
 2017אוגוסט  –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

 

 

 
אלקטרוני[ / הורטיוס ; תרגמה מרומית הורציוס פלקוס, קוינטוס מחבר. אמנות הפיוט ]משאב 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  : והוסיפה מבוא ופירוש: דבורה גילולה. ירושלים
 ( 002452367העברית, תשס"ד. )

 .הורציוס פלקוס, קוינטוס

 .פואטיקה

 

 
עס / בערל קוטלרמן, בוריס מחבר. דער סוד פון ווייסע בערן ]משאב אלקטרוני[ : זיבן נאוועל

  ( 002452490. )2017המחבר, תשע"ז  : אביב-קאטלערמאן. תל

 

 
יאיר, מיה מחבר. משמעות הטיפול במוזיקה בפנימייה לילדים בסיכון מנקודת מבטן של 

התרפיסטיות במוזיקה ]משאב אלקטרוני[ / מאת: מאיה יאיר. ]משמעות הטפול במוסיקה 
פיסטיות במוסיקה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : בפנימיה לילדים בסכון מנקודת מבטן של התר

 ( 002452491) .2013אוניברסיטת בר אילן, תשע"ג 

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

 .תרפיה במוסיקה

 .תרפיסטים במוסיקה

 .ישראל -- טפול --ילדים בעיתיים 

 .עמדות --צות  --ישראל  --פנימיות 

 

 
ל מחבר. מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה ]משאב גרם, מיט

יישום על שוק המניות הישראלי / מיטל גראם ואיתמר כספי. ]מבחן לבועה במחירי  : [אלקטרוני
המניות כאשר חלקת הדיבידנד אינה רציפה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בנק ישראל, חטיבת 

 ( 002452493. )2016המחקר, ]תשע"ו[ 

 .ישראל --שוק ההון 

 .ישראל -- דיבידנדים

 .ישראל --מחירים  --מניות 

 

 

השפעת לימודי מוזיקה עיוניים וביצועיים במסגרת קבוצתית בבית הספר  .ינקו, מיכל מחבר
היסודי על מימוש צרכי המסוגלות, השייכות והאוטונומיה של התלמיד ]משאב אלקטרוני[ / 

השפעת למודי מוסיקה עיוניים ובצועיים במסגרת קבוצתית בבית הספר ] .מאת: מיכל ינקו
היסודי על ממוש צרכי המסוגלות, השיכות והאוטונומיה של התלמיד ]משאב אלקטרוני[[. רמת 

 ( 002452495. )2013אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד  : גן

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

 .ישראל -- (למוד והוראה )יסודי --מוסיקה 

 .עבודה קבוצתית בחנוך

 

 
 

  



מחבר. בחינת השפעתם של משתני אישיות: נטייה לאשמה, נטייה לבושה  -1965גולדשטין, סיגל, 
דורית של סגנון ניהול הקונפליקט בין אמהות לבנותיהן -וסוג ההתקשרות על אופן ההעברה הבין

טרוני[ / מאת סיגל גולדשטיין. ]בחינת השפעתם של משתני אישיות: משאב אלק]בגיל ההתבגרות 
דורית של סגנון נהול -נטיה לבושה וסוג ההתקשרות על אפן ההעברה הבין ,נטיה לאשמה

הקונפליקט בין אמהות לבנותיהן בגיל ההתבגרות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 
 ( 002452503. )2017תשע"ז  ,אילן

התכנית ללמודי נהול וישוב  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שני  --רסיטת בר אילן אוניב
 .סכסוכים ומשא ומתן

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .אשמה

 .בושה

 (התקשרות )פסיכולוגיה

 .יחסים בין דוריים

 .הבטים פסיכולוגיים --נהול סכסוכים 

 .פסיכולוגיה -- אמהות ובנות

 .יםהורים ומתבגר

 

 
מק, אתי מחבר. מקומות קדושים יותר וקדושים פחות בישראל ]משאב אלקטרוני[ / כתיבה: עו"ד 

 ( 002452511. )2016איתי מק ; עריכת טקסט: מעין בן הגיא. ירושלים : עמק שווה, ]תשע"ו[ 

 .ישראל --מקומות קדושים 

 .ישראל --חק וחקיקה  --מקומות קדושים 

 .הבטים דתיים --ישראלי -הסכסוך הערבי

 

 
מחבר. התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר  -1989סלימאן, מנא, -סליח

מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלווים לילדים פלסטיניים חולי סרטן ]משאב אלקטרוני[ / מונא 
סלימאן. ]התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר מצוקה נפשית בקרב בני -סלייח

חה מלוים לילדים פלסטיניים חולי סרטן ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר משפ
 ( 002452517. )2017אילן, תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --סרטן אצל ילדים 

 .יחסים במשפחה --חולים  --סרטן אצל ילדים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --בריאות והיגינה  --ים ערבים פלשתינאים ילד

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --טפול רפואי  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --טפול רפואי  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 .גיהפסיכולו --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 (מצוקה )פסיכולוגיה

 .ישראל --התמודדות עם לחץ נפשי 

 

 
מחבר. לשמוע את קולותיהן ]משאב אלקטרוני[ : סיפורי חיים של  -1981שקד, מור, -אלפא

שקד. ]לשמע את קולותיהן -צעירות הפונות לטיפול בשלב המעבר לבגרות / מאת: מור אלפא
 ( 002452520. )2016אילן, תשע"ז  אוניברסיטת בר : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים צעירות 

 .עמדות --ישראל  --נשים צעירות 

 .עמדות --ישראל  --חולים  --פסיכותרפיה 

 .ישראל --התמודדות נשים עם לחץ נפשי 

 .ישראל -- טפול --)פסיכולוגיה( לחץ נפשי 
מחבר. שינויים בגודל ובהרכב אוכלוסיית המיקרוארתרופודים בקרקעות  -1981וסרשטרום, חגי, 



חוליות בישראל ]משאב אלקטרוני[ / מאת: חגי וסרשטרום. ]שנויים בגדל ובהרכב אוכלוסית 
רמת גן : אוניברסיטת בר משאב אלקטרוני[[. ]המיקרוארתרופודים בקרקעות חוליות בישראל 

 ( 002452531. )2016אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל --דיונות חול 

 .מיקרואורגניזמים

 

 

ידי קדם -מחבר. השריית התמיינות אריתרואידית בתאים לוקמיים על -1991חזות, אנאל, 
משאב אלקטרוני[ / אנאל חזות. ]השרית התמינות אריתרואידית ] ALA תרופות המבוססות על

משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ] ALA ידי קדם תרופות המבססות על-בתאים לוקמיים על
 ( 002452537) .2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .לוקמיה

 .מחקר --טן תאי סר

 .התמינות תאים

 .אמצעים אנטי סרטניים

 

 
מחבר. משא ומתן זוגי על מספר הילדים הרצוי ]משאב אלקטרוני[ : נקודת  -1973עציון, מיכל, 

 ( 002452547. )2017מבטן של נשים בישראל / מיכל עציון. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה --ר שני עבודות לתא -- אילן-אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --משא ומתן 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --ילודה, פקוח 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  -- גדל המשפחה

 (השפעה )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)שכנוע 

 .ישראל --קונפליקט בנשואין 

 .םהבטים פסיכולוגיי --קבלת החלטות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --הורות 

 .עמדות -- ישראל --נשים 

 

 
מחבר. קבלת החלטות בצוות אשר כישורי חבריו תלויים במצבי הטבע ]משאב  -1976פטל, טל, 

אלקטרוני[ / מאת: טל פטל. ]קבלת החלטות בצות אשר כשורי חבריו תלויים במצבי הטבע 
 ( 002452553. )2016תשע"ו  ,יברסיטת בר אילן]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אונ

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

 .צותים במקומות עבודה

 .כשורים מקצועיים

 .מודלים מתמטיים -- קבלת החלטות בקבוצה

 .מודלים מתמטיים --ודאות -אי

 

 
ר' יהודה הלוי / עורכים: אפרים חזן, דב שירת ההגות ]משאב אלקטרוני[ : עיונים ביצירתו של 

 ( 002452656שוורץ. ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו. )

 .בקרת ופרשנות --הלוי  ,יהודה בן שמואל
 יהודה בן שמואל, הלוי.. הכוזרי

 .השקפה על עם ישראל ואמות העולם --יהודה בן שמואל, הלוי 

 .קרתהיסטוריה וב --עברית, שירת ימי הבינים 

 



 
עתיר, עירד מחבר. יהדות וגרמניות ביצירתו של ריכארד ואגנר ]משאב אלקטרוני[ / מאת: עירד 

עתיר. ]יהדות וגרמניות ביצירתו של ריכרד וגנר ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 
 ( 002452657. )2013אילן, תשע"ג 

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

 .בקרת ופרשנות --וגנר, ריכרד 

 .השקפה על יהדות --וגנר, ריכרד 

 .אנטישמיות בספרות

 

 

עורך: משה נאור. ]צבא, זכרון וזהות לאמית  / [צבא, זיכרון וזהות לאומית ]משאב אלקטרוני
תשס"ז.  ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית,

(002452684 ) 

 .ישראל -- צבא ומדינה

 .ישראל --כחות צבאיים וחברה 

 .ישראל --לאמיות 

 .זהות -- ישראל --יהודים 

 .ישראל --זכרון קולקטיבי 

 

 

משאב אלקטרוני[ : מאתיים שנה להולדתו / ערכו: ראובן בונפיל, יצחק ]שמואל דוד לוצאטו 
]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל  שמואל דוד לוצטו] .גוטליב וחנה כשר

 ( 002452698האוניברסיטה העברית, תשס"ד. ) ,מאגנס

 .בקרת ופרשנות --לוצטו, שמואל דוד 

 .בקרת ופרשנות -- --תנ"ך 

Luzzatto, Samuel David, 1800-1865 -- Congresses 

 

 
לי שואה וילדיהם מנקודת מבטם של פישר, עטרה מחבר. מקומה של המוזיקה בקשר שבין ניצו

בני הדור השני ]משאב אלקטרוני[ / מאת: עטרה פישר. ]מקומה של המוסיקה בקשר שבין נצולי 
שואה וילדיהם מנקודת מבטם של בני הדור השני ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 

 ( 002452699. )2014אילן, תשע"ה 

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

 .תרפיה במוסיקה

 .הבטים פסיכולוגיים --מוסיקה 

 .פסיכולוגיה -- ילדים של נצולי שואה

 .יחסים במשפחה --ילדים של נצולי שואה 

 

 

היסטוריונים יוונים וכתיבת היסטוריה ביוון  : [אשרי, דוד מחבר. קניין לדורות ]משאב אלקטרוני
; עם הקדמה מאת אוסווין מרי ; ערכה דבורה גילולה. ]קנין לדורות ]משאב  וברומא / דוד אשרי

אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ד. 
(002452700 ) 

 .ביוגרפיה --יון  -- היסטוריונים

 .היסטוריוגרפיה --יון 

 .היסטוריוגרפיה --רומי 

 .היסטוריוגרפיה --לפנה"ס  146- --היסטוריה  -- יון

 

 
 

  



שטין, דינה מחבר. מימרה מגיה מיתוס ]משאב אלקטרוני[ : פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר 
הספרות העממית / דינה שטיין. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה 

 ( 002452708תשס"ה. ) ,העברית

 .בקרת ופרשנות -- --פרקי דרבי אליעזר 

 .לקלור בתלמודפו

 

 

-עורכים: משה צוקרמן, רחל ליבנה /יהודים ומהפכות ]משאב אלקטרוני[ : גיליון מיוחד 
 ( 002452717) .2016פרוידנטל. ירושלים : מכון ליאו בק, תשע"ז 

 .גרמניה --מהפכנים 

 .פילוסופיה --מהפכות 

 .גרמניה --פילוסופים יהודיים 

 

 
ורו הדר לו ]משאב אלקטרוני[ : ר' יוסף בכור שור בין המשכיות יעקבס, יהונתן מחבר. בכור ש

לחידוש / יהונתן יעקבס. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 
 ( 002452720. )2017תשע"ז 

 יוסף בן יצחק בכור שור. פרוש על התורה

 .בקרת ופרשנות --יוסף בן יצחק בכור שור 

 .צרפת --פרשני התנ"ך 
 בעלי התוספות.. פרוש על התורה

 

 

שלמה מחבר. בין התרעה להפתעה ]משאב אלקטרוני[ : על האחריות לגיבושה של הערכת  ,גזית
 ,המודיעין הלאומית בישראל / שלמה גזית. תל אביב : מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים

 ( 002452815. )2003אוניברסיטת תל אביב, 
 ולתפקידים מיחדיםישראל. המוסד למודיעין 

 (הפתעה )תורת המלחמה

 .ישראל --מודיעין )ביון( 

 .ישראל -- מודיעין צבאי
 ישראל. צה"ל. אגף המודיעין
 ישראל. שרות הבטחון הכללי

 

 
רוזמן, מיכל מחבר. מסיכון גבוה לסיכוי גבוה ]משאב אלקטרוני[ : תוכנית למניעת השימוש לרעה 

ות בקרב בני נוער בסיכון גבוה / מיכל רוזמן, צביה ויסמן. בסמים והתנהגויות בעייתיות אחר
]מסכון גבוה לסכוי גבוה ]משאב אלקטרוני[[. מהד' ב מתוקנת. ]ירושלים[ : הרשות הלאומית 

 ( 002452827) .2007 ,למלחמה בסמים ובאלכוהול

 .מניעה --ישראל  --התמכרות לסמים 

 .ישראל --שמוש בסמים  --נער בעיתי 

 .ישראל --טפול  -- נער בעיתי

 

 

מחבר. פילוסופים קיומיים יהודים ברב שיח ]משאב אלקטרוני[ / אפרים  -1949אפרים,  ,מאיר
תרגמה וערכה: מרים מאיר. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  ;מאיר 

 ( 002452852העברית, תשס"ד. )

 (בוסטון) ,סולוביצ'יק, יוסף דב בן משה

 .טנציאליזםאקסיס

 .יהדות ואקסיסטנציאליזם

 .20-המאה ה -- פילוסופיה יהודית

 



משאב אלקטרוני[ : שירה פוליטית בישראל / ]אופנהימר, יוחאי מחבר. הזכות הגדולה לומר לא 
יוחאי אופנהיימר. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ד. 

(002452855 ) 

 .בקרת ופרשנות --תן אלתרמן, נ

 .בקרת ופרשנות --גרינברג, אורי צבי 

 .בקרת ופרשנות --רטוש, יונתן 

 .בקרת ופרשנות --פינקרפלד, אנדה -עמיר

 .בקרת ופרשנות --ישרון, אבות 

 .בקרת ופרשנות --פן, אלכסנדר 

 .בקרת ופרשנות --עמיחי, יהודה 

 .בקרת ופרשנות --ויזלטיר, מאיר 

 .בקרת ופרשנות --רביקוביץ, דליה 

 .בקרת ופרשנות --זך, נתן 
 בקרת ופרשנות --דיצני, רמי 

 .היסטוריה ובקרת --שירה פוליטית ישראלית 

 

 
-שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש ]משאב אלקטרוני[ / בעריכת: אלעזר לשם ודורית רואר

שלים : הוצאת ספרים סטריאר. ]שונות תרבותית כאתגר לשרותי אנוש ]משאב אלקטרוני[[. ירו
 ( 002452856. )2003האוניברסיטה העברית, תשס"ד  ,ע"ש י"ל מאגנס

 .הבטים חברתיים --קליטת עליה 

 .ישראל --תרבותיות -רב

 .ישראל -- שרותים חברתיים

 

 

ל'איחוד' ]משאב אלקטרוני[ : יהודה ליב מאגנס  'הלר, יוסף, היסטוריון מחבר. מ'ברית שלום
מברית שלום לאחוד ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ] .לאומית / יוסף הלר-דו והמאבק למדינה

 ( 002452858האוניברסיטה העברית, תשס"ד. ) ,הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

 .מגנס, יהודה ליב

 (אגודה)ברית שלום 
 ועד אגדת אחוד

 (אגדות )ג בקובוץ --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .1917-1948 -- יסטוריהה --יחסי יהודים וערבים 

 

 

מוסיקה, היסטוריה, תרבות / עורכת הקובץ: תמר  ,הזמר העברי ]משאב אלקטרוני[ : פואטיקה
 ( 002452886אילן, תשע"ב. )-גן : אוניברסיטת בר-מונזון. רמת-וולף

 .בקרת ופרשנות --אלתרמן, נתן 

 בקרת ופרשנות -- שמר, נעמי

 .ופרשנותבקרת  -- 1941-2005מנור, אהוד, 

 .היסטוריה ובקרת -- שירים, עברית

 

 

משאב אלקטרוני[ : תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו ]דאו, ליאון מחבר. ובלכתך בדרך -וינר
 ( 002452887. )2017גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז -של פראנץ רוזנצווייג / ליאון וינר דאו. רמת

 .משנתו -- רוזנצויג, פרנץ

 .חבורים בעד ונגד --אפרים.. שלחן ערוך  קרו, יוסף בן

 .היסטוריה -- הלכה

 .פילוסופיה --הלכה 

 (חסידות)רדזין -איז'ביצה



גן -מחבר. כיצד לקרוא את ספרות חב"ד ]משאב אלקטרוני[ / אריאל רוט. רמת 1970רוט, אריאל, 
 ( 002452888) .2017: אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .וסופיהפיל --חב"ד )חסידות( 

 .היסטוריה ובקרת -- ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .היסטוריוגרפיה --חב"ד )חסידות( 

 

 
משה בן מימון מחבר. פירוש למורה הנבוכים ]משאב אלקטרוני[ / ביאורו של ר' מרדכי בן אליעזר 

