתיות גבישיות בע-מימית של ננו-מחבר. סינתזה אל -1985נאור, אפרת, -אוחיון

 ( 002453360) .2016נאור. תשע"ז -מיקרו / מאת: אפרת אוחיון-סונוכימיה וגלי

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

 .ביוסינתזה

 .מיקרוגלים

 .סונוכימיה
 ספרייה :

Chemistry 

 

 

 

  



 2017חיים צפניה -דרך 574

בציטופלסמה כתגובה לסיגנלי  p53 סונוקלאז שלמחבר. פעילות אק -1982חיים צפניה, סנז, -דרך
 ( 002453881) .2017סטרס שונים / סנז דרך חיים צפניה. תשע"ז 

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

 .ציטופלסמה

 .ריבונוקלאז
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 אלב.הש תשע"ז 608
ת פטנט חדש של חברה על מחיר מניותיה, לאחר פרסום מחבר. השפע -1977אלברט, איציק, 

מאת: איציק אלברט. ]השפעת פטנט חדש של  /בקשה לרישום הפטנט ולאחר אישור הפטנט 
חברה על מחיר מניותיה, לאחר פרסום בקשה לרשום הפטנט ולאחר אשור הפטנט[. תשע"ז 

[2016( .]002453367 ) 

 .בית הספר למנהל עסקים --י עבודות לתאר שליש --אילן -אוניברסיטת בר

 .פטנטים

 .רשיונות ,פטנטים

 .מחירים --מניות 

 .הערכת שוי --תאגידים 
 ספרייה :

Economics 

 

 

 שמו.ספ תשע"ז 610.1

 -סיפורי גבורה על תורמי כליה. ]שמונה ספורי גבורה על תורמי כליה[. ירושלים : מתנת חיים  8
 ( 002453636מתנדבים למען השתלת כליה, ]תשע"ז?[. )

 ישראל --תורמי אברים 

 .השתלה -- כליות

 .יהדות -- הבטים דתיים --השתלה  --כליות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 אוז.קש תשע"ז 610.696

מחבר. הקשר בין אמון המטופל במטפל בעת הליך הסכמה מדעת והבנת מידע  -1989גאל,  ,אוזן
יתוח / גאל אוזן. ]הקשר בין אמון המטפל במטפל רפואי, לבין שביעות רצון ורמות חרדה לפני נ

בעת הליך הסכמה מדעת והבנת מידע רפואי, לבין שביעות רצון ורמות חרדה לפני נתוח[. תשע"ז 
2017( .002453414 ) 

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

 .אמון וספק

 .רופא וחולה

 .חולים, השתתפות

 .וגיהפסיכול -- חולים

 .קבלת החלטות --רפואה 

 (הסכמה מודעת )משפט רפואי

 .שביעות רצון

 .חרדה

 .הבטים פסיכולוגיים --כירורגיה 
 ספרייה :

Social Sciences 



 

 

 זוס.אנ תשע"ז 611
זוסמן, אריאלה מחבר. אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם / אריאלה זוסמן ; עריכה: גיא 

[. 2017ספרות אקדמית, ]תשע"ז  -של גוף האדם[. נורדיה : ידע  פרמינגר. ]אנטומיה ופיסיולוגיה
(002453762 ) 

Human Body 

Anatomy 

Pathology 

Physiology 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

 ויס.מו תשע"ז 616.398
מחבר. 'מודל המידע המשולב': מודל תיאורטי ויישומי לשינוי התנהגותי  -1970ויסמן, רוית, 

אתר אינטרנט אישי או )תכנית מובנית מבוססת מידע וטכנולוגיה )הפחתת משקל( באמצעות 
חכם( / מאת רוית ויסמן. ]'מודל המידע המשלב': מודל תיאורטי וישומי -אפליקציה בטלפון נייד

לשנוי התנהגותי )הפחתת משקל( באמצעות תכנית מבנית מבססת מידע וטכנולוגיה )אתר 
 ( 002453583) .2016ם( /[. תשע"ז חכ-אינטרנט אישי או אפליקציה בטלפון נייד

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

 .שנוי התנהגות --אנשים שמנים 

 .מניעה --השמנת יתר 

 .הרזיה

 .תכניות התערבות

 .אתרים באינטרנט

 .ישומונים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 שבת.תפ תשע"ז-בן 616.858445

מחבר. תפקיד הויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא  -1987ת, שירן, שב-בן
אובדנית / שירן בן שבת. ]תפקיד הוסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דכאון לפגיעה עצמית לא 

 ( 002453918) .2017אבדנית[. תשע"ז 

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

 .ת וקוגניטיביותרגשו

 .רגשות בגיל ההתבגרות

 .תסמינים

 .דכאון נפשי בגיל ההתבגרות

 .התנהגות אבדנית שאינה קטלנית
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 שיר.הת תשע"ז 616.85882

שמעון מחבר. התנהגות מאתגרת ואלימות קשה של אנשים על רצף האוטיזם כלפי עצמם  ,שירי
 - שלים : משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מתו"הוכלפי אחרים / שמעון שירי. ירו

 ,אגף למחקר תכנון והכשרה ; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנהל מוגבלויות

 ( 002452446. )2017תשע"ז 

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם 

 .פסיכולוגיה -- אוטיסטים

 .יהפסיכולוג --חולים  --הפרעות הקשת האוטיסטית 

 .הבטים פסיכולוגיים --אלימות 

 .מניעה --אלימות 

 .תכניות התערבות
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ויצ.פר תשע"ז 616.89

אליעזר מחבר. פרקים בהתפתחות הפסיכיאטריה / אליעזר ויצטום, יעקב מרגולין ;  ,ויצטום
 .2017: איתי בחור, יעקב -עימוד וסדר: חדוה רוקח, איתי בחור. מהדורה ראשונה.. זכרון ,עריכה

(002453694 ) 

 .היסטוריה -- פסיכיאטריה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 סוכ.טפ תשע"ז 616.92891425
התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים / דניס ג -סוכודולסקי, דניס ג מחבר. טיפול קוגניטיבי

נהגותי בכעס הת -סוכודולסקי ולורנס סקייהיל ; מאנגלית: כרמית גלעד. ]טפול קוגניטיבי
 ( 002453761. )2017ובתוקפנות אצל ילדים[. קרית ביאליק : אח, תשע"ז 

 .תרפיה קוגניטיבית לילדים

 .תרפיה התנהגותית לילדים

 .טפול -- כעס אצל ילדים

 .טפול -- תוקפנות אצל ילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 שמי.הב תשע"ז 618.92855

וילדים  (SLI) חוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפיתענבל, מחבר. הבנה והפקה של מ ,שמיר
ספר, ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה והפקת -בגיל טרום בית (CP) עם שיתוק מוחין

המחוות / מאת: ענבל שמיר. ]הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפית 
(SLI) וילדים עם שתוק מחין (CP) חינת תכנית התערבות לשפור הבנה ספר, וב-בגיל טרום בית

 ( 002453754. )2017והפקת המחוות[. תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --מחוה 

 .הבנה

 .הבעה

 .תקשרת בלתי מלולית אצל ילדים

 .תכניות התערבות

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .שקום -- חולים --ים הפרעות לשון אצל ילד

 .שקום --חולים  --הפרעות דבור אצל ילדים 

 .שקום --חולים  -- הפרעות תנועה אצל ילדים

 .שקום -- חולים --שתוק מחין, ילדים 
 ספרייה :

Education 

 

 

 היש.תפ תשע"ו 618.9285882

 מחבר. תפקידם של התפקידים הניהוליים וההתנהגות המסתגלת -1984ליאור,  ,הישריק
באינטראקציה חברתית תקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכולת מילולית מצומצמת / 

תפקידם של התפקידים הנהוליים וההתנהגות המסתגלת באינטראקציה ] .ליאור היישריק
. 2016חברתית תקשרתית אצל ילדים עם אוטיזם בעלי יכלת מלולית מצמצמת[. תשע"ו 

(002453766 ) 

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

 (נוירופסיכולוגיה)תפקודים נהוליים 

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( אצל ילדים

 .פעילות גומלין חברתית אצל ילדים

 .מימניות חברתיות --ילדים אוטיסטיים 

 .לשון -- ילדים אוטיסטיים

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 מסי.מח תשע"ז 618.9285882
אנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מסוג -מחבר. מחקר מטה -1982מסיקה, קרין, 

התנהגותי לקידום יכולת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם -קוגניטיבי וקוגניטיבי
סוג בתפקוד גבוה / קארין מסיקה. ]מחקר מטאנליטי לבחינת היעילות של תכניות התערבות מ

התנהגותי לקדום יכלת חברתית אינטגרלית בקרב ילדים עם אוטיזם -קוגניטיבי וקוגניטיבי
 ( 002453859. )2017בתפקוד גבה[. תשע"ז 

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

 .תכניות התערבות

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם 

 .שנוי התנהגות --ילדים אוטיסטיים 

 .מימניות חברתיות --ילדים אוטיסטיים 

 .תרפיה קוגניטיבית לילדים

 .תרפיה התנהגותית לילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

 אבי.מנ תשע"ז-שר 618.9285889
מחבר. המנגנונים הקוגניטיביים הנומריים והכלליים העומדים בבסיס  -1975אבי, ארנה, -שר

יס שני פרופילים של בעלי דיסקלקוליה / מאת: הידע החשבוני בקרב בעלי התפתחות תקינה ובבס
 ( 002453804. )2017אורנה שר אבי. תשע"ז 

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

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .אקלקוליה

 .מתמטיקה, יכלת

 (למוד והוראה )חטיבת בינים --מתמטיקה 

 .חנוך --ילדים לקויי למידה 

 (חנוך)ז כתה 
 ספרייה :

Education 

 

 

 כהן.הד תשע"ו 658.3124

עמליה מחבר. הדרכה, ניהול והצלחה : גישות וכלים מעשיים להצלחה בארגון / עמליה  ,דויק-כהן
 ( 002450565. )2016כהן דוויק. ]הדרכה, נהול והצלחה[. אזור : ספרי צמרת, תשע"ו 

 .עובדים, הדרכה

 .למידה ארגונית

 .תיעילות ארגוני

 .מדריכים -- הצלחה בעסקים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 היד.מק תשע"ז 701
הידגר, מרטין מחבר. מקורו של מעשה האמנות / מרטין היידגר ; תרגום: אדם טננבאום ; עריכה 

 ( 002453016) .2017מדעית: רות רונן, חגית אלדמע. ]תל אביב[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 .פיהפילוסו -- אמנות

 .אסתטיקה
 ספרייה :

Philosophy 



 

 

 אזר.מל תשע"ז 704.94864

מאת: קרן  / 1500-1300מחבר. מלאכים מנגנים בציור הרנסנס האיטלקי  -1983אזרתי, קרן, 
 ( 002453471. )2016אזרתי. תשע"ז 

 .המחלקה לספרות משוה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מלאכים באמנות

 .נה באמנותכלי נגי

 .איטליה --רנסנס  ,ציור

 .איטליה -- צירים
 ספרייה :

Literature 

 

 

 שרט)ולד( תשל"ז 759.7

 ,איינער פון מאנפארנאס : עסיי, ביאגראפיע -מחבר. ז. שרעטער  1911-1996משה שמעון,  ,ולדמן

דרוקעריי י. -זעצעריי : איינער פון מונפרנס[. פאריז -ביבליאגראפיע / מ. וואלדמאן. ]ז. שרטר 
 ( 002440837. )1976שעכטער, תשל"ז 

 1886-1977 ,שרטר, זיגמונט

 .שגל

 .20-המאה ה --צרפת  --צירים יהודיים 

 .20-המאה ה -- צרפת --צירים 

 .20-המאה ה --ציור צרפתי 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 פוא.של תשע"ז 808.1
שריקי. ]הפואטיקה של -אהרוני הפואטיקה של הסיפורת / עורכת: ליהי קאופמן ; איורים: רחל

 ( 002452482[. )2016מהדורה מעודכנת.. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ז  .[הספרת

 .פואטיקה

 .רטוריקה

 .סגנון ספרותי

 .היסטוריה ובקרת --ספרת 

 (למוד והוראה )גבה -- ספרת
 ספרייה :

Literature 

 

 לרד.תס תשע"ז 818.5

מאנגלית: יהונתן דיין  ; ר. תספורת והרפתקאות אחרות / רינג לרדנרמחב 1885-1933לרדנר, רינג, 
. 2017תשע נשמות, ]תשע"ז[  : Jerusalem .[; אחרית דבר: דן תמיר. ]תספרת והרפתקאות אחרות

(002452707 ) 

 1885-1933 ,לרדנר, רינג
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 

 שקס.סו תשע"ב 822.33

נציה / מאת ויליאם שייקספיר ; תרגום: דורי פרנס ; איורים וילים מחבר. הסוחר מוו ,שקספיר
 .[2012] ,ושער: דיוויד באומינגר. ]הסוחר מונציה[. ]תל אביב[ : הבימה, התיאטרון הלאומי

 ספרייה :( 002453885)

Literature 

 

 

 תשע"ז (ויל)לאו 828.8
"דמות הסימולקרום"  מחבר. "יצירת האמנות המתה חיה" : תבנית לניתוח -1979לאודון, שחר, 

ברומן הגותי המאוחר ובתמונתו של דוריאן גריי של אוסקר ויילד / מאת: שחר לאודון. תשע"ז 
2017( .002453338 ) 

 .המחלקה לספרות משוה -- עבודות לתאר שלישי --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ופרשנות --וילד, אוסקר 
 וילד, אוסקר.. תמונתו של דורין גרי

 .נושאים ומוטיבים --ת )ז'נר ספרותי( ספרת גותי

 .היסטוריה ובקרת --ספרת גותית )ז'נר ספרותי( 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 וינ.למ תשע"ז 828.91

ג'נט וינטרסון ;  / ?וינטרסון, ג'נט מחבר. למה לך להיות מאושרת אם את יכולה להיות נורמלית
כולה להיות נורמלית?[. תל אביב : חרגול מאנגלית: מיכל אלפון. ]למה לך להיות מאשרת אם את י

 ( 002453015. )2017; מושב בן שמן : מודן, 

 ג'נט ,וינטרסון

 .ביוגרפיה -- 20-המאה ה --נשים סופרות אנגליות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 כרי.רצ תשע"ז 828.91
כל אלפון. תל כריסטי, אגתה מחבר. רצח רוג'ר אקרויד / אגתה כריסטי ; תרגמה מאנגלית: מי

 ספרייה :( 002453074) [2017]אביב : עם עובד, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ינג.שט תשע"ו 828.92

ילדי השטזי[. תל אביב ] .מחבר. ילדי השטאזי / דייוויד יאנג ; מאנגלית: אילן פן -1958ינג, דיויד 
 ( 002441273. )2016: פן : ספרי חמד : ידיעות אחרונות, 

 .ספרת --חית(. המשטרה החשאית גרמניה )מזר

 .ספרת -- 1945-1990 --היסטוריה  --גרמניה 

 .ספרת -- ברלין --גרמניה  --רצח, חקירה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

 תשע"ד (הסה)סימ 833.91
מחבר. הרמן הסה וההגות הבודהיסטית : סוגיות מרכזיות בכתביו  -1976קרביץ, גיטל, -סימקוביץ

. 2014קרביץ. תשע"ד -ילוסופיה הבודהיסטית והזיקה ביניהן / מאת: גיטל סימקוביץשל הסה ובפ
(002453570 ) 

 .המחלקה לספרות משוה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ופרשנות --הסה, הרמן 

 נדודים ..הסה, הרמן
 הסה, הרמן.. הקיץ האחרון בחייו של קלינגסור

 רבההסה, הרמן.. זאב הע
 הסה, הרמן.. נרקיס וגולדמונד

 .פילוסופיה -- בודהיזם
 ספרייה :

Literature 

 

 

 וסו.של תשע"ז 839.8237
וסוס, טרי מחבר. שלג ויער אשוחים : מבחר משירתם / טאריי וסוס והלדיס מורן וסוס ; 

 ה :ספריי( 002453726. )2017מאי סבנדל. ירושלים : כתר, תשע"ז -מנורבגית: סבינה מסג וחנה

Literature 

 

 

 ז'נה.סט תשע"ז 848.91

הומי ; עורך: -הסטודיו של אלברטו ג'קומטי / ז'אן ז'נה ; מצרפתית: אביבה ברק .ז'נה, ז'ן מחבר
 ( 002445492. )2017דחק לספרות טובה,  : Tel Aviv .יהודה ויזן

 1901-1966 ,ג'קומטי, אלברטו

 .ז'נה, ז'ן
 ספרייה :

French 

 

 

 שע"זסימ.סס ת 848.91
סימנון, ז'ורז' מחבר. ססיל מתה / ז'ורז' סימנון ; תרגמה מצרפתית רמה איילון. תל אביב : עם 

 ספרייה :( 002453038[. )2017עובד, תשע"ז ]

Literature 

 

 

 בלו.רכ תשע"ז 848.92

פיליפ בלונדל ; מצרפתית: רמה -מחבר. רכבת הבוקר לפריז / ז'אן -1964 ,פיליפ-בלונדל, ז'ן
 ספרייה :( 002452706[. )2017שמן : כתר, ]-]רכבת הבקר לפריס[. מושב בן איילון.

Cen.lib-Stacks 

 

 

 מרג.או תשע"ז 849.91
 002452674. )2017מרגריט, ז'ואן מחבר. אותות האהבה / ]תל אביב[ : קשב לשירה, תשע"ז 

 ספרייה :(

Literature 

 

 

  



 

 מרח.ספ תשע"ז 892.704
עורכים: חנן חבר, מחמוד כיאל ; עורכים מדעיים: עדו ליטמנוביץ מרחב ספרותי ערבי עברי / 

תשע"ז ] ,טראורינג. ירושלים : מכון ון ליר בירושלים ; ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד-ואסף שטול
2016( .]002445312 ) 

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --ערבית, ספרות 

 .ישראל --סופרים ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה ובקרת --רנית עברית, ספרות מוד

 .יחסי יהודים וערבים בספרות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 דרו.מל תשע"ז 892.718
דרויש, מחמוד מחבר. מילותיו של הזמן השבור : שלוש פואמות וקינה / מחמוד דרוויש ; תרגם 

: קשב  תל אביב[] .[מערבית: ששון סומך ; עורך הספר: עידן בריר. ]מלותיו של הזמן השבור
 ( 002452305. )2017לשירה, תשע"ז 

 .מחמוד ,דרויש
 ספרייה :

Literature 

 

 

 מור.דר תשנ"ט 895.6

הרוקי מחבר. דרומית לגבול, מערבית לשמש / הארוקי מוראקמי ; מאנגלית: יונתן  ,מורקמי
 ( 002451735. )1999תל אביב : מחברות לספרות, תשנ"ט  .פרידמן

 .ספרת -- יפן --יחסי גברים ונשים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 סוב.של תשע"ז 954.025
מחבר. שלוש דרכים להיות זר : תלאות ומפגשים במזרח בראשית העת  -1961סוברהמנים, סנג'י, 

פלדון ; דברי פתיחה: דוד שולמן. -החדשה / סנג'יי סוברהמניים ; תרגמה מאנגלית: מירי אליאב
 ( 002446444. )2017ית, ]תשע"ז[ ירושלים : החברה ההיסטורית הישראל

 -1961סוברהמנים, סנג'י, 
 1567בערך -עלי בן יוסף עאדל ח'אן, 

 ?1565-1635אנטוני, סר,  ,שרלי
 1639-1717מנוצ'י, ניקולו,. 

 .תושבים זרים

 .הבטים חברתיים --פסיכולוגיה( )זהות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

(437.4)D47 ספר.גא תשכ"ט 

פארלאג "גאליציע"  : ציע : געדענק בוך / רעדאקציע: יוסף אקרוטני. בוענאס איירעסספר גאלי
 ( 002441036. )1968תשכ"ט  ,איירסע-ביים צענטראל פארבאנד פון גאליציאנדער יידן אין בוענאס

 .(אוקראינה-גליציה )פולין --שואה 

 .ביוגרפיה --אוקראינה( -פולין)גליציה  --יהודים 

 .היסטוריה -- (אוקראינה-יה )פוליןגליצ --יהודים 

 .(אוקראינה-גליציה )פולין --ספרי זכרון לקהלות 

 .מקורות -- היסטוריה --אוקראינה( -פולין)גליציה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(438)D47 שגר.נד תשע"ז 

עת חמוטל גורן. גב :מחבר. נדרתי נדר לספר / זכריה שגרין ; עריכה 1925-2015שגרין, זכריה, 
 ( 002452394. )2016חביבה : מורשת, תשע"ז 

 1925-2015 ,שגרין, זכריה

 .היסטוריה --קלוריה  --פולין  --יהודים 

 .ספורים אישיים --פולין  --שואה 

 .פולין --ילדים בשואה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --נצולי שואה 

 .פולין --פעלות הצלה  -- שואה

 (פולין)קלוריה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(438)D47 תשנ"ט (לוס)שמע 
שמעון לוסטגרטן : שימק : אדם, רע, לוחם / ערך: אפרים קמרון ; תרגום מפולנית ויידיש: רינה 

 ( 002447970נזר. ]חיפה[ : אלתן תקשורת, ]תשמ"ט[. )
 לוסטגרטן, שמעון

 .ספורים אישיים --קרקוב  --פולין  --שואה 

 .והתנגדותעמידה  --קרקוב  --פולין  -- שואה

 .ביוגרפיה -- (אושויץ )פולין : מחנה רכוז

 (פולין)גטו קרקוב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

(A)E372.21 חסו.אמ תשע"ז 
חסונה ערפאת, ספיה מחבר. אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן ספר : עדויות מהמשפחה 

ערפאת. ]אמהות קוראות הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד הצעיר / ספייה חסונה 
 .2017 [ומתוכות לילדיהן ספר[. מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : מכון מופת, ]תשע"ז

(002448685 ) 

 .לשון --ישראל  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 .לשון --ישראל  --ילדים בגיל הגן 

 .ישראל --ידיעת קרא וכתב 

 .ישראל --למידה מתוכת 

 .רים וקריאהספ --ישראל  --אמהות וילדים 

 .השתתפות הורים --רכישת לשון 

 .השתתפות הורים -- קריאה

 .הבטים פסיכולוגיים --הקראה 
 ספרייה :

Education 

 

 

A37 קצב.חי תשע"ז 

אברהם יהושע השיל בן יחזקאל מחבר. חיים של ברכה : שאלות ותשובות בהלכות  ,קצבורג
ויות והשכיחות ... בכל עניני ברכות קרוב לארבע מאות שאלות ותשובות קצרות, המצ : ברכות

תשע"ז / יו"ל ע"י אברהם יהושע -והמסתעף... שהופיעו בגליון 'קול הקהל' במשך השנים תשע"ב
 ( 002453846) .[2017העשיל הכהן קאצבורג בן... ר' יחזקאל. ]ברוקלין[ : ישר גראפיקס, תשע"ז]

 .מדריכים -- הלכה --ברכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A38 קשת.סי תשע"ז 

אליעזר מחבר. סימן לבנים : שיחות למועדי השנה / מאת הרב אליעזר קשתיאל ;  ,קשתיאל
 ( 002453603[. )2017עריכה: צבי דיין. עלי : בני דוד, תשע"ז ]

 .מועדים במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A42 פינ.פר תשע"ז 

רוש על פרקי אבות / מאת... רבי שלום ראובן פיינשטיין, תשע"ז.. ליקווד.. פרקי שלום : פי ..אבות
ליקווד[ : אליעזר ] .ראש הישיבה... ד'סטעטן איילענד ; נערך ונעבד על ידי אליעזר חיים חייט

 ספרייה :( 002454150. )2017חיים חייט, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A53 קדוש.הח תשע"ז 
/ לרמב"ם, עם השגות הראב"ד והרמ"ה : ועליהם... משה בן מימון מחבר. הלכות קדוש החודש 

פירוש לרבי עובדיה ב"ר דוד. לבוש אדר היקר, לרבי מרדכי יפה... הגה"ה, לרבי יהודה ב"ר נתן 
הלוי אשכנזי, תלמיד הלבוש. פרשת החדש, לרבי יום טוב ליפמן העליר... הרואה אור לראשונה 

בנה, לבעל התוס' יו"ט ; ... הוגהו בעיון רב... מתוך כתב יד קדשו, צירפנו... דרוש חידושי הל
בהוספת איורים מאירים, ציונים, הערות, שינוי נוסחאות. ]משנה תורה. הלכות קדוש החדש[. 

 ( 002453348ירושלים : מכון חכמת שלמה, תשע"ז. )

 .חבורים קדומים --אסטרונומיה 

 .הלכה --קדוש החדש 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A53 תשי"ח 
משה בן מימון מחבר. הלכות שמיטה ויובל / לרמב"ם... ]משנה תורה. הלכות שמטה ויובל[. תל 

 001151097) .[אביב : קרן השמיטה של פועלי אגודת ישראל, ערב שביעית תשי"ט ]תשי"ח

 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

A018 עטרת.חן תשע"ו 
כפר חב"ד[ : ]משפחות מקובצקי עטרת חן : אסופת כתבי יד ומסמכים מאוצרות המשפחה. ]

 ( 002452470[. )2016תשע"ו ] ,[ולרר
 לרר, אלעזר חננאל

 .אגרות --רבנים 

 .ביוגרפיה --חסידות( )חב"ד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A076 אינ.לה תשס"ז 
אינדיג, א. ר. מחבר. להורות לדורות : א תורה'דיגע צוגאנג... צו חינוך הבנות / א.ר. אינדיג. 

 ( 002428147וקלין : א.ר. אינדיג, תשס"ז. )בר

 .חנוך דתי לבנות

 .חנוך דתי לנשים

 .פילוסופיה -- חנוך דתי
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A077.2 עטרת.תפ תשס"ד 
מצוה של הבה"ח -עטרת תפארת : עניני בר מצוה, קבלת עול תורה ומצוות : יו"ל לרגל שמחת הבר

תשס"ד.  ,ב[. ירושלים : מכון זכור לאברהם סטריקובישראל אהרן בן אדמו"ר שליט"א ]מסטריקו
(002452767 ) 

 .הלכה --בר מצוה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בר מצוה 

 (סטריקוב )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A077.3 אבר.מע תשע"ו 
אברהם בן שלמה זלמן, מוילנה מחבר. מעלות התורה / מאת... רבנו אברהם ראגאלער, מגיד 

ים דק"ק שקלאב, אחי הגאון... רבנו אליהו מוילנא ; על פי דפוס ראשון וכתב יד, מנקד מישר
ומפסק, עם ציונים ובאורים, ]ע"י[ משה גרודקה. מהדורה שלישית עם תיקונים.. ירושלים : משה 

 ( 002454018[. )2016גרודקה, תשע"ו ]
 אברהם בן שלמה זלמן, מוילנה

 .תלמוד תורה

 .ביוגרפיה --נה רוסיה הלב --רבנים 

 .שיחות ואמרים ,דרושים

 .אגרות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 כך.היא תש"ס 
כך היא דרכה של תורה : קובץ שיחות, מכתבים ומאמרים של גדולי ישראל, בעניין דרך וסדר 

 ( 002453872[. )2000הלימוד הנכון. ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תש"ס ]

 .ד תורהתלמו

 .למוד והוראה --תלמוד תורה 

 .חזרה ושנון --תלמוד תורה 

 .אגרות --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 רשת.כו תשע"ז 

רשת כוללי בקר דחסידי בלז. קובץ קדמו עיני. ]קבץ קדמו עיני[. ]ירושלים[ : רשת כוללי בוקר  .
 ( 002448546[. )2017דחסידי בעלזא, תשע"ז ]

 יהדות -- הבטים דתיים --השכמה 

 .תלמוד תורה

 (בלז )חסידות

 .למוד יומי --תלמוד תורה 

 .מרא דמסכתא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.אש תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אשל אברהם : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  ,דין
ובאורים בעניינים שונים ; לאור יומם : י"ח מאמרים,  שונים ; על ברכי : י"ח מאמרים, חדושים

נסים דיין, תשע"ו.  :חדושים ובאורים בעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק 
(002453333 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A081 דין.יש תשע"ו 

: ישגיב בכחו : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים ,דין
שונים ; דבר יום ביומו : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; דודי ירד לגנו : י"ח 
מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים 

 ( 002453339דיין, תשע"ו. )

 .שים, שיחות ואמריםדרו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.כב תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : כבש לעולה : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  ,דין
שונים ; יעלו בהר : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; לריח ניחח : י"ח מאמרים, 

נסים דיין, תשע"ו.  :שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק  חדושים ובאורים בעניינים
(002453340 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.מש תשע"ז 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : משא דבר ה' : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  ,דין
רים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; גשם נדבות : י"ח מאמרים, שונים ; בשם ה' : י"ח מאמ

נסים דיין, תשע"ז.  :חדושים ובאורים בעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק 
(002453341 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 דין.עק תשע"ז 

י"ח  : ג' ספרים : עקב רב : י"ח מאמרים מעניינים שונים ; חפץ שלמהנסים בן שלמה מחבר.  ,דין
מאמרים מעניינים שונים ; שלום רב : י"ח מאמרים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה 

 ( 002453342ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 ר תשע"זדין.ע 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : ערוגת הבשם : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  ,דין
שונים ; לבי שמח : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; אשמח בה' : י"ח מאמרים, 

ין, תשע"ז. נסים די : עניינים שונים וענייני חנוכה / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק
(002453344 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A081 דין.שם תשע"ז 

נסים בן שלמה מחבר. ד' ספרים : שם טוב : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים  ,דין
חדושים  ,נים ; יד משה : י"ח מאמריםישמח ה' : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שו ;

ובאורים בעניינים שונים ; שלל רב : י"ח מאמרים בענייני פורים / ... נסים דיין... ]ארבעה 
 ( 002453346ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 .שמ תשע"זדין 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : שמחו בה' : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים  ,דין
שונים ; השכל וידע אותי : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; בצור ירוממני : י"ח 

רק : נסים מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ב
 ( 002453345דיין, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 טמס)ויק( תשע"ה 
ויקח יעקב : לזכר ר' יעקב לחכם ]טמסוט[... נפטר... י"ד תשרי תשע"ה. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור 

 ( 002448409לא ידוע[, תשע"ה. )
 לחכם,יעקב-טמסוט

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 תשע"ז (שבת)אמתח 
ספר הזכרון אמתחת בנימין : לכבוד ולעילוי נשמתו של... רבי בנימין זאב שבתאי, נלב"ע כ"א 

 ( 002448410תשע"ז. ) ,כסליו התשע"ז, בן רבי יעקב ומרים שבתאי. ]ירושלים?[ : מכון הגביע
 בן יעקב שבתי, בנימין זאב

 .מאמרים --הלכה 

 .מאמרים -- יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.5 פרי.נת תשנ"ו 
תפלות. סדור. תשנ"ו. גבעתים. נתיבות עולם : ספר תפילה הכולל בו מאמר אליהו ותרגומו ללשון 

זוהר לשבת  ...הקודש, תפלת מנחה, אלפא ביתא שבתהלים, פרקי משניות... תפלות השבת
ו לעברית ולשפה הבוכרית... ופיוטים לחתן ולחתן הבר מצוה וכו'.. לפי פסקי... הגר"ע יוסף ותרגומ

גבעתים : אליהו פריוב,  .: בנוסח עדות המזרח והספרדים / העורך והמוציא לאור אליהו פריוב
 ( 002452758[. )1996תשנ"ו ]

 .עובדיה ,יוסף
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A311.5 תשמ"ה 

 : New York .סדור.. תשמ"ה.. ניו יורק.. סדור קול יעקב : כמנהג ארם צובה ..תפלות

Sephardic Heritage Foundation, 1985. (002448502 ) 

Siddurim -- Texts. 

Judaism -- Prayers and devotions -- Syrian. 

Jews -- Syria -- Aleppo -- Religious life and customs. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A313 גרי.פר תשע"ז 
הגדה של פסח.. תשע"ז.. ברוקלין.. הגדה של פסח פרדס הצדיקים : ... פרדס הצדיקים : אוסף 

אמרות... מספרי גדולי הדורות על סדר ההגדה ; למען תספר : מעשי צדיקים... מלוקטים ; שערי 
; טיול בפרדס : אוצר...  ישועה : אמרות... על תוקף קדושת הזמן וסגולת מצוות הלילה והשפעתם

בשבחם של צדיקים ודרכיהם / מלוקט מאוצר השיעורים שהשמיע... רבי יוסף חיים גרינוואלד ; 
שריפת חמץ, קרבן פסח ; ליל התקדש חג : ...  ,נספח... ]בראשו[: ערבי פסחים : בדיקת חמץ

 'בעריכת: משה אלי קדושת ליל הסדר, אכילת מצה ; ]בסופו[: אז רוב נסים : ביאור הפיוטים...

[. 2017מהדורא שניה.. ברוקלין : אליעזר גרינוואלד, תשע"ז ] .פריעד, אשר שאול יחזקאל רייכמאן
(002454398 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- פסח

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .אנקדוטות -- חסידים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A313 פוג.יע תשע"ז 
. תשע"ז.. לונדון.. הגדה של פסח יעלה ברוש : מפורש ומבואר ע"פ עומק הפשט הגדה של פסח.

כרם אנגליה,  : London .בתוספת הלכות ומנהגים על כל עניני החג / ע"י אלטר מרדכי פאגעל
 ( 002454392תשע"ז. )

 קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות פסח

 .מצות ספור יציאת מצרים

 .גלות מצרים

 .עשר המכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.11 תשע"ז 
תקונים.. ליל שביעי של פסח.. תשע"ז.. ירושלים.. קריאי מועד : כולל שביעי של פסח, שבועות, 

 .הושענא רבה, מסדרת תפלת שלמה, נוסח ליוורנו / הגהה ועריכה: זהר נדאף, אורן מצרפי

 ספרייה :( 002448648)[. 2017ירושלים[ : אורן מצרפי, תשע"ז ]]

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A314.5 שמו.סד תשס"ח 

תשס"ח.. ירושלים.. סדר העבודה : סדר עבודת יום הכיפורים : ונלוו עליו  ..תפלות.. עבודה
פירושים וביאורים... על דרך הפרד"ס וכן דברי רשב"י בזוה"ק על מעלת עבודת הכה"ג ביום 

ניהו יששכר בכה"ר שלום שמואלי. ]סדר עבודת יום הכפורים[. הכיפורים / נערך ונסדר ממני... ב
 ( 002452540מהד' ג.. ירושלים : ישיבת נהר שלום, תשס"ח. )

 .קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A315.31 גלצ.נפ תשע"ז 

מבואר בידי אהרן  / סליחות.. תשע"ז.. ירושלים.. נפש מרדכי : סליחות מבוארות : כמנהג ליטא
מרדכי דב ; הוסיף מבואות: אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ; עריכה: אביחי  גלצר ב"ר

 ספרייה :( 002453679גמדני. ירושלים : תורת אמך, תשע"ז. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A315.31 תרכ"ב 

וינה.. סליחות : לימים נוראים כמנהג פיהם, מעהרן, איסטרייך ואונגארן...  ..סליחות.. תרכ"ב
 Wien : J. Knoepflmacher & soehne, 1862( .002453808 .זכור ברית למילה ונוסף עליהם

 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

A318 עלו.נש תש"ס 

תש"ס.. ירושלים.. עילוי נשמות אור השלום : כמנהג הספרדים ועדות המזרח.  ..עלוי הנשמות
 ( 002448497) ]עלוי נשמות אור השלום[. ירושלים : בית מדרש אור השלום, תש"ס.

 -- .חולים ומתים --תפלות. 

 .תפלות וברכות --אבלות )יהדות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319.6 חנו.זכ תשע"ז 

הלכות, עיונים, סדר  : חנונו, משה חיים מחבר. זכר צדיק לברכה : במעלת ההליכה לקברי צדיקים
אל למחקר ועיון תורני, תשע"ז. תפילה / כתב וחיבר משה חיים חנונו. כפר חב"ד : מכון שמו

(002448664 ) 
 צדיקים, קברים

 .תפלות. מקומות קדושים וקברי צדיקים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A381 הגר.שב תשע"ז 

שרגא פיביש מחבר. שבת מלכא קדישא : ילקוט אמרים... עיונים ובירורים, רעיונות  ,הגר
ובמיוחד תלמידי... הבעש"ט... / מאשר אמרנו לפני וביאורים... מיוסדים על דברי קדמונים... 

 ( 002454300) .'17תלמידים... שרגא פייביש האגער. ברוקלין : ]שרגא פייביש האגער[, תשע"ז 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .דרשות --שבת 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 דין.או תשע"ו 
נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אומר ברקאי : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענייני  דין,

פסח ; תנובת שדי : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענייני פסח ומעניינים שונים ; קריה נאמנה 
נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק :  ... / : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים

 ( 002453331ם דיין, תשע"ו. )נסי

 .דרושים, שיחות ואמרים -- פסח

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 דין.בנ תשע"ז 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : בני ברק : י"ח מאמרים מענייני פסח ; נס הרים : י"ח  ,דין
בש : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; חמאה וד

 ( 002453335) .בעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ז

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 יוס.או תשע"ז-בן 
: שבועות מתן תורה / שיחות רבי סעדיה בן יוסף. נס ציונה בן יוסף, סעדיה מחבר. אורה של תורה 
 ( 002448460: מוסדות אור תורת שלום, ]תשע"ז?[. )

 .דרשות -- שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 דין.אש תשע"ו 

נסים בן שלמה מחבר. ג' ספרים : אשיח בפקודיך : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מענייני  ,דין
דברי  ; עומר וחג השבועות ; הבן יקיר : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שוניםספירת ה

כאש : י"ח מאמרים, חדושים ובאורים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק 
 ( 002453332: נסים דיין, תשע"ו. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבועות 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A382.2 קרו.יש תשע"ז 

 .Y. K : ישראל קלמן מחבר. ישראל ואורייתא : שבועות / ישראל קלמן קראהן. לייקוואוד ,קרון

Krohn, [ 2017תשע"ז( .]002448461 ) 

 .דרשות -- שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 שטי.מב תשע"ז 

 - . מבית לוי : פסקים ובירורי הלכה: חודש סיון וחג השבועותמשה בן ברוך בנדיט מחבר ,שטין
מבית מדרשו של הגר"ש ואזנר זצ"ל... / הרב משה שטיין, רב דקהל חסידים קרית הרצוג ב"ב 

 ( 002449147[. )2017וראש כולל קרלין סטולין. בני ברק : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז ]

 .הלכה --סיון )חודש( 

 .הלכה -- שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 מיז.עב תשע"א 

יוסף בן דב בר מחבר. עבודת הצדיקים : עובדות ומעשיות... שיחות... אשר על עבודת  ,מיזליש
הצדיקים הם מעידים... ממקורות נאמנים נקבצים... השייכים לימי הושענא רבה, שמיני עצרת, 

 .'11ברוקלין : עבודת הצדיקים, תשע"א שמחת תורה, שבת בראשית... / יוסף מייזליש. 

(002453632 ) 
 ברקוביץ, גיננדל

 .ספורי מעשיות --צדיקים 

 .אנקדוטות -- חסידים

 .דרושים, שיחות ואמרים --הושענא רבה 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- שמיני עצרת ושמחת תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 [1מיז.עב תשע"א] 

שיחות... אשר על עבודת  ...דב בר מחבר. עבודת הצדיקים : עובדות ומעשיות מיזליש, יוסף בן
הצדיקים הם מעידים... ממקורות נאמנים נקבצים... השייכים לחג הסוכות... / יוסף מייזליש. 

 ( 002453631'. )11ברוקלין : עבודת הצדיקים, תשע"א 
 מיזליק, יצחק בן יוסף

 .ספורי מעשיות --צדיקים 

 .אנקדוטות -- חסידים

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A383 דין.בה תשע"ז 

נסים בן שלמה מחבר. ד' ספרים : בהר סיני : י"ח מאמרים מענייני אלול, ראש השנה, שבת  ,דין
תשובה ; מטוב נהורך : י"ח מאמרים מענייני יום הכיפורים ; וענן ה' עליהם : י"ח מאמרים 

ענייני סוכות ושמחת תורה ; אהלי שם : י"ח מאמרים מעניינים שונים / ... נסים דיין... ]ארבעה מ
 ( 002453334ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים -- (אלול )חודש

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- סכות

 .דרושים, שיחות ואמרים --ת תורה שמיני עצרת ושמח

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 דסל.שע תשע"ז 

 -אליהו אליעזר בן שמחה זיסל מחבר. שערי הזמנים : להתעלות ולהתרומם בזמני רצון  ,דסלר
/ נערכו  פותח צוהר לרוממות הימים... אורם, סגולתם, ותכליתם ועבודתינו המעשית בהם :אלול 

-מתוך שיחותיו של... המשגיח... רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א ; עורך ראשי: הרב ראובן פרי
 ( 002453680[. )2017חן. קרית ספר : תא שמע, תשע"ז ]

 ברקוביץ, גיננדל

 .דרושים, שיחות ואמרים --חודש( )אלול 

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 טאו.דב תשע"ו 

ישראל בן שמואל אליהו, ממודז'יץ מחבר. ליקוטים יקרים מספר דברי ישראל : על התורה  ,טאוב
ומועדים: ירח האיתנים / ]רבי ישראל בן שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ[ ; נלקט ונערך ע"י נכדו 

ואל אליהו א. שמואל אליהו א. סג"ל לנדא. ]לקוטים יקרים מספר דברי ישראל[. ]ירושלים[ : שמ
 ( 002453665[. )2016סג"ל לנדא, ערב ראש השנה תשע"ז ]תשע"ו 

 טאוב, ישראל בן שמואל אליהו, ממודז'יץ. דברי ישראל

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .ניתספרות עיו -- 1815-1915 --חסידות 

 .ספרות עיונית --מודז'יץ )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A383 כהן.ול תשע"ז 

שאלתיאל מאיר מחבר. ולבקר בהיכלו : ימים נוראים : פנינים וחידושים... משולבים  ,כהן
שאלתיאל  ...במעשיות ומשלים... סביב חודש אלול, סליחות, ראש השנה וכיפור / חברתיו וערכתיו

 ( 002453349בן הרה"ג שלמה הכהן. ירושלים : שאלתיאל מאיר הכהן, תשע"ז. ) מאיר

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --סליחות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ראש השנה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --יום הכפורים 

 .מעשיות יהודיות

 .משלים יהודיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 מיז.עב תש"ע 

יוסף בן דב בר מחבר. עבודת הצדיקים : השייכים ליום הכיפורים... : עובדות ומעשיות  ,מיזליש
אמתיים... אמרות... אשר מפוזרות... על עבודת הצדיקים... ממקורות נאמנים... וכלשונם הצח 

 ( 002453629)'. 10נכתבים. ברוקלין : הוצאת ספרים עבודת הצדיקים, תש"ע 

 .דרושים, שיחות ואמרים --יום הכפורים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 מיז.עב תשס"ט 

יוסף בן דב בר מחבר. עבודת הצדיקים : השייכים לימי אלול, ראש השנה... : עובדות  ,מיזליש
 ...בודת הצדיקים... ממקורות נאמניםומעשיות אמתיים... אמרות... אשר מפוזרות... על ע

 ( 002453623'. )09וכלשונם הצח נכתבים. ברוקלין : הוצאת ספרים עבודת הצדיקים, תשס"ט 

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ראש השנה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383  תשע"זשפי.אפ 

משה בן יצחק מאיר מחבר. אפיקי מים : בעניני ימים נוראים : דברים שנשמעו בסגל  ,שפירא
חבורה... / ע"י מורינו... רבי משה שפירא ; לוקט ונערך מחדש... ע"י ראובן מרדכי בן... הג"ר חיים 

 ( 002453902) .[2017שמעלצער, תשע"ז ] : Monsey ..שמעלצער. מהדורה חדשה
 ה בן יצחק מאירשפירא, מש

 .ימים נוראים במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.4 קונ.לי תשע"ז 
קונטרס לימי הספירה וחג השבועות / נלקט ונערך ע"י אברכי 'כולל לובלין', בראשות מורנו רבי 

 ( 002449145מנחם יאווע... מהדורה מורחבת.. ]בני ברק[ : מכון מתיקות, ]תשע"ז[. )