מאת דב  כומטינו למורה הנבוכים, לרמב"ם ; יוצא לאור על פי כתב יד, בלוויית מבוא והערות,
גן : -תשע"ז )רמת גן( ]משאב אלקטרוני[[. רמת -שוורץ ואסתי אייזנמן. ]מורה נבוכים 

 ( 002452889. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 

 

משאב אלקטרוני[ / ] :גליק, שמואל מחבר. שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית 
שמואל גליק ; בהכנת  / לרבנים באמריקהמגניזת קהיר שבאוסף א"נ אדלר שבספריית ביהמ"ד 

הכרך השתתפו: יעקב שורץ, אברהם לוין, אריאל גרוסמן. ]שרידי תשובות מחכמי האימפריה 
בית המדרש לרבנים באמריקה,  ; אילן-גן : אוניברסיטת בר-העותומנית ]משאב אלקטרוני[[. רמת

 ( 002452890יורק וירושלים : )-. ניו2016תשע"ו 

 .קהיר ,גניזה

 .1040-1600 --שאלות ותשובות 

 .1600-1800 --שאלות ותשובות 

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .הלכה

 .היסטוריה --ישראל  --ספרות רבנית 

 .היסטוריה --מצרים  --ספרות רבנית 

 .היסטוריה --תורכיה  -- ספרות רבנית

 .פקסימילים --ניו יורק  --כתבי יד, עברית 

 .פקסימילים --גניזה, קהיר 

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח

 

 
פריש, רוני מחבר. משברי מטבע ושער החליפין הריאלי ]משאב אלקטרוני[ / רוני פריש. ירושלים : 

 ( 002452899) .2016 [בנק ישראל, חטיבת המחקר, ]תשע"ו

 .שערי מטבע חוץ

 .משברי מטבע

 

 
מחבר. מערכות יחסים זוגיות כמנגנון ניהול אימה ]משאב אלקטרוני[ : תהליכי  -1975וי, אלינור, ל

הרחבת העצמי, הכללת האחר בעצמי וסליחה לנוכח בולטות המוות / אלינור לוי. ]מערכות יחסים 
. 2017זוגיות כמנגנון נהול אימה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

(002452901 ) 

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

 .פסיכולוגיה של העצמי

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי גברים ונשים 

 .טרור

 .הבטים פסיכולוגיים --אימה 

 .הבטים פסיכולוגיים --סליחה 

 .פחד ממות



]משאב אלקטרוני[  1980-2000בשנים  מחבר. מדיניות התקשוב בחינוך -1963אלגלי, צביה, 
-1980אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים / מאת: צביה אלגלי. ]מדיניות התקשוב בחנוך בשנים 

 ( 002452905. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן 2000

 .מדע, טכנולוגיה וחברה --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ישראל -- טלקומוניקציה

 .ישראל --טכנולוגיה חנוכית 

 .ישראל --הוראה בסיוע מחשבים 

 .ישראל --שנוי חנוכי 

 .ישראל --השפעת חדושים טכנולוגיים  --חנוך 

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

 

 

באמצעות קריאה בספר האלקטרוני  למידת מילים חדשות .מחבר -1982שקד, דור, -נובק
בהשוואה לקריאת אימהות לילד מתוך ספר מודפס ]משאב אלקטרוני[ / דור נובק שקד. ]למידת 

מלים חדשות באמצעות קריאה בספר האלקטרוני בהשואה לקריאת אמהות לילד מתוך ספר 
 ( 002452907. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : מדפס ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --עברית 

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .ספרים וקריאה --הורים 

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .אמהות וילדים

 .השתתפות הורים -- קריאה

 .הוראה בסיוע מחשבים --ה )גיל הגן( קריא

 .הבטים פסיכולוגיים -- מעמדות חברתיים

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמד כלכלי 

 

 
מחבר. האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את למידתה?  -1982מחאמיד, נארימאן, 

מחאמיד. ]האם חזרה ]משאב אלקטרוני[ : ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה הערבית / נארימאן 
משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, ] ?קולית על מלה ופרושה תקדם את למידתה

 ( 002452909. )2017תשע"ז 

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --ערבית 

 .ע מחשביםהוראה בסיו --קריאה )גיל הגן( 

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .תכניות התערבות

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .לשון -- ישראל --ילדים ערבים פלשתינאים 

 

 
 

  



מחבר. קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני ותיווך גננות  -1972תורגמן, מרב, 
לקטרוני[ / מאת: מירב תורגמן. ]קדום הבנת ספור והפקתו במסגרת גן הילדים ]משאב א

משאב אלקטרוני[[. רמת גן : ]באמצעות ספר אלקטרוני ותווך גננות במסגרת גן הילדים 
 ( 002452910. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 (אה )גיל הגןלמוד והור -- הבנת הנקרא

 .הוראה בסיוע מחשבים --קריאה )גיל הגן( 

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .ספרים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .עזרים ואמצעים --קריאה 

 .תכניות התערבות

 .למידה מתוכת

 .למידה בתווך עמיתים

 .גננות

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמדות חברתיים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- כלכלי מעמד

 

 
מחבר. העשרת אוצר מילים בקרב ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות קריאת  -1966אטישקין, שפרה, 

משאב אלקטרוני[ / מאת: שפרה אטישקין. ]העשרת אוצר ]ספר אלקטרוני עם וללא תיווך גננת 
ללא תווך גננת ]משאב מלים בקרב ילדי גן ממצב נמוך באמצעות קריאת ספר אלקטרוני עם ו

 ( 002452912. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אלקטרוני[[. רמת גן

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --עברית 

 .הוראה בסיוע מחשבים --קריאה )גיל הגן( 

 .לשון -- ילדים בגיל הגן

 .ספרים וקריאה --ם ילדי

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .למידה מתוכת

 .למידה בתווך עמיתים

 .תכניות התערבות

 .גננות

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמדות חברתיים 

 
משמורנים וילדיהם בגיל הרך ]משאב אלקטרוני[ / מאת איתי -מחבר. אבות לא -1979מצא, אתי, 

 ( 002452913. )2016תשע"ו  ,מצא. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

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

 .הבטים פסיכולוגיים --אבהות 

 .הבטים פסיכולוגיים --גרושין 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורות חלקית 

 .הבטים פסיכולוגיים --משמרת קטינים 

 .פסיכולוגיה --שים אבות גרו

 .פסיכולוגיה -- ילדים של הורים גרושים

 .אבות וילדים

 .התמודדות עם לחץ נפשי

 .התמודדות ילדים עם לחץ נפשי



מחבר. חיזוי וניתוח סיכונים במסגרות הרווחה באמצעות מערכת מומחה  -1971צדוק, אביטל, 
סגרות הרוחה באמצעות מערכת ממחה ]משאב אלקטרוני[ / אביטל צדוק. ]חזוי ונתוח סכונים במ

 ( 002452914. )2016]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 (מערכות ממחה )מדעי המחשב

 .ישראל -- שרותי רוחה

 .חזוי

 .ישראל --הערכת סכונים 

 

 

ספר ]משאב אלקטרוני[ : מסע של -מחבר. המעבר מהוראה לתפקיד סגנית בית -1968 ,כהן, רנת
 .2016שינוי אישי, חברתי ומקצועי / רינת כהן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

(002452916 ) 

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

 .הול וארגוןבתי ספר, נ

 .קרירה, שנויים

 .קדום בעבודה --מורות 

 .עמדות --נשים מנהלות בתי ספר 

 .פסיכולוגיה -- נשים מנהלות בתי ספר

 (בשלות )פסיכולוגיה

 (שנוי )פסיכולוגיה

 .שנוי ארגוני

 .הבטים פסיכולוגיים --סמכות 

 

 

וראה ]משאב אלקטרוני[ : סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים לה .מחבר -1969דודוף, יפעת, 
התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר / מאת יפעת דוידוף. רמת גן : 

 ( 002452918. )2016תשע"ז  ,אוניברסיטת בר אילן

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

 .עמדות --פרחי הוראה 

 .הכשרה --פרחי הוראה 

 .שיטות הדמיה -- שרההכ --מורים 

 .אתיקה מקצועית --מורים 

 .מניעה --בתי ספר, אלימות 

 .העצמה ,עובדים

 

 
-מחבר. האשכנזים ]משאב אלקטרוני[ : המרכז נגד המזרח / יגאל שוורץ. רמת -1954שורץ, יגאל, 

 ( 002452919תשע"ד. ) ,אילן : דביר-גן : אוניברסיטת בר

 .אשכנזים

 .היסטוריה ובקרת -- עברית, ספרות מודרנית

 .היסטוריוגרפיה -- עברית, ספרות מודרנית

 

 
 

  



מחבר. מצבים מנטאליים ראשוניים והמדיום הקולנועי ]משאב אלקטרוני[ :  -1967דודאי, אורית, 
בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית / מאת: אורית דודאי. ]מצבים 

ולנועי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, מנטליים ראשוניים והמדיום הק
 ( 002452922) .2016תשע"ז 

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

 (יצוג )פילוסופיה

 .יצוג מנטלי

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 .פסיכואנליזה וקולנוע

 .זה בקולנועפסיכואנלי

 .מנוח -- פסיכואנליזה

 .הבטים פסיכולוגיים --קולנוע 

 .פנטסיה בקולנוע

 .הבטים פסיכולוגיים --פנטסיה 

 

 
שטינפלד, צבי אריה מחבר. הוריות ]משאב אלקטרוני[ : מחקרים במשנה ובתלמודים / צבי אריה 

 ( 002452923. )2016גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו -שטיינפלד. רמת
 בקרת ופרשנות -- --מסכת הוריות  --משנה. 

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

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

 

 
הראל, ירון עורך. יהודי סוריה ]משאב אלקטרוני[ : היסטוריה, תרבות וזהות / עורך: ירון הראל. 

 ( 002452925[. )2015ר אילן, תשע"ו ]אוניברסיטת ב : []רמת גן

 .פינטו, יאשיהו בן יוסף
 1889-1970עבאדי, שאול מטלוב, 

 .היסטוריה --סוריה  --יהודים 

 .סוריה --מוסיקה של בתי כנסת 

 .חיי הרוח --סוריה  --יהודים 

 .סוריה -- רבנים

 

 
לחינוך למידת השוויון  מחבר. הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים -1978דואני, סיגל, 

בהתפלגות ההישגים ]משאב אלקטרוני[ / סיגל דואני. ]הקשר בין מדת השויון בהקצאת 
משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר ]המשאבים לחנוך למדת השויון בהתפלגות ההשגים 

 ( 002452927. )2016אילן, תשע"ז 

 .הספר לחנוךבית  --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הערכה --בתי ספר יסודיים 

 .ממון --ישראל  --חנוך 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --השגים למודיים 

 .ישראל --שויון בחנוך 

 .ישראל -- חנוך --יהודים 

 .ישראל --תלמידים 

 .ישראל -- חנוך --ערבים פלשתינאים 

 

 

 



יופי של צריכה ]משאב אלקטרוני[ : חקירה אסתטית של המוצר המעוצב /  ברודרמן, אלי מחבר.
 ( 002452928. )2017אילן, תשע"ז -גן : אוניברסיטת בר-אלי ברודרמן. רמת

 .אסתטיקה

 (צריכה )כלכלה

 .פילוסופיה ואסתטיקה -- (צריכה )כלכלה

 .18-המאה ה --היסטוריה  --אנגליה  --צריכה )כלכלה( 
 יה ואסתטיקהפילוסופ --עצוב 

 

 

חושית ובין כישורי חשבון וקריאה בקרב -מחבר. הקשר בין סינכרוניזציה בין -1966בדיר, חריה, 
-ילדים בבית הספר היסודי ]משאב אלקטרוני[ / מאת חרייה בדיר. ]הקשר בין סינכרוניזציה בין

 : וני[[. רמת גןחושית ובין כשורי חשבון וקריאה בקרב ילדים בבית הספר היסודי ]משאב אלקטר

 ( 002452930. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 .ראיה
 שמיעה

 .הערכה -- תלמידי בתי ספר יסודיים

 .ישראל --חנוך )יסודי(  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 .הפסיכולוגי --ישראל  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 (למוד והוראה )יסודי --חשבון 

 (יסודי)קריאה 

 

 
שמש, אברהם אופיר מחבר. ריח גן עדן ]משאב אלקטרוני[ : ריחות, בשמים וקטורת במסורת 

 ( 002452931. )2017אילן, תשע"ז -אוניברסיטת בר : גן-היהודית / אברהם אופיר שמש. רמת
 היסטוריה --ריח 

 .יהדות --הבטים דתיים  --ריח 
 יהדות --הבטים דתיים  --בשמים 

 .היסטוריה --בשמים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --קטרת 

 .היסטוריה --קטרת 

 

 

מחבר. עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות  -1983ֹרתם,  ,מאור
/ מאת  מיעוט וזרים ]משאב אלקטרוני[ : האם קיימים משתנים התורמים לשוני בעמדותיהם

רותם מאור. ]עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מעוט וזרים 
 ( 002452934. )2016]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 .מדותע --ישראל  --בוגרי בתי ספר תיכוניים 

 .מצב חברתי --ישראל  --תלמידים 

 .קבלה חברתית אצל ילדים

 .דחיה )פסיכולוגיה( אצל ילדים

 .ישראל -- (סטריאוטיפים )פסיכולוגיה חברתית

 .ישראל --התבדלות חברתית 

 .ישראל --קבוצות חברתיות 

 .ישראל -- גזענות

 .דעת קהל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .דעת קהל --ל ישרא --יהודי אתיופיה 

 .דעת קהל --ישראל  --זרים לא חקיים 

 .דעת קהל --ישראל  --מעוטים 



מחבר. בין אלטרואיזם לאגואיזם ]משאב אלקטרוני[ : אימהות  -1985איזק, יעל, -ביננפלד
איזק. רמת גן : -חוויתה של אישה ציונית דתית / יעל ביננפלד -למשפחה גדולה וקריירה 

 ( 002452935. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .אלטרואיזם

 .אגואיזם

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --אמהּות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .עמדות --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --אמהות עובדות 

 .עמדות --ישראל  -- אמהות עובדות

 .עבודה-אזון בית

 .פסיכולוגיים הבטים --ישראל  --פתוח קרירה 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --עבודה ומשפחה 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --משפחות מרבות ילדים 

 

 

אביב : -דין בהליך אזרחי ]משאב אלקטרוני[ / נינה זלצמן. תל-בית-מעשה .זלצמן, נינה מחבר
 ( 002452939. )1991אביב, תשנ"א -אוניברסיטת תל - רמות

 .ישראל -- חימשפט אזר

 

 

רב וקהילה בתחום המושב / מרדכי  : [זלקין, מרדכי מחבר. מרא דאתרא? ]משאב אלקטרוני
. 2017האוניברסיטה העברית, תשע"ז  ,זלקין. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

(002452964 ) 

 .היסטוריה -- אירופה המזרחית --רבנים 

 .ההיסטורי --אירופה המזרחית  --רבנות 

 .19-המאה ה --היסטוריה  -- אירופה המזרחית --יהודים 

 .19-המאה ה --חיי הרוח  --אירופה המזרחית  --יהודים 

 .תחום המושב

 

 

בחזרה לעבר ]משאב אלקטרוני[ : היסטוריה מצולמת בקולנוע  .מחבר -1977בירנבוים, שריאל, 
ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י" .הערבי / שריאל בירנבוים

 ( 002452966) .2015ירושלים, תשע"ו 

 .היסטוריה ובקרת --ארצות ערב  --קולנוע 

 .ארצות ערב -- סרטים היסטוריים

 

 

משאב אלקטרוני[ : מיסודו של תאטרון ציוני / שלי ]מחבר. הבימה בברלין  -1971ציון, שלי, -זר
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית,  :ציון. מהדורה ראשונה.. ירושלים -זר

 ( 002452967. )2015תשע"ו 

 (הבימה )תיאטרון

 .היסטוריה --ברלין  --גרמניה  --תיאטרון יהודי 

 .היסטוריה --ברלין  --גרמניה  --יהודים 

 

 
 

  



בנימין הגדולים ]משאב אלקטרוני[ : אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל / עורכים 
בראון, נסים ליאון. ירושלים : מכון ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה 

 ( 002452970. )2017תשע"ז  ,העברית
 פרידמן, מנחם

 .עמדות --ישראל  --חרדים 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל  -- חרדים

 .יהדות --הבטים דתיים  --מנהיגות 

 .הוי ומנהגים --ישראל  --חרדים 

 .היסטוריה --חרדים 

 .ארה"ב --חרדים 

 .חרדים וציונות

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .מאמרים -- חרדים

 

 

ליקורגוס ונומה / פלוטרכוס ; תרגמה מיוונית  : [פלוטרך מחבר. חיי אישים ]משאב אלקטרוני
 -ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס  .והוסיפה מבוא ופירושים : דבורה גילולה

 ( 002452971. )2016ברסיטה העברית, תשע"ו אוני
 פלוטרך

 בערך 390-בערך 342ליקורגוס, 
 לפני הספירה 716-673נומה, מלך רומא, פעיל 

 .היסטוריוגרפיה --רומי 

 

 

להצטרף להתנגדות ]משאב אלקטרוני[ / קרול גיליגן ; עריכה מדעית צבי  .גיליגן, קרול מחבר
חפץ. ]בני -עריכת תרגום: זהבה כנען ; עורכת הספר: דנה פריבךדנה ג' פלג ;  : טריגר ; תרגום

 ( 002453084. )2016הקיבוץ המאוחד, תשע"ו  : [ברק

 .פסיכולוגיה פמיניסטית

 .אתיקה פמיניסטית

 .היבטים מוסריים ואתיים --אכפתיות 

 .יחסים בין אישיים

 .התפתחות מוסרית

 .פסיכולוגיה --נשים 

 

 