 .רת העמרספי

 .שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 כח.הד תשע"ז 
כח הדעת : ירחיב ויבאר את ענין הדעת... מפסידיה ודרכי קניניה ובו שמונה שערים נפתחים... בני 

 ( 002452288[. )2017ברק : מכון נחלת צבי, תשע"ז ]

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 .בעל קרי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 סנד.שי תשע"ו 
סנדומירסקי, שמעון מחבר. שיח בחוקיך : דברי מוסר, הגות ומחשבה בעניני אלול וימים נוראים / 

שנאמרו מפי מורנו המשגיח רבי שמעון סנדומירסקי. ]שיח בחקיך[. בני ברק : ]מוציא לאור לא 
 ( 002453981[. )2016ידוע[, תשע"ו ]

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 

 .דרשות --ימים נוראים 

 .דרשות -- (אלול )חודש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 בעק.המ תשע"ז 

מוציא לאור לא ] : [בעקבות המהפכה : דעת כל גדולי הפוסקים בענין אורך השמלות... ]ישראל
 ( 002453870ידוע[, תשע"ז. )

 .יהדות -- הבטים דתיים --צניעות 

 .מדריכים -- הלכה --בוש בגוד ול
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.777 הכר.טו תשס"ח 
הכרת הטוב בין אדם לחבירו השלם : הכרת הטוב, כפיות טובה, משלם רעה תחת טובה / ]המלקט 

שלום יוסף בראך[. ]הכרת הטוב בין אדם לחברו השלם[. קרית יואל, מאנראו : אוצר  -והמסדר 
 ( 001206151החסד, תשס"ח. )

 .יהדות -- הבטים דתיים --הכרת הטוב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A411.798 אבי.על תש"ע 
הטובה : מפי סופרים וספרים -אבידן, משה בן ציון מחבר. על חובת הכרת הטוב : וגנאי כפיות

משה ומהליכותיהם של גדולי ישראל / חובר ע"י הרב משה אבידן... מהדורה שלישית.. ירושלים : 
 ( 002453866[. )2010אבידן, תש"ע ]

 .יהדות --הבטים דתיים  --הכרת הטוב 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A423 סופ.לא תשע"ג 

אברהם אליעזר בן יעקב חיים. לאברהם בן : חידושי גימטריאות... על מסכת אבות דרבי  ,סופר
 .[2013ירושלים : אברהם אליעזר סופר, תשע"ג ] נתחבר ע"י אברהם אליעזר סופר. ... /נתן 

(002453867 ) 
 סופר, יעקב חיים בן אברהם אליעזר

 .באורים -- -- אבות דרבי נתן

 .גימטריות וראשי תבות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A424 כהן.אב תשע"א 
נא דבי אליהו... כהן, צבי בן אליהו מחבר. אבא אליהו : והוא ציונים והארות וביאורים על כל... ת

/ ממני... צבי בן... רבי אליהו הכהן. טבריה : ]צבי הכהן[, ת'הא ש'נת ע'בודת א'לקים ]תשע"א[. 
(002448627 ) 

 כהן, נתאי אליהו

 .באורים --תנא דבי אליהו 

 .דרושים, שיחות ואמרים --סעודות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 זקס.שי תשע"ז 

 :. שיג ושיח : קריאות חדשות בפרשת השבוע / הרב יונתן זקס ; מאנגליתמחבר 1948יונתן,  ,זקס

 ( 002453683. )-2017צור ארליך ; עורכת ראשית: גילה פיין. ירושלים : מגיד, ]תשע"ז[ 

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 מוצ.הו תשע"ז 

 .חובר... ע"י יצחק מאטצען / דרוש ופלפולמוצן, יצחק מחבר. הואיל משה : על התורה... בדרך 

Brooklyn : Yitzchok Mutzen,  ( 002453916. )2017תשע"ז 
 ברקוביץ, גיננדל

 .באורים -- --מדרש פליאה 

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A451 קיד.בר תשע"ז 

: והוא חיבור... על דרך  אהרן שמואל בן ישראל מחבר. ברכת שמואל : על התורה ,קידנובר
דרושים... / מאת... מרן אהרן שמואל קאיידונובר... ; ועכשיו יוצא... בתוספות אלפי  ,פרד"ס

 .מראי מקומות, מפתחות ותולדות המחבר, ע"י יצחק בלאאמו"ר אברהם דוד הכהן קארצאג

 ( 002454303. )2017במהדורא חדשה.. ברוקלין : מכון ברכת שמואל, תשע"ז 

 .אהרן שמואל בן ישראל ,וברקידנ

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 שוב.שי תשע"ז 

יעקב ישראל מחבר. שירת התורה : מנוקד : רעיונות, משלים, סיפורים ומוסר השכל  ,שובע
 ; מאיר מנחם שובע הנלמדים מפרשיות השבוע... / חובר ולוקט... ]ע"י[ יעקב ישראל בן... הרב

 ( 002453998עריכה: הרב אביאל חיים חורי. חדרה : יעקב ישראל שובע, תשע"ז. )

 .משלים -- --תנ"ך 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .ספורי מעשיות -- --תורה  --תנ"ך. 

 .מוסר בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 יונ.או תשע"ז 
מועדים... : מאמרים במחשבה ואגדה... המיוסדים על...  יונגריז, אורי שרגא מחבר. אורי וישעי :

מסודרים לפי מועדי השנה, מימי  ,דברי... המהר"ל, הגר"א ובתי מדרשם וכן שיעורים בהלכה
הסליחות עד ימי בין המצרים... בתחילת כל מאמר... תוכן העניינים... / ... אורי שרגא בן ר' אהרן 

. -[2017חק יאיר לוי. ירושלים : אורי שרגא יונגרייז, תשע"ז ]הלוי יונגרייז ; ]העורך[: הרה"ג יצ
(002453677 ) 

 הספדים --שפירא, משה בן יצחק מאיר 

 .דרשות --מועדים 

 .דרשות --בר מצוה 

 -1660 -- קבלה

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A453 רבי.דב תרצ"ה 

עם הפירושים  ... : דש בתלמוד ומדרשרבינר, צמח מחבר. דברי הספד ותנחומי אבלים בכתבי הק
של רש"י, מהרש"א והרי"ף ושאר מפרשים... גם באור חדש והערות... / מאת המאסף והמחבר 

 .1934/1935הרב והמטיף... צמח בן... דובער ראבינער. סופיא : דפוס המשפט, תרצ"ה 

(002452736 ) 

 (זגר )ליטא

 (רבינר )משפחה

 .הספדים

 (יהדות)נחומים 
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 



 

A508 ליה.הי תשס"א 
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר : ... כניסת בתינו... שיינא לגיל המצוות... תבואו 

תשס"א.  ,לשמוח... ביום א' ט"ז אדר ה'תשס"א... / דוד ודבורה אפלבום... ]ירושלים[ : אפלבום
(001179119 ) 

 אפלבום, שינא בת דוד

 .מאמרים -- הלכה
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 בור)שיר( תשע"ז 

שעלה...  ...שיר ושבחה : ספר זכרון לע"נ רבינו... ראש הישיבה... רבי שמואל יעקב בורנשטיין
השמיימה ביום י"ח באייר... תשע"ז / יו"ל ע"י בית מדרשו... שיר ושבחה שע"י קהילת כנסת 

[. 2017תשע"ז ] ,שע"י בית המדרש שיר ושבחהישראל... מודיעין עילית : מכון שירת יעקב, 
(002453930 ) 

 בורנשטין, שמואל יעקב

 .מאמרים --הלכה 

 .מאמרים -- מוסר

 .דרשות -- ימים נוראים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 זכר.אר תשמ"ט 
ירדן[... קובץ תורני זכרון ארבע : לזכר ולעי"נ ארבעה בחורי ציון ]מיקירי ישיבתנו, שנספו בנהר ה

אליהו זאב פרידמן... יחיאל יוסף הלוי פרטיג... יצחק אליעזר הלוי קורניק...דוד לודמיר... נלב"ע 
ביום א יז אב שנת ברוך דיין האמת ; ובו יבואו חידושי תורה בהלכה ובגמרא, מפי עטם של 
הלכה  הבחורים זלה"ה ומיבלחט"א רבותיהם וחביריהם, ונלוה עליו קונטרס שאלות אקטואליות

למעשה בהלכות שבת ועוד... ]קבץ תורני זכרון ארבע[. ירושלים : ישיבה לצעירים דחסידי גור, 
 ( 002452754ו'מ'ט'י'ב' ]תשמ"ט[. ) 'ב'ר'ו'ך' א'ת'ה' ה' ה'ט'ו'ב

 .פרידמן, אליהו זאב בן דוד משה

 .יחיאל יוסף בן יעקב פנחס ,פרטיג

 .קורניק, יצחק אליעזר בן שמחה בונם

 .דוד בן יחיאללודמיר, 

 .באורים --תלמוד בבלי. מסכת גטין 

 .באורים -- תלמוד בבלי. מסכת קדושין

 .הלכה --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 אבי)ריג( תשע"ד 
ריגל, חנוך מחבר. מאיר עיני ישראל : ... תולדותיו וקורותיו בקצרה של... רבי מאיר אביחצירא... 

מוסדות משכיל לדוד, אשדוד :  :אור מאיר שמחה  -יבת אביר יעקב / חנוך ריגל. נהריה : יש
 ( 002448427) .[2014מוסדות חזון מאיר ובית ישראל, אשדוד, תשע"ד ]

 .אביחצירא, מאיר בן ישראל

 .ביוגרפיה --ישראל  --רבנים 

 .ביוגרפיה --חכמי המזרח 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A509.2 תשכ"ח (בלו)בלו 
בן יצחק שלמה מחבר. על חומותיך ירושלים : )פרקי חיי( / הרב משה בלוי. מהדורה  בלוי, משה

 ( 002452898. )1967ברק : נצח, תשכ"ח -חדשה, עם הוספות.. בני

 .משה בן יצחק שלמה ,בלוי

 .בלוי, יצחק שלמה בן עמרם

 הספדים -- בלוי, עמרם בן יצחק שלמה

 (אגדת ישראל )ישראל

 .ביוגרפיה -- שליםירו --ישראל  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- ירושלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ז (יוסף)גמלי 
גמליאלי, בנימין מחבר. לבב חכמה : שיחות והספדים בדרכו ופעליו של... רבנו עובדיה יוסף / 

מאוצר שיחותיו של... ראש הישיבה רבי בנימין גמליאלי, ראש ישיבת לב אליהו לצעירים. 
 ( 002448424[. )2016שלים : ישיבת לב אליהו, תשע"ז ]ירו

 .עובדיה ,יוסף

 .ביוגרפיה -- ראשונים לציון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 לוצ.יו תשע"ז 
טורנר, אהרן מחבר. יודעי שמך : דרך הרמח"ל בתכנית הבריאה : ידיעת הבורא ותכניתו בעולם 

 ( 002452475תשע"ז. ) ,רנר. בני ברק : מכון אור רמח"לבמשנתו של רבינו הרמח"ל / ... אהרן טו

 .לוצטו, משה חיים

 .בריאת העולם במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשנ"ד (פרל)היל 
הילפרין, מאיר מחבר. הגדול ממינסק : ר' ירוחם יהודה ליב פרלמן : תולדותיו וקורותיו / כתובות 

יד משנת תרע"ג בערך. מהדורה שניה עם -פי כתב-יוצא לאור על בידי הר"ר מאיר היילפרין ;
 ( 002453296) .1993ניו יורק : פלדהיים, תשנ"ד -תיקונים והוספות.. ירושלים

 .פרלמן, ירחם יהודה ליב

 .ביוגרפיה -- מינסק --רוסיה הלבנה  --יהודים 

 .ביוגרפיה --מינסק  --רוסיה הלבנה  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- (מינסק )רוסיה הלבנה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A509.2 תשע"ז (קרל)שטי 
שטינברג, שרגא פיבל מחבר. מעשה החזו"א : חידו"ת, רשימות, עובדות והנהגות ממרן החזון איש 
/ ששמענו מאבינו... רבי שרגא פייבל שטיינברג, שהיה נאמן ביתו ואיש סודו ; נכתב ע"י בניו... רבי 

 ( 002454002צוף, תשע"ז. ) : לוי... רבי צבי אליהו הלוי... בני ברקחיים מאיר י. ה

 .אנקדוטות --קרליץ, אברהם ישעיהו 

 .אנקדוטות --קניבסקי, יעקב ישראל 

 .אנקדוטות --רבנים 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 שרב.יח תשע"ז 
י, נלב"ע ג' אייר התשע"ז : שביבי אור מדרכיו יחי ראובן : לזכרו של... רבי ראובן שלום שרבאנ

לקט מקוצר של  ...והנהגותיו בלימוד התורה... שיחת חיזוק... שדרש... בענין... לימוד התורה
ירושלים?[ : בני המשפחה, ] ...אמרות ופנינים... מתוך... דיברותיו... לקט מקוצר של דברי הספד

 ( 002448558[. )2017תשע"ז ]
 שלוםשרבני, ראובן 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A531 אלג.קד תשע"ז 
אלגזי, יום טוב בן ישראל מחבר. קדושת יום טוב : והוא שאלות ותשובות, חידושים ומערכות 

בשם:  [בכמה ענינים ומקצועות / לגאון... כמהר"ר יום טוב אלגאזי... ; נסדר ונערך... ]עם פירוש
אהרן י. שליו,  :קדשת יום טוב[. מהדורא מתוקנת.. ירושלים אש קודש... על ידי... אהרן י. שליו. ]

 ( 002453330תשע"ז. )

 .באורים -- משה בן מימון.. משנה תורה

 .אלגזי, יום טוב בן ישראל

 .חכמי המזרח --דרשות 

 .חכמי המזרח -- שאלות ותשובות

 .1600-1800 --שאלות ותשובות 

 .ביוגרפיה -- ירושלים --ישראל  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- מי המזרחחכ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A541 מלכים תשע"ז-שלחן 

ועם פרמ"ג  ...יעקב בן אשר מחבר. טור ושלחן ערוך החדש : משנה ברורה : עם ספרי הלבושים
ומשנה ברורה על הדף... / עורך ראשי: הרב אהרן מנס ; עורך: הרב יוסף הורביץ ; ראש המערכת: 

תשע"ז )ירושלים([. ירושת"ו : מכון שלחן מלכים, תשע"ז.  -רים הרב משה פרקוב. ]טו
 ספרייה :( 002453988)

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A561 וקס.מנ תשע"ז 
וקסמן, אברהם אליהו דוד מחבר. מנחת הלוי : בסוגיות חינוך קטנים למצוות וקטן שהגדיל / ... 

אברהם אליהו  : Lakewood .מאןמאת אברהם אליהו דוד הלוי בלאאמו"ר... יחיאל מאיר וואקס
 ( 002453839. )2017דוד וואקסמאן, תשע"ז 

 ברקוביץ, גיננדל

 .הלכה --קטינים 

 .חנוך דתי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 טוי.הל תשס"א 
סימן רלט : והוא -טויל, יצחק בן משה בן יצחק מחבר. הלכה מפורשת : ע"פ שו"ע או"ח סימן א

המפורשות בשו"ע ובפוסקים אשר הקיום בהם רופף... ; ואליו נלוה ליקוט של הרבה הלכות 
קונטרס שיח יצחק : ... פנינים... בענין סדר התפילה וחשיבותה / חובר ולוקט ע"י יצחק הכהן 

 ( 002452766הלכה מפרשת[. ירושלים : יצחק טוויל, תשס"א. )] .טוויל

 שלחן ערוך ארח חיים .קרו, יוסף בן אפרים

 (ם ארח חייםהלכה )מתחו

 .הלכות רופפות --הלכה 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 טוק.הל תשע"ז 

דינים  ,טוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריה מחבר. הליכות בין המצרים : פסקי הלכות
יחיאל מיכל  ... / ומנהגים: בעניני תעניות, בין המצרים, קריעה ואבילות על ירושלים וביהמ"ק

באאמו"ר... צבי אריה טוקצינסקי. מהדורה מתוקנת.. מודיעין עילית : מכון י"ם התלמוד, שע"י 
 ( 002453376[. )2017ביהמ"ד היכל הגרי"מ, תשע"ז ]

 .הלכה -- בין המצרים

 .מנהגים --בין המצרים 

 .הלכה --תעניות 

 .הלכה -- אבלות על ירושלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 תורת.מב תשע"ו 

כולל אברכים מבשר תורה )מבשרת ציון(. קובץ תורת מבשר : בעניני נטילת ידיים והלכות  .
 -סעודה וחג הפורים. ]קבץ תורת מבשר[. מבשרת ציון : מוסדות כנסת ישראל, מרכז תורני 

 ( 002448443[. )2016מבשרת ציון, תשע"ו ]

 .הלכה --נטילת ידים 

 .מאמרים -- הלכה

 .הלכה --סעודות 

 .הלכה -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.2 זיל.גב תשע"ז 

 ,יוסף בן משה מחבר. גביע הכסף : ... ]על הלכות שבת[ : ביאורים והערות וחקרי הלכות ,זילבר

דומ"ץ  ,בירור שיטות הראשונים... האחרונים... / הכינותי... יוסף בהרה"ג ר' משה זילבער
 ..מאנסי נ.י. ; ]נערך[ ע"י שלמה הערשקאוויטש. מהדורה שניה מורחבת-אברכים וויען התאחדות

Spring Valley :  ( 002454412. )2017יוסף זילבער, תשע"ז 

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת 

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 שלו.שב תשע"ז 

ישראל בן יצחק מחבר. שבת ישראל : הלכות, ביאור השו"ע וסוגיות במלאכת בורר /  ,שלום
 ( 002453605[. )2017חברתיו וערכתיו... ישראל ב"ר יצחק שלום... רכסים : ישראל שלום, תשע"ז ]

 .הלכה --בררה )אבות מלאכות( 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 יוס.פו תשנ"ד 

ר' עובדיה יוסף,  ...סף, עובדיה מחבר. הלכות פורים משולש וערב פסח שחל להיות בשבת / מאתיו
אל המעיין, תשנ"ד  : הראשון לציון... ]פורים משלש וערב פסח שחל להיות בשבת[. בני ברק

[1994( .]000300146 ) 
 יוסף, עובדיה.. יחוה דעת

 .הלכה -- פורים

 .הלכה --פסח, ערב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 ינק.שב תשע"ז 
ינקלוביץ, יצחק יעקב מחבר. שביתת יום טוב : חידושים וביאורים בעניני יום טוב וחול המועד 

ע"פ סדר שו"ע / ... יצחק יעקב בן הר"ר יוסף הכהן יאנקלאוויטש... ליקוואוד : יצחק יעקב 
 ( 002454144יאנקלאוויטש, תשע"ז. )

 .באורים --חן ערוך ארח חיים. הלכות יום טוב יוסף בן אפרים. של ,קרו

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות חל המועד 

 .הלכה --יום טוב 

 .הלכה --חל המועד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.3 מלכ.הל תשע"ז 

ראש השנה, יום  ,אלול מלכא, אופיר יצחק מחבר. הליכות מועד : דיני ומנהגי המועדים : חודש
כיפור, סוכות, ארבעת המינים, הושענא רבה, בשימת לב לחילוקי הדינים והמנהגים לבני ספרד 

כתיבה ועריכה: הרב דוד רחמים  ; ואשכנז / חברתיו וערכתיו... אופיר יצחק בלאאמו"ר דוד מלכא
 ( 002453596[. )2017לילוף. מהדורה חדשה, מורחבת.. ירושלים : אופיר יצחק מלכא, תשע"ז ]

 .הלכה --אלול )חודש( 

 .מדריכים --הלכה  --אלול )חודש( 

 .מנהגים --אלול )חודש( 

 .הלכה --ראש השנה 

 .מדריכים --הלכה  --ראש השנה 

 .מנהגים --ראש השנה 

 .הלכה --יום הכפורים 

 .מדריכים --הלכה  -- יום הכפורים

 .מנהגים --יום הכפורים 

 .הלכה --סכות 

 .מדריכים -- הלכה --סכות 

 .מנהגים --סכות 

 .הלכה --ארבעת המינים 

 .מדריכים -- הלכה --ארבעת המינים 

 .מנהגים --ארבעת המינים 

 .הלכה --הושענא רבה 

 .מדריכים --הלכה  --הושענא רבה 

 .מנהגים --הושענא רבה 

 .למוד והוראה --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 קבץ.מא תשע"ד 

אבנר בן ציון מחבר. מאור עינינו : הארות והערות וחקרי הלכה בהלכות ובמנהגי חג החנוכה  ,קבץ
תשע"ד.  ,על סדר השולחן ערוך והבן איש חי / מנאי... אבנר קבץ. ]ירושלים[ : אבנר קבץ

(002448426 ) 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות חנכה

 .באורים --יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד.. בן איש חי 

 .הלכה -- חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 רוט.אה תשע"ז 
רוטנברג, אברהם בן אריה יוסף מחבר. אהבת איתן : הלכות תקיעת שופר, או"ח סי' תקצ, עם 

ורה שלישית מורחבת בירורי הלכה וקיצור דינים / מאת אברהם בהג"ר אריה יוסף רוטנברג. מהד
 ( 002453565) .[2017ומתוקנת.. ירושלים : אברהם רוטנברג, ערב ר"ה תשע"ח ]=תשע"ז 

 .הלכה --שופר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.3 שור.של תשע"ז 
שורץ, יעקב ישראל בן צבי מחבר. שולחן מסודר : על מועדים : והוא אוסף דינים ומנהגים, עפ"י 

מאת יעקב ישראל שווארץ בן... ר' צבי  ... / "ב, מגמרא וראשונים עד לפוסקי זמנינוסדר השו"ע ומ
 ( 002454307. )2017מפעל תלמודו בידו, תשע"ז  : Lakewood .[הכהן... ]שלחן מסדר

 .הלכה -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 דיק.עז תשע"ג 

צז ; ובו ד חלקים: סיכום -ר בחלב: סי' פזאברהם שלמה מחבר. עזר לשלחן : הלכות בש ,דיקמן
כור המבחן : שאלות ותשובות  ; הסוגיות : ... מגמרא וראשונים... שו"ע... עם הערות... האחרונים

לחזרת השו"ע... ; שיעורים בהלכה : שיעורי הלכה של הגר"ש פעלדער על עניני בשר בחלב במטבח 
על סדר שו"ע... / מאת אברהם שלמה דיקמאן. ; ספר המפתח : מפתח לשו"ת וספרי האחרונים... 