מחבר. האם אתה חושב מחוץ לקופסה? ]משאב אלקטרוני[ : השפעת  -1987 ,אנקונינה, ויקטוריה
שליטה עצמית על נוקשות קוגניטיבית / ויקטוריה אנקונינה. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, 

 ( 002453286) .2017תשע"ז 

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

 .שליטה עצמית

 (ת )פסיכולוגיהחשיבה הגיוני

 (פסיכולוגיה)רציונליזציה 

 (נקשות )פסיכולוגיה

 (הסתגלות )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים -- קבלת החלטות

 .פסיכולוגיה -- ישראל --סטודנטים 

 

 
 

  



לאומיות נשואות -מחבר. תפיסות וחוויות המיניות בקרב נשים דתיות -1977נוסבוים, גלי, -נהרי
-נוסבוים. ]תפיסות וחויות המיניות בקרב נשים דתיות-את: גלי נהרי]משאב אלקטרוני[ / מ

 ( 002453287. )2016לאמיות נשואות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 .נהגות מיניתהת --נשים ציוניות דתיות 

 .עמדות -- נשים ציוניות דתיות

 .התנהגות מינית --נשים נשואות 

 .עמדות --נשים נשואות 

 .יהדות --הבטים דתיים  --מין 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי מין 

 

 
מחבר. פשט ודרש בעיצוב דמותה של שרה מבראשית לבראשית רבה ]משאב  -1972נימן, הדס, 

ניימן. ]פשט ודרש בעצוב דמותה של שרה מבראשית לבראשית רבה ]משאב אלקטרוני[ / הדס 
 ( 002453291. )2016תשע"ז  ,אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 (שרה )אישיות תנכית

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .בקרת ופרשנות -- --ת בראשי -- .מדרש רבה

 

 

פועלו הציבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות חיבורו שו"ת  .מחבר -1966טרשנסקי, משה, 
דתי לתולדות השואה ]משאב אלקטרוני[ / מאת: משה -ממעמקים לגיבוש נרטיב היסטוריוגראפי

ש נרטיב טרשנסקי. ]פעלו הצבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות חבורו שו"ת ממעמקים לגבו
דתי לתולדות השואה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז -היסטוריוגרפי

2016. (002453293 ) 
 אשרי, אפרים

 בקרת ופרשנות --אשרי, אפרים.. שו"ת ממעמקים 

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

 .ביוגרפיה --קובנה  --ליטא  --רבנים 

 .היסטוריוגרפיה --שואה 

 .קובנה --ליטא  --שואה 

 (גטו קובנה )ליטא

 

 

מחבר. אימהות עניות, עובדות סוציאליות ומה שביניהן ]משאב אלקטרוני[ :  -1965קדש, מיכל, 
תיאור אימהות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים באמצעות ניתוח דוחות סוציאליים / 

ות עניות, עובדות סוציאליות ומה שביניהן ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אמה] .מיכל קדש
 ( 002453302. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 .התכנית ללמודי מגדר --למודים בין תחומיים  -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .מצב כלכלי --ישראל  --אמהות 
 מצב חברתי --ישראל  --אמהות 

 .ארועים --ישראל  --עניות נשים 

 .עמדות --ישראל  --נשים עובדות סוציאליות 

 .תל אביב --ישראל  --שרותים חברתיים 

 

 
 

  



התבוננות על האבהות בישראל מתוך  : [מחבר. אבא אחרת ]משאב אלקטרוני -1983קנול, אפרת, 
אוניברסיטת בר  אפרת קנול. רמת גן : :חוויות האבהות של אבות במבני משפחה חדשים / מאת

 ( 002453311. )2017אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל --אבהות 

 .עמדות --ישראל  --אבות )לילדים( 

 .ישראל -- אבות וילדים

 

 
סה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף מחבר. הקשר בין תהליכי תפי -1971וקסמן, פרחיה תמר, 

קווי ]משאב אלקטרוני[ / מאת: פרחיה תמר וקסמן. ]הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב 
. 2016חזותי לבין עבוד גרף קוי ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

(002453319 ) 

 .ית הספר לחנוךב --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .תפיסה חזותית

 .קשב

 .שיטות גרפיות

 .עזרים חזותיים

 .תנועות עינים

 .עבוד מידע אנושי

 .קוגניטיביות

 .אישיות וקוגניטיביות

 .פסיכולוגיה -- סטודנטים

 

 
מחבר. פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בתכנון וביצוע שיעור משולב  -1966אביטל, חוה, 

משאב אלקטרוני[ / מאת: חוה אביטל. ]פתוח מקצועי ]טכנולוגיה והכוונה עצמית בגישה היפנית 
של מורים למתמטיקה בתכנון ובצוע שעור משלב טכנולוגיה והכונה עצמית בגישה היפנית ]משאב 

 ( 002453322. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : [[. רמת גןאלקטרוני

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

 .הכשרה --מורים למתמטיקה 

 .הוראה בסיוע מחשבים --מתמטיקה 

 (למוד והוראה )יסודי --מתמטיקה 

 .למוד והוראה --פתירת בעיות 

 (אוטונומיה )פסיכולוגיה

 .יטות הוראהש

 .טכנולוגיה חנוכית

 

 
מחבר. הבניית הזהות הנרטיבית בסיפורי חיים של זקנים עם דמנציה ]משאב  -1968הראל, דברת, 

אלקטרוני[ / מאת: דברת הראל. ]הבנית הזהות הנרטיבית בספורי חיים של זקנים עם דמנציה 
 ( 002453324. )2016]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ספורים אישיים --חולים  --שטיון זקנה 

 .פסיכולוגיה --חולים  -- שטיון זקנה

 .בזקנה (זהות )פסיכולוגיה

 

 
 

  



נטישמיות מחבר. יחסה של האורתודוקסיה היהודית בהונגריה למדינה ולא -1945הרטמן, יהודה, 
]משאב אלקטרוני[ / מאת יהודה הרטמן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן,  1944-1867בשנים 
 ( 002453354. )2016תשע"ז 

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

 .היסטוריה --הונגריה  --אורתודוקסים 

 .היסטוריה --הונגריה  --אנטישמיות 

 .הונגריה --שואה 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --הונגריה  --יהודים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --הונגריה  --יהודים 

 .1867-1918 --היסטוריה  --הונגריה 

 .1918-1945 -- היסטוריה --הונגריה 

 

 
ת מחבר. "או שיש לך את זה או שאין לך את זה" ]משאב אלקטרוני[ : השפע -1979אוירבך, יואל, 

אמונות חבויות של ספורטאים בנוגע ליכולת אתלטית וחוסן מנטאלי על בחירת מטרות ותוצאות 
 ( 002453357. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : בספורט / יואל אוירבך. רמת גן

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

 .פסיכולוגיה --ספורטאים 

 .טים פסיכולוגייםהב --ספורט 

 .הבטים פסיכולוגיים --טניס 

 .פסיכולוגיה --שחקני טניס 

 .פסיכולוגיה --מאמני טניס 

 .יכלת אתלטית

 (חסן )תכונת אישיות

 .יעילות עצמית

 .הבטים פסיכולוגיים --בצוע 

 .הבטים פסיכולוגיים --מטרות ואמצעים 

 

 
חמצניים על ידי תחבושות מצופות ננו חלקיקי מחבר. היווצרותם של רדיקלים  -1985פטיק, טל, 

משאב ] p. acne ותכונותיהן האנטי בקטריאליות כנגד חיידקי ,כסף ותחמוצות של נחושת
הוצרותם של רדיקלים חמצניים על ידי תחבושות מצפות ננו חלקיקי כסף ] .אלקטרוני[ / טל פטיק

משאב אלקטרוני[[. ] p. acne קיותחמוצות של נחשת, ותכונותיהן האנטי בקטריליות כנגד חיד
 ( 002453359. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : רמת גן

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

 .אמצעים אנטיבקטריליים

 .חלקיקים-ננו

 .פרופיוניבקטריום אקנס

 (כימיה)רדיקלים חפשיים 

 .תחמצת נחשת

 .תחמצת כסף

 

 
 

  



מחבר. השפעות אור וטורבולנציה על תהליכי הקלציפיקציה ועל  -1978 ,יםבניטה, מר
המורפולוגיה במיני האצה אזנית ]משאב אלקטרוני[ / מרים בניטה. רמת גן : אוניברסיטת בר 

 ( 002453363. )2017תשע"ז[ ]אילן, תשע"ו 

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

 .מערבלת

 .הסתידות

 .הסתידות --אצות ים 

 .השפעת מערבלת על --אצות ים 

 .השפעת אור מתחת למים על --אצות ים 

 

 

מחבר. ההשפעה של התעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני ]משאב  -1972חגי,  ,אטקס
חגי אטקס. ]ההשפעה של התעסוקה בישראל על כח העבודה הפלשתינאי ]משאב  / [אלקטרוני

 ( 002453484. )2011ירושלים : בנק ישראל, חטיבת המחקר, ]תשע"ב[  .[[וניאלקטר

 .יהודה ושומרון --ישראל  --תעסוקה  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --תעסוקה 

 .ישראל -- תעסוקה --מעוטים 

 .ישראל --שוק עבודה 

 .יהודה ושומרון -- ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 

 
וב, דוד מחבר. השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל ]משאב ג'נס

מלאך, אסף זוסמן ונעם זוסמן. ]השפעת קרבה לאתרים -אלקטרוני[ / דוד ג'נסוב, אלעד דה
סלולרים על מחירי הדירות בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בנק ישראל, חטיבת המחקר, 

 ( 002453489. )2016]תשע"ז[ 

 .מערכות טלפונים סלולריות

 .ישראל -- הבטים כלכליים --אנטנות )אלקטרוניקה( 
 ישראל --הבטים סביבתיים  --מחירים  --דירות 

 .ישראל --הבטים סביבתיים  --מחירים  --שכון 

 

 

]משאב אלקטרוני[  2010דצמבר  -ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על השרפה בכרמל  .
 2010דצמבר  -מבקר המדינה. ]דוח בקרת על השרפה בכרמל  / , כשלים ומסקנות: מחדלים

 ( 002453499. )2012מבקר המדינה, תשע"ב  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 .הר ,כרמל --ישראל  --שרפות יער 

 .ישראל --פקוח ממשלתי  --כבאות 

 .ישראל -- פקוח ממשלתי --מצבי חרום, נהול 

 .בשרפותפקוד ושליטה 

 .פקוח ממשלתי --ישראל  --הגנה אזרחית 

 .ישראל --עזרה במצבי חרום 

 .2011 ,השרפה בהר הכרמל, כרמל, הר, ישראל

 

 

עורכים: שמואל אבן ודוד סימן טוב.  / [אתגרי קהילת המודיעין בישראל ]משאב אלקטרוני
למחקרי ביטחון לאומי,  תל אביב : המכון .[[]אתגרי קהלת המודיעין בישראל ]משאב אלקטרוני

 ( 002453535) .2017אוניברסיטת תל אביב, ]תשע"ז[ 

 .ישראל --מודיעין צבאי 

 .ישראל --מודיעין )ביון( 

 .ישראל --שרותים חשאיים 

 



 ויט)מלכ( תשע"ז 193
בחקירות פילוסופיות של  315-1מלכיאל, אליעזר מחבר. ממשמעות לשימוש : פירוש לסעיפים 

תבונות  -גנשטיין / אליעזר מלכיאל. ]ממשמעות לשמוש[. ]אלון שבות[ : מכללת הרצוג לודוויג ויט
 ( 002452595. )2017ירושלים : כרמל, תשע"ז  ;

 בקרת ופרשנות --ויטגנשטין, לודויג.. חקירות פילוסופיות 

 .לוגיקה סימבולית ומתמטית

 .פילוסופיה -- לשון ושפות
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

C209 "זברו.שו תשע 

רנה מחבר. השוטה בדרמה הישראלית : עיון בדרמה האוונגרדית בישראל: יוסף מונדי,  ,ברוך
נסים אלוני, חנוך לוין, אמיל חביבי ומוחמד בכרי / רינה ברוך ; עריכה: מירי פלד. ]תל אביב[ : 

 ( 002451575) .[2017ספרא בית הוצאה לאור, איגוד כללי של סופרים בישראל, תאטרון, ]
 בקרת ופרשנות --, יוסף מונדי

 .בקרת ופרשנות --אלוני, נסים 

 .בקרת ופרשנות --לוין, חנוך 

 .בקרת ופרשנות --חביבי, אמיל 

 .בקרת ופרשנות --מחמד  ,בכרי

 .שוטים וליצנים בספרות

 .ליצנים בספרות

 .היסטוריה ובקרת --דרמה ישראלית 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, דרמה מודרנית 

 .יסטוריה ובקרתה -- קומדיה
 ספרייה :

Literature 

 

 

C209 פרו.חו תשע"ז 
פרוש, איריס מחברת. החוטאים בכתיבה : מהפכת הכתיבה בחברה היהודית במזרח אירופה 

 .2017עשרה / איריס פרוש ; עריכה: דינה הורביץ. ירושלים : כרמל, תשע"ז -במאה התשע

(002452590 ) 

 .היסטוריה ובקרת --חית אירופה המזר --עברית, ספרות תקופת ההשכלה 

 .היסטוריה ובקרת --אירופה המזרחית  --עברית, ספרות מודרנית 

 .היסטוריה ובקרת -- 19-המאה ה --אירופה המזרחית  --ספרות יהודית 

 .היסטוריה -- כתיבה

 .היסטוריה --אירופה המזרחית  --ידיעת קרא וכתב 

 .19-המאה ה --חיי הרוח  --אירופה המזרחית  --יהודים 

 .היסטוריה -- דקדוק --עברית 
 ספרייה :

Literature 

 

 
 

  



 שטמ.אק תשע"ז 005.7565

אמיר קמינסקי  ,צעד אחר צעד / איתן קמינסקי שטמר : Access 2016 .שטמר, איתן מחבר
: יצחק עמיהוד ; עריכה ועיצוב: שרה עמיהוד. מהדורה מעודכנת.. 2016שטמר ; מהדורת 

 ( 002450566. )2017חשבים, ]הרצליה[ : הוד עמי, ספרי מ

 -- .Accessמיקרוסופט 

 .Access ,קבצי מחשב

 .נהול בסיסי נתונים
 ספרייה :

Information Science 

 

 צדו.חז תשע"ז 006.33

חיזוי וניתוח סיכונים במסגרות הרווחה באמצעות מערכת מומחה /  .מחבר -1971צדוק, אביטל, 
. 2016ה באמצעות מערכת ממחה[. תשע"ז אביטל צדוק. ]חזוי ונתוח סכונים במסגרות הרוח

(002452607 ) 

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

 (מדעי המחשב)מערכות ממחה 

 .ישראל --שרותי רוחה 

 .חזוי

 .ישראל -- הערכת סכונים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 עטר.גו תשע"ז-בן 128.6
מחבר. הגוף בפסיכואנליזה : קריאה ביקורתית בכתבים  -1956כהן, אירית, -עטר-בן

 ( 002451899. )2017פסיכואנליטיים / אירית בן עטר כהן. תל אביב : רסלינג, 

 .בקרת ופרשנות --פרויד, זיגמונד 

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 (פילוסופיה)גוף האדם 

 .נפש וגוף
 ספרייה :

Philosophy 

 

 דוד.מצ תשע"ז 150.195

בחינה של מושגים  : מחבר. מצבים מנטאליים ראשוניים והמדיום הקולנועי -1967 דודאי, אורית,
פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית / מאת: אורית דודאי. ]מצבים מנטליים ראשוניים 

 ( 002452588. )2016והמדיום הקולנועי[. תשע"ז 
התכנית ללמודי פרשנות  --ים למודים בין תחומי --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ותרבות

 (יצוג )פילוסופיה

 .יצוג מנטלי

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 .פסיכואנליזה וקולנוע

 .פסיכואנליזה בקולנוע

 .מנוח -- פסיכואנליזה

 .הבטים פסיכולוגיים --קולנוע 

 .פנטסיה בקולנוע

 .הבטים פסיכולוגיים --פנטסיה 
 ספרייה :

Psychology 



 שע"זוקס.קש ת 152.14
מחבר. הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף  -1971וקסמן, פרחיה תמר, 

קווי / מאת: פרחיה תמר וקסמן. ]הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עבוד גרף 
 ( 002453037. )2016קוי[. תשע"ז 

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

 .תפיסה חזותית

 .קשב

 .שיטות גרפיות

 .עזרים חזותיים

 .תנועות עינים

 .עבוד מידע אנושי

 .קוגניטיביות

 .אישיות וקוגניטיביות

 .פסיכולוגיה -- סטודנטים
 ספרייה :

Education 

 

 

 אנק.הא תשע"ז 153.8
על  מחבר. האם אתה חושב מחוץ לקופסה? : השפעת שליטה עצמית -1987אנקונינה, ויקטוריה, 

 ( 002453071. )2017נוקשות קוגניטיבית / ויקטוריה אנקונינה. תשע"ז 

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

 .שליטה עצמית

 (חשיבה הגיונית )פסיכולוגיה

 (רציונליזציה )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)נקשות 

 (הסתגלות )פסיכולוגיה

 .סיכולוגייםהבטים פ --קבלת החלטות 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --סטודנטים 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 נהר.תפ תשע"ו 155.3
לאומיות נשואות / -מחבר. תפיסות וחוויות המיניות בקרב נשים דתיות -1977נוסבוים, גלי, -נהרי

לאמיות נשואות[. תשע"ו -נוסבוים. ]תפיסות וחויות המיניות בקרב נשים דתיות-מאת: גלי נהרי
2016. (002453069 ) 