 ( 002453796[. )2013לייקוואוד : אברהם שלמה דיקמאן, תשע"ג ]

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות בשר בחלב 

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

 .מראי מקומות --ם.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות בשר בחלב יוסף בן אפרי ,קרו

 .הלכה --בשר בחלב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 דיק.עז תשע"ו 

קיא... / מאת אברהם שלמה -הלכות תערובות : סי' צח -אברהם שלמה מחבר. עזר לשלחן  ,דיקמן
 ( 002453798אברהם שלמה דיקמאן, תשע"ו. ) : Lakewood, NJ .דיקמאן

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות תערובות 

 .הלכה -- תערובות

 .בחינות ושאלות --הלכה  --תערובות 

 .מראי מקומות --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות תערובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 חזן.מל תשע"ז 

מחבר. מלח ברית : והוא ביאור על שו"ע הלכות דם, מליחה, צליה, תולעים  יוסף בן אפרים ,קרו
עח, פד( : תוך שימת לב לשאלות שנתעוררו בימינו, עם קובץ פסקי הלכות להלכות  -יו"ד סי' סו )

הנ"ל, בביאור חילוקי הדינים והמנהגים לשיטת השו"ע והרמ"א / ליקטתי... יששכר בלא"מ ר' בן 
 ( 002453666) .מלח ברית[. ביתר עילית : המחבר, תשע"ז -רוך ציון חזן. ]שלחן ע

 .הלכה --מליחה 

 .הלכה --דם 

 .הלכה -- תולעים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563 טופ.של תשע"ז 
טופורוביץ, ישראל מחבר. שלחן ישראל : הלכות תערובות ובשר בחלב / מאת ישראל בלאאמו"ר 

 ( 002453936י ברק : ]המחבר[, תשע"ז. )ר' יחזקאל הלוי טופורוביץ. בנ

 .הלכה --תערובות 

 .הלכה -- בשר בחלב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 מור.דג תשע"ז 

כולל בירור  : מורגנשטרן, ישראל מאיר מחבר. דגים טהורים : מדריך לבדיקת טהרת הדגים
י ישראל מאיר בן... ר' דוד מציאותי הילכתי ועיוני / נערך... בלימוד החכמים ודיבוק חברים ע"

 ( 002449128ארי' מורגנשטרן. מהדורה שניה.. ]ירושלים[ : ]ישראל מאיר מורגנשטרן[, תשע"ז. )

 .כשרות -- ישראל --דגים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.1 הרצ.תש תרס"ב 

ל ליב הלוי יואל ליב מחבר. תשובה כהלכה / : ]תשובה בטריפות הדקין[ / ... ממני יוא ,הרצוג
 ( 002454371הערצאג... ליעדז : דפוס עקספרעס, תרס"ב. )

 .הלכה -- כשרות בשר
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A563.3 אלב.תו תשע"ז 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. תורת הטהרה : חידושים, ביאורים וסיכומים, כולל שיטות פוסקי 

ההלכות בלשון צח...  ...ובסוף הספר: ערכנו תמציתזמנינו, בהלכות נדה וטבילה לפי סדר השו"ע ; 
תורת הטהרה[. ירושלים :  -/ חברתי... שלמה זלמן עלבויגען בן... הר"ר אהרן צבי. ]שלחן ערוך 

 ( 002453982[. )2017שלמה זלמן עלבויגען, תשע"ז ]

 .באורים --יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה  ,קרו

 .תקצירים --שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה  ..פריםקרו, יוסף בן א

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה 

 .תקצירים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה 

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .הלכה -- מקואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.3 ז תשע"זדיק.ע 

ר... / מאת אברהם -אברהם שלמה מחבר. עזר לשלחן : הלכות נדה וטבילה : סי' קצ ,דיקמן
 ( 002453797אברהם שלמה דיקמאן, תשע"ז. ) : Lakewood, NJ .שלמה דיקמאן

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה 

 .מראי מקומות --הלכות נדה  קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה.

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה 

 .מראי מקומות --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה 

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .בחינות ושאלות --הלכה  --טהרת המשפחה 

 .הלכה --מקואות 

 .נות ושאלותבחי --הלכה  --מקואות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 מנס.שב תשע"ז 

יוסף בן אפרים מחבר. שבילים בטהרה : על שולחן ערוך הלכות נדה וטבילה : והוא משא  ,קרו
 ... / ...ומתן ובירורי הלכה בדברי השו"ע והרמ"א ונושא]י[ כליהם, עם הכרעת הפוסקים למעשה

שבילים בטהרה[. ירושלים : שלמה מנס,  -]שלחן ערוך שלמה באאמו"ר... יוסף הכהן מנס. 
 ( 002453588תשע"ז. )

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדה 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות טבילה

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .הלכה -- מקואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 פרי.ים תשע"ז 

ישראל משה בן יוסף חיים מחבר. ים שמחה : על הלכות טהרה : הארות והערות, חידושים  ,פריד
 .וביאורים על הלכות טהרה / מאת ישראל משה פריעד, רב דקהל ניישטאט... לעיקוואוד

 ( 002454154לעיקוואוד : ישראל משה פריעד, תשע"ז. )

 .באורים --רוך יורה דעה. הלכות נדה קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ע

 .הלכה -- טהרת המשפחה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.4 לוד.יג תשע"ז 

משה מנחם מחבר. יגדיל תורה : אמרות צדיקים ופנינים יקרים על עניני כתיבת והכנסת  ,לודמיר
 .י מרקסוןספר תורה / נלקט מפי ספרים וסופרים ע"י הרה"ח משה מנחם לודמיר והרב א.מ.

 ( 002452258ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .הלכה -- ספר תורה

 .דרושים, שיחות ואמרים --הכנסת ספר תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.4 שור.יל תשע"ז 

 ; יאיר בן רפאל יוסף מחבר. ילקוט סופרים : והוא סיכום סוגיות למעשה בהלכות סת"ם ,שורץ

חלק הלכה סדורה : ... ההלכה למעשה במקורות וציונים... ; חלק בירור הלכה : ... למן יסודות  ...
ובו כמה עיונים  : הסוגיה ועד דברי הפוסקים האחרונים... בירורי סוגיות... ; חלק עיון ההלכה

ר שוורץ, מודיעין עילית : יאי .וחידושים בסוגיות סת"ם... / ... יאיר בלאמו"ר... רפאל יוסף שוורץ
 ( 002453685תשע"ז[. )]אל עזרא ה'ס'פ'ר' ו'ל'ה'ש'כ'י'ל' א'ל' דברי התורה 

 .הלכה --סת"ם 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 אוי.זכ תשע"ו 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. זכר יצחק : שיעורים שנאמרו... לפי סדר שו"ע יו"ד: הלכות נדרים 

זכר יצחק[. בני ברק : כולל  - אש הכולל... ר' אדיר אלעזר אוירבך. ]שלחן ערוךושבועות / ע"י ר
 ( 002454633זכר יצחק, תשע"ו. )

 .באורים --שלחן ערוך יורה דעה. הלכות נדרים  ..קרו, יוסף בן אפרים

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות שבועות 
 דרשוביץ, אלתר יצחק

 .הלכה -- ת ונדריםשבועו

 .ביוגרפיה -- בני ברק --ישראל  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 בוי.פט תשע"ב 

ב. ירושת"ו  .בוים, יעקב יהושע מחבר. פטר חמור : ילקוט מקורות, אמרות ועובדות / י. י
 ( 002387340[. )2012]=ירושלים[ : י. י. ב., תשע"ב ]

 .חות ואמריםדרושים, שי -- פטר חמור

 .הלכה -- פטר חמור
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 ויס.לא תשע"ז 

שלום נח מחבר. לא תקיפו פאת ראשכם : ביאור רחב בשיעור רוחב פיאות הראש / רבי שלום  ,ויס
 .[2017חבורת מעתיקי שמועה, תשע"ז ] : Brooklyn ..נח סג"ל ווייס. מהדורה תליתאי

(002454321 ) 

 .הלכה --אש )משני צדעיו( פאות הר

 .חמר מאיר --הלכה  -- (פאות הראש )משני צדעיו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.7 כץ.קונ תשע"ז 

יהושע ולק כץ[ ;  'כץ, יהושע ולק בן אלכסנדר מחבר. קונטרס הסמ"ע : הלכות רבית ועיסקא / ]ר
ישראל מרגלית. ]קונטרס התקנות[. מסודר ומפוסק, מבואר ומפורש ]ע"י[ צבי בלאאמו"ר... ר' 

 ( 002453980ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .הלכה --רבית 

 .הלכה -- התר עסקא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 שטי.תו תשע"ז 
שטינברג, דניאל דוד מחבר. תורת השעטנז : בענין מצות לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו : 

נושאי כלי השו"ע  ,לכות שעטנז סובבים... דברי השלחן ערוך, עם... הפוסקיםדיני ופרטי ה
עוז והדר,  : New Square .מבוארים, עם ציורים מאירי עינים / חיברתי... דניאל דוד שטיינבערג

 ( 002448662תשע"ז. )
 ברקוביץ, גיננדל

 באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות שעטנז 

 .הלכה --עטנז ש

 .חמר מאיר --הלכה  -- שעטנז

 .שעטנז
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.8 גרו.לב תשמ"ז 

מאת ירוחם פישל גרוסברג.  / גרוסברג, ירחם פישל מחבר. לבון הלכה : בדבר המעשר בפרי הבננות
 ( 002452772ירושלים : ירוחם פישל גרוסברג, תשמ"ז. )

 .הלכה --תרומות ומעשרות 

 .הלכה -- נותבנ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 רינ.כד תשע"א 

 ...אהרן. קובץ כדת משה וישראל : דיני ומנהגי חופה וקידושין : ומשם יפרד והיה לארבעה ,רינגל
הלכות ומנהגים : קיצור דיני ומנהגי אירוסין ונישואין לפי סדר הדברים... ; אירוסין ונישואין : 

טעמים ונימוקים על דיני  : דר קניני אירוסין ונישואין ; להבין ולהשכילסיכום שי' הראשונים בג
דינים ומנהגים... בשבעת ימי  :ומנהגי אירוסין ונישואין ; שטר כתובה המבואר... ברכת חתנים 

 ( 001222313א. רינגל, תשע"א. ) : [המשתה / ]א. רינגל[. ]קבץ כדת משה וישראל[. ]ירושלים

 .םמנהגי נשואין יהודיי

 .הלכה -- נשואין

 .באורים --כתבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A564 רינ.כד תשע"ב 

א. רינגל[. ]ירושלים[ : ]א. ] / רינגל, אהרן מחבר. כדת וכדין : קיצור דיני ומנהגי חופה וקידושין
 ( 001222315רינגל[, תשע"ב. )

 .מנהגי נשואין יהודיים

 .הלכה --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A565 כול.בי תש"ס 
קובץ תורני בית דוד בענייני חשן משפט / יוצא לאור ע"י בית מדרש גבוה לתורה והוראה, כולל 

. -"בית דוד", חולון... ]קבץ תורני בית דוד בעניני חשן משפט[. חולון : כולל בית דוד, תש"ס
(002453295 ) 

 (הלכה )מתחום חשן משפט

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 קוס.חל תשס"ד 

קנין קרקע:  - (שחור, שאול בן יצחק אברהם. חלת דבש : חושן משפט: קנינים )א-קוסובסקי
-נדה / נכתב... ע"י שאול בלאאמו"ר יצחק אברהם קוסובסקי -קצה ; יורה דעה: רבית -סימן קפט

 ( 002452542שס"ד?[. )שחור[, ]ת-שחור. ירושלם : ]שאול קוסובסקי

 .הלכה --מעשי קנין 

 .הלכה --רבית 

 .הלכה -- טהרת המשפחה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 ארי.מק תשע"ז 

ישראל בן משה מחבר. המקדש אורו של עולם : משנת הראי"ה קוק, בניין המקדש בזמן  ,אריאל
 .2017: מכון המקדש, תשע"ז מצוות העלייה להר הבית / הרב ישראל אריאל. ירושלים  ,הזה

(002453675 ) 

 .השקפה על עליה להר הבית --קוק, אברהם יצחק 

 .השקפה על עליה להר הבית -- קוק, צבי יהודה
 טאו, צבי ישראל. ומקדשי תיראו

 .הלכה -- בית המקדש

 .הלכה --הר הבית 

 .חבורים בעד ונגד --הלכה  --הר הבית 

 (יהדות)חבורי פולמוס 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A571 קרו.אב תשע"ז 

יוסף בן אפרים מחבר. שאלות ותשובות אבקת רוכל / ... כמוהר"ר יוסף קארו... ; יוצא  ,קרו
לאור... באותיות ]מרובעות[... בתוספות אלפי מראי מקומות, הארות והערות, תשובות חדשות, 

רוכל[. במהדורה מחודשת.. ירושלים מבוא ומפתחות, נערך ונסדר על ידי הרב דוד אביטן. ]אבקת 
 ( 002453747: זכרון אהרן, תשע"ז. )

 .1040-1600 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A571 קרו.בי תשע"ז 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. שאלות ותשובות בית יוסף : דיני נשים חלק ג שכנגד טור אבן העזר... 

בתוספות אלפי מראי מקומות,  ...[א לאור... באותיות ]מרובעות/ ... כמוהר"ר יוסף קארו ; יוצ
הארות והערות, תשובות חדשות, מבוא ומפתחות, נערך ונסדר על ידי הרב שמואל אביטן. ]בית 

 ( 002453748תשע"ז. ) ,יוסף[. במהדורה מחודשת.. ירושלים : זכרון אהרן

 .קרו, יוסף בן אפרים

 .באורים -- -- מסכת קדושין --תלמוד בבלי. 

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

 .באורים -- --מסכת גטין  --תלמוד בבלי. 

 .1040-1600 --שאלות ותשובות 

 (הלכה )מתחום אבן העזר

 .ביוגרפיה --צפת  --ישראל  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 אבו.גם תשע"ז 

שקיבלתי מהגאון... רבי רן יוסף  / אני אודך : תשובות אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד מחבר. גם
חיים מסעוד אביחצירא... על שאלות ששאלתי... גמליאל הכהן רבינוביץ... בני ברק : מכון גם אני 

 ( 002453907) -אודך, תשע"ז

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 ש תשע"ושמ.מ-בן 
בן שמעון, נסים בן מנצור מחבר. משפטי הבשן : פסקים ותשובות בעניני אבן העזר וחושן משפט... 

העורך[: הרב נסים ] ; (יפו )בדימוס-/ חיברתיו... נסים בן... רבי מנצור בן שמעון, ראב"ד ת"א
 ( 002454201) .-לוי... בנו של... רבי שבתי. ב"ב : נסים בן שמעון, תשע"ו

 .תל אביב --ישראל  --דין רבניים פסקי 

 -1948 -- שאלות ותשובות

 (הלכה )מתחום אבן העזר

 (הלכה )מתחום חשן משפט

 .חכמי המזרח -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A572 רפפ.בי תשע"ז 
חלקי רפפורט, אברהם בן אליהו מחבר. שאלות ותשובות בית אב"א : ... שו"ת ובירורי הלכה בד' 
שו"ע / מאת הרב... אברהם ראפאפארט... וראש בית דין ועד הרבנים דוואשינגטאן הייטס 

אחרים[. ]בית אב"א[. ברוקלין :  3-ואינוואוד נוא יארק ; ]העורכים[: הרב מנחם מנדל וקסלר ]ו
 ( 002454411מאירות, תשע"ז. )

 רפפורט, אברהם בן ישראל יחיאל
 ברקוביץ, גיננדל

 -1948 -- שאלות ותשובות

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 רפפ.מי תשע"ז 

הכינם...  / ...רפפורט, חיים בן דב בריש מחבר. שאלות ותשובות מים חיים : על שולחן ערוך
מוהר"ר חיים כהן רפאפורט, אב"ד דק"ק אוסטרהא, בהגאון מוהר"ר דוד בעריש... ; עריכה 

וק וקיטוע ופתיחת אלפי ראשי תיבות ובהוספת אלפי מראי מקומות, הערות מחודשת בפיס
וציונים ומפתחות ותולדות רבינו... העורך... חיים יצחק פרוש. ]מים חיים[. הוצאה חדשה.. 

 ( 002454423תשע"ז. ) ,N. Brachfeld, Brooklyn : ירושלים
 רפפורט, חיים בן דב בריש

 .חות ואמריםדרושים, שי -- --תורה  --תנ"ך. 

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .ביוגרפיה -- אוסטרהא --אוקראינה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A581 אשר.תו פסחים תשע"ז 

יוצא לאור  ;אשר בן יחיאל מחבר. תוספות הרא"ש : על מסכת פסחים / לרבינו אשר ב"ר יחיאל 
ורות וביאורים, מבוא ומפתחות ונספחים, מאת לראשונה על פי כתב יד גינצבורג, בצירוף מק

פסחים[. הדפסה חמישית.. ירושלים : מכון  -אברהם בן מוהר"ר זבולון שושנה. ]תוספות הרא"ש 
 ( 002453598. )2017אופק, תשע"ז 

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

Judaica 

 

 

A581 דוד.מכ תשע"ז 

מנרבונה ; יוצא לאור  ,ר. המכתם : מסכת ביצה / לרבינו דוד ב"ר לוידוד בן לוי, מנרבונה מחב
הרה"ג רן יוסף לב. ]המכתם על  :[מוגה ומתוקן, עם הערות וציוני מקורות ומבוא מקיף ; ]העורך

יד שמואל פרנקו, סניף מודיעין  -מסכת ביצה, תענית, מגלה ומועד קטן[. ירושלים : אהבת שלום 
 ( 002453667עילית, תשע"ז. )

 מנרבונה. המכתם ,דוד בן לוי

 .באורים -- --מסכת ביצה  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת תענית  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת מגלה  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת מועד קטן  -- .תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A584 אדל.חל תשע"ו 
ן ישעיה חנוך מחבר. חלקת אריה : על מסכתות ברכות, ראש השנה, סוכה, אדלר, אריה אברהם ב

חגיגה : בו נקבצו חידושים, ביאורים והערות על הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים, על פי סדר 
הדפים של המסכתות / ... מאת ארי' אברהם אדלר בלא"א... הר"ר ישעי' חנוך העניך אדלער. 

. 2016ש'ו'ע'ת' עניים אתה תשמע ]תשע"ו[  ,אריה אברהם אדלר : Brooklyn ..מהדורה שניה
(002454142 ) 

 .באורים -- --מסכת ברכות  --תלמוד בבלי. 

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

 .באורים -- --מסכת סכה  -- .תלמוד בבלי

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 אנג.גב תשע"ז 

יוסף בן יהודה מחבר. גבורות שמונים : ... ביישוב קושיא אחת מפורסמת... בשמונים פנים  ,אנגל
מאת.. רבינו יוסף ענגיל... ; עם הערות שפת שלמה, מאת ר' שלמה זלמן אונסדארפער, עם מראי  /

הוצאת ספרים  מקומות, מפתחות והשוואות ועוד הרבה הוספות. במהדורה חדשה.. ברוקלין :
 ( 002454282מאירות, תשע"ז. )

 .אנגל, יוסף בן יהודה

 .קושיות ותרוצים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 גינ.חד תשע"ו 
גינזבורג, אפרים מרדכי בן אליעזר מחבר. חדושי רבי אפרים מרדכי : על מסכתות יבמות, נדרים, 

י אפרים מרדכי ב"ר אליעזר גינזבורג, ר"מ גיטין, קדושין, בבא קמא ובבא מציעא... / מאת... רב
 Brooklyn : Eliezer Ginsburg, 2016. (002454433 ) ..דישיבת מיר. למהדורא החדשה

 אגרות --גינזבורג, אפרים מרדכי בן אליעזר 

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

 .באורים -- --מסכת נדרים  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --ת גטין מסכ --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת קדושין --תלמוד בבלי. 

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

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

 .אגרות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 זקש.הל תשכ"ו 

חקרים ועיונים / מאת הרב חיים ארי' ליב חיים אריה ליב בן יהודה מחבר. הלכה ואגדה : מ ,זקש
אביב : אברהם ציוני, תשכ"ו -ב"ר יהודא זקש, לפנים רב במילוסלביץ... במדינת רוסיא. תל

1966. (002452768 ) 

 -- .מגלות גנוזות

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A584 רוז.אי תשע"ז 

ורים בסוגיית הש"ס והענינים המסתעפים על סדר אהרן יוסף מחבר. איים בים : ... ביר ,רוזן
 ,נשים, סדר נזיקין וסדר קדשים, עם מפתח למסכתות אחרות: מפתח הענינים ומפתח לרמב"ם

 .2017שו"ע ואחרונים / ... אהרן יוסף ראזען. שיכון סקווירא : אהרן יוסף ראזען, תשע"ז 

(002454284 ) 

 .באורים -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.01 גרי.אמ תשע"ה 

קונטרס מכת"י מרן  ; גרינימן, מאיר מחבר. אמרי יושר : זרעים : ובסופו: קונטרס בדיני תרו"מ
סדר זרעים[. הוצאה חדשה  - ]החזון איש[ / מאתי מאיר בלאאמו"ר הגר"ש גריינימן. ]אמרי ישר

 ( 002453894) .ברק : גריינימן, תשע"ה-עם הוספות ותיקונים.. בני

 .באורים -- --סדר זרעים  --משנה. 