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

 .התנהגות מינית -- נשים ציוניות דתיות

 .עמדות --נשים ציוניות דתיות 

 .התנהגות מינית --נשים נשואות 

 .עמדות --נשים נשואות 

 .יהדות --הבטים דתיים  --מין 

 .הבטים פסיכולוגיים -- יחסי מין
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 

  



 אלפ.לש תשע"ז 155.333
מחבר. לשמוע את קולותיהן : סיפורי חיים של צעירות הפונות לטיפול  -1981שקד, מור, -אלפא

 .2016שקד. ]לשמע את קולותיהן[. תשע"ז -בשלב המעבר לבגרות / מאת: מור אלפא

(002452211 ) 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --ודות לתאר שלישי עב --אילן -אוניברסיטת בר

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים צעירות 

 .עמדות -- ישראל --נשים צעירות 

 .עמדות --ישראל  --חולים  --פסיכותרפיה 

 .ישראל -- התמודדות נשים עם לחץ נפשי

 .ישראל -- טפול --לחץ נפשי )פסיכולוגיה( 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 "זקנו.אב תשע 155.6462

מחבר. אבא אחרת : התבוננות על האבהות בישראל מתוך חוויות האבהות של  -1983אפרת,  ,קנול
 ( 002453034. )2017אבות במבני משפחה חדשים / מאת: אפרת קנול. תשע"ז 

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

 .ישראל --אבהות 

 .עמדות --ישראל  --ת )לילדים( אבו

 .ישראל -- אבות וילדים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 דונ.בכ תשע"ז 155.6463

מוטי פוגל. ]בכיה  :דונת, ארנה מחבר. בכייה לדורות : חרטה על אימהות / אורנה דונת ; עורך
 ( 002451939) .2017לדורות[. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .חרטה

 .פסיכולוגיה --מהֹות א

 .עמדות --אמהות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- אמהּות

 .דעת קהל --אמהּות 
 ספרייה :

Education 

 

 

 לוי.מע תשע"ז 155.65

מחבר. מערכות יחסים זוגיות כמנגנון ניהול אימה : תהליכי הרחבת העצמי,  -1975 ,לוי, אלינור
ר לוי. ]מערכות יחסים זוגיות כמנגנון הכללת האחר בעצמי וסליחה לנוכח בולטות המוות / אלינו

 ( 002452438. )2017נהול אימה[. תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה של העצמי

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי גברים ונשים 

 .טרור

 .הבטים פסיכולוגיים --אימה 

 .הבטים פסיכולוגיים --סליחה 

 .חד ממותפ
 ספרייה :

Psychology 



 

 

 אחמ.פי תשנ"ו 297.2
מחבר. די פילאזאפיע פון איסלאמס לערעס / מירזא גולאם אכמאד פון  1839-1908אחמד, ע'לאם, 

. 1996דער אינטערנאציאנאלער פארלאג פון איסלאם מב"פ,  : Tilford, Surrey .קאידאן
(002440949 ) 

 .פילוסופיה אסלאמית

 (אחמדיה )כת באסלאם
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

 לינ.הש תשע"ז 305.8

סון מחבר. השמידו את כל הפראים! / סון לינדקויסט ; תרגמה משוודית: דנה כספי.  ,לינדקויסט
 ( 002451721[. )2017תל אביב : עם עובד, תשע"ז ]

 .לינדקויסט, סון

 לב האפלה ..קונרד, ג'וזף

 .אפריקה --גזענות 

 .אפריקה -- השמדת עם
 ספרייה :

History 

 

 

 מצא.אב תשע"ו 306.8742

משמורנים וילדיהם בגיל הרך / מאת איתי מצא. תשע"ו -מחבר. אבות לא -1979 ,מצא, אתי
2016. (002452581 ) 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --אבהות 

 .הבטים פסיכולוגיים --גרושין 

 .טים פסיכולוגייםהב --הורות חלקית 

 .הבטים פסיכולוגיים --משמרת קטינים 

 .פסיכולוגיה --אבות גרושים 

 .פסיכולוגיה -- ילדים של הורים גרושים

 .אבות וילדים

 .התמודדות עם לחץ נפשי

 .התמודדות ילדים עם לחץ נפשי
 ספרייה :

Psychology 

 

 
 

  



 גול.בח תשע"ז 306.8743

ם של משתני אישיות: נטייה לאשמה, נטייה לבושה מחבר. בחינת השפעת -1965סיגל,  ,גולדשטין
דורית של סגנון ניהול הקונפליקט בין אמהות לבנותיהן -וסוג ההתקשרות על אופן ההעברה הבין

 ,בגיל ההתבגרות / מאת סיגל גולדשטיין. ]בחינת השפעתם של משתני אישיות: נטיה לאשמה
של סגנון נהול הקונפליקט בין אמהות  דורית-נטיה לבושה וסוג ההתקשרות על אפן ההעברה הבין

 ( 002452238. )2017לבנותיהן בגיל ההתבגרות[. תשע"ז 

התכנית ללמודי נהול וישוב  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שני  -- אוניברסיטת בר אילן
 .סכסוכים ומשא ומתן

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .אשמה

 .בושה

 (פסיכולוגיה)התקשרות 

 .סים בין דורייםיח

 .הבטים פסיכולוגיים --נהול סכסוכים 

 .פסיכולוגיה --אמהות ובנות 

 .הורים ומתבגרים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 שרא.קו תשע"ז 306.8743

משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים -מחבר. קונפליקט עבודה -1978מחלב, אלה, -שראל
ת סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים / מאת: כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויו

משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים כמשתנים -קונפליקט עבודה] .מחלב-אלה שראל
. 2016המסבירים בעיות התנהגות, התנהגיות סכון ורוחה נפשית בקרב מתבגרים[. תשע"ז 

(002452223 ) 

 .ר לחנוךבית הספ --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --עבודה ומשפחה 

 .עבודה-אזון בית

 .הבטים פסיכולוגיים --פתוח קרירה 

 .הבטים פסיכולוגיים --אמהּות 

 .פעיליות פנאי משפחתיות

 .הורים ומתבגרים

 .אמהות וילדים

 .פסיכולוגיה --אמהות עובדות 

 .התנהגות של מתבגרים

 .ההתבגרותנטילת סכונים )פסיכולוגיה( בגיל 

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 
 ספרייה :

Education 

 

 
 

  



 שרא.קו תשע"ז 306.8743
משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים -מחבר. קונפליקט עבודה -1978מחלב, אלה, -שראל

כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים ]משאב 
משפחה, סגנון הורות ומפגשים -מחלב. ]קונפליקט עבודה-אלה שראלאלקטרוני[ / מאת: 

משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגיות סכון ורוחה נפשית בקרב מתבגרים 
 ( 002452534. )2016]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --עבודה ומשפחה 

 .עבודה-אזון בית

 .הבטים פסיכולוגיים --פתוח קרירה 

 .הבטים פסיכולוגיים --אמהּות 

 .פעיליות פנאי משפחתיות

 .הורים ומתבגרים

 .פסיכולוגיה --אמהות עובדות 

 .אמהות וילדים

 .התנהגות של מתבגרים

 .ל ההתבגרותנטילת סכונים )פסיכולוגיה( בגי

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 
 ספרייה :

 

 

 רנד.קפ תשע"ז 330.122

מאיר, -האידאל / איין ראנד ; מאנגלית: דוד כהן. אשקלון : סלע -קפיטליזם  .רנד, אין מחבר
 ( 002451709) .2017תשע"ז 

 .קפיטליזם

 -1945 -- מצב כלכלי --ארה"ב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 שע"זכהן.מע ת 371.2012

ספר : מסע של שינוי אישי, חברתי -מחבר. המעבר מהוראה לתפקיד סגנית בית -1968רנת,  ,כהן
 ( 002452630. )2016ומקצועי / רינת כהן. תשע"ז 

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

 .בתי ספר, נהול וארגון

 .קרירה, שנויים

 .קדום בעבודה --ורות מ

 .עמדות -- נשים מנהלות בתי ספר

 .פסיכולוגיה --נשים מנהלות בתי ספר 

 (בשלות )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)שנוי 

 .שנוי ארגוני

 .הבטים פסיכולוגיים --סמכות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 
 

  



 אטי.הע תשע"ז 372.60785

ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות קריאת  מחבר. העשרת אוצר מילים בקרב -1966אטישקין, שפרה, 
ספר אלקטרוני עם וללא תיווך גננת / מאת: שפרה אטישקין. ]העשרת אוצר מלים בקרב ילדי גן 

 ( 002452579. )2016ממצב נמוך באמצעות קריאת ספר אלקטרוני עם וללא תווך גננת[. תשע"ז 

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --עברית 

 .הוראה בסיוע מחשבים --קריאה )גיל הגן( 

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .למידה מתוכת

 .למידה בתווך עמיתים

 .תכניות התערבות

 .גננות

 .הבטים פסיכולוגיים --ם מעמדות חברתיי
 ספרייה :

Education 

 

 

 מחא.הא תשע"ז 372.60785
מחבר. האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את למידתה? :  -1982מחאמיד, נארימאן, 

ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה הערבית / נארימאן מחאמיד. ]האם חזרה קולית על מלה 
 ( 002452600. )2017ופרושה תקדם את למידתה?[. תשע"ז 

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --ערבית 

 .הוראה בסיוע מחשבים --קריאה )גיל הגן( 

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .תכניות התערבות

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .לשון -- ישראל --ם פלשתינאים ילדים ערבי
 ספרייה :

Education 

 

 
 

  



 תור.קד תשע"ו 372.60785

מחבר. קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני ותיווך גננות  -1972מרב,  ,תורגמן
במסגרת גן הילדים / מאת: מירב תורגמן. ]קדום הבנת ספור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני 

 ( 002452571. )2016לדים[. תשע"ו ותווך גננות במסגרת גן הי

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --הבנת הנקרא 

 .הוראה בסיוע מחשבים --קריאה )גיל הגן( 

 .לשון -- ילדים בגיל הגן

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .ספרים אלקטרוניים

 .טכנולוגיה חנוכית

 .עזרים ואמצעים --קריאה 

 .תכניות התערבות

 .למידה מתוכת

 .למידה בתווך עמיתים

 .גננות

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמדות חברתיים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- מעמד כלכלי
 ספרייה :

Education 

 

 

 אגם.גל תשע"ז 535.2
רעננה : אגם, עודד מחבר. גלים ואופטיקה / כותב : פרופ' עודד אגם ; עריכה: חוה ניומן . 

 ( 002451986. )2017האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז 

 (למוד והוראה )גבה --אופטיקה 

 (למוד והוראה )גבה --גלים 

 (גבה)למוד והוראה  --גלי קול 

 (גבה)למוד והוראה  --גלים אלקטרומגנטיים 
 ספרייה :

Physics 

 

 

 2016פטיק  540

ל ידי תחבושות מצופות ננו חלקיקי מחבר. היווצרותם של רדיקלים חמצניים ע -1985פטיק, טל, 
טל פטיק.  / p. acne כסף ותחמוצות של נחושת, ותכונותיהן האנטי בקטריאליות כנגד חיידקי

]הוצרותם של רדיקלים חמצניים על ידי תחבושות מצפות ננו חלקיקי כסף ותחמוצות של נחשת, 
 ( 002452880). 2016תשע"ז  .[p. acne ותכונותיהן האנטי בקטריליות כנגד חידקי

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

 .אמצעים אנטיבקטריליים

 .חלקיקים-ננו

 .פרופיוניבקטריום אקנס

 (כימיה)רדיקלים חפשיים 

 .תחמצת נחשת

 .תחמצת כסף
 ספרייה :

Chemistry 

 

 

 



 2017בניטה  574
יכי הקלציפיקציה ועל מחבר. השפעות אור וטורבולנציה על תהל -1978בניטה, מרים, 

 ( 002452876) .2017המורפולוגיה במיני האצה אזנית / מרים בניטה. תשע"ו ]תשע"ז[ 

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

 .מערבלת

 .הסתידות

 .הסתידות --אצות ים 

 .השפעת מערבלת על --אצות ים 

 .השפעת אור מתחת למים על --אצות ים 
 פרייה :ס

Life Sciences 

 

 

 2016וסרשטרום  574

שינויים בגודל ובהרכב אוכלוסיית המיקרוארתרופודים בקרקעות  .מחבר -1981וסרשטרום, חגי, 
חוליות בישראל / מאת: חגי וסרשטרום. ]שנויים בגדל ובהרכב אוכלוסית המיקרוארתרופודים 

 ( 002452449. )2016תשע"ז  .[בקרקעות חוליות בישראל

 .הפקולטה למדעי החיים --עבודות לתאר שלישי  --אילן -ברסיטת בראוני

 .ישראל --דיונות חול 

 .מיקרואורגניזמים
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2017חזות  574
ידי קדם -מחבר. השריית התמיינות אריתרואידית בתאים לוקמיים על -1991חזות, אנאל, 

-ות אריתרואידית בתאים לוקמיים עלאנאל חזות. ]השרית התמינ / ALA תרופות המבוססות על

 ( 002452419. )2017תשע"ז  .[ALAידי קדם תרופות המבססות על 

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

 .לוקמיה

 .מחקר --תאי סרטן 

 .התמינות תאים

 .אמצעים אנטי סרטניים
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 הרא.הב תשע"ז 618.976831
מחבר. הבניית הזהות הנרטיבית בסיפורי חיים של זקנים עם דמנציה / מאת:  -1968ראל, דברת, ה

. 2016תשע"ז  .[דברת הראל. ]הבנית הזהות הנרטיבית בספורי חיים של זקנים עם דמנציה

(002452866 ) 

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

 .ספורים אישיים --חולים  --שטיון זקנה 

 .פסיכולוגיה -- חולים --שטיון זקנה 

 .בזקנה (זהות )פסיכולוגיה
 ספרייה :

Literature 



 

 

 נוב.למ תשע"ז 649.58

מחבר. למידת מילים חדשות באמצעות קריאה בספר האלקטרוני  -1982דור,  ,שקד-נובק
דת מלים חדשות בהשוואה לקריאת אימהות לילד מתוך ספר מודפס / דור נובק שקד. ]למי

באמצעות קריאה בספר האלקטרוני בהשואה לקריאת אמהות לילד מתוך ספר מדפס[. תשע"ז 

2017( .002452247 ) 

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

 (למוד והוראה )גיל הגן --אוצר מלים  --עברית 

 .לשון --ילדים בגיל הגן 

 .ספרים וקריאה --ילדים 

 .ספרים וקריאה --הורים 

 .ספרים אלקטרוניים

 .מלונים אלקטרוניים

 .אמהות וילדים

 .השתתפות הורים --קריאה 

 .הוראה בסיוע מחשבים -- (קריאה )גיל הגן

 .הבטים פסיכולוגיים --מעמדות חברתיים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- מעמד כלכלי
 ספרייה :

Education 

 

 

 פטל.קב תשע"ו 658.403
מחבר. קבלת החלטות בצוות אשר כישורי חבריו תלויים במצבי הטבע / מאת:  -1976פטל, טל, 

 .2016טל פטל. ]קבלת החלטות בצות אשר כשורי חבריו תלויים במצבי הטבע[. תשע"ו 

(002452432 ) 

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

 .צותים במקומות עבודה

 .כשורים מקצועיים

 .מודלים מתמטיים -- החלטות בקבוצה קבלת

 .מודלים מתמטיים --ודאות -אי
 ספרייה :

Economics 

 
 

  



 אוי.או תשע"ו 796.342019
מחבר. "או שיש לך את זה או שאין לך את זה" : השפעת אמונות חבויות של  -1979אוירבך, יואל, 

רט / יואל ספורטאים בנוגע ליכולת אתלטית וחוסן מנטאלי על בחירת מטרות ותוצאות בספו

 ( 002452869. )2016אוירבך. תשע"ו 

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

 .פסיכולוגיה --ספורטאים 

 .הבטים פסיכולוגיים -- ספורט

 .הבטים פסיכולוגיים --טניס 

 .פסיכולוגיה -- שחקני טניס

 .פסיכולוגיה --מאמני טניס 

 .יכלת אתלטית

 (נת אישיותחסן )תכו

 .יעילות עצמית

 .הבטים פסיכולוגיים --בצוע 

 .הבטים פסיכולוגיים --מטרות ואמצעים 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 דא.אי תרי"ד-ליו 808.6

מיט...  :. איין נייער קינסטליכער בריפען שטעללער 1793-1846ליון דאור, לוין אברהם, 

. 1854ר. ראם תרי"ד  .ליאן דאר. ווילנא : יאנעקדאטען / ... הערויס געגעבן פאן לעווין אבראהם 

(002453397 ) 

 .כתיבת מכתבים, יידיש
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

 זאמ.קו תרס"ה 808.8
: ענטהאלט א פאעמא פון י. ל. פרץ... ערצעהלונגען און ארטיקלען פון  1905זאמעלבוך קולטור, 

-. טשעהאוו, מארק טווען... געאגראפישפון א -פרישמאן... איבערזעצטע  .שלום אש, א. רייזען, ד
 וויסענשאפטליכע ארטיקלען-פאפולער -סטאטיסטישע איבערזיכט פון אלע לענדער און פעלקער. 

 .1905 ,מחשבות(. מינסק : קולטור-רעדיגירט פון י. ח. ראווניצקי און איס. עליאשעוו )בעל / ...