 .הלכה -- תרומות ומעשרות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.011 גרו.עי תשע"ז 

חובר...  / אברהם חיים לייב מחבר. עיון הברכה : על פרק כיצד מברכין : חידושים וביאורים ,גרוס
 ( 002453635) .תשע"ז ,Gross, Brooklyn : ע"י אברהם חיים לייב בן ר' ישראל גראס. ירושלים

 .באורים -- -- (פרק ו )כיצד מברכין --מסכת ברכות.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.011 גרי.אמ תשע"ב 
גרינימן, מאיר מחבר. אמרי יושר : ברכות : ערוך ומסודר ע"ס הדף ; ענינים באו"ח והערות 

ברכות[. הוצאה שלישית  - "ר הגר"ש גריינימן. ]אמרי ישרנחוצות למעשה / מאתי מאיר בלאאמו
 ( 002453893עם הוספות ותיקונים.. בני ברק : גריינימן, תשע"ב. )

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים 

 .הלכות רופפות -- --הלכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.011 תפא.תפ תשע"ז 
ברכות / יו"ל על ידי מתיבתא רבתי תפארת יונה, לשמו ולזכרו של... רבי  תפארת יונה : על מסכת

 ( 002454453) .[2017]יונה הלוי ברומברג. ירושלם : מתיבתא רבתי תפארת יונה, תשע"ז 
 ברומברג, יונה

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.02 אדל.חל תשע"ו 

מגילה, מו"ק  ,אריה אברהם בן ישעיה חנוך מחבר. חלקת אריה : על מסכתות ביצה, תעניתאדלר, 
: בו נקבצו חידושים, ביאורים והערות על הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים, על פי סדר הדפים 

 Brooklyn .של המסכתות / ... מאת ארי' אברהם אדלר בלא"א... הר"ר ישעי' חנוך העניך אדלער

 ( 002454143. )2016תשע"ו[ ]ברהם אדלר, ש'ו'ע'ת' עניים אתה תשמע אריה א :

 .באורים -- --מסכת ביצה  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת תענית  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת מגלה --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- מסכת מועד קטן --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 איכ.תו תשע"ז 
איכהורן, גרשון חנוך הניך מחבר. תורת הח"ג : על סוגיא דחנוכה, פרק במה מדליקין : ביאור 

 ...וליקוט דף על דף מיוסד על דברי... הראשונים / חובר ע"י גרשון חנוך העניך הכהן אייכארן

Lakewood, NJ : ( .002454383מכון באר התורה, תשע"ז ) 

 .באורים -- --פרק ב )במה מדליקין(  --שבת. מסכת  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה -- חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 זיל.אב תשס"ד 
זילבר, אריה בן יוסף מחבר. אבני חפץ : שבת / חובר... ע"י אריה ב"ר יוסף זילבר... ירושלים : 

 ( 002454204אריה זילבר, תשס"ד. )

 .וריםבא -- -- מסכת שבת --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.022 אוי.פת תשע"ז 
אוירבך, זאב בן דוד מחבר. פתחי זאב : ביאורי סוגיות במסכת עירובין : עניני מחיצות, תחומין, 

חצירות, כיצד משתתפין, כל גגות / ... זאב בלאאמו"ר... דוד אויערבאך. ליקוואוד : זאב 
 ( 002454024אויערבאך, תשע"ז. )

 .באורים -- --מסכת ערובין  --וד בבלי. תלמ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.0292 לבו.דר תשע"ז 
לבוביץ, מרדכי אליעזר מחבר. דרכי עזרי : אסופת עיונים, ביאורים וחידושים השייכים לסוגיות 

אםרים ישראל לעבאוויטש.  'הש"ס במסכת מועד קטן / ... מאת מרדכי אליעזר בלאאמו"ר ר
 ( 002454353'. )17תשע"ז  ,E. Lebovic : ואודלייקו

 .באורים -- -- מסכת מועד קטן --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.037 גני.מו תשע"ז 
גניזי, מרדכי צבי מחבר. מורשת יעקב : עמ"ס קידושין / כתבי שיעורים שהניח... בכת"י... 

 ( 002454639גניזי, תשע"ז. )אאמו"ר... מרדכי צבי גניזי. בני ברק : 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.041 לנד.פת תשס"ח 
לנדא, ישראל בן קלמן מחבר. פיתוחי חותם : מ"מ והערות במסכת בבא קמא: בפרק ראשון 

ים : ישראל לנדא, בסוגיות, בפרק שני ובפרק שביעי / ישראל לנדא. ]פתוחי חותם[. ירושל
 ( 002452853]תשס"ח?[. )

 .באורים -- --פרק א )ארבעה אבות(  --מסכת בבא קמא.  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- -- (פרק א )ארבעה אבות --מסכת בבא קמא.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- (פרק ב )כיצד הרגל --מסכת בבא קמא.  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --פרק ב )כיצד הרגל(  --כת בבא קמא. מס --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --פרק ז )מרבה(  --מסכת בבא קמא  --תלמוד בבלי 

 .מראי מקומות -- --פרק ז )מרבה(  --מסכת בבא קמא  --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.041 קבץ.חד תשע"ו 
כת בבא קמא / ישיבת ההסדר קרית שמונה. ]קבץ קובץ חידושי תורה : מאמרים בעיון על מס

 ( 002453967) .[2016חדושי תורה[. קרית שמונה : ישיבת ההסדר קרית שמונה, תשע"ו ]

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 אדל.בר תשע"ז 
בית המצויים וסוגיות דפרק איזהו נשך : ... אדלר, אריה בן ראובן מחבר. ברכת אריה : על דיני ר

 ,Adler : לאס אנדזשעלעס .שערי הלכה, ביאורי סוגיות, בירורי הלכה / חובר... מאת אריה אדלר

 ( 002453840תשע"ז. )

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

 .הלכה -- רבית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.048 ביר.עב תשע"ז 

גבריאל מחבר. עבודת גבריאל : על מסכת עבודה זרה : ביאורים ובירורים בשיטות  ,בירן
 .הראשונים והאחרונים בסוגיות מסכת עבודה זרה / ... גבריאל באאמו"ר ר' דוד ישראל בירן

 ( 002453842ליקוואוד : גבריאל בירן, תשע"ז. )

 .באורים -- -- מסכת עבודה זרה --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.053 צן.דרך תשע"ז 

ע"י מרדכי צבי  ...עח. / נכתב-צן, מרדכי צבי מחבר. דרך ים : ציונים למסכת חולין: דף ב.
חלין[. ירושלים : מרדכי צבי צאהן, תשע"ז.  -בלאאמו"ר... משולם זושא צאהן. ]דרך ים 

(002454426 ) 

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

 .מראי מקומות -- --מסכת חלין  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.068 תשע"ז 

מסכת מכשירין.. תשע"ז.. אשדוד.. משניות מסכת מכשירין, טבול יום, עוקצין : עם  ..משנה
 ,תות קטנותהתוספתות, הברייתות וסוגיות הש"ס, המלוקטות מספרא, ספרי, ספרי זוטא, ומסכ

מתורגם )פירוש המשנה להרמב"ם  -והסוגיות מתלמוד בבלי... על כל משנה... עם: מפרשי המשנה 
מחדש ]ע"י הרב אלעזר שפר[(, ופירוש רבינו שמשון משאנץ )ערוך מחדש ע"פ כת"י ודפו"ר(, פירוש 

הו רבה. פירוש אלי ,מהר"ם מרוטנבורג )בתוספת מרובה על הנדפס בוילנא(, פירוש רבינו אשר
פירוש... חדש... בשם תוספת  ...פירוש זר זהב... מנחת ביכורים... ונוסף -מפרשי התוספתא 

...  -אשר נדפסו בש"ס וילנא... וכן כל ההגהות והציונים... מפרשי הספרא  -טהרה. מפרשי הש"ס 
ת, רבינו הלל... הראב"ד... )ערוך מחדש ע"פ כת"י(. אשדוד : בית מדרש ומכון תלמוד טהרו

 ספרייה :( 002453712תשע"ז. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A652.4 סוב.הפ תשע"ז 
ל : תיקוני האדרא רבא שבזוהר ויחודם בקבלת -סובול, נטע מחבר. הפרת התורה ותיקון הא

 .2017ל[. לוס אנג'לס : כרוב, תשע"ז -ספרד במאה הי"ג / נטע סובול. ]הפרת התורה ותקון הא

(002447262 ) 

 .קרת ופרשנותב -- --אדרא 

 .ספרד --קבלה 

 .1300- -- קבלה
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A652.5 איכ.עט תשע"ז 

 / ...צבי הירש בן יצחק איזיק, מזידיטשוב מחבר. עטרת צבי : והוא פי'... על... הזהר ,איכנשטין
שחיבר... מוהר"ר צבי הירש מזידיטשוב ; יו"ל בעריכה חדשה והוספות חשובות... ]ע"י מוה"ר 

 ( 002454290) -'17נחס אייכנשטיין בן... מוהר"ם מקיוויאשד...[. ברוקלין : אור צבי, תשע"ז פי

 .באורים -- --זהר 

 .חבורים חסידיים --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A654.2 חיים תשכ"ט-עץ 

. פנים מסביב לו.. ...ויטל, חיים בן יוסף מחבר. ... עץ החיים / מהאר"י... עם שני המאורות
פנים מסבירות : ביאור רחב  ; ...מאירות : ביאור קצר... לפרש דברי המחבר... בתכונתם הרוחני

המסביר טיב עומק החכמה כראוי למתחילים בתוכן עשר הספירות... מפעלות אדומו"ר... יהודה 
 ( 002418667הלוי אשלג... ]עץ חיים[. ירושלם : מ"ב למבערגער, תשכ"ט. )

 .1500-1660 --קבלה 

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655.בלב.מש תשע"ז 

איתמר מחבר. מועדי השנה : בלבבי משכן אבנה / ]ר' איתמר שורץ[. מהדורה שניה  ,שורץ
 ( 002454015ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ז?[. )] ..מתוקנת

 -1660 -- קבלה

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 שני.חי תשע"ז 

 ... : יעקב בן חיים מחבר. חיים מאירים : ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה ,שנידר
ביאור דברי הזהר... עם ביאור דברי האריז"ל... עם פירוש קל... / ... יעקב בן... רב חיים בן הרב 

 ( 002453564. )2017דעת זקנים,  מכון : Lakewood .מרדכי הלוי שניידר

 .באורים -- --זהר 

 -1660 -- קבלה

 .תשובה

 .תפלה

 .צדקה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 [1שני.חי תשע"ז] 

ר"ה, יוה"כ, סוכות : ...  :שנידר, יעקב בן חיים מחבר. חיים מאירים : על עניני ירח האיתנים
... עם פירוש קל... / ... יעקב בן... רב חיים בן הרב ביאור דברי הזהר... עם ביאור דברי האריז"ל

 ( 002453563. )2017מכון דעת זקנים,  : Lakewood .מרדכי הלוי שניידר

 .באורים -- --זהר 

 -1660 --קבלה 

 .ראש השנה

 .יום הכפורים

 .סכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A657 יצח.גן תשע"ז 
... והקורא בו בוקר וערב יהיה רגיל ביראת שמים... / חיברו יצחק בן אליעזר מחבר. ספר הגן : 

מהור"ר יצחק בן הרב אליעזר... דרך משה : כולל הדרכה בעבודת ה' ודרך הנהגתו בענייני דברים 
שבקדושה, תפילה בביהכ"נ, ועניית אמן וקדושות, וזהירות מדיבור בביהכ"נ ובעת התפילה, ושאר 

ורים נחמדים בכמה מאמרי חז"ל / חיברו הרב... משה כהנא בן הנהגות טובות לנפש ומשולב בביא
כולל ענינים של מוסר המעוררים לאדם על מעלת  ... : הרב... מאיר הכהן. לקוטי תוכחת מוסר

הנשמה שבאדם ויש לדאוג לשלמותה בעשיית מצוות ותורה וגמ"ח וזהירות מענייני קדושת 
והר"ר יהודה לייב מק"ק בראד. הוצאה ביהכ"נ / אשר אסף וליקט כמוהר"ר אברהם בן מ

 ( 002452252) .שלישית.. ירושלים : מכון אור הטוב, תשע"ז

 .ספרי הנהגה --קבלה 

 .למוד יומי --תלמוד תורה 

 .כללי התנהגות ,בתי כנסת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A658 יעק.פנ תשע"ז 

עה"ת מסודר ע"פ  'רוש 'בעל הטוריםיעקב בן אשר מחבר. פניני הטורים : והוא ליקוטי פנינים מפי
סדר התורה והש"ס, נלווה בסופו ליקוט תועליות מתוך תורת רבינו הרלב"ג על נ"ך / נלקט 

. 2017ונערך... ע"י יושע שלמה קליין. ]פרוש התורה[. מאנטריאל, קאנאדא : חד וחלק, תשע"ז 
(002454305 ) 

 .תקופת הראשונים --ספרות עיונית  --מוסר 
 :ספרייה 

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.2 טיט.או תשע"ז 
טיטלבוים, משה בן צבי, מאוהל מחבר. אוצרות ישמח משה : מכתבי קודש : אוצר חילופי אגרות 

הדרכות ואזהרות והנהגות... / רבינו משה... טייטלבוים, אב"ד דק"ק אוהעל... ; נאספו... 
מטיב ע"י נכדו יעקב שלמה ארי' מספרים וקובצים ומכת"י... עם הערות והשלמות בשם מרבה ל

 ( 002454022) .'17יעקב שלמה ארי' רובינפעלד, תשע"ז  : Monroe .הלוי רובינפעלד
 טיטלבוים, משה בן צבי, מאוהל. אגרות

 .אגרות -- חסידים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.2 שפי.בנ תשע"ז 

יששכר וממשיכי דרכו : בני צבי אלימלך, מדינוב מחבר. מאמרים מתורת מרן הבני  ,שפירא
דרוש ה / ]ר' צבי אלימלך מדינוב[. ירושלים : ישעי' יצחק  -מאמרי חודש אדר, מאמר ב  :יששכר

 ( 002448428[. )2017פרענקל, תשע"ז ]

 .דרשות --אדר )חודש( 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 -- חסידות

 .ספרות עיונית --דינוב )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A671.3 גול.קב תש"ע 

סגולותיה ומעלותיה /  ,גולדמן, אברהם בן מרדכי, מזויל מחבר. קובץ דברות קודש : בעניני תורה
מתוך דברי... רבי אברהם בן... רבי מרדכי מזוועהיל ; נערך והובא לדפוס ע"י מכון אל ההרים, 

[. ירושלים : מרכז מוסדות זוועהיל. ]קבץ דברות קדש-להוצאת ספרי הצה"ק לבית זלאטשוב
 ( 002448442[. )2010זוועהיל, תש"ע ]

 .ספרות עיונית -- (זויל )חסידות

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .שיחות ואמרים ,דרושים --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 הגר.מכ תשע"ז 

של אגרות... דברי  ...ישועות משה : אוצר הגר, משה יהושע בן חיים מאיר, מויז'ניץ. מכתבי קודש
מוסר... פרקי חינוך, הדרכה וחיזוק... / מאת... אדמו"ר... מוהר"ר משה יהושע ]הגר[ מויזניץ... 

 ( 002452675) -]מכתבי קדש ישועות משה[. בני ברק : מכון אור פני משה ויזניץ, תשע"ז

 .אגרות --חסידים 

 (חסידות)ויז'ניץ 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 הלב.קב תשע"ז 
הלברשטם, בנציון אריה ליבוש בן שלמה, מבובוב. קובץ אמרי קודש : על התורה ומועדים שנת 
תשע"ה / שזכינו לשמוע מאת... אדומו"ר שליט"א ]ר' בנציון אריה ליבוש בן שלמה הלברשטם, 

 ( 002454349) .[?מבובוב[. ]קבץ אמרי קדש[. ברוקלין : עמודי ציון ד'באבוב, ]תשע"ז

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

 .ספרות עיונית -- (בובוב )חסידות

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .דרשות -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 וינ.קב תשע"ז 
ברהם בן... רבי וינברג, אברהם בן שמואל, מסלונים מחבר. קובץ שיחות קודש / מאת... רבי א

בראנוביץ ; נערך ונסדר מכתבי רשימות החסידים. ]קבץ שיחות קדש[. -שמואל, מסלאנים
 ( 002453668) .במהדורה שלישית.. ירושלים : מכון שיחות קודש, בית שמש, תשע"ז

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

 .שיחות ואמרים ,דרושים --מועדים 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .ספרות עיונית --סלונים )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A671.3 פלם.דב תשע"ז 

שלום בן דוד מחבר. דברת שלום : על התורה ומועדי השנה / אשר השאיר אחריו... רבי  ,פלם
 ( 002453850[. )2017שלום פלאם מסטרעטין. לעיקוואד : מכון מאמר משה, תשע"ז ]

 שלום בן דוד פלם,

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

 .ספרות עיונית --סטרטין )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672.092 (הכה תשע"ז7שנ) 
מיסטית של הרבי מנחם מנדל שניאורסון -מחבר. התודעה המשיחית -1960אוריה, ראובן, -הכהן

 ( 002453458) .2016( / מאת ראובן הכהן אוריה. תשע"ז 1994-1902יץ' הרממ"ש )מלובב

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

 .השקפה על משיח --שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

A681.2 מרג.יו תשע"ז 

בר. היוצאים : מדוע דתיים עוזבים את הדת? / פאראנאק מרגוליס ; מאנגלית: פרנק מח ,מרגוליס
 ( 002448403. )2017מאיר, תשע"ז -מתן דרור. אשקלון : סלע

 (נטישת הדת )יהדות

 .פסיכולוגיה --דתיים לשעבר 

 .עמדות --דתיים לשעבר 

 .ארחות חיים --דתיים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --הורות 

 .חנוך דתי
 יה :ספרי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A682 מינ.מע תשע"ג 

נתן יהודה ליב מחבר. המערכה על היהדות : דברי חיזוק והשקפה לרגל המצב בארץ  ,מינצברג
 ( 002452550מאת מורינו... רבי לייב מינצברג. ירושלים : מכון כתבי בן מלך, תשע"ג. ) / הקודש

 .עמדות --ישראל  --חרדים 

 .ישראל --יהדות ומדינה 

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 

 .יהדות -- הבטים דתיים --צבא, שרות חובה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A782 רוז.חש תשי"א 

יהודה יודל מחבר. חשן המשפט : של הכהן הגדול... : על חשן המשפט... באיזה אוצר  ,רוזנברג
 / ...ין זה... מהר"ל מפראגסגולת המלכים הוא נמצא עתה, וגם נזכר כאן מופת... שהראה בענ

נעתק מן הספר כלי המקדש כתב יד... באוצר הספרים הקסרי דעיר הבירה מיץ, והובא לבית 
 ( 002452841) .[הדפוס על ידי... יהודה יודל ראזענבערג. ירושלים : דפוס הרשקוביץ, ]תשי"א

 .יהודה ליואי בן בצלאל

 .מעשיות יהודיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A821 דיר.בי תשנ"ב 

לקוטים.. תשנ"ב.. ירושלים.. משניות פרה, טהרות, מקואות : כפי שנדפס בווארשא  ..משנה
תרכ"ב לפ"ק / עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ועוד פירושים ; וניתוסף 

ף נדפס קצת בסוף חידושי בית יהודה על מסכתות אלו... מכת"י של ר' יהודה ליב דירנפלד... ובסו
ב'י'ת' י'ה'ו'ד'ה'  'הערות מבהמ"ח ]אברהם ישי דירנפלד[. ירושלם : אברהם ישי דירנפלד, חידוש'י

 ( 002452752]תשנ"ב[. )

 .באורים -- -- מסכת פרה --משנה. 

 .באורים -- --מסכת טהרות  --משנה. 

 .באורים -- -- מסכת מקואות --משנה. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A851 בות קני.בא תשע"זכת 
תלמוד ירושלמי.. מסכת כתבות.. תשע"ז.. ירושלים.. מסכת כתובות מן תלמוד ירושלמי / עם 

ביאור ]בתחתית העמוד[ , מסודר מפי השמועה, משיעורי... רבי חיים קניבסקי ; ]העורך: הרב זליג 
ורים ע"ס הירושלמי גליונות הגריי"ק : ביא ...[ברורמן[ ; ועם ציונים... ; ונלוה עליהם ]בסופו

מכת"י, למרן הגרי"י קניבסקי. ]מסכת כתבות מן תלמוד ירושלמי :[. בני ברק : קניבסקי ; 
 ספרייה :( 002453725ברוורמן, תשע"ז. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A864 תלמ.אג תשע"ה 

כיצד מברכין : ברכות פרק ששי מן התלמוד הבבלי : עם פרשנות על דרך  .בנוביץ, משה מחבר
ר / מאת משה בנוביץ ; בעריכת שמא יהודה פרידמן. ירושלים : האיגוד לפרשנות התלמוד, המחק

 ( 002427747) .2015תשע"ה 

 .בקרת ופרשנות -- --פרק ו )כיצד מברכין(  --מסכת ברכות.  --תלמוד בבלי. 

 .בקרת הנסח -- --פרק ו )כיצד מברכין(  --מסכת ברכות.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A888 דין.בי תשע"ו 
דין, אברהם בן ישעיה מחבר. בית יעקב : ביאורים... בדברי אגדות חז"ל שבספר עין יעקב / 

מאת... רבי אברהם דיין, מגדולי חכמי ורבני ארם צובה... ; סודר ונערך מכתי"ק, ע"י עורך וראש 
 .2015דות סוריא, תשע"ו המערכת: הרב אריה זאב וויזענפעלד. ניו יורק : מוזיאון למורשת יה

(002432060 ) 

 .באורים --חביב, יעקב בן שלמה ן'.. עין יעקב 

 .דין, אברהם בן ישעיה

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .ביוגרפיה -- חלב --סוריה  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A952.93 גול.שב תשע"ז 
איר מחבר. השבת בכל מושבותיכם : שפתי יצחק : בבירור הדיעות על קביעות גולדשטין, יצחק מ

מקומו של קו התאריך לדיני התורה, ועל קביעות יום השבת ביאפאן וניו זילאנד והוואי 
ואוסטרליא ואלאסקא / נכתב... על ידי יצחק מאיר גאלדשטיין. מודיעין עילית : יצחק מאיר 

 ( 002453276גאלדשטיין, תשע"ז. )

 .הלכה --קו התאריך 

 .הלכה -- זמן

 .אגרות --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A952.93 של.שע תשמ"ו-שר 
שר שלום, רחמים בן שאול מחבר. שער ללוח העברי : תקציר של ההסטוריה, המבנה והיסודות, 

סחאות עם לוחות וטבלאות לששת אלפים שנה, להשוואת תאריכים עבריים ונוצריים, ובצירוף נו
. 1986שלום, תשמ"ו -נתניה : ר. שר ...שלום-ותכניות למחשב / בעריכת רחמים בן שאול שר

(002452794 ) 

 .הלוח העברי

 .עבור שנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A964.15 רפא.בי תשע"ה 

 ,אסתר מחבר. בינדיצ'אס מאנוס : טעמים מבית נונה / ]אסתר רפאל[ ; עריכה: חיים יוסף ,רפאל

 ( 002442112. )2015יטל חדד, אסף יוסף. ]ישראל[ : ]המשפחה[, ]תשע"ה[ רו

 .אסתר ,רפאל

 .ספרי בשול

 .סגנון יוני --בשול יהודי 
 ספרייה :

Ladino 

 

 

  



 

A970.4946 דוב.יצ תשס"ט 

 "דובראו, ירמי מחבר. ייצוגים מילוליים מול ייצוגים חזותיים : הפיוט "אתי מלבנון כלה
חזור וורמס ובמחזורים אשכנזיים בני התקופה / ירמי דובראו. ]יצוגים והאילוסטרציות במ

 ( 002452464. )2008מלוליים מול יצוגים חזותיים[. ]תשס"ט[ 

 .לשון, סגנון -- --זמירות ופיוטים  --תפלות. 