(002453402 ) 

 .יידיש, ספרות

 .תרגומים ליידיש --ספרות 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

 עבר.תר תשע"ז 808.81

-Tel .אמיר אור / 2017-1987עבר : תרגומים נבחרים לעברית מן הקלסיקה העתיקה ועד ימינו 

Aviv :  ( 002451804. )2017הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 .תרגומים לעברית --שירה 
 ספרייה :

Literature 

 



 

 ברו.שו תשע"ז 809.204

ה בדרמה האירופית : עיונים בדרמה האוונגרדית באירופה: ז'ארי, רנה מחבר. השוט ,ברוך

גלדרודה, ברכט, בקט, וייס / רינה ברוך ; עריכה: מירי פלד. ]תל אביב[ : ספרא בית  ,ודקינד

 ( 002449336[. )2017הוצאה לאור, איגוד כללי של סופרים בישראל, תאטרון, ]

 .בקרת ופרשנות --אלפרד  ,ז'רי

 .בקרת ופרשנות -- 1864-1918 ודקינד, פרנק,

 .בקרת ופרשנות -- 1898-1962מישל דה,  ,גלדרוד

 .בקרת ופרשנות --ברכט, ברטולד 

 .בקרת ופרשנות --סמואל  ,בקט

 .בקרת ופרשנות -- 1916-1982ויס, פטר, 

 .ליצנים בספרות

 .שוטים וליצנים בספרות

 .היסטוריה ובקרת --דרמה אירופאית 

 .ובקרתהיסטוריה  --קומדיה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 טיל.סל תשע"ו 818.5

סליל של חוט ] .הלוי-טילר, אן מחבר. סליל של חוט כחול / אן טיילר ; מאנגלית: דנה אלעזר

 ( 002445879. )2016כחל[. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד 

 .ספרת --משפחות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 נהא.לב תשע"ו 818.5

תמרה סורקין. קרית גת :  :ב מחבר. הלב הזוהר של ג'ונה ס. / ג'ינה ב. נהאי ; מאנגלית נהאי, ג'ינה

 ( 002448032. )2016קוראים, 

 .ספרת --טהרן  -- איראן --משפחות יהודיות 

 .ספרת -- ארה"ב --יהודי איראן 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 סטי.הד תשס"ה 818.5

 .2005מאנגלית: גילת בנטל. תל אביב : שלגי, דניאל מחבר. הדים / דניאל סטיל ;  ,סטיל

 ספרייה :( 002452200)

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

 סיל.ער תשע"א 818.5

אביב : ידיעות -תל .מחבר. העריק / דניאל סילבה ; מאנגלית: ניצה פלד -1960סילבה, דניאל, 

 ( 002446419. )2011אחרונות : ספרי חמד, 

 .ספרת --אלון, גבריאל )דמות בדיונית( 

 .ספרת --אל. המוסד למודיעין ולתפקידים מיחדים ישר

 .ספרת --ישראל  --קציני מודיעין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 פיצ.הת תשע"ז 818.5

תרגמה מאנגלית )ארה"ב(  ; פיצג'רלד, פרנסיס סקוט מחבר. התרסקות / פרנסיס סקוט פיצג'רלד
. 2017ר ספרים, תשע"ז והוסיפה הערות: ניצה פלד ; העורך: ראובן מירן. בנימינה : נה

(002445403 ) 

 .פיצג'רלד, פרנסיס סקוט

 .ביוגרפיה -- 20-המאה ה -- סופרים אמריקניים
 ספרייה :

Literature 

 

 

 אלר.בל תשע"ז 818.6
סחור / דניאל אלרקון ; תרגם מאנגלית: יואב -מחבר. בלילה נלך סחור -1977אלרקון, דניאל, 

 ( 002448281) 2017כ"ץ. תל אביב : עם עובד, תשע"ז 

 .ספרת -- שחקנים

 .ספרת -- ארועים משני חיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 סטי.מק תשע"ו 828.8
סטיבנסון, רוברט לואיס מחבר. המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומר הייד / רוברט ל. סטיבנסון ; 

בשער,  תרגום: עדי בבניק ; עריכה: רמי לבני. ]המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומר היד[. ירושלים :

 ספרייה :( 002438504. )2016תשע"ו 

Literature 

 

 

 קו.מוע תשס"ב 828.91

מועדון האידיוטים / ג'ונתן קו ; מאנגלית: מרינה גרוסלרנר. תל אביב : ידיעות  .קו, ג'ונתן מחבר

 ( 002452471. )2002ספרי חמד  :אחרונות 

 .ספרת --ידידות גברית 

 .ספרת -- מתבגרים, נערים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



 

 רוש.שנ תשע"ז 828.91

 :סלמן מחבר. שנתיים, שמונה חודשים ועשרים ושמונה לילות / סלמאן רושדי ; מאנגלית ,רושדי
קטיה בנוביץ'. ]שנתים, שמונה חדשים ועשרים ושמונה לילות[. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : 

 ספרייה :( 002447901[. )2017ביתן, ]תשע"ז -כנרת, זמורה

Cen.lib-Stacks 

 

 

 פיל.רב תרס"ז 832.7
מחבר. רבי יהודה הלוי : דער יודישער מיניסטאר :  1811-1889פיליפסון, יהודה לודויג בן משה, 

איין היסטארישער ראמאן אין צווייא טהייל : פון דיא צייטען וואס יודען האבען געוואונט אין 
יק. ברדיטשוב : מאיר היספאניע / פערפאסט פאן פהיליפזאהן ; איבערזעצט פאן יונה טרובנ

 ( 002451753. )1907עפשטיין, תרס"ז 

 .ספרת -- יהודה בן שמואל, הלוי
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

 ביל.בר תשע"ז 833.914

מחבר. בראש של ברונו שולץ / מקסים בילר ; תרגמה מגרמנית: שירי  -1960 ,בילר, מקסים

 ספרייה :( 002451865[. )2017עם עובד, תשע"ז ] :שפירא. תל אביב 

Literature 

 

 

 פרס.גו תשע"ז 833.914

הגולם : האח השקט / מרים פרסלר ; תרגם מגרמנית: יונתן ניראד ;  .פרסלר, מרים מחבר

 ( 002447013[. )2017הגלם[. תל אביב : עם עובד, תשע"ז ]] .עריכה: דלית לב

 .ספרת -- (גלם )יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ורב.נמ תשנ"ח 848.91

 .1998הנמלים / ברנאר ורבר ; עברית: יהודה שפיגלר. ירושלים : כתר, ברנר מחבר.  ,ורבר

(002438643 ) 

 .ספרת --נמלים )חרקים( 
 ספרייה :

French 

 

 

 רוד.גן תשע"ז 849.9
רודורדה, מרסה מחבר. גן על יד הים / מרסה רודורדה ; תרגם מקטלאנית והוסיף אחרית דבר: 

 ספרייה :( 002438387. )2016רמי סערי. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

Literature 

 

 
 



 ברו.סט תשע"ז 891.7144
/ יוסיף  1982-1962ברודסקי, יוסף מחבר. הסטנצות החדשות לאוגוסטה : השירים למ.ב., 

ברודסקי ; תרגם מרוסית, הקדים והוסיף הערות: יעקב לח ; ערך: יואב איתמר. ]בני ברק[ : 

 ספרייה :( 002449343. )2017אביב : כתב, תשע"ז -תל ;הקיבוץ המאוחד 

Literature 

 

 

 גזד.רו תשע"ו 891.734

מחבר. רוח הרפאים של אלכסנדר וולף / גאיטו גדזנוב ; תרגמה  1903-1971 ,גזדנוב, גאיטו

 ( 002440755. )2016מרוסית: סיון בסקין. תל אביב : אחוזת בית, תשע"ו 

 .ספרת -- מהגרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 אין.בב תשע"ז 892.71808

 / 2016-2014תי דבר מלבד החלומות : אנתולוגיה של שירה אזידית בעקבות האסון, אין בבעלו
תרגום מערבית: עידן בריר ; עריכה ספרותית: אלמוג בהר. ירושלים : מכון ון ליר בירושלים ; תל 

 ( 002452318. )2017אביב : עולם חדש, תשע"ז 

 .שירה ,יזידית, כורדית

 .לעברית תרגומים --יזידית, כורדית, שירה 

 .שירה --יזידים 

 .שירה -- -2003 --היסטוריה  -- עיראק
 ספרייה :

Literature 

 

 

 דינ.מל תר"ם 947.0738
דינרד, אפרים מחבר. מלחמת קרים : יכלכל קורות כל דברי המלחמה... על העיר הבצורה 

מאת אפרים  / ..., גם יבואו בו תולדות אדמת העיר1853-54-55-56סעוואסטאפאל בשנות 

 ( 002452741. )1879נארד. ווארשא : אלעקסאנדער גינז, תר"מ דיי

 .1853-1856מלחמת קרים, 

 .1848-1871 --היסטוריה  --אירופה 

 .19-המאה ה -- היסטוריה --רוסיה 

 .1829-1878 --היסטוריה  --תורכיה 

 (אוקראינה)סבסטופול 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 
 

  



(43)D48 שטא.יש תשע"ז 

עורך: מוטי פוגל.  ; ע מחבר. ישראלים בברלין : קהילה בהתהוות / שוקי שטאוברשטאובר, יהוש

 ( 002452418. )2017ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .מצב חברתי --ברלין  --גרמניה  --ישראלים 

 .הבטים חברתיים --הגירה 

 .הבטים כלכליים --הגירה 

 .רתימצב חב --ברלין  --גרמניה  --יורדים 

 .מצב כלכלי --ברלין  --גרמניה  --יורדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(44)D47 אור.מצ תשע"ז 
אורון, יאיר מחבר. מצילים )צדיקים( ולוחמים : משפחת אזנבור ו"המודעה האדומה" בפריס 

מהדורה שנייה  .ידי הצבא הנאצי / יאיר אורון ; הקדמה מאת שארל אזנבור-הכבושה על

 ( 002442201. )2017אל[ : יאיר אורון, ]תשע"ז[ מורחבת.. ]ישר

 -1924אזנבור, שרל, 

 .פריס --צרפת  -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .פריס --צרפת  --פעלות הצלה  -- שואה

 .פריס --צרפת  --יהודים 

 .פריס -- צרפת --ארמנים 

 .ביוגרפיה --פריס  --צרפת  --חסידי אמות העולם בשואה 

 .פריס --צרפת  --והתנגדות עמידה  --שואה 

 (משפחה)אזנבוריאן 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(47)D4 זלק.מר תשע"ז 

ירושלים :  .זלקין, מרדכי מחבר. מרא דאתרא? : רב וקהילה בתחום המושב / מרדכי זלקין

 ( 002452686. )2017הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז 

 .היסטוריה --חית אירופה המזר --רבנים 

 .היסטוריה -- אירופה המזרחית --רבנות 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --אירופה המזרחית  --יהודים 

 .19-המאה ה --חיי הרוח  --אירופה המזרחית  -- יהודים

 .תחום המושב
 ספרייה :

Judaica 

 

 
 

  



(439.1)A682 הרט.יח תשע"ז 

ודית בהונגריה למדינה ולאנטישמיות מחבר. יחסה של האורתודוקסיה היה -1945יהודה,  ,הרטמן

 ( 002452857. )2016/ מאת יהודה הרטמן. תשע"ז  1944-1867בשנים 

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

 .היסטוריה --הונגריה  --אורתודוקסים 

 .היסטוריה --הונגריה  --אנטישמיות 

 .הונגריה --שואה 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --ונגריה ה --יהודים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --הונגריה  --יהודים 

 .1867-1918 --היסטוריה  --הונגריה 

 .1918-1945 -- היסטוריה --הונגריה 
 פרייה :ס

Judaica 

 

 

(A)E362.1 סלי.תר תשע"ז 
ר מחבר. התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסב -1989סלימאן, מנא, -סליח

סלימאן. -מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלווים לילדים פלסטיניים חולי סרטן / מונא סלייח
]התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלוים 

 ( 002452225. )2017לילדים פלסטיניים חולי סרטן[. תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים -- סרטן אצל ילדים

 .יחסים במשפחה --חולים  --סרטן אצל ילדים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --בריאות והיגינה  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --טפול רפואי  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --טפול רפואי  --נאים ילדים ערבים פלשתי

 .פסיכולוגיה --שומרון ועזה  ,יהודה --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 (מצוקה )פסיכולוגיה

 .ישראל -- התמודדות עם לחץ נפשי
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(A)E370.15 בדי.קש תשע"ו 
חושית ובין כישורי חשבון וקריאה בקרב -ביןמחבר. הקשר בין סינכרוניזציה  -1966בדיר, חריה, 

חושית ובין כשורי -ילדים בבית הספר היסודי / מאת חרייה בדיר. ]הקשר בין סינכרוניזציה בין

 ( 002452515. )2016תשע"ו  .[חשבון וקריאה בקרב ילדים בבית הספר היסודי

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

 .ראיה
 שמיעה

 .הערכה --תלמידי בתי ספר יסודיים 

 .ישראל --חנוך )יסודי(  --ילדים ערבים פלשתינאים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --ילדים ערבים פלשתינאים 

 (למוד והוראה )יסודי --חשבון 

 (יסודי)קריאה 
 ספרייה :

Education 



 

 

A19 ברו.כת תשע"ו 
ם ; שאלי שרופה / יצחק ברויאר ; תרגום ברויר, יצחק מחבר. כתבים מימי השואה : תמורת עול

 .(דוד זינגר ; עריכה ראשונה: מרדכי ברויאר ; עריכה סופית: יצחק בראור )ברויאר :מגרמנית

 ( 002432714ירושלים : מוסד יצחק ברויאר, תשע"ו. )

 .משנתו -- ברויר, יצחק

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --גרמניה  --אנטישמיות 

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 

 .לאמיות יהודית

 .שואה במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A19 דומ.פר תשע"ד 

-כט, עמ' רמב-אמיר מחבר. פרקי הפכים : טהרת מדות הנפש, אורות הקודש ג: פרקים כב ,דומן

, לראי"ה קוק / אמיר פרקים שנלמדו... בישיבה הגבוהה בת"א במהלך לימוד "דרך הקודש" :רנג 

 ( 002390027דוָמן. כוכב השחר : אשיחה, תשע"ד. )

 .באורים -- קוק, אברהם יצחק.. אורות הקדש

 .יהדות -- הבטים דתיים --קטביות )פילוסופיה( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 וסט.קצ תשע"ז 

/ חובר... ע"י גרשון גרשון יצחק מחבר. קיצור הלכות זימון : יכיל בו הלכות ומנהגי זימון  ,וסט

תשע"ז.  ,יצחק בלאמו"ר ר' חיים צבי וועסט. ]קצור הלכות זמון[. פאססעיק : מכון עלה זית

(002447248 ) 

 .הלכה -- -- ברכת המזון --תפלות. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 פלק.כו תשע"ז 
ים שנאמרו על פלק, פסח אליהו מחבר. כוס של אליהו : שיעורים על הלכות ברכות : והוא שיעור

דברי המשנה ברורה בעמק הפשט, ובהוספת דינים ומראה מקומות בעקרי הלכות ברכות / מאת... 

משה צבי  'פסח אליהו פאלק... ; נכתב ע"י תלמידיו... ר' מרדכי בלום... ר' יעקב ברוך בריש... ר 'ר

 ( 002452424) .2017ראטשטיין. מהדורה חדשה.. גייטסהעד : פסח אליהו פאלק, תשע"ז 

 .באורים --הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. משנה ברורה 

 .הלכה --ברכות הנהנין 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A43 גץ.צוא תש"ס 

מאיר יהודה בן צמח מחבר. צוואתו הרוחנית / של... המקובל... הרב מאיר יהודה גץ, רב  ,גץ
בית אל, העיר העתיקה ירושלים, נכתבה... בתאריך ז הכותל המערבי וראש ישיבת המקובלים... 

 .[2000אלול תשכ"ו. ]צואתו הרוחנית[. ירושלים : ישיבת המקובלים בית אל, תש"ס ]

(002435127 ) 
 צואה --גץ, מאיר יהודה 
 גץ, מאיר יהודה

 (מוסר)צואות 

 .ביוגרפיה -- ירושלים --ישראל  --מקבלים )ק בקובוץ( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A45 הור.נע תשע"ד 

רב אב"ד  ,הורביץ, ישראל זישא מחבר. נעם שיח : מאמרים / מאת ישראל זישא הלוי הורביץ

 ( 002441335תשע"ז. )-"קהילות החסידים", אלעד. ירושלים : מכון הגרי"ז, תשע"ד

 .דרשות

 .דרשות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A45 פתח.שע תשע"ז 
אמרים ודרושים שנדפסו בפתיחת ספרי חתן סופר, לעורר את הלבבות אוצר פתחי שערים : כולל מ

ולהורותם הדרך הישרה / שנכתבו ע"י רבותינו... לבית מאטערסדארף. ברוקלין : מכון שם 

 ( 002447123'. )16משמואל, תשע"ז 

 .עקיבא ,איגר
 1762-1839סופר, משה בן שמואל, 

 .ארנפלד, שמואל בן דוד צבי

 .דרשות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A51 הלפ.חמ תשי"ד 
הלפרין, אליהו דב מחבר. חמדת ישראל : על חמשה חומשי תורה : כולל כל תרי"ג מצוות ופרטיהן 

עם... טעמי המצות מספר החינוך וספורים נאים מגמרא ומדרשים... / מאת אליהו דוב בהרב ... 

 New York : Saphrograph, 1954. (002434056 ) ...[ישראל דוד ]הלפרין

 .מנין --מצוות 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

 

  



A67 ספר.המ תשע"ז 

זינקוב,  - [ספר המסעות : רשמי מסעות הקודש של רבותינו הקדושים מבעלזא ]לדורותיהם

טאטארוב, טשילקא  ,טשארטקוב, טשערנאביל, בארדיוב, בערלין, באד האמבורג, אפטא, הוטענע
ק והצלת קופת רמבעה"נ( / עורכים וסקאליע, הרובישוב, קראקא, לאנצוט ולבוב )לחיזו

 ( 002448310תשע"ז. ) ,[. ]ירושלים[ : אור הצפון11ומבקרים: הרב עקיבא אשר פדווא ]ועוד 
 רוקח, יששכר דב בן מרדכי מוטל, מבלז

 (חסידות)בלז 

 .אירופה המזרחית --תיור  --חסידים 

 .ביוגרפיה --חסידים 

 .ודייםאתרים יה --תאור וסיור  --אירופה המזרחית 
 חיי הדת ומנהגים --לונדון )אנגליה( 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 וינ.גד תשס"ט 

 ( 002448397) .גדול הרצונות / ]העורכת: צינה וינמן[. ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ט

 .אנקדוטות --רבנים 

 .אנקדוטות

 .תמיכה לא כספית --תלמוד תורה 

 .תלמוד תורה

 .נשים ביהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 יוס.הל תשס"ו 

עובדיה מחבר. הלכות תלמוד תורה : בחובת לימוד התורה בכל עת וזמן ודברי מוסר וחיזוק  ,יוסף
להתמדה בתורה / מאת... רבנו עובדיה יוסף. מהדורת איגוד בני התורה.. ירושלים : איגוד בני 

 ( 002448402התורה דורשי ה', תשס"ו. )

 .התלמוד תור
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 כהן.מה תשע"ג 

 ...יחיאל בן מיכאל מחבר. מה אהבתי תורתיך : ובו דברים...על דרך ומעלת... עסק התוה"ק ,כהן
ויחולק לח' ענפים... / חיברתי וערכתי... יחיאל כהן. ]מה אהבתי תורתך[. מהדורה שניה.. ירושלים 

 ( 002448430[. )2012: יחיאל כהן, תשע"ג ]

 .תלמוד תורה

 .תפלות וברכות --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 



A081 בוי.זב תשע"ד 
בוים, יעקב יהושע מלקט. זבד הבת : ילקוט מקורות, אמרות ועובדות לקידושא רבה ללידת הבת 

 ( 002387354) .[2014]/ למלקט... י. י. ב. ]=יעקב יהושע בוים[. ירושלים : י. י. ב., תשע"ד 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בת זבד ה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 הלל.הר תשע"ו 

אליעזר אביגדור מחבר. הרב אליעזר הללה : קובץ מאמרים... / עריכה והבאה לדפוס:  ,הללה

 ( 002446374. )2016יצחק טמיר. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ו 

 .מאמרים -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 טננ.גע תשכ"ט 
טיש : זכרונות וועגן שרייבער און מאלער אין ניו יארק, -טננבוים, שיע. געשטאלטן ביים שרייב

 ( 002452558. )1969יארק : ציקא, -/ ש. טענענבוים. ניו 1938-1968

 .טננבוים, שיע
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A092 תשע"ז (שטר)שטר 
רב : תיאור נוקב של שנות מלחמת העולם מאת זיכרונות מעולם שח -שטרנבוך, גוטה מחבר. גוטה 

דוד קרנצלר ; עברית:  ,חניכת "בית יעקב" בקרקוב בליווי סקירה היסטורית / גוטה שטרנבוך

זכרונות מעולם שחרב[.  - מיכל פלהיימר ; עורך המהדורה העברית: אהרן וקסלשטיין. ]גוטה

 ( 002452646. )2017ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז 

 .שטרנבוך, גוטה

 (בית יעקב )רשת בתי ספר לבנות : ורשה, פולין

 .ספורים אישיים --ורשה  --פולין  -- שואה

 .ביוגרפיה -- פולין --נשים יהודיות בשואה 

 .היסטוריה --ורשה  --פולין  --שואה 

 .ביוגרפיה -- פולין --נצולי שואה 

 .ורשה --פולין  --יהודים 

 .היסטוריה -- רשהו --פולין  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A137 בול.בר תשע"ז 

 ,ילקוט ברכות בחשבון : ... קובץ דברי חז"ל בענייני חכמת החשבון, מן המשנה ומשני התלמודים
ממדרשי הלכה ואגדה, מחיבורי הגאונים, ומדברי רבותינו הראשונים והאחרונים עם ציונים 

שמעון  : שמעון בולג ; עריכה: ר' משה סטבסקי. ירושלים ובאורים... בשם "ברכת יעקב"... / ...

 ( 002446006[. )2016בולג, תשע"ז ]

 .יהדות ומדע

 .מתמטיקה יהודית

 .יהדות ומתמטיקה

 .גימטריות וראשי תבות

 .ביהדות (ר בחיריק-מספרים )מ ו

 .ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A214 כהנ.גו תשס"ג 

מתורת... הרב מאיר דוד  / מחבר. הגויים ומעמדם בארץ ישראל 1932-1990כהנא, מאיר דוד, 

 ( 002393951) .[סנהדרין, ]תשס"ג -כהנא. ירושלים : החוג החרדי חוג ירושלים 
 . אור הרעיון1932-1990כהנא, מאיר דוד, 

 יוסף, יהודה-בן

 .הלכה --לא יהודים 

 .עם ישראל ואמות העולם

 .לישרא -- חללי צבא ומלחמה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A309 נשא.לב תשס"ו 

מוציא ] : [נישא לבבינו : דברים אחדים בענינים העומדים ברומו של עולם. ]נשא לבבנו[. ]ישראל

 ( 001103712לאור לא ידוע[, ]תשס"ו?[. )

 .תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.4 בר.עבו תרס"א 
ראל : כולל התפלות והברכות לכל השנה... עם תפלות.. סדור.. תרס"א.. רדלהים.. סדר עבודת יש

יכין לשון... / ... מחובר  :סדר הפרשיות והמעמדות והיוצרות... והסליחות... ועליהן באור, שמו

, J. Lehrberger רעדעלהיים : דפוס .[ומסודר... על ידי יצחק בן אריה יוסף דוב ]=בר, זליגמן

 ספרייה :( 002384591. )1901

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A311.5 תרפ"ח 

אמסטרדם.. תפלת כל פה : והוא סדור תפלות כמנהג ק"ק ספרדים, מידי  ..תפלות.. סדור.. תרפ"ח

בלי >חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו בהוספות רבות... מוסיף על הראשונים: סדר המועדים 

לפ"ג  ק'ר'ו'ב' ה" ל'כ'ל' ק'ר'איו ,Joachimsthal ומנחה לתענית... אמשטרדם : דפוס <ההושענות

 ספרייה :( 002448127תרפ"ח[. )]

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.51 הור.שע תשע"ז 

לימות החול וחול  ...תפלות.. סדור.. תשע"ז.. בית שמש.. סידור השל"ה : עם ביאור שער השמים
המועד / שחיבר... רבי ישעיה הלוי הורוויץ ; עורך ראשי: הרב דוד יונה רוזנבוים ; עורכים 

מהדורה חדשה ומתוקנת.. ]בית שמש[  .[[. ]סדור השל"ה4הושע מילר ]ועוד ומבקרים: הרב חיים י

 ( 002452422: עוז והדר, תשע"ז. )

 -- .תפלות שונות -- .תפלות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.51 שיר.של תשע"א 
תפלות.. סדור.. תשע"א.. אשדוד.. סידור שיר של יום : כולל תפילות לימות החול, לשבתות, ימים 

ם ומועדים... סליחות לבה"ב, תענית צבור... סומן כל שוא נע... : ]נוסח[ ספרד. ]סדור שיר של טובי

 ספרייה :( 002389819יום[. ]אשדוד?[ : מ. כרמל, תשע"א. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311=9249 תרס"ח 

סדור לבתי ספר ולעם : אלע תפלות -תרס"ח.. פילדלפיה.. פאלשטענדיגער ליניען ..תפלות.. סדור

 .ר פיר א גאנץ יאהר... מיט... בעמערקונגען און ספעציעלע סמנים... פילאדעלפיא פא. : יכסד

 ספרייה :( 002440951מאגילניצקי, תרס"ח. )

Yiddish 

 

 

A312.4 תכלאל תשע"ז 
תפלות.. סדור.. תשע"ז.. בני ברק.. תכלאל פעמון זהב : עם תוספות, מנהגים וחידושים ופירושים 

לק שלשה רגלים... / אשר כונן רבי יצחק בן אברהם המכונה ַוַנה )ַונֵּה( הנקראים פעמון זהב... : ח
הידוע בכינויו מהרי"ו ; עם הגהות ומנהגים ופירושים שהוסיף עליו מהר"ר יחיא )זכריה( 

אלעכברי... )מהרי"ע( והערות הכוללות מדברים של חכמי תימן בתכאליל שלהם ; יצא לאור ע"י 

 ( 002445998בני ברק : נוסח תימן, תשע"ז. ) .משה-; עריכה: א. ע. בןשגיב בן לא"א אבנר מחפוד 

 .נסח תימן --תפלות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A313 ברכ.לי תשע"ו 

עודד בן ברוך מחבר. ליל התקדש חג : אוסף פירושים על הגדה של פסח / ]ר' עודד  ,ברכיהו

 ( 002446563ברכיהו[. ירושלים : ]עודד ברכיהו[, תשע"ו. )

 .באורים -- -- הגדה של פסח

 .פסח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A313 תשי"ח 

 .Tunis : La Caravelle, [1958?] .הגדה של פסח.. תשי"ח.. תונס.. הגדה של פסח מגיד

(002452742 ) 

Haggadah -- Commentaries, French. 

Judeo-Arabic literature. 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A314.2 "זלוי.אז תשע 
תפלות.. זמירות ופיוטים.. אזמר בשבחין : זמירות לשבת קודש : מפורשות ומבוארות 

בנימין יוסף לוי. מהדורה  'ברכת אהרן... / נערך... ע"י אהרן בן... ר -ומקורותיהן בהלכה ובאגדה 

 ( 002452255ו'שירה' ]תשע"ז[. ) 'חדשה ומתוקנת.. ירושלים : הפיוט המבואר, ת'נ'ו' ש'ב'ח

 .באורים -- זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.2 שרי.שב תשע"ז 
בן צבי מחבר. שבעין עיטורין : לשבעים תיבות קידוש דליל שבת קודש : ציצים  ---שריבר, 

ופרחים ורעיונות... בדרך פשט, רמז, דרוש וסוד, ובדרך העבודה. ]שבעין עטורין[. ביתר : מכון 

 ( 002446999) .-ללמוד וללמד, תשע"ז

 .דרושים, שיחות ואמרים -- קדוש בשבת וביום טוב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.8 תרל"ח 
תקונים.. ליל שמיני קודם המילה.. תרל"ח.. אמשסרדם.. ברית יצחק : להורות בו ליל שמיני 

בהגהה  /קודם המילה. יצא לאור פעם רביעית, עם הוספת ברכת המזון לסעודת ברית מילה 

ו'מ'ע'ש'ה'  ,J. L. Joachimsthal : יקת ע"י יודא ליב במו"הרר גבריאל פאלק. אמשטרדםמדוי

 פרייה :ס( 002452730י'ד'י'נ'ו' כ'ו'נ'נ'ה'ו' ]תרל"ח[. )

Cen.lib-Special Books 

 

 
 

  



A315 תקצ"ו 

כולל סליחות מכל השנה כמנהג המדינות פולין גדול  : סליחות.. תקצ"ו.. פרג.. סדר ימי הסליחות

מתורגם ]לגרמנית[ ומבואר מחדש ]מאת משה הלוי לנדא[.  :קטן, בעהמן, מעהרן ואונגארן ופולין 
 002452745[. )1835ונוסף עליהם סליחות רבי אליעזר אשכנזי... פראג : משה הלוי לנדא, תקצ"ו ]

 ספרייה :(

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A315.2 הולצ.או תשע"ז 

 : לתשעה באב : אוצר הראשונים, מטמוני הקליר תשעה באב.. תשע"ז.. מימי ביץ'.. קינות ..קינות
פירוש קדמון לאחד מחכמי הראשונים באשכנז על קינות ר"א הקליר ; ובנוסף: פירושי ראשוני 
אשכנז וצרפת על קינות ר"א הקליר, ר' יהודה הלוי, ר' קלונימוס הקטן ועוד ; גם כולל: פירושי 

ב על מגילת איכה ; עם ביאור מקיף על תוכן הראשונים לתפילת נחם, פירוש ר' יוסף אבן שם טו

. 2017על הראשונים, תשע"ז  : Miami Beach .הקינות, וחלוקת כל קינה לקטעים לפי עניינן

(002452615 ) 
 קליר, אלעזר, פיטן

 .באורים -- -- קינות

 .באורים -- --איכה  --תנ"ך. 

 באורים -- (נחם )תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A315.2 שע"זלנד.קי ת 
קינות.. תשעה באב.. תשע"ז.. ירושלים.. קינות לתשעה באב : בתוספת מאמרים וסקירה נרחבת 

מאוצרו של רבי  / על ענייני תשעה באב ועל הקודש והמקדש באספקלריה תורנית והיסטורית

 ( 002452430תשע"ז?[. )] ,בצלאל לנדוי. ]קנות לתשעה באב[. ירושלים : אברהם ישעיהו לנדוי

 .אבתשעה ב

 .בית המקדש

 .הכתל המערבי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A315.3=587 חיימוב תשס"ז 
סליחות.. תשס"ז.. ירושלים.. סליחות : לחודש אלול ועשרת ימי תשובה ]בנוסח יהודי בוכרה[ / 

. 2007העורך: הרב הלל בן מנחם חיימוב. רמת גן : קונגרס יהודי בוכרה העולמי, תשס"ז 

(002446558 ) 

 .בוכרה -- אוזבקיסטן --מנהגים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 
 

  



 

A317.5 אם.אשכ תשע"א 
אם אשכחך : דברי חיזוק והתעוררות בענין אמירת תיקון חצות היום, בימי בין המצרים, כולל 

 ( 002448393[. )2011סדר תיקון חצות. ירושלים : איגוד בני התורה דורשי ה', תשע"א ]

 .שיחות ואמריםדרושים,  -- --חצות  --תקונים. 

 .הלכה -- -- חצות --תקונים. 

 .רבנים אנקדוטות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 שמח.או תשע"ז 

שי שמח.  [תפלות.. תפלות שונות.. אוצרות תפילה : אוסף תפילות ובקשות לכל עת / ]ליקט

 ( 002447019]אוצרות תפלה[. ]אלעד[ : שי עולמות, תשע"ז. )

 .תפלות. תפלות שונות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319.2 ווג.יו תשנ"ו 

וואגעל, תשנ"ו  'יונה. יוסיף דעת : לקט פירושים על ברכת המזון / ]יונה וואגעל[. ירושלים : י ,ווגל

1996( .002448006 ) 
 ווגל, כתריאל אלחנן

 .באורים -- תפלות. ברכת המזון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319.5 תר"ך 

חק לישראל / זה ספר... כונן... כמהר"ר יצחק ברוך... וכבר נדפס  תר"ך.. ליוורנו.. ..חק לישראל
שבע פעמים עם... יוסף לחק : מוסר והלכה פסוקה ]לחיד"א[ ופי' קב ונקי ]לר' אלישע ב"ר אברהם 

מקראטשין, על המשניות[ ונקודות... על המשנה... עתה... נוסף... מצודת דוד וציון על כל מקראי 
י המפרשים )]על ידי[ ר' ישראל קושטא( ופסוקי נביאים וכתובים פי'... קדש... מלוקטים מגדול

כמהרי"ה ]ר' יחיאל הלל אלטשולר[... ליוורנו : דפוס משה ישועה טובייאנא, וישראל ב'ח'ר'ת'י' בו 

 ספרייה :( 002453147]תר"ך[. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319.5 [1תר"ך] 

וננו ידי... כמ"הר יצחק ברוך... ליוורנו : דפוס א' ליוורנו.. חק לישראל / ... כ ..חק לישראל.. תר"ך

 ספרייה :( 002453149בן אמוזג וחבריו, י'ח'ל' י'ש'ר'א'ל' א'ל' ה" ]תר"ך[. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A321 הלב)קלו( תשע"ד 
קלוגר, אהרן יהושע מחבר. הליכות חיים : ... הלכות והליכות... מרבינו... יקותיאל יהודה 

... / ... אהרן יהושע קלוגר. מהדורה שניה ומורחבת.. נתניה : אהרן אבדק"ק צאנז ,הלברשטאם

 ( 002452902[. )2016תשע"ז ]-[2014יהושע קלוגר, תשע"ד ]

 .מנהגים --מקלויזנבורג  ,הלברשטם, יקותיאל יהודה
 מילר, שלום

 פרלברגר, אברהם מאיר
 גלר, אליהו יעקב

 .מנהגים --קלויזנבורג )חסידות( 

 .הלכה --מועדים 

 .מנהגים -- מועדים
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

A321 חיי)גרו( תשע"ז 

 ,חיים בן יצחק, מוולוז'ין. ארחות חיים כתר ראש : הוראות והנהגות... רבינו חיים מוולאזין
מכתבי תלמידיו בישיבת וולאזין ; מקורות ומקבילות מספריו ומספרי... הגר"א ; בירור רחב 

מכון  : נוספות / המלקט והמסדר: משה גרודקה. ירושליםלשורשי ההלכות, עובדות ושמועות 

 ( 002448983[. )2017ירושלים, תשע"ז ]

 .מנהגים -- אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה

 .מנהגים --חיים בן יצחק, מוולוז'ין 

 .אגרות -- חיים בן יצחק, מוולוז'ין

 .מנהגים --שלמה זלמן בן יצחק, מוילנה 

 (הלכה )מתחום ארח חיים

 (מתחום יורה דעה) הלכה

 .מנהגים

 .הלכה --תשובה 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A381 אבי.כת תשע"ז 

יצחק בן יעקב מחבר. כתר השבת / רבינו יצחק אביחצירא בן זקוניו של... רבינו יעקב  ,אביחצירא

 ( 002447500) .אביחצירא ; נערך ונסדר... ]ע"י[ יהודא איטח. ירושלים : יהודה איטח, תשע"ז
 אביחצירא, יצחק בן יעקב

 -- .זמירות ופיוטים --תפלות. 