 .לשון, סגנון -- --מחזור  --תפלות. 

 .איורים -- --מחזור  -- .תפלות

 .חסידות אשכנז

 .וסמליותאמנות יהודית 

 .אשכנז --עטורים של ספרים וכתבי יד יהודיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A970.4946 צאי.ור תשע"ז 

עורך: חיים  -קטלוג  / צאינה וראינה : אמניות ישראליות מתבוננות בזהותן הדתית והמגדרית
גוריון -בןאוניברסיטת  : מאור ; עריכת טקסט בעברית ותרגום לאנגלית: יונה בלה. באר שבע

 ( 002446503[. )2017בנגב, המחלקה לאמנויות, ]

 .תערוכות -- 21-המאה ה --אמנות ישראלית 

 .תערוכות -- ישראל --נשים אמניות יהודיות 

 .תערוכות --ישראל  --נשים אמניות 

 .תערוכות -- ישראל --נשים דתיות 

 .תערוכות --ישראל  --אמנות יהודית וסמליות 

 .תערוכות -- נשים באמנות

 .תערוכות --דתיּות באמנות 

Art, Israeli -- Exhibitions. 

Women artists -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Art, Jewish -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Women in art -- Exhibitions. 

Judaism in art -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A992 קמי)רוב( תשע"ז 

ישראל נתנאל מחבר. רבי מנדל קמינר : ספר הזכרון והצאצאים / מאת ישראל נתנאל  ,רובין
 ( 002452612. )2017רובין... ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז 

 קמינר, מנחם מנדל בן יהודה

 (קמינר )משפחה
 שושלות יוחסין --קמינר 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A992 קנט.של תשכ"ג 
קנטורוביץ, אברהם מחבר. שלשה ממשפחה אחת : )ספור הסטורי( / מאת אברהם קנטורוביץ. 

 ( 002447237?[ )1963ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]

 (משפחה)קנטורוביץ 

 .היסטוריה --ירושלים  --ישראל  --משפחות יהודיות 

 .היסטוריה --ירושלים  -- ישראל --יהודים 

 .הביוגרפי --ירושלים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B471 אבר.גב תשע"ז 

שולה מחבר. גיבורות הצללים ביצירה פסיכולוגיסטית מקראית : סיפורן של מילים  ,אברמסקי
 .[בעלילות יוסף ואנשי ביתו / שולה אברמסקי. ]גבורות הצללים ביצירה פסיכולוגיסטית מקראית

 ( 002448369. )2017כרמל, תשע"ז  ירושלים :

 (יוסף )אישיות תנכית

 .לשון, סגנון -- --בראשית  -- .תנ"ך

 .לשון, סגנון -- --תנ"ך 

 .פסיכולוגיה בתנ"ך

 .דקדוק --עברית 

 (זמן )דקדוק --עברית 

 .פסיכולינגויסטיקה

 .פעלים --עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C1 תשע"ז (סה)רפא-אבן 

(, 1281קסטיליה )טה, רויטל מחבר. מטמון משלים : משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה ויונ-רפאל
גן : אוניברסיטת בר אילן, -רמת .ויוונטה ; עריכה : חיה אלחייני-חקרו וצפונותיו / רויטל רפאל

 ( 002453974. )2017תשע"ז 
 אבן סהולה, יצחק בן שלמה.. משל הקדמוני

 .עברית, שירת ימי הבינים

 .ספרות ימי הביניםעברית, 

 .משלים, עברית

 .מצב חברתי --קסטיליה  --ספרד  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 אלד.או תשע"ז 

ורדי. פארק תעשיות -מחבר. אוגנדה / אריה אלדד ; עורכת הספר: עלמה כהן -1950אריה,  ,אלדד
 ( 002452013[. )2017ביתן, ]תשע"ז -חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה

 .ספרת --פוליטיקה( )שחיתות 

 .ספרת --אוגנדה  --יהודים 

 .היסטוריה דמיונית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 גור.קנ תשל"ט 

תשל"ט  ,שירים( / יונתן ח. גורל. ירושלים : י. גורל 60יונתן מחבר. קינת ירושלים האחרת : ) ,גורל
1979( .002447911 ) 

 .שירה -- ירושלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 דינ.חו תשע"ז 

תלמה מחבר. חוג הזמן הסמוי / תלמה דינשטיין. ]תל אביב[ : קשב לשירה, תשע"ז  ,דינשטין
 ספרייה :( 002452303) .2017

Literature 

 

 

C2 המא.שג תשמ"ה 

 ( 002451782. )1985אביגדור מחבר. השגעון הגדול / אביגדור המאירי. ]ירושלים[ : גורן,  ,המאירי

 .ספרת -- 1914-1918מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 ויכ.יפ תשע"ז 
 002452678. )2017ויכרט, רפי מחבר. יפו, נגוהות / רפי וייכרט. ]תל אביב[ : מטען, תשע"ז 

 ספרייה :(

Literature 

 

 

C2 וינ.מא תשע"ז 
וינר. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, מחבר. מאזני הארץ : שירים / קובי  1955-2016וינר, קובי, 

 ספרייה :( 002453711) .2017תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 זינ.שק תשע"ז 

 .2017דנה זינגר. רעננה : אבן חושן, תשע"ז -דנה מחבר. שקופים למחצה : שירים / גלי-גלי ,זינגר

 ספרייה :( 002453730)

Literature 

 

 

C2 חוף.בר תשע"ז 

ברק : -בני .הריה : שירים / חגית חוף ; עריכה: דוד וינפלד ולאה שנירחגית מחבר. ברכבת לנ ,חוף
 ספרייה :( 002452296. )2017הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

Literature 

 

C2 צד.בת תשע"ז-כהן 

בתוך הבטן של הדג / טלי כהן צדק ; עורכת: לי ממן. חיפה : פרדס, תשע"ז  .צדק, טלי מחבר-כהן
 ספרייה :( 002453728) .2017

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 לונ.קר תשע"ז 

-ירון מחבר. קרנבל החיות / חרוזים שכתב ירון לונדון ליצירה המוסיקלית של קאמי סן ,לונדון
 .2017סנס מלווים בתצריבים של האמן אבנר כץ. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

(002446662 ) 
 סנס, קמיל.. קרנבל החיות-סן

 .תרגומים לעברית --צרפתית ספורי ילדים, 

 .ספרות ילדים ונער --בעלי חיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 מוק.גש תשע"ז 
הוצאת ספרים אחרת, תשע"ז  -מוקדי, עמוס מחבר. גשם שחור / עמוס מוקדי. ]כפר הס[ : גלים 

 ספרייה :( 002453709) .2017

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 סמל.פנ תשע"ז 

פארק  .[. פאני וגבריאל / נאוה סמל ; עורכת הספר: נועה מנהיים. ]פני וגבריאלנאוה מחבר ,סמל
 ( 002453047[. )2017ביתן, ]תשע"ז -תעשיות חמן, חבל מודיעין כנרת, זמורה

 ספרת --הרציג, גבריאל 

 .ספרת --הרציג, פני 

 .ספרת רומנטית

 .ספרת --יחסי גברים ונשים 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2  תשמ"דעגנ.שנ 

 ; שמואל יוסף מחבר. שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו : אגדת הסופר ; ביער ובעיר ,עגנון
האדונית והרוכל / שמואל יוסף עגנון ; בצרוף הערות, ביאורים ומראי מקומות מאת נפתלי גינתון 

 ספרייה :( 002453899. )1984אביב : שוקן, תשמ"ד -וצבי מסד. ירושלים ותל

Literature 

 

 

C2 פיש.מה תשע"ז 
פישר, גיורא מחבר. מה למדת מהספור / גיורא פישר ; ערכה: אגי משעול. תל אביב : עם עובד, 

 ספרייה :( 002452299) .[2017תשע"ז ]

Literature 

 

 

C2 רבי.הי תשע"ז 

מארי רביצקי ; עבודות אמנות: אבי -מרי מחבר. הינומה של מלאך : שירים / אנה-אנה ,רביצקי
 ספרייה :( 002453716. )2017רעננה : אבן חושן, תשע"ז  רביצקי. .ש

Literature 

 

 

  



 

C2 רחמ.לב תשע"ו 
רחמני, מוריה מחבר. לב ממשש דרך קיר ; עיר ללא צל = הארץ טאפן דורך וואנט ; שטאט אן 

. 2016עורכת: חביבה פדיה. ]תל אביב[ : גמא ; הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ו[  ; שאטן / מוריה רחמני
 ספרייה :( 002428024)

Literature 

 

 

C2 שלז.אח תשע"ז 

ורדי. מושב -אחרי המעשים / נתנאלה שלזינגר ; עורכת הספר: עלמה כהן .שלזינגר, נתנאלה מחבר
 ספרייה :( 002453676) .[2017] ,שמן : מודן-בן

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 שמו.אל תשע"ז 
י שמואלי ; עריכה: רון דהן. חיפה : מחבר. האל שהכזיב הוא אתה / אל -1977שמואלי, אלי, 
 ספרייה :( 002452292. )2017פרדס, תשע"ז 

Literature 

 

 

C4 אמי.אי תשכ"ו 

איידער דו לעשסט מיך אויס : )לידער( / ישראל עמיאט.  .1909-1978 ,אמיוט, ישראל
 ספרייה :Israel Goldwasser (Emiot), 1966. (002453944 ) : .ראטשעסטער, נ. י

Yiddish 

 

 

C4 אמי.בי תרצ"ו 

לאדזש :  -ביי דער זייט : )לידער( / ישראל עמיאט. קראקע  .1909-1978אמיוט, ישראל, 
 ספרייה :( 002453805תרצ"ו. ) ,ארויסגעגעבן דורך חברים

Yiddish 

 

 

C4 אמי.בע תשי"ז 

ש . בענקשאפט / י. עמיאט ; רעדאקטאר: ד. ספרד. ווארשע : יידי1909-1978ישראל,  ,אמיוט
 ספרייה :( 002453849) .1957 ,בוך

Yiddish 

 

 

C4 אמי.צו תשכ"ט 

. צוליב די צען אומשולדיקע : סקיצן, מיניאטורן, לידער און 1909-1978ישראל,  ,אמיוט
ארויסגעגעבן דורכן ראטשעסטער יידישן צענטער  : New York .אפהאנדלונגען / ישראל עמיאט

 002453843) .1969עכע ארגאניזאציעס און יחידים, וואי"( מיט דער מיטהילף פון פריינטל")

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 בלו.אי תרצ"ד 
. 1934בלום, יצחק. אין גאנג פון די יארען : דערציילונגען / יצחק בלום. ניו יארק : בלום, 

 ספרייה :( 002454192)

Yiddish 



 

 

C4 בלו.פו תרע"ט 
 002454194. )1919יארק : פאעזיע און פראזע, -ניובלום, יצחק. פון ברעג צו ברעג / יצחק בלום. 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ברג.הו תשט"ו 
ברגנר, הרץ. דאס הויז פון דזשייקאב אייזיקס : נאוועלן / הערץ בערגנער. מעלבורן : יידישע 

 ספרייה :( 002454186) .1955נייעס, 

Yiddish 

 

 

C4 ברג.וו תשכ"ו 
איין : דערציילונגען / הערץ בערגנער. מעלבורן : יידישע נייעס,  ברגנר, הרץ. ווו דער אמת שטייט

 ספרייה :( 002454190) .1966

Yiddish 

 

 

C4 ברג.לי תש"כ 
. 1960ברגנר, הרץ. ליכט און שאטן : ראמאן / הערץ בערגנער. מעלבורן : יידישע נייעס, 

 ספרייה :( 002454252)

Yiddish 

 

 

C4 ברג.ני תש"א 

נאוועלן / הערץ בערגנער. מעלבורן : ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף  : ייע הויזברגנר, הרץ. דאס נ
 ספרייה :( 002454251. )1941פון פריינד און דער יידישער נאציאנאלער ביבליאטעק "קדימה", 

Yiddish 

 

 

C4 ברג.פו תשכ"ה 
יעס פון בען. ברגר, לילי. פון היינט און נעכטן / לילי בערגער ; רעד. ד. ספארד ; אילוסטראצ

 ספרייה :( 002454249) .1965 ,ווארשע : יידיש בוך

Yiddish 

 

 

C4 ברו.בי תשי"ג 

דר.  / . ביי די טייכן פון פאלעסיע : א ראמאן פון א פארגאנגענער וועלט1892-1977ניסן,  ,ברוסילוב
 .1953יארק : בידערמאן, -ניסן ברוסילאוו ; שערבלאט געצייכנט פון ש. ראסקין. ניו

 ספרייה :( 002454247)

Yiddish 

 

 

C4 ברו.שט תשי"ז 

די שטילע ערד : ראמאן פון א פארגאנגענער וועלט / ניסן  .1892-1977 ,ברוסילוב, ניסן
 ספרייה :( 002454253. )1957יארק : ציקא ביכער, -ניו .ברוסילאוו

Yiddish 

 



 

C4 ברי.וו תשל"ב 

דערציילונגען / ירחמיאל בריקס. ניו  : ט געבליבן. די וואס זיינען ניש1912-1974בריקס, ירחמיאל, 
 ספרייה :( 002454198) .1972יארק : ירחמאיל בריקס בוך קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

C4 גול.פא תשל"ו 

יארק : שלום, -דער פארכישופטער יאריד : נייע משלים / יצחק גאלדקארן. ניו .גולדקורן, יצחק
 ספרייה :( 002454196) .1976

Yiddish 

 

 

C4 גול.פי תשי"ט 

פירות אויף מיין בוים : לידער / לוי גאלדבערג ; שערבלאט געצייכנט פון לואי  .גולדברג, לוי
 ספרייה :( 002454223. )1959יארק : פעדער, -מארקאוויטש. ניו

Yiddish 

 

 

C4 דיט.אי תרצ"ה 
טעס דייטש. / מא 1922-1935דיטש, מטס. אינם לאנד פון די יענקיס : )לידער און פאעמען( : 

 ספרייה :( 002454243) .1935שיקאגע : בריקן, 

Yiddish 

 

 

C4 דימ.פו תשכ"ה 

זאמלונג -ביזן שפעטסטן ווינטער : לידער -. פון פריסטן פרילינג 1892-1973בוריס,  ,דימונדשטין
עיברית( / ב' דיימאנדשטיין ; צייכענונגען פון מחבר. צפת : צפת'ער -ענגליש-יידיש) :אין

 ספרייה :( 002454244. )1965רישע העפטן, ליטערא

Yiddish 

 

 

C4 דיק.בא תשי"ז 

דייקסעל בוך  .דיקסל, שמואל. בארג ארויף : דערציילונגען / ש. דייקסעל. ניו יארק : ש
 ספרייה :( 002454250. )1957קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

C4 דלו.טי תשכ"ו 
ן( / משה דלוזשנאווסקי. בוענאס איירעס : דלוז'נובסקי, משה. טירן און פענצטער : )דערציילונגע

 ספרייה :( 002454258. )1966יידבוך, 

Yiddish 

 

 

C4 דלו.רא תש"ט 
יארק : ציקא, -דלוז'נובסקי, משה. דאס ראד פון מזל : דערציילונגען / משה דלושאנאווסקי. ניו

 ספרייה :( 002454267. )1949

Yiddish 

 

 



C4 הול.טר תשל"ט 
ד"ר גרשון  -פנס פון מיינע שויבן / זלמן )מאניק( האלצבערג ; צייכענונגען הולצברג, זלמן. טרא

 ספרייה :( 002453946. )1979דחק, תשל"ט  : האלצבערג. ת"א

Yiddish 

 

 

C4 הני.לי תשכ"ד 
הניק, יוסף מחבר. לידער : א מתנה רחל'ן און קינדער / פון יוסף האניק. ]ניו יורק[ : ]מוציא לאור 

 ספרייה :( 002454031[. )1964לא ידוע[, ]

Yiddish 

 

 

C4 השל.סא תשי"ז 
יארק : -השלס, ירמיה. סאנעטן פון תוהו ובוהו : לידער, פאעמעס / ירמיה העשעלעס. ניו

 ספרייה :( 002453952) .1957אייגנוועג, 

Yiddish 

 

 

C4 טיט.או תשכ"ה 

. ספארד ; צייכענונגען: אויפן וועג צום מענטש / דארע טייטלבוים ; רעד: ד .טיטלבוים, דורה
טעכנישער רעדאקטאר: ש. ליכטענשטיין. ווארשע : פאריז : יידיש בוך ; אויפסער,  ;זשאן לורסא 

 ספרייה :( 002453947) .1965

Yiddish 

 

 

C4 טיט.אי תש"ד 

יארק : שרייבער סעקציע יידישער -אינמיטן וועלט / דארע טייטלבוים. ניו .טיטלבוים, דורה
 ספרייה :( 002453945. )1944ייקוף(, )ד קולטור פארבאנ

Yiddish 

 

 

C4 יהו.אי תרע"ג 

 ספרייה :( 002454099) .1913יארק : אויפגאנג, -יהואש. אין זונן און נעבעל / יהואש. ניו

Yiddish 

 

 

C4 יהו.פא תרע"ב 

 ספרייה :( 002454101. )1912יארק : אויפגאנג, -יהואש. ניו / יהואש. פאבלען

Yiddish 

 

 

C4 יונ.אי תש"ל 
. 1970אביב : י.ל. פרץ, -יונג, הרש ליב. איבער צעפלאמטע האריזאנטן / הערש לייב יונג. תל

 ספרייה :( 002453951)

Yiddish 

 

C4 יונ.דו תשכ"ח 
אביב : י.ל. פרץ, תשכ"ח -יונג, הרש ליב. דורך ליכט און פינצטערניש : לידער / הערש לייב יונג. תל

 ייה :ספר( 002453958) .1967

Yiddish 



 

 

C4 יסי.סי תרצ"ו 

פנחס. סימפאנישע געזאנגען : )לידער מוזיק און פאעמען( / פינחס יאסינאווסקי. ניו  ,יסינובסקי
 MU( 002454109. )1936יארק : רננה, תרצ"ו 

Yiddish 

 

 

C4 כץ.אוי תשמ"ה 
אביב : שלום, -רק, תל/ בנימין קאץ. ניו יא - - -כץ, בנימין. אויף האלב מאסט און העכער, העכער 

 ספרייה :( 002453940. )1985

Yiddish 

 

 

C4 כץ.מעי תשנ"ג 

 002453941) .1993יארק : דער שמיד, תשנ"ג -כץ, מנקה. מעינקע סאנעטן / מעינקע קאץ. ניו

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 כץ.מענ תרצ"ה 

 ספרייה :( 002453915. )1935דער מענטש אין טאגן / מעינקע קאץ. ניו יארק : סיגנאל,  .כץ, מנקה

Yiddish 

 

 

C4 כץ.ס'הא תרצ"ט 
יארק : לינגוויסט פאבלישינג -כץ, מנקה. ס'האט דאס ווארט מיין באבע מאינע / מעינקע קאץ. ניו

 ספרייה :( 002453924) .1939קא., 

Yiddish 

 

 

C4 כץ.פשו תש"ז 
. 1947ר לא ידוע[, יארק : ]מוציא לאו-כץ, מנקה. דער פשוטער חלום / מעינקע קאץ. ניו

 ספרייה :( 002453926)

Yiddish 

 

 

C4 כץ.צפת תשל"ט 

. 1979צייכענונגען פון רבקה קאץ. תל אביב : י.ל. פרץ, תשל"ט  ;כץ, מנקה. צפת / מעינקע קאץ 
 ספרייה :( 002453911)

Yiddish 

 

 

C4 כץ,אין תשי"ד 

קאץ. ניו יארק : ]מוציא לאור לא  מעינקע קאץ ; צייכענונגען פון רבקה / כץ, מנקה. אינמיטן טאג
 ספרייה :( 002453922) .1954ידוע[, 

Yiddish 

 

 

  



 

C4 כץ,ברע תרצ"ח 

. 1938ברענענדיק שטעטל / מעינקע קאץ. ניו יארק : סיגנאל באם פראלעטפען,  .כץ, מנקה
 ספרייה :( 002453920)

Yiddish 

 

 

C4 לב.אין תשכ"ז 
 002453954. )1967אביב : המנורה, תשכ"ז -רהם לעוו. תל. אין קלעם / אב1910-1970לב, אברהם, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 לב.ביי תש"כ 

ביימער אין ווינט : לידער און פאעמעס / אברהם לעוו. תל אביב : י.ל.  .1910-1970לב, אברהם, 
 ספרייה :( 002453955) .1960פרץ, 

Yiddish 

 

 

C4 לב.העכ תשכ"ב 

. 1962אביב : י.ל. פרץ, -ואלקנס : לידער / הערש לייב יונג. תלהעכער די ו .יונג, הרש ליב
 ספרייה :( 002453957)

Yiddish 

 

 

C4 לוד.או תשמ"א 
. 1981אביב : פראבלעמען, -לודן, יוסף. אויף די פראנטן פון לעבן : ראמאן / יוסף לודען. תל

 ספרייה :( 002454218)

Yiddish 

C4 לוד.גע תש"ן 

 ספרייה :( 002453948. )1990אביב : פראבלעמען, -יוסף לודען. תל /לידער לודן, יוסף. געזאמלטע 

Yiddish 

 

 

C4 לוק.גו תשכ"ט 
 002453931. )1969יארק : ציקא, -לוקיץ', משה. גורל פון א קרייז : לידער / משה לאקיעטש. ניו