 .גימטריות וראשי תבות

 .שבת

 .באורים -- תנ"ך. משלי. פרק לא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 



A381 בוי.שב תשע"ג 

יעקב יהושע מחבר. השבת נועם הנשמות : אמרות ועובדות בעניני שבת... מהרב... אלימלך  ,בוים

תשע"ג.  ,.. י. ב. ]=יעקב יהושע בוים[. ]השבת נעם הנשמות[. ירושלים : י. י. במליזענסק / י

(002387333 ) 
 אלימלך בן אליעזר, מליזנסק

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .ספרות עיונית --ליז'נסק )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 דיט.זה תשע"ז 

שער ראשון: יקרת השבת : ליקוטים... בעבודת לקוטים. תשע"ז. ירושלים.. זוהר השבת :  .זהר

מספר הזוהר... בעניני שבת קודש, בתוספת ביאור על פי ראשונים, מפרשי הזוהר הקדמונים  'ה

תשע"ז.  ,ומאור החסידות / נלקט ונערך... ע"י ד. דייטש. ]זהר השבת[. ]ירושלים?[ : ד. דייטש

(002435069 ) 

 .שבת בזהר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 דיט.זה תשע"ז 

 ’ז.. ירושלים.. זוהר השבת : שער שני: נועם השבת : ליקוטים... בעבודת ה"לקוטים.. תשע ..זהר
מספר הזוהר... בעניני שבת קודש, בתוספת ביאור על פי... מפרשי הזוהר הקדמונים ומאורי 

 .תשע"זהחסידות / נלקט ונערך... ע"י ד. דייטש. ]זהר השבת[. ]ירושלים?[ : ד. דייטש, 

(002446974 ) 

 .שבת בזהר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 דיט.זה תשע"ז 
זהר.. לקוטים.. תשע"ז.. ירושלים.. זוהר השבת : שער חמישי : שמירת השבת במחשבה דיבור 

בתוספת ביאור על פי... מפרשי  ,מספר הזוהר... בעניני שבת קודש’ ומעשה : ליקוטים... בעבודת ה

דייטש. ]זהר השבת[. ]ירושלים?[ : ד.  .רי החסידות / נלקט ונערך... ע"י דהזוהר הקדמונים ומאו

 ( 002446975[. )2017דייטש, תשע"ז ]

 .שבת בזהר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A381 טאו.עם תשע"ז 
טאו, צבי ישראל מחבר. עם מקדשי שביעי : שיעורים בנושא מעלת השבת וקדושתה / הרב צבי 

 ( 002452628[. )2017ישראל, תשע"ז ] ישראל טאו. ירושלים : שירת

 .השקפה על שבת -- קוק, אברהם יצחק

 .שבת במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A382.1 אוה.חד תשע"ז 

קונטרסים בעניני  'ציון, יוסף חיים מחבר. החודש אשר ישועות בו מקיפות : יכלול בתוכו ג-אוהב

פעולות וסגולות ורפואות הנפש  ...: ... לקטתי הפסח : זה יצא ראשונה קונטרס "ישראל לסגולתו"
והגוף, מריש ירחא דניסן ועד שבתא דבתר פסחא. ועל ידו השני קונטרס "גלגלותא דאגדתא" : ... 

בגלגולא דאיתא באגדתא מרישא לסיפא. ויבא השלישי קונטרס "פטפטיא דאורייתא" : ובו 

מנאי יוסף חיים בלא"א ר' מרדכי אוהב ציון.  ... / חידושים בהלכה ובאגדה בעניני ההגדה של פסח
]החדש אשר ישועות בו מקיפות[. מהדורה חמישית.. ירושלים : יוסף חיים אוהב ציון, תשע"ז. 

(002448554 ) 

 .מנהגים -- (ניסן )חודש

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים --הגדה של פסח 

 .סגלות ורפואות

 .ההלכ --קרבן פסח 

 .גלגול נשמות

 .ארבה בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 הגד.של תרצ"ד 

אהרן ]אביב : לחג המשולש : פסח, "מוחרם" ויובלה של העיר / ערוכה בידי כהן ולוי -הגדה של תל

 ( 002452610) .[1934אביב : סטירה, תרצ"ד ]-ישי[ ; מצוירת בידי אריה נבון. תל-זאב בן
 מורהו -- --הגדה של פסח 

 .הומור --פסח 

 .הומור עברי

 .פרודיות, עברית

 .הומור --תל אביב 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A382.1 קונ.לי תשע"ז 
קונטרס לימי הפסח / יו"ל מתוך שיחותיו של מורנו ראש הישיבה שליט"א ; נלקט ונערך ע"י 

 ( 002446700אברכי 'כולל לובלין'. ]בני ברק[ : כולל לובלין, תשע"ז. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --סח פ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A382.2 מקר.קד תשס"ט 
ילקוט מקראי קודש : לחג השבועות. ]ילקוט מקראי קדש[. קרית יואל : שבת אחים : הוצאת 

 ( 001183804[. )2009חיים משה, תשס"ט ]

 (ישראל בן אליעזר )בעש"ט

 .באורים --אגדות -- --א( פרק ט )אמר רבי עקיב --מסכת שבת.  -- .תלמוד בבלי

 .שיחות ואמרים ,דרושים --שבועות 

 .הלכה --שבועות 

 .מתן תורה

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .ספרות עיונית --סטמר )חסידות( 

 .קושיות ותרוצים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 צינ.ענ תש"ס 

 / ע"פ מלא העומר, דרשות מהרא"ל אריה ליב מחבר. עניני חג השבועות : כולל: מגילת רות ,צינץ
הכינם וגם חקרם... מוהר"ר אריה לייב צונץ בהרב... משה... ירושלם : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ( 002452527תש"ס. )

 .דרשות --מועדים 

 .דרשות -- שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 בור.שם תשע"ו 
ה : מאמרים נבחרים מחולקים לפי בורנשטין, שמואל בן אברהם מחבר. שם משמואל ראש השנ

מודיעין עילית, ]תשע"ו[.  ,נושאים, בתוספת כותרות ומראי מקומות. ירושלים : מכון שם משמואל

(002435053 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ראש השנה 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 מפי.ומ תשע"ב 
אלול : קובץ שיחות ומאמרים מגדולי התורה. ירושלים : איגוד בני התורה  מפיהם ומפי כתבם :

 ( 002448382[. )2012דורשי ה', תשע"ב ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A383 ניו.שו תש"ע 

משולב  ישראל דוד מחבר. שובה ישראל : פנינים... מוסר וחסידות... בעבודת השי"ת... ,ניוונר
בסיפורים מצדיקי וגדולי הדורות, על חודש אלול וירח האיתנים / מלוקט מתוך שיחותיו של... 

דפוס הדף,  : Brooklyn ...רבי ישראל דוד נייוואהנער, אשר דרש... לחבורות תלמידים מקשיבים

 ( 002447936תש"ע. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --אלול )חודש( 

 .יחות ואמריםדרושים, ש --חודש( )תשרי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A383 שינ.אה תשע"ז 
שינרמן, משה יוסף מחבר. אהל משה : ימים נוראים... / ... משה יוסף בן... רבי אלחנן 

כנסת יצחק' חדרה, והרה"ג 'שיינערמאן... ; בעריכת הספרים, עזרו... רבי אהרן כהן, ר"מ בישיבת 

 ( 002452645) .[2017]תשע"ז  ,Moshe Scheinerman : יצחק הרשלר... ברוקלין
 טוב בת אפרים-כהן, אסתר מזל

 לויתן, דב בר בן שמואל יעקב

 .דרשות --אלול )חודש( 

 .דרשות --ראש השנה 

 .דרשות -- עשרת ימי תשובה

 .דרשות -- יום הכפורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 לוי.קד תשע"ה 

 ; ...: חנכה / לוי יצחק בהגאון... רבי מאירלוי יצחק בן מאיר, מברדיצ'ב מחבר. קדשת לוי 
מהדורה חדשה מפארת ומאירת עינים, מנפה ומתקנת, בתוספת פסוק ונקוד, פתיחת ראשי תיבות, 

חלוקת קטעים, כותרות באור, מראי מקומות, הערות וציונים והשוואות להרחבת ופרוט 

 ( 002446557המקורות. מהדורה חדשה.. בני ברק : פאר מקדושים, תשע"ה. )

 .דרשות --חנכה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 מפי.ומ תשע"ג 

 : מפיהם ומפי כתבם : חנוכה : קובץ שיחות ומאמרים מגדולי התורה. מהדורה שניה.. ירושלים

 ( 002448383[. )2012איגוד בני התורה דורשי ה', תשע"ג ]

 .מריםדרושים, שיחות וא --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A384.2 ברי.שמ תשע"ז 
ט"ו בשבט : אוסף מילין...  -מחבר. שמניך טובים : על שבת שירה  -1959בריאר, נחום דב, 

ופנינים... ילקוט אמרות... בעניני שבת שירה ויום חמשה עשר בשבט / מלוקט ומסודר מתוך דברי 
; ונלוה אליו שיחות הדרכה ומוסר לימי תורה שנשמעו מאת אדמו"ר ]ר' נחום דב ברייאר[ 

 ( 002447161) .מכון מעדני מלך וויען, תשע"ז : Brooklyn, NY .השובבי"ם

 .דרושים, שיחות ואמרים --טו בשבט 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת שירה 
 דרושים, שיחות ואמרים --שובבי"ם ת"ת 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

A384.3 דין.של תשע"ז 

יח  :שלמה מחבר. ג' ספרים : האירה עיני : יח מאמרים מענייני פורים ; פנים בפנים  נסים בן ,דין
נסים  ... / מאמרים, חדושים ובאורים בעניינים שונים ; שיחה לי : יח מאמרים מענייני פסח

 ( 002452239[. )2017דיין... ]שלושה ספרים[. בני ברק : נסים דיין, תשע"ז ]

 .אמריםדרושים, שיחות ו --פורים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 

 .שיחות ואמרים ,דרושים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.3 ליט.אח תרע"ו 
מחבר. אחשורש פורים שפיל : פאלקס אפערעטע אין דריי אקטען /  1862-1943ליטוין, א., 

ן ; ליטווי .שפילער מיט בעמערקונגען פאר די שפיעלער פון א-פארשריבען פון ווילנער פורים
. 1916יארק : ליטעראשיער פארלאג, -אראנזשירט פאר געזאנג און פיאנא פון מ' געלבארט. ניו

(002453159 ) 

 .דרמה --אחשורוש )אישיות תנכית( 

 .דרמה -- פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A384.3 מאי.פר תשע"ה 
מאיר, ישראל בן יוסף מחבר. פרדס המועדים : זכור ומחיית עמלק, פורים / נלקט ונערך ע"י 

 ( 002448438שמש[ : ישראל מאיר, ]תשע"ה[. )-ישראל מאיר. ]בית

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבתות מיחדות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --עמלק 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- פורים
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.3 מפי.ומ תשע"ב 

איגוד בני התורה  : מפיהם ומפי כתבם : פורים : קובץ שיחות ומאמרים מגדולי התורה. ירושלים
 ( 002448381[. )2012דורשי ה', תשע"ב ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A384.4 המועד תשע"ז-אש 
בספרי החסידות : עבודת ימי הספירה, מלוקט  אש המועדים : הכנה למועדי ה' מתוך העמקה

ימי הספירה[. בית שמש : אש החסידות, מרכז עולמי להפצת  -מספרי החסידות... ]אש המועדים 
 ( 002446815לימוד החסידות, ]תשע"ז?[. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --ספירת העמר 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A385 ינ.בן תשע"זמ 
מינצברג, נתן יהודה ליב מחבר. בן מלך : ימי בין המצרים, גלות וגאולה : לקט שיחות ומאמרים / 

מאת רבה של "קהל עדת ירושלים"... רבי לייב מינצברג בן... רבי אלימלך ; לעורך... רבי יחיאל 
יתר עילית תשע"ז כתבי בן מלך', ב'משה ורטהיימר. מהדורה שניה עם הוספות.. ירושלים : מכון 

[2017( .]002452331 ) 

 .בין המצרים במחשבת ישראל

 .גלות במחשבת ישראל

 .גאלה במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A385 פרי.יפ תשע"ז 

יואל בן משה נתנאל מחבר. יפה נוף : לימי בין המצרים ; קונטרס שנות הזעם / נערך  ,פריד
תשע"ז  ,שניה עם תיקונים.. ברוקלין : יואל הכהן פריעדונלקט... ע"י יואל הכהן פריעד. הוצאה 

17( .'002452427 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בין המצרים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 ויס.מנ תשע"ז 
[: הרב ויס, אשר זליג בן משה מחבר. מנחת אשר : אמונה ובטחון / מאת... רבי אשר וייס ; ]העורך

 ( 002452284) .[2017יוסף בנימין וייס. ירושלים : מכון מנחת אשר, תשע"ז ]
 אגרות --ויס, אשר זליג בן משה 

 (אמונה )יהדות

 .בטחון בשם

 .אגרות --רבנים 

 .יהדות -- הבטים דתיים --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A410.3 קוק.שי תשע"ז 

דה : אמונה / שיחות מפי... הרב צבי יהודה הכהן קוק, צבי יהודה מחבר. שיחות הרב צבי יהו ,קוק
מפתח  ;ראש הישיבה... מרכז הרב ; עריכה, מקורות, כותרות וסיכום: שלמה חיים הכהן אבינר 

 ( 002452631) .[2017עניינים: הרב מרדכי ציון. ירושלים : ספריית חוה, בית אל, תשע"ז ]
 קפלן, צפורה בת משה דוד

 (אמונה )יהדות

 .ת ישראלמחשב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 פינ.הר תשע"ז 

אריה בן חיים זאב מחבר. הר יראה : מאמרי דעת ומוסר על פרשיות התורה... /  ,פינקל
ע"י... ראש הישיבה... רבי אריה פינקל ; נערך מרשימות רבנו... ]ע"י[ רבי משה מאיר  ...שנאמרו

 ( 002452649[. )2017תשע"ז ]עילית[ : מכון הר יראה, -ברנשטיין. ]מודיעין

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.716 חמד.תש תשע"ו 

רועי מחבר. תשובת השנה : מאמרי חיזוק לתשובה לכל זמני ומועדי השנה וגם כמה  ,חמד
ד לשמר את העליה תפילות... לזכות לתשובה, ובראשו הקדמה... בה יבואר שש עצות כיצ

והקבלות של ימים הנוראים להמשיך ולהתעלות במשך כל השנה / ליקטתי וערכתי רועי בן אמו"ר 
 ( 002435042[. )2016מכון הוצאה לאור, תשע"ו ] -אריה חמד. טבריא : המחבר 

 .תשובה

 .מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.716 שטר.אז תשע"ו 
זק : שיחות חיזוק, רעיונות ומאמרים בדברי תורה וחסידות, שטרנגר, יוסף אלתר מחבר. אז תתח

שזורים בעובדות, פנינים והנהגות מגדולי ישראל ; "וכולם מקבלים עליהם" : גודל כוחה של 
קבלה טובה ובפרט בימי הרחמים והסליחות / נכתבו ונאמרו ע"י הרב יוסף אלטר שטרענגר. 

 ( 002435067]ירושלים[ : יוסף אלטר שטרנגר, ]תשע"ו[. )

 (קבלות )בעבודת השם

 .תשובה

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A411.761 טול.שב תשע"ז 
טולדנו, אסתר רבקה מחבר. שבילי השידוך : לכלה ולאם הכלה : הכוונה ברורה למציאת החתן 

מנוף לבית היהודי,  : [ליתולתקופת האירוסין / אסתר רבקה טולידאנו. ]שבילי השדוך[. ]מודיעין ע
 ( 002452655תשע"ז. )

 .מדריכים --יהדות  --הבטים דתיים  --בחירת בן זוג 

 .מדריכים --יהדות  --הבטים דתיים  --שדוכים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --ארוסין 

 .תפלות וברכות --שדוכים 

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 ישי.שני תשע"ז 
הראלה מחבר. שניים סוכר : זוגיות טובה יותר, לאור פרשת השבוע / הראלה ישי ; עורכת: ישי, 

 ( 002452388. )2017תמי הלוי. ]שנים סכר[. קריית גת : דני ספרים, תשע"ז 

 .יהדות --הבטים דתיים  --בני זוג 

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 

 .תקשרת בין אישית

 .למוד בחברותא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.798 זצר.מד תרפ"ח 

לויטן תלמוד,  ,זצר, שמואל צבי מחבר. מדת הרחמים : פראגמענטען איבער אידישער עטיק
 ( 002440913) .יורק : פייערבערג, תרפ"ח-מדרש, רמב"ם און זוהר / פון ש.צ. זעצער. ניו

 .מוסר

 .יהדות -- הבטים דתיים --רחמים 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A416 תרט"ז 
אליהו בן משה מחבר. ראשית חכמה / אשר חבר... אליהו בן מוהר"ר משה די וידאש... וידש, 

תרט"ז )ליוורנו([. ליוורנו : דפוס אליהו בן אמוזג וחבריו, זאת ה'ת'ו'ר'ה'  - ]ראשית חכמה
 ספרייה :( 002452731) []תרט"ז

Cen.lib-Special Books 

 

 

 

  



A452 ויס.רנ תשע"ז 
ליעקב : אוצרות דרושים ומאמרים, חידושים וביאורים,  ויס, יעקב בן דוד יואל מחבר. רנו

 : יעקב ווייס. מאנסי ...פנינים... בדרך פרד"ס... על מועדי קודש וזמני ששון / חקרתים... כתבתים

Jacob Weiss, צ'ו'ר' ע'ו'ל'מ'י'ם' ]עה"כ תשע"ז[.  ''ב'ט'ח'ו' ב'ה'' ע'ד'י' ע'ד' כ'י' ב'י'ה' ה
(002453261 ) 