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ליל.בי תשי"ז 
בלאט און פארטרעט -ון פאעמעס / א. לעיעלעס ; שערלילס, אהרן. ביים פוס פון בארג : לידער א

 ספרייה :( 002454207. )1957יארק : ציקא, -געצייכנט פון לואי מארקאוויטש. ניו

Yiddish 

 

 

C4 ליל.יי תש"ז 

. 1947יארק : ציקא, -לידער און פאעמען / א. לעיעלעס. ניו :לילס, אהרן. א ייד אויפן ים 
 ספרייה :( 002454214)

Yiddish 



 

 

C4 ליל.צו תרצ"ג 
 002454202. )1933יארק : אויטאר, -צו מיר : פאעמע / א. לעיעלעס. ניו -לילס, אהרן. צו דיר 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ליל.רא תרפ"ו 
 002454260. )1926לילס, אהרן. ראנדאס : און אנדערע לידער / א. לעיעלעס. ניו יארק : אינזיך, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 .תה תשל"טלצמ 

געזאנגען : א ליד צום לעבן, מיט א פארטרויערט הארץ, -תהלים .1906-1984לצמן, יהושע, 
רעדאקטאר שלמה רויטמאן ; קינסטלער צפניה קיפניס ; פארטרעט  ; פאעמעס / יהושע לאצמאן

 ספרייה :( 002454107י.ל. פרץ, תשל"ט. ) : Tel-Aviv .געצייכנט...פון קינסטלער מאיר אקסלראד

Yiddish 

 

 

C4 לרנ.בי תשל"ט 
. 1979לעבן, תשל"ט -אביב : ניי-לרנר, יוסל. ביים אפענעם פענצטער / יאסל לערנער. תל

 ספרייה :( 002453935)

Yiddish 

 

 

C4 לרר.אי תש"ח 
לרר, נחמה. אין בענקענדיקע שעה'ן / נחמה לערער. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ייה :ספר( 002454108. )1948

Yiddish 

 

 

C4 לרר.מי תרצ"ח 

. 1938טע אויפלאגע.. ווארשע : ליטערארישע בלעטער, -2יחיאל לערער.  / לרר, יחיאל. מיין היים
 ספרייה :( 002454102)

Yiddish 

 

 

C4 מלא.דן תשכ"ט 
. 1969אביב : י. ל. פרץ, תשכ"ט -דאמינגאס קרייצוועג : ראמאן / לייב מלאך. תל-מלאך, ליבל. דן

 ספרייה :( 002453960)

Yiddish 

 

 

C4 ספר.הי תש"י 

 ספרייה :( 002453909. )1950יארק : איקוף, -ספרן, חנה. היינט : / חנה סאפראן. ניו

Yiddish 

 

 



C4 עוז.וו תש"ט 

יארק : -פון מלך עוזר. ניו / עוזר, מלך. דער וועלט מייקראפאן : לידער, פאעמען און רעציטאציעס
 ספרייה :( 002453856. )1949עבודת פרך, 

Yiddish 

 

 

C4 עמי.אי תשכ"א 
יארק : ראטשעסטער -עמיאט, ישראל. אין ניגון איינגעהערט : )לידער( / ישראל עמיאט. ניו

 ספרייה :( 002453949) .1961ראט, -קולטור

Yiddish 

 

 

C4 פלז.או תשע"ה 

ם ; רעדאקטארן: מיכאל. אויפן הימל א יריד... : קאמעדיעס / מיכאל פעלזענבאו ,פלזנבאום
 ספרייה :( 002454264. )2015תשע"ה  ,Menora : מוסיע לאנדאו ]ואחרים[. ישראל

Yiddish 

 

 

C4 פלז.לי תשס"ט 
פלזנבאום, מיכאל. א ליבע נאכן טויט : דערציילונגען / מיכאל פעלזענבאום. תל אביב : מנורה, 

 ספרייה :( 002454259) .2009תשס"ט 

Yiddish 

 

 

C4 "זפלט.בי תשי 

 : Rio de janeiro .ביים גערויש פון אטלאנטיק : דערציילונגען / ראזע פאלאטניק .פלטניק, רוזה

MONTE SCOPUS, 1957. (002454255 ): ספרייה 

Yiddish 

 

 

C4 קוו.טר תרע"ט 

 ספרייה :( 002453956קויטקו, ליב. טריט / לייב קוויטקא. קיעוו : קיעווער, תרע"ט. )

Yiddish 

 

 

C4  תשכ"חקופ.גע 

מוציא לאור לא ידוע[, ] : New York .געקליבענע לידער / ברכה קאפשטיין .כץ, ברכה-קופשטין
 ספרייה :( 002454266) .1968

Yiddish 

 

 

C4 קור.פא תשל"ז 

 .1977בוך, תשל"ז -אביב : ישראל-פארביטענע וואר : לידער / רחל ה. קארן. תל .קורן, רחל ה

 ספרייה :( 002453950)

Yiddish 

 

 

  



 

C4 קיז.בי תש"ד 

ביי אונז אין ווייטשעפל : מעשיות און מעשה'לעך / א. מ. קייזער.  .1896-1967 ,קיזר, אריה מאיר
 ספרייה :( 002453624. )1944י. נאראדיצקי,  : לאנדאן

Yiddish 

 

 

C4 קנט.שפ תשע"ב 

קנטור[,  .קנטור, הדסה. שפריכווערטער פון טאטנס שטוב / קנטור הדסה. ]פתח תקוה[ : ]ה
 ספרייה :( 002453627]תשע"ב[. )

Yiddish 

 

 

C4 קנפ.לב תשי"ב 
קריכער : פאעמען / משה' קנאפהייס ; הילע און צייכענונגען: דוד טושינסקי -קנפהיס, משה. לבנה

 002453622. )1951; פארטרעט פון מחבר: אברהם גאלדקארן. פאריז : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 קרל.אב תשנ"ג 

ירושלים : אייגנס,  .קרלר, יוסף. אבי געזונט : לידער פון היינט און פון נעכטן / יוסף קערלער
 ספרייה :( 002453612. )1993תשנ"ג 

Yiddish 

 

 

C4 קרל.זע תשל"ב 

 ספרייה :( 002453637אביב : י.ל. פרץ, תשל"ב. )-קרלר, יוסף. זעט איר דאך... תל

Yiddish 

 

 

C4 תשל"ט קרל.ער 
צפניה קיפניס. ירושלים : אייגנס,  -קרלר, יוסף. די ערשטע זיבן יאר / יוסף בערלער ; קינסטלער 

 ספרייה :( 002453942) .1979תשל"ט 

Yiddish 

 

 

C4 רוז.בו תשל"ב 

דער בוים פון לעבן : טרילאגיע / חוה ראזענפארב. תל אביב : המנורה, תשל"ב  .רוזנפרב, חוה
 ספרייה :( 002453655) .1972

Yiddish 

 

 

C4 רכט.צו תשמ"ג 

לעבן, תשמ"ג. -אביב : ניי-צוויי שוועסטער : ראמאן / ישעיהו רעכטער. תל .רכטר, ישעיהו
 ספרייה :( 002453953)

Yiddish 

 

 

  



 

C4 רם.ארו תשל"א 

דערציילונגען / מנוחה ראם ; שער בלאט און פארטרעט פון מחבר  :רם, מנוחה. ארום דער ווערבע 
 ספרייה :( 002453657. )1970בוך, תשל"א -רטור קאלניק. תל אביב : ישראלא -

Yiddish 

 

 

C4 רם.בער תש"ן 
וואלדמאן ; הילע געצייכנט: משה באהעלפער. -רם, מנוחה. בער יאדלער : ראמאן / מנוחה ראם

 ספרייה :( 002453662. )1990בוך, תש"ן -אביב : ישראל-תל

Yiddish 

 

 

C4 רם.ווי תשכ"א 
-מנוחה. ווייטער פון טראקט : דערציילונג / מנוחה ראם. פאריז : אלוו. יידישער קולטור רם,

 ספרייה :( 002453652. )1961קאנגרעס אין פראנקרייך, תשכ"א 

Yiddish 

 

 

C4 רם.ווי תשכ"ד 

 ספרייה :( 002453663. )1964איירעס : יידבוך, -רם, מנוחה. ווינטן / מנוחה ראם. בוענאס

Yiddish 

 

 

C4 רם.שטי תשמ"א 
. 1981בוך, תשמ"א -אביב : ישראל-רם, מנוחה. שטיינער : ח"י דערציילונגען / מנוחה ראם. תל

 ספרייה :( 002453653)

Yiddish 

 

 

C4 רפ.פון תשמ"ב 

. 1982דראמאטישע פאעמעס / נחמן ראפפ. ירושלים : אייביק, תשמ"ב  : רפ, נחמן. פון קוואל
 ספרייה :( 002453607)

Yiddish 

 

 

C4 שטי.פא תשי"ב 

ספרייה ( 002453648. )1952שטינברג, נח. פארלאנגט א מענטש / נח שטיינבערג. ניו יארק : לעבן, 
: 

Yiddish 

 

 

C4 שלי.אי תשמ"א 
שליט, חנה. אין שטענדיקן צאפל : לידער / חנה שליט ; פארטרעט פון דערדיכטערין: י. ראטבוים. 

 ספרייה :( 002453959. )1980בוך, תשמ"א -ישראל : אביב-תל

Yiddish 

 

 

  



 

C4 שמר.או תשל"ח 

בוך, -ישראל :שמרי, אריה. אויף גרינעם פארמעט : לידער און פאעמעס / אריה שמרי. תל אביב 
 ספרייה :( 002453660. )1977תשל"ח 

Yiddish 

 

 

C4 שמר.טר תשכ"ה 

 002453659) .תשכ"ה אדם / אריה שמרי. מרחביה : ספרית פועלים,-שמרי, אריה.. טריט אין גן

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 שמר.רי תשל"ה 

רינגען אין שטאם : לידער און פאעמעס / אריה שמרי ; צייכענונגען פון בען. תל  .שמרי, אריה
 ספרייה :( 002453642. )1975בוך, תשל"ה -ישראל : אביב

Yiddish 

 

 

C4 שרי.יא תשל"ג 
נאוועלן, מיניאטורן / יעכיעל שרייבמאן. מאסקווע : שריבמן, יחיאל. יארן און רעגעס : ראמאן, 

 ספרייה :( 002454268. )1973סאוועטסקי פיסאטעל, 

Yiddish 

 

 

C5 גול.רץ תשע"ו 

רץ לי בראש : שירים שהם שפה : תקשורת חיובית ובונה עם ילדים  .מחבר -1952גולדברג, אסתר, 
כהן ; איורים: דני קרמן -ים: קרן זגוריגישה טיפולית: אסתר גולדברג ; שיר / עם עודף קשב ומרץ

 ( 002452644. )2016גולדרייך. אבן יהודה : אמציה, ]תשע"ו[ -; עריכה וניקוד: גלית גינסברג

 .ספרות ילדים ונער --ילדים עם הפרעות קשב 

 .ספרות ילדים ונער --ילדים היפראקטיביים 

 .ספרות ילדים ונער --תקשרת בין אישית אצל ילדים 
 : ספרייה

Information Science 

 

 

C5 כרכ.לו תרצ"ה 

 ,[אביב : ]מוציא לאור לא ידוע-יהושכר. הלוחמים הקטנים : קומדיה / יהושכר כרכי. תל ,כרכי

 ספרייה :( 002447855תרצ"ה. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

C88 כהן.ספ תשע"ז 

לקראת מיפוי  : (יהודית )לאדינו-מחבר. ספרות רפואה בספרדית -1958שטרקמן, מירה, -כהן
לדינו([. תשע"ז )יהודית -תמטי / מאת: מירה כהן שטרקמן. ]ספרות רפואה בספרדית-ז'אנרי

2017( .002453463 ) 

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

 .היסטוריה ובקרת --ספרות רפואית 

 .היסטוריה ובקרת -- לדינו, ספרות

 .היסטוריה --פואה ר --יהודים 

 .רפואה מונעת
 ספרייה :

Literature 

 

 

C208 שיר.הש תשס"ה 

אסופת שירה ישראלית / מנהלת פרוייקט היוצרים: מלי אשכנזי. תל אביב :  :שירת השורות 
 ( 002447630) .2004שורות, תשס"ה 

 .עברית, שירה מודרנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C209 טור.מס תשע"ז 

עמוס עוז,  :מחבר. מסעות אל החצר האחורית : ספרות תעודה בישראל -1967מאירה, טורצקי, 
. 2017דויד גרוסמן, אילנה המרמן / מאירה )בר( טורצקי. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

(002451724 ) 
 ישראל-עז, עמוס.. פה ושם בארץ

 הזמן הצהב ..1954 ,גרוסמן, דוד
 המרמן, אילנה. במחוזות זרים

 .היסטוריה ובקרת --ספרות פרוזה, עברית 

 .עמדות --סופרים ישראליים 

 .השקפות פוליטיות וחברתיות --סופרים ישראליים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C209 תשע"ז (עגנ)שמי 
שמיר, זיוה מחבר. מאוהב לאויב : עגנון מהרהר על ביאליק / זיוה שמיר. ]תל אביב[ : ספרא 

 ( 002451861. )2017וץ המאוחד, ]תשע"ז[ בשיתוף הוצאת הקיב

 .בקרת ופרשנות --שמואל יוסף  ,עגנון

 .בקרת ופרשנות --ביאליק, חיים נחמן 
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 

C209 עקב.דמ תשכ"ט 

 .1969יצחק מחבר. דמותו של האב בשירה הצעירה / יצחק עקביהו. ]תל אביב[ : עקד,  ,עקביהו

(002453912 ) 

 .היסטוריה ובקרת --לית שירה ישרא

 .אבהות בספרות
 ספרייה :

Literature 

 

 

D17 איל.בי תשע"ז 
אילן, טל מחבר. בין יוספוס לחז"ל / טל אילן, ורד נעם ; בשיתוף מאיר בן שחר, דפנה ברץ ויעל 

 ( 002453611. )2017צבי, תשע"ז -פיש. ירושלים : יד יצחק בן

 .בקרת ופרשנות -- יוסף בן מתתיהו
 בן מתתיהו.. מלחמת היהודיםיוסף 

 יוסף בן מתתיהו.. קדמוניות היהודים

 .היסטוריה ובקרת --אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .מקורות -- 70-לפנה"ס 586 --היסטוריה ישראלית 

 ., המרד66-73 --היסטוריה ישראלית 

 .70 ,חרבן בית המקדש

 .היסטוריה ובקרת --אגדות חז"ל 
 ספרייה :

Judaica 

 

E092 נסר( תשס"דבגי( 

אנגלית: מונא אבו רוקן.  ; נסר אל דין, אמל מחבר. מנחם בגין והעדה הדרוזית / אמל נסראלדין
 ( 002442216. )2004]דלית אל כרמל[ : אסיה, 

 .מנחם ,בגין

 .ישראל --דרוזים 

Begin, Menachem, 1913-1992, 

 1992-1913 مناحم، بيجين،

Druzes -- Israel. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

E092 טיט)טיט( תשע"ו 
 20-מחבר. כן היה רע לתפארת : קורות והרהורים של איש המאה ה -1931טיטלבאום, ראול, 

. 2016/ ראול טייטלבאום ; עורכת: רונית ורדי. ]פתח תקוה[ : סטימצקי,  21-שהגיע למאה ה
(002435286 ) 

 -1931טיטלבאום, ראול, 

 (המפלגה הקומוניסטית )ישראל

 -- עםקול ה

 .ביוגרפיה --ישראל  --נצולי שואה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --עתונאים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --קומוניסטים 

 .ישראל -- עתונות מפלגתית

 .ישראל --עתונים וכתבי עת 

 .ספורים אישיים --יוגוסלויה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

E092 מרק.עו תשע"ז 

לא משקרת / תומס מרקס ; עריכה: נורית שי. יהוד מונוסון : אופיר תומס מחבר. עופרת  ,מרקס
 ( 002453696. )2017ביכורים, תשע"ז 

 מרקס, תומס

 (מרקס )משפחה

 .ביוגרפיה --משפחות יהודיות 

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי גרמניה 

 .ביוגרפיה -- יהודי גרמניה

 .ספורים אישיים --גרמניה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.232 שטי.מש תשע"ז 
ישראל, -דגם להתיישבות פרטית בארץ -שטיגמן, יצחק מחבר. משממה למושבה פורחת : רעננה 

 ( 002453614) .2017צבי, ]תשע"ז[ -/ יצחק שטייגמן. ירושלים : יד יצחק בן 1981-1922
 היסטוריה --רעננה  --ישראל  --חנוך 

 .יסטוריהה --רעננה  --ישראל  --חקלאות 

 .היסטוריה --מושבות )צורת התישבות בישראל( 

 .היסטוריה -- רעננה

 .היסטוריה --מצב כלכלי  --רעננה 

 .היסטוריה -- מצב חברתי --רעננה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E114 מסע.בי תשע"ז 
ים חרובי. ]מסע בין ירושלים, תהל-מסע בין ירושלים, תהלים ועגנון באמנויות / עריכה: יעל מירו

 ( 002452267. )2017ועגנון באמניות[. ]ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך, תשע"ז 

 (למוד והוראה )תיכוני --עגנון, שמואל יוסף 

 .באמנות -- עגנון, שמואל יוסף

 (למוד והוראה )תיכוני -- --תהלים  --תנ"ך. 

 .באמנות -- -- תהלים --תנ"ך. 

 (למוד והוראה )תיכוני --ירושלים 

 .באמנות -- ירושלים
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

E324.2 קנו. מפ תשע"ז 

אפרת קנולר ;  / מחבר. מפלגות המרכז בישראל : בין הימין לבין השמאל -1941קנולר, אפרת, 
 ( 002453126. )2017עורכת: מיכל פאר. תל אביב : רסלינג, 

 .ישראל --מדע המדינה( )ימין ושמאל 

 .ישראל --מפלגות 

 .ישראל --מפלגות מרכז 

 .ישראל -- בחירות

 .פוליטיקה וממשל --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 



 

 

E327 מעל.מד תשע"ז 
יהודית : בין ראליזם מדיני לתלות הדדית / יצחק מועלם. -מעלם, יצחק מחבר. מדיניות חוץ ישרא

 ( 002453609. )2017אשקלון : המכללה האקדמית אשקלון, תשע"ז 

 .דרום אפריקה --טהיד אפר

 .ישראל והתפוצות

 .קבלת החלטות --יחסי חוץ  --ישראל 

 .היסטוריה -- אלג'יריה --יהודים 

 .היסטוריה --דרום אפריקה  --יהודים 

 .היסטוריה -- ארגנטינה --יהודים 

 .צרפת --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל -- יחסי חוץ --צרפת 

 .אלג'יריה --יחסי חוץ  --אלג'יריה 

 .ישראל -- יחסי חוץ --ישראל 

 .דרום אפריקה --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל -- יחסי חוץ --דרום אפריקה 

 .ארגנטינה --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל -- יחסי חוץ --ארגנטינה 

 .איראן --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  --איראן 

 .אתיופיה --יחסי חוץ  -- ישראל

 .ישראל -- יחסי חוץ --אתיופיה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E338.47355 פרנ.תק תשע"ז 
ביטחוני בישראל -מחבר. תקשורת קהת שיניים: קביעת סדר היום הצבאי -1965פרנקל, חיים, 

בטחוני -בעתות שגרה / מאת: חיים פרנקל. ]תקשרת קהת שנים: קביעת סדר היום הצבאי
 ( 002453875) .2017בישראל בעתות שגרה[. תשע"ז 

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

 -- (1919הארץ )תל אביב. 

 -- (1939ידיעות אחרונות )תל אביב. 

 .ישראל -- הבטים פוליטיים --אמצעי התקשרת 

 .השפעה --ישראל  --אמצעי התקשרת 

 .ישראל -- כסוי בעתונות --תעשיות בטחוניות 

 .ישראל --כסוי בעתונות  --לאמי  בטחון

 .20-המאה ה -- היסטוריה --ישראל  --עתונות 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --עתונות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 
 

  



E342 קדר.מש תשע"ז 

זהות ומשפט בישראל מאה שנים של פולמוס / ניר קידר ;  : לבן-קדר, ניר מחבר. משפט כחול
לבן[. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ז -משפט כחל] .והגהות: יעל אופיר ריכוז עריכה

2017( .]002451674 ) 
 ישראל.. חקה

 .ישראל --דת ומדינה 

 .משפט עברי ומדינת ישראל

 .ישראל --משפט חקתי 

 .ישראל --תרבות ומשפט 

 .יהדות --הבטים דתיים  --דמוקרטיה 

 .היסטוריה --ישראל  --משפט 

 .ישראל -- ציונות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E355.092 אור.בכ תשל"ג 
אביב -מחבר. בכבלים : מזכרונותיו של לוחם / יעקב אורנשטיין. תל 1913-1972אורנשטין, יעקב, 

 ( 002448143: חוג ידידים, תשל"ג. )

 1913-1972 ,אורנשטין, יעקב

 .ביוגרפיה --ברית הבריונים )ארגון צבאי( 

 .ביוגרפיה -- י הלאמיהארגון הצבא

 .ביוגרפיה --לוחמי חרות ישראל )ארגון צבאי( 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- אסירים פוליטיים

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

E355.092 תשכ"ג (שמח)נדב 
אביב -ף נדבה. תלחייו של יוסף שמחון / מאת יוס-נדבה, יוסף מחבר. דרכו של לוחם עברי : סיפור

 ( 002448142. )1963: מכמנים, 
 שמחון, יוסף

 .ביוגרפיה --הארגון הצבאי הלאמי 

 .ביוגרפיה --ישראל  --אסירים פוליטיים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

E362.11 חקל.אש תשע"ז 
: מאפייני האשפוז והמאושפזים  2000-2015חקלאי, ציונה מחבר. אשפוזים במחלקות הפנימיות 

ירושלים : משרד  .[אחרים 2-אשפוזים חוזרים / ציונה חקלאי, ג'יל מרון, מרים אבורבה ]ו
 ( 002453682) .2017הבריאות, אגף המידע, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר תשע"ז 

Hospitalization -- statistics & numerical data 

Israel 
 : ספרייה

Medicine 

 

 



E362.11 חקל.תפ תשע"ז 
 2013-2015חקלאי, ציונה מחבר. תפרוסת גיאוגרפית של האשפוזים : האשפוז הכללי ללא יולדות, 

אחרים[. ]תפרסת גאוגרפית של האשפוזים[.  2-/ ציונה חקלאי, ג'יל מרון, מרים אבורבה ]ו
. 2017איות, מידע ומחקר, תשע"ז ירושלים : משרד הבריאות, אגף המידע, חטיבת טכנולוגיות רפו

(002453684 ) 

Hospitalization -- statistics & numerical data 

Israel 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

E371.1 מעג.מו תשע"ז 
מחבר. מודל אינטגרטיבי להסבר היעדרויות, ניידות פנימית ועזיבת המערכת  -1962מעגן, דוד, 

מודל אינטגרטיבי להסבר העדריות, נידות פנימית ועזיבת בקרב מורים בישראל / מאת דוד מעגן. ]
 ( 002453921. )2017המערכת בקרב מורים בישראל[. תשע"ז 

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

 .העדריות --ישראל  -- מורים

 .ישראל --מורים, נידות 

 .ישראל -- פרישה מעבודה --מורים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E371.384 יאי.מס תשע"ז 
יאיר, גד מחבר. מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל / גד יאיר. 

 ( 002452982) 2017ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .מסע ישראלי

 .ישראל --תכניות סיור לנער 

 .ישראל --מסעות וסיורים 

 .ראליש -- טיולי בתי ספר

 .תכניות התערבות

 .ישראל --חנוך לערכים )תיכוני( 

 .זהות --ישראל  --תלמידי בתי ספר תיכוניים 

 (חנוך)כתה יא 
 ספרייה :

Education 

 

E371.8 יונ.שע תשע"ז 

יב : ספר -קלרה מחבר. שעת דיאלוג : המדריך המלא לשיעורי חינוך וחברה לכיתות י ,משמר-יונה
משומר. ר"ג : עמותת קדמה לשוויון בחינוך -כתיבה ועריכה: קלרה יונההפעלות לשיעורי חינוך / 

 ( 002453759[. )2017ובחברה בישראל ; תל אביב : גמא, ]

 .שעת חנוך

 .מדריכים --ישראל  --תכניות הפעלה בחנוך 

 .פעילות גומלין חברתית בגיל ההתבגרות

 .ישראל --תכניות למודים  --בתי ספר תיכוניים 

 .ישראל --דים, יחסים מורים ותלמי

 (חנוך)כתה י 

 (כתה יא )חנוך

 (חנוך)כתה יב 
 ספרייה :

Education 



 

 

E373.246 ספר.הי תשנ"ד 

המפעל להכשרת ילדי ישראל / עורך: מנחם נבו. ירושלים : משרד החינוך והתרבות,  :ספר היובל 
 ( 002447895. )1994מחלקת הפרסומים, 

 .פריר, רחה

 .ראלהמפעל להכשרת ילדי יש
 הסוכנות היהודית לא"י. המחלקה לעלית ילדים ונער

 .ישראל -- בתי יתומים

 .היסטוריה --ישראל  --כפרי נער 

 .ישראל -- חנוך --ילדים עניים 

 .ישראל -- משפחות אומנות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E658.408 טול.מפ תשע"ה 
ת של עסקים : המקרה של בנק מחבר. מפילנתרופיה לאחריות חברתי -1965טולדנו, ריקי, 

 ( 002452972) .2015דיסקונט / ריקי גליה ; עורך הספר: יהונתן דיין. תל אביב : רסלינג, 

 .בנק דיסקונט לישראל

 .ישראל -- אחריות חברתית של עסקים

 .הבטים חברתיים --קפיטליזם 

 .היסטוריה -- ישראל --פעלות צדקה וחסד 

 .מוןמ --ישראל  --פעלות צדקה וחסד 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E738.3 טרם.יר תשע"ז 

מחבר. ירושלים ויהודה במאה הראשונה ותחילת המאה השנייה  -1977טרם, שולמית ויקי, 
לסה"נ : רצף ותמורה בתרבות הקראמית / מאת: שולמית ויקי טרם. ]ירושלים ויהודה במאה 

 ( 002453406. )2016הראשונה ותחילת המאה השניה לסה"נ[. תשע"ז 

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

 .ירושלים -- ישראל --קדרות עתיקה 

 .(יהודה )אזור --ישראל  --קדרות עתיקה 

 .ירושלים --ישראל  -- (חפירות )ארכיאולוגיה

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

 .עתיקות --לים ירוש

 .עתיקות --יהודה )אזור( 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E759 קוב)קוב( תשנ"ה 

מימי מקובר. ישראל : ]מוציא  :/ עיצוב 1985-1995ציורים,  -קובנר, מיכאל אמן. מיכאל קובנר 
 ( 002452451. )1995לאור לא ידוע[, 

Kovner, Michael, 1948-, 
 קובנר, מיכאל

 .כותתערו --ישראל  --ציור 

 .ישראל -- צירים

Painting -- Israel (State) -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E770.92 תשע"ז (ברע)ברע 

נעם גל ; ספר:  :עם, יומן עבודה / תערוכה: אוצר-: מיכה בר 1967אמן.  1930מיכה,  ,עם-בר
דריה קסובסקי.  עריכה גרפית, עיצוב והפקה: יוסי ג'יברי ; עריכה עברית ותרגום לאנגלית:

 ( 002449313[. )2017ירושלים : מוזיאון ישראל, ]

 1930מיכה,  ,עם-בר

 .תערוכות --חמר מאיר  --מלחמת ששת הימים 

 .תערוכות -- ישראל --צלמים 

 .תערוכות -- 20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --צלום 

 .1967שנת 

 -1967 --היסטוריה  --ישראל 

Bar-Am, Micha. 

Israel-Arab War, 1967 -- Pictorial works -- Exhibitions. 

Israel (State) -- Pictorial works -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E982 יוס.קל תשע"ז-בר 
יעקב ושפיה : )תרע"ז -אביב במושבות זכרון-מחבר. קליטת מגורשי יפו תל -1952יוסף, דוד, -בר

-יעקב ושפיה[. זכרון-אביב במושבות זכרון-טת מגרשי יפו תליוסף. ]קלי-( / דוד בר1918-1917
 ( 002446885) .2017יעקב, תשע"ז -מרכז התיעוד והמידע זכרון -יעקב : כרמים 

 .ספורים אישיים יהודיים --ישראל  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .תל אביב --ישראל  --הגירה כפויה 

 .ישראל -- פליטים יהודיים

 .1517-1917 --ריה היסטו --ישראל 

 .היסטוריה צבאית --תל אביב 

 .היסטוריה -- זכרון יעקב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E982.31 דומ.עת תשע"ה 

ציונות בפועל,  ,דומב, ירחמיאל ישראל יצחק מחבר. עת נסיון : על הנושאים: היהדות והציונות
מערכת החומה, תשע"ה  : [ישראלגדולי ישראל, עת נסיון / רבי ירחמיאל ישראל יצחק דאמב. ]

[2015( .]002452765 ) 

 .חבורים בעד ונגד --אגדת ישראל 

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 

 .חרדים וציונות

 .חרדים ומדינת ישראל

 .חבורים בעד ונגד --ישראל  --בחירות 

 .אמונת חכמים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E990.22 גלב.הת תשע"ז 

תשה : המלחמה שנשכחה / יואב גלבר. פארק תעשיות חמן חבל מודיעין : יואב מחבר. ה ,גלבר
 ( 002453019[. )2017תשע"ז ] ,דביר

 .1969-1970מלחמת ההתשה, 

 .מצרים -- 1969-1970מלחמת ההתשה, 

 .השפעה --מלחמת ששת הימים 

 .1967-1973 -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .20-המאה ה --היסטוריה צבאית  --ישראל 

 .מצרים -- יחסי חוץ --ל ישרא

 .ישראל --יחסי חוץ  --מצרים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E990.30 גול.ספ תשע"ז 
גולדמינץ, מאיר מחבר. סיפורו של שב"ח : בכפר דרום / מאיר גולדמינץ. ]ספורו של שב"ח[. 

 ( 002452688. )2017מהדורה זו מעודכנת ומשופרת.. אזור : ספרי צמרת, תשע"ז 
 דמינץ, מאירגול

 .2005פנוי גוש קטיף, 

 .ספורים אישיים -- 2005פנוי גוש קטיף, 

 .כפר דרום

 .גוש קטיף --ישראל  --הגירה כפויה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T15=924.9 יהואש ת"ש 

יארק : יהואש, ת"ש -ת"ש.. ניו יורק.. תורה, נביאים וכתובים / יידיש פון יהואש. ניו ..תנ"ך
 ספרייה :( 002436830) .1939

Yiddish 

 

 

  



 

T15=924.9 יהואש תרצ"ח 

יארק : יהואש, תרצ"ח -ניו .תנ"ך.. תרצ"ח.. ניו יורק.. תורה, נביאים וכתובים / יידיש פון יהואש
 ספרייה :( 002435986. )1938

Yiddish 

 

 

T27 עצא.דב תשע"ז 
ב שלום עצאר. ישראל : תנ"ך.. תורה.. תשע״ז.. ישראל.. חמשה חומשי תורה : דברי שלום / הר

 ( 002454020) -משפחת עצאר, תשע"ז

 .משה בן מימון

 .באורים -- --תורה  -- .תנ"ך

 .ציטטות -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T193.5 דים.דב תשע"ז 
מח.. תשע"ז.. אנטורפן.. דברים אחדים : צורת הבית על בנין העתיד -תנ"ך.. יחזקאל. פרק מ

זקאל : והוא ביאורים, חידושים וציורים לפי דברי הראשונים ואחרונים / חובר שבספר יח
אנטווערפען : חיים אברהם דים,  .ולוקט... ע"י חיים אברהם בן... רט"א ]=טוביה אליעזר[ דים

 ( 002453325תשע"ז. )

 .תכנון ובניה --בית המקדש 

 .בתנ"ך --בית המקדש 

 .חמר מאיר --בית המקדש 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 אסי.כר תשע"ו 

שלמה בן מימון מחבר. כרם שלמה : חידושי תורה, דרשות והספדים / ... הרב שלמה  ,אסיג
 ( 002448478ירושלים : המשפחה, תשע"ו. ) .אסייג

 הספדים --אסיג, שלמה בן מימון 

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

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ה :ספריי

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 בניש.שפ תשע"ז 

 ...חיים פנחס מחבר. שפת היריעה : עיונים בפרשיות התורה ע"פ השפת אמת / נערך ונסדר ,בניש

 ( 002453326ע"י הרב חיים פ. בניש... בני ברק : ]המחבר[, תשע"ז. )
 אלתר, יהודה אריה ליב, מגור. שפת אמת

 .ת ואמריםדרושים, שיחו -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 פור.אמ תשע"א 

ע"י אברהם לייב  ...פורטנוי, אברהם ליב בן צבי מחבר. אמרי בן צבי : על פרשיות התורה / חובר 
 ( 002454205) .פורטנוי בן לאאמו"ר... צבי. ירושלים : א. ל. פורטנוי, תשע"א

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 פנח.דב תשע"א 

מרדכי מחבר. דברי מרדכי על התורה : ... חידושים וביאורים על פרשיות השבוע, על דרך  ,פנחסוב
. -תשע"א ,הדרש והמוסר / חיברתי... מרדכי הכהן פנחסוב. מודיעין עלית : מרדכי הכהן פנחסוב

(002453550 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 רוז.שא תשנ"ז 
רוזנברג, חיים בן אברהם צבי מחבר. שארית חיים : על התורה, נ"ך, מועדים חידושי אגדה 

וחידושי סוגיות / מאת רבי חיים... רוזנברג... מטאקאי ; נערך ונסדר ע"י הרב שבתי שמואל ווייס. 
 ( 002389108) .הנצחת מורשת היהדות, תשנ"זהמפעל ל -בני ברק : שם עולם 

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

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

 .באורים -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 רוט.חי תשס"ד 

ראשונים...  חיים בן מנחם צבי מחבר. חיים שאל ממך : חידושי תורה מבארן של ,רוטר
שאלות וחידונים על התורה ומועדים / הב' חיים ראטער. בני ברק : חיים ראטער,  ,גימטריאות

 ( 002381046) .תשס"ד

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

 .גימטריות וראשי תבות

 .חידות בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 רינ.וט תשע"ז 
חבר. וטהר לבנו : פנינים וחידושים על פרשיות השבוע ומועדי השנה רינר, יוחנן בן שלום מ

 ( 002454440) .[2017]המועילים לטהרת הלב... / ר' יוחנן ריינר. אשדוד : יוחנן ריינר, תשע"ז 
 ברקוביץ, גיננדל

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

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --הגדה של פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .מוסר בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T407 שמו.מד תשע"ז 

נחמיה( ודברי הימים )שמואל בן נסים, מסנות מחבר. מדרש וביאור איוב )מעין גנים(, דניאל עזרא 
עם מבוא, הערות ותיקונים.  ; )מכתב יד( / לחד מקמאי מרבותינו הראשונים, רבינו שמואל מסנות

במהדורה מחודשת, מנוקדת ומוגהת..  .[רשי ובאורי איוב, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים]מד
 ( 002453736[. )2017ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ז ]

 שמואל בן נסים, מסנות

 .באורים -- --איוב  --תנ"ך. 

 .באורים -- -- דניאל --תנ"ך. 

 .באורים -- --עזרא  --תנ"ך. 

 .באורים -- --נחמיה  --תנ"ך. 

 .באורים -- --דברי הימים  -- .תנ"ך

 .ביוגרפיה -- חלב --סוריה  --רבנים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T407 תנח.ספ תשע"ז 
תנ"ך.. חמש מגלות.. תשע"ז.. ירושלים.. ספר הביאור : כתאב אלביאן על אסתר, רות ואיכה : 

מדקדקים... / לרבי תנחום והוא פירוש בדרך הפשט והדקדוק, בלול בתורת גדולי הגאונים וה
הירושלמי, מבית מדרשו של הרמב"ם אשר חי במצרים בראשית האלף החמישי ; יוצא לאור 

לראשונה מכ"י עם תרגום ללשון הקודש, הערות והשוואות לספרי הפשטנים והדקדקנים ; עורך 
יהודה ראשי: הרב שמעיה יצחק הלוי ; עריכה ותרגומים: הרב עזרא קורח, הרב ניסים סבתו, 

 ( 002449249) .[זייבלד. ]ספר הבאור[. ירושלם : האוצר, שנת ב'ר'כ'א'ן' נ'פ'י'ש'י'ן' ]תשע"ז
 תנחום בן יוסף, הירושלמי

 .בקרת ופרשנות --תנחום בן יוסף, הירושלמי 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T467 סגל.שי תשע"ז 

לת איכה, עם תרגום יונתן בן תשע"ז.. ביתר עלית.. חמש מגילות שימה בפיהם : מגי ..תנ"ך.. איכה
עוזיאל, פירוש רש"י, מנחת שי, מוסף רש"י, תולדות אהרן ; ולצידו ביאור צח... משובץ ומשולב 

ויחנו ]בתחתית  ,בלשון הכתוב... בלשון קלה... מיוסד על פירוש רש"י... ושאר מפרשי התורה
הוספות וביאורים' להרחבת 'הע'[... 'הערות וציונים' למקורות הפירושים, ובסופו יבוא: מדור 

הענינים / ערכתי וסדרתי... פנחס שמעון הלוי סג"ל. ]חמש מגלות שימה בפיהם[. ביתר עילית : 
 ( 002453227פנחס שמעון סגל, תשע"ז. )

 .חבורים פופולריים --באורים -- --איכה  -- .תנ"ך

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --פרשני התנ"ך 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T467 פרש.בח תשע"ז 
תנ"ך.. איכה.. תשע"ז.. ירושלים.. בחגוי הסלע : הערות וביאורים במקראות ובמדרשי חז"ל : 

ירושלים : מוסד הרב קוק,  .מגילת איכה / ... חגי פרשל בלאאמו"ר... טוביה וא"מ מרת חנה רחל
 ספרייה :( 002453602. )2017תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 



T477 זנון.אנ תשע-בן" 

נון, יעקב -תשע"ז.. ירושלים.. אני קהלת : מקהלת קולות בדמות אחת / יואל בן ..תנ"ך.. קהלת
 ( 002453600. )2017עריכה: משה גרוס. ירושלים : מגיד, תשע"ז  ; מדן

 .רעיונות והגיגים -- -- קהלת --תנ"ך. 
 ספרייה :

Judaica 

 
 

M 1851 H354B64 
הללויה : מבחר מאוצר השירים החסידיים / עריכה, עיצוב והפקה: אריה בודיאן, מירית לויט. תל 

 ( 002454459[. )-תו, ]תשנ"-אביב : ישרא
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 יקה של בתי כנסת.מוס

 ספרייה :

Music 

 

 

M 1810.5 5565U42 
קיץ / נערך ע"י יוסי וולד. ]ומתוק האור -ומתוק האור בעיניים : שירים המתאימים למסיבות

 ( 002454301?[. )--19בעינים[. ]ישראל[ : מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף הווי ובידור, ]
 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 A23P35 
-אח, פגישה שכזאת : יום העצמאות / )כתב ועיטור: יעל צפריר(. ]ישראל[ : ועדת התרבות הבין

 ( 002454437?[. )--19קיבוצית, ]
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 K87O3 
עליזה ציגלר ; איורים  -קוטנר, יואב מלקט. עוד על אהבה / ]ליקט[ יואב קוטנר ; עורכת אחראית 

 ( 002454074. )2001דני קרמן. תל אביב : משכל,  -
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --שירי אהבה 
 ספרייה :

Music 

 

 

M 1810.5 L454S56[IDF] 
אביב[ : קצין חינוך ראשי , -/ השירון לוקט ע"י נתן שחר. מהדורה שניה. ]תללקט שירים לכל עת 

 ( 002454446) 1975ענף הווי ובידור, 
 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 



 

 

M 1810.5 M574L64[IDF] 
ענף תרבות,  -משירי לוחמים : כולל תמונות מנופי ואתרי ארצנו. ]רמת גן[ : קצין חינוך ראשי 

 ( 002454448?[. )-]תשכ"
 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 N344S52 
שפיגלר ; עיטור: דרור גוטליב(. שמיר : קיבוץ שמיר, נגן קתרוס : לשירים רוסיים )עריכה: יעל 

1981 (002454187 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 S527 
שרים לשניים : לזכרם של דובי וערן שמיר / עריכה ועיצוב: עדי צור. ]שרים לשנים[. ]ישראל[ : 

 ( 002454077. )2007משפחת שמיר, תשס"ז, 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ספרייה :

Music 

 

 

M 1810.5 S565C43[IDF] 
 ( 002454471) 1974אביב[ : קצין חינוך ראשי , ענף הווי ובידור, -שירון : שירון חנוכה. ]תל

 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 שירים ומוסיקה. --חנכה 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 S565G58 
. המכללה הדתית לחנוך )גבעת ושינגטון(. שירון לשבת, לסעודה ולמסיבה / )ערוך ע"י יעקב חזון(. 

 ( 002454184?[. )--19ות, ]-המדרשה הממ"ד למורים -ות -]גבעת ושינגטון[ : בית המדרש למורים
 מוסיקה. --יהודים 

 שירים ומוסיקה. --שבת 
 ונים.שיר

 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

M 1810.5 S565L44 
 1975שירון לחגי תשרי / ליקט וערך אילן שחורי. ]ישראל[ : קורס משק"י חינוך, תשל"ה 

(002454291 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירונים.
 שירים ומוסיקה. --מועדים 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 S565M59 
 1963ועדת יובל התנועה, תשכ"ג  -מים ההם. קיבוץ מזרע : קיבוץ השומר הצעיר מזרע שירי הי

(002454296 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 S565P47[VH: ספרייה] 
 ( 002454119שירון לחג הפסח. ]תל אביב[ : ועדת החגים הבינקבוצית, תשל"א )

 שירים ומוסיקה. --פסח 
 שירים ומוסיקה. --אביב 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 S565S56[VHHK] 
 ( 002454117?[. )--19קבוצית, ]-שירון ליום השואה והמרד. ]תל אביב[ : ועדת החג הבין

 שירים ומוסיקה. --שואה 
 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 Z35S52 
?[. --19צנחנים שרים. ]ישראל[ : מפקדת פקוד המרכז, חינוך בסיוע מפקדת קצין חינוך ראשי, ]

(002454141 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810.5 Z343M63 
 ( 002454179?[. )--19צהליל : מועדון זמר. ]ישראל[ : מקח"ר, ענף תרבות, מדור תרבות, ]

 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --ישראל. צה"ל 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 



 

 

ML 3534 R36R63 
. 2016בות ישראלית, אביב[ : מרום תר-רפפורט, נעם מחבר. רוק מסביב לשעון / נעם רפפורט. ]תל

(002454470 ) 
 היסטוריה ובקרת. --מוסיקת רוק 

 מוסיקה פופולרית.
 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3754 B35K65 
בהט, אבנר מחבר. קולות מקדם ומים : מחקרים במוזיקה יהודית וישראלית / אבנר בהט. 

 ( 002453830) 2016]ישראל[ : א. בהט, 
 מוסיקה. --יהודים 

 היסטוריה ובקרת. --ל ישרא --מוסיקה 
 ישראל. --מלחינים 
 ספרייה :

Music 

 

 

ML 3798 E835 2017 

DVD-ETHNO (2017) 
]אתנומוסיקולוגיה[ : עבודה בשדה. ]אתנומוסיקולוגיה[. ]רמת גן[ : המחלקה למוזיקה, 

 ( 002454039. )2017אילן, -אוניברסיטת בר
 מוסיקה. --יהודים 
 זמירות ופיוטים. --עיראק  --יהודים 

 הקלטות שדה

Field recordings -- Israel (State) 

Ethnomusicology -- Israel (State) -- Videorecordings. 

Jews -- Iraq -- Music -- Sound recordings. 

Jews -- Iraq -- Music -- Videorecordings. 

Jews -- Israel (State) -- Music. 
 ייה :ספר

Music Reading Room 

 

 

MM 1810.5 S565E35 
. 1979שיר לשלום / )איורים: נעמי גורס(. )קיבוץ עין השופט( : קיבוץ עין השופט, תשל"ט 

(002454079 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירונים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

 

 

 