 .ושים, שיחות ואמריםדר --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --נשואין 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ברית מילה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --פדיון הבן 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בר מצוה 

 -1660 --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A501 פינ)גור( תשע"ז 
הלכתית בעולם משתנה / הראל גורדין. ]הרב הנהגה  -גורדין, הראל מחבר. הרב משה פיינשטיין 

תבונות, תשע"ז  -מכללת הרצוג  : הנהגה הלכתית בעולם משתנה[. אלון שבות -משה פינשטין 
2017( .002452629 ) 

 .פינשטין, משה בן דוד

 .משנתו --פינשטין, משה בן דוד 

 .ארה"ב --חיי הדת  --יהודים 

 .מתודולוגיה -- הלכה

 .פה המודרניתהלכה ובעיותיה בתקו

 .חבורים בעד ונגד --רפורמים 

 .הלכה --אתיקה רפואית 

 .נשים ביהדות

 .ביוגרפיה --ניו יורק  -- (ניו יורק )מדינה --רבנים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A508 שכר.שכ תשע"ה 

ישיבת שכר שכיר )נתיבות(. קובץ חידו"ת משנת שכר שכיר / יו"ל ע"י בני החבורה דשיעור ב,  .
מורינו רבי ישראל חיים ינקלביץ. ]קבץ חדושי תורה משנת שכר שכיר[. נתיבות :  לרגל שמחת בית

 ( 002446719הנגב, תשע"ה. ) -ישיבת שכר שכיר 

 מרדכי בן ישראל חיים ,ינקלביץ

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 תשס"ח (אפול)באר 
רדכי אפוליון / יו"ל ע"י תלמידיו בוגרי באר מרדכי : ספר הזכרון למורנו ראש הישיבה הגאון ר' מ

 ( 002452524) .[2007]ישיבת באר התורה לצעירים. ירושלים : ישיבת באר התורה, תשס"ח 

 .מאמרים --הלכה 

 2006אפוליון, מרדכי בן דוד ליב, נפטר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A508.8 חמ.זכ תשס"ט-בן 
י נשמתו של... רבי משה בן חמו... / שנכתבו על זכרון משה : אסופות מאמרים... על דמותו ולעילו

 ( 002447176[. )2009ידי תלמידיו ומוקירי זכרו. ]אשדוד[ : ]בן חמו[, תשס"ט ]

 .מאמרים --הלכה 
 1918-2006בן חמו, משה בן דוד, 

 .הספדים

 .ביוגרפיה --ֹעצם  --ישראל  -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 גינ.ני תשע"ו 

מחידושי תורה ופרקי תולדות  ...צבי מאיר מחבר. ספר זכרון ניצוצי צבי מאיר : ... מעטגינזברג, 
של... ר' צבי מאיר גינזבערג, ראב"ד אגודת הרבנים דארה"ב וקנאדא, ומלפנים מנהל ור"מ ישיבת 

 ( 002447308) .[2016רבינו יעקב יוסף. ניו יארק : גליון, תשע"ו ]
 גינזברג, צבי מאיר

 .ושלות יוחסיןש --רבנים 

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 תורת.הי תש"ס 
קובץ תורני תורת היובל : גנוזות מרבותינו גדולי האחרונים וראשי הישיבות, שיעורי גדולי 

הרבנים וראשי הישיבות, חידו"ת מהמשפחה הנכבדה ]משפ' שטוב שתרמה הס"ת[ ומתורת אברכי 
. ]קבץ תורני תורת היובל[. ירושלים : ]הקהילה החרדית קרית יובל[, הקהילה החרדית קרית יובל

 ( 002452525תש"ע. )

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ז (אשר)טרש 
מחבר. פועלו הציבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות חיבורו שו"ת  -1966טרשנסקי, משה, 

לתולדות השואה / מאת: משה טרשנסקי. ]פעלו  דתי-ממעמקים לגיבוש נרטיב היסטוריוגראפי
דתי -הצבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות חבורו שו"ת ממעמקים לגבוש נרטיב היסטוריוגרפי

 ( 002453052. )2016לתולדות השואה[. תשע"ז 

 .המחלקה לתולדות ישראל --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 אשרי, אפרים

 בקרת ופרשנות --שו"ת ממעמקים  ..אשרי, אפרים

 .ביוגרפיה --קובנה  --ליטא  --רבנים 

 .היסטוריוגרפיה -- שואה

 .קובנה --ליטא  --שואה 

 (ליטא)גטו קובנה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 

  



A509.2 גול.הל תשע"ז 

יצחק בן פסחיהו רפאל מחבר. הילולא דצדיקייא : חודש סיון / יצחק גולדשטיין ;  ,גולדשטין
 ( 002448549ה אדרי[. ]הלולא דצדיקיא[. ]ירושלים[ : יצחק גולדשטיין, תשע"ז. )יהוד :]העורך

 .ימי זכרון --רבנים 

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשס"ט (קנר)המב 
המבורגר, יהודה יוסף מחבר. קוים לדמותו ואישיותו של מורנו ורבינו הרה"ג הרב ישראל אליעזר 

ריק : ראש ישיבת אור המאיר... / ]הכותב... יהודה יוסף האמבורגער[. ]קוים לדמותו ואישיותו קנ
עם תקונים והוספות.. פיקסקיל, נ.י. : ועד  second printing .[של הרב ישראל אליעזר קנריק

 ( 002446562תלמידי ישיבת אור המאיר, תשס"ט. )
 קנריק, ישראל אליעזר

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --ראשי ישיבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A531 אנס.מר תשע"ז 

בכל מקום  [אנסבכר, יצחק משה מחבר. מראות הים : ... לבאר דברי הרמב"ם ]במשנה תורה
שכתוב לשון "יראה לי" ותלה ההלכה בדעתו ולא בדברי חז"ל... להעמיד דבריו על מכונם... / ... 

 ( 002452285תשע"ז. ) ,בות : יצחק אנסבכרמאת יצחק משה באאמו"ר... יששכר אנסבכר. רחו

 .באורים -- משה בן מימון.. משנה תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A531 זיל.מע תשע"ז 

 / ...משה בן מימון מחבר. מעשי למלך : חידושים וביאורים על הרמב"ם... הלכות בית הבחירה
ומסודר... על ידי כולל מעשי מאת... רבי ישעי' זילבערשטיין, אב"ד... וואיטצען ; ערוך, מוגה 

למלך. ]משנה תורה. הלכות בית הבחירה[. ערוך... מחדש.. ירושלים : כולל מעשי למלך, תשע"ז. 
(002452677 ) 

 זילברשטין, ישעיה בן דוד ליב

 .הלכה -- בית המקדש

 .ביוגרפיה -- ויצן --הונגריה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A561 אבי.שמ תשע"ז 
ברהם משה בן מרדכי אריה מחבר. שמירת הנפש כהלכתה : הלכות שמירת הנג"ב )נפש, אבידן, א

אברהם משה בלאאמו"ר...  / ...גוף ובריאות(, הערות, עיונים ומילואים ושו"ת... עם מפתח מפורט
 ( 002452330[. )2017מפעלי תורה וחסד, תשע"ז ] -מרדכי אריה אבידן )זמל(. ירושלים : יד מיכל 

 .הלכה --מאד לנפשותיכם ונשמרתם 

 .הלכה --בל תשחית 

 .הלכה --דברים אסורים משום סכנה 

 .הלכה --הקרבה עצמית 

 -1948 --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A561 בוי.חל תשע"ג 

י. י. ב. ]=יעקב  ...בוים, יעקב יהושע מחבר. חאלאקע : ילקוט מקורות, אמרות ועובדות / למלקט
 ( 002387361) .[2012]חלקה :[. ירושת"ו : י. י. ב., תשע"ג ]יהושע בוים[. 

 בוים, לוי יצחק בן יעקב יהושע

 .יהדות -- הבטים דתיים --שער )ש שמאלית( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 פנח.יע תשע"ז 

רחמים בן משה מחבר. יעבדוך עמים : קובץ דינים בענייני גויים ועובדים זרים, על ארבעה  ,פנחסי
 .השולחן ערוך / ערכתי וחיברתי... רחמים פנחסי. ירושלים : רחמים פנחסי, תשע"ז חלקי

(002452632 ) 
 פנחסי, משה בן רחמים

 .הלכה --לא יהודים 

 .הלכה -- עובדים זרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 גול.מצ תשע"ז 

בתוכו עוד הרבה יצחק איזיק ברוך מחבר. מצא חן : דיני ומנהגי שליח ציבור, וכולל  ,גולדברג
ידיעות... השוות לכל נפש / חובר... ע"י יצחק אייזיק ברוך בן לאאמו"ר... מנחם צבי אלימלך. 

 ( 002448632[. )2017ירושלים : משפחת גולדברג, תשע"ז ]
 גולדברג, מנחם צבי אלימלך

 .הלכה --שליח צבור 

 .מדריכים -- הלכה --שליח צבור 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 .בנ תשע"זלכט 

יוסף בן אפרים מחבר. בני ציון : אורח חיים... / להגאון... כמוה"ר בן ציון הלוי ליכטמאן,  ,קרו
רב... בירות... ; ועליו ]בראש כל חלק[: נלוה קונטרס ישמח ישראל : הערות וציונים בתורת ה"בני 

סף, חברתיו וערכתיו... ציון", ונכללו בו הערות כת"י מגליונות הבני ציון של... רבינו עובדיה יו
בני ציון[. למהדורה החדשה.. ירושלים : מכון הכתר, תשע"ז.  -ישראל ביתן. ]שלחן ערוך 

(002453274 ) 

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

 .לכטמן, בנציון

 (הלכה )מתחום ארח חיים

 .חדושים ופלפולים

 .דרשות --פסח 

 .ביוגרפיה -- בירות --לבנון  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A562 סנד.בי תשע"ה 

מאיר מחבר. בין המצרים : קיצורי הלכות בדיני האבילות של ימים אלו והלכות תשעה  ,סנדר
 ..באב שחל בשבת, עם פסקי הלכות ממרן הגרי"ש אלישיב / למחבר מאיר סנדר. מהדורה חדשה

 ( 002446572[. )2015ירושלים : מאיר סנדר, תשע"ה ]

 .הלכה --בין המצרים 

 .הלכה --תשעה באב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.1 מנצ.תפ תשע"ו 
מנצור, עתניאל בן עזיאל מחבר. התפילין בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל / עותניאל מנצור. ]התפלין 

 ( 002453223) .בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל[. קריית אונו : מכון מש"ה, תשע"ו

 .הלכה --תפלין 

 .תימן -- הגיםמנ
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 איט.חמ תשע"ז 

יעקב מחבר. חמדת יעקב : ביאורים וחידושים על מסכתות שבת וסוכה / כתבתיו  ,איטח
 ( 002452387יעקב איטח. ביתר עילית : יעקב איטח, תשע"ז. ) ...וחברתיו

 .באורים -- --מסכת שבת  --תלמוד בבלי. 

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

 .הלכה --אבות מלאכות 

 .הלכה -- (מקצה )מ בקובוץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 ביפ.מצ תשע"ז 

יוסף שלמה מחבר. מצלמות אבטחה בשבת וביו"ט / נכתב... על ידי יוסף שלמה בלאאמו"ר  ,ביפוס
מערכת תקשורת, אבטחה ומיגון, תשע"ז  -ר הר"ר יעקב ישראל הכהן בייפוס. ירושלים : פד

[2017]. (002446701 ) 
 הלכה --מצלמות הבטחה 

 .הלכה --שבת 

 .הלכה --אבות מלאכות( )בניה וסתירה 

 .הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A562.2 לוי.מת תשע"ז 

הלכות שהייה,  :לכות שבתתאומים, יוסף בן מאיר מחבר. מתיקת הפרי : על פרי מגדים... ה
רנט ; ... פרי זהב : ביאור על משבצות הזהב... באר אברהם : ביאור על -הטמנה וחזרה סי' רנג

אשל אברהם... : והוא פירוש... על... הפרי מגדים... בתוספת מבואות... הערות וציונים, עם 
רך... ע"י רפאל סיכום... פסקיו ופסקי האחרונים, משולב עם פסקי המשנה ברורה... / נע

שהיה, הטמנה, חזרה[. ירושלים :  -בלאא"מ... ר' אלטר גרשון לויפער. ]פרי מגדים. הלכות שבת 
 ( 002452380רפאל לויפער, תשע"ז. )

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

 .הלכה -- השהיה והטמנה בשבת

 .הלכה -- (בשול )אבות מלאכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 לור.מנ תשע"ד 

שלמה בן יחיאל מחבר. מנוחה שלמה : הוא ליקוט הלכות והליכות מהרש"ל על סדר ערב  ,לוריא
-שבת... והדלקת נרות / ]המלקט[: יוסף מרדכי בן... ר"י דובאוויק חתן... הגרא"י ביכלר... ]ביתר

 ( 002390225[. )2014עילית[ : יוסף מרדכי דובאוויק, תשע"ד ]
 דובוויק, אברהם יעקב בן יוסף מרדכי

 .הלכה --שבת, ערב 

 .הלכה -- נרות שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 מאי.עט תשע"ז 

 .מרדכי יעקב בן שמואל מחבר. עיטורי מרדכי : הלכות בדיקת חמץ / מרדכי יעקב מאיר ,מאיר

 ( 002446716[. )2017עטורי מרדכי[. בני ברק : מרדכי יעקב מאיר, תשע"ז ]]

 .הלכה -- חמץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 פלנ.אה תשע"ו 
פלנצגרובן, יעקב יצחק מחבר. קובץ אהל יעקב : על הלכות מוקצה ולקט ענינים במעלת לימוד 

התורה בשב"ק קודם התפלה, ובהנהגות בענינים שבין אדם לחבירו / מתורתו ומשנתו של הגה"צ 
מ בישיבת רבינו שלמה קלוגער. ]קבץ אהל יעקב[. מהדורא תניינא.. ר' יעקב יצחק פלאנצגראבן, ר"

 ( 002446098[. )2016בארא פארק : כולל עולת שבת, תשע"ו ]
 פלנצגרובן, יעקב יצחק

 .הלכה -- (מקצה )מ בקובוץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A562.2 רלבג.פנ תשע"ז 

רדם : בענין דלתות הראויות לינעל אריה ליב מחבר. פני אריה : תיקון עירובין בעיר אמשט ,רלבג
והמסתעף, עניני לחי וקורה, מחיצות וצורת הפתח, ושאר תשובות וחידושים... בעניני עירובין / ... 

מכון סופרים,  : Brooklyn .אריה ליב בלאאמו"ר רבי חיים יהוסף רלב"ג, אב"ד ק"ק אמשטרדם
 ( 002446949[. )2017]ליקווד[, תשע"ז ]

 .חיי הדת ומנהגים -- אמסטרדם )הולנד(

 .הלכה -- ערובין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 בוק.שו תשע"ז 

שמעון מחבר. שופרא דשופר : אוצר הלכות ומנהגי תקיעת שופר : כולל הדרכה והתאמת  ,בוקסר
 .שופר ועצות מעשיות לתקיעות כהלכה / נתחבר... ע"י שמעון בוקסר. ירושלים : צוף, תשע"ז

(002452654 ) 

 .הלכה --שופר 

 .מדריכים --הלכה  --שופר 

 .מנהגים -- שופר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 גול.זא תשע"ז 
גולוב, מרדכי אורי מחבר מלקט. זאת חנוכה : ליקוטים חשובים... בעניני חנוכה מחכמינו 

ז. מכון אסיפת זקנים, תשע" : Lakewood, NJ .[ורבותינו... / מרדכי אורי גולוב. ]זאת חנכה
(002447313 ) 

 .חנכה

 .הלכה -- חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 יוס.ספ תשנ"ב 

דוד בן עובדיה מחבר. מן המעיין : הלכות ימי ספירת העומר וחג השבועות / מאת... רבי דוד  ,יוסף
בתוספת לקט  ; ...יוסף, ראש בית מדרש "יחוה דעת" ; ... בהגהתו... של... רבי עובדיה יוסף

ז"ל, רעיונות ופרפראות בעניינים השייכים לימי הספירה ולחג מתן תורה, מאת הרב מדרשי ח
אליהו אלחרר, חבר בית מדרש "יחוה דעת". המהדורה החדשה.. בני ברק : אל המעיין, תשנ"ב. 

(000300154 ) 

 .יוסף, עובדיה

 .מדריכים -- הלכה --ספירת העמר 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ספירת העמר 

 .מדריכים -- הלכה -- שבועות

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבועות 

 .בחינות ושאלות --הלכה  --ספירת העמר 

 .בחינות ושאלות --הלכה  --שבועות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 



A562.3 שטי.מש תשע"ז 

מאתי חיים  ... /שטינברג, חיים מאיר יחיאל מחבר. משנת חיים : שיעורים בהלכה בעניני מועדים 

 ( 002447705. הלוי שטינברג. בני ברק : המחבר, תשע"ז. )מאיר י

 .הלכה --ספירת העמר 

 .הלכה --שבועות 

 .הלכה -- תשעה באב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.4 שלז.שו תשע"ז 
פסח תשע"ז / מאת הרב  -שלזינגר, אליהו בן אהרן צבי מחבר. שואלין ודורשין : קובץ מאמרים 

 ( 002446802) .[2017]המרכז התורני בגילה, תשע"ז  -: שערי גילה אליהו שלזינגר... ירושלים 

 .פסח

 .הלכה -- פסח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 מתי.קב תשע"ג 

מתיבתא להוראה )בני ברק(. קובץ תורני הלכתי זכרון שלמה : חלק ב : הכולל... הלכות  .
חלק א, הלכות ומנהגים קד, תגובות ועיונים על קובץ מתיבתא להוראה -תערובות סימנים צט

לירח האיתנים, ממו' ר' ארי' זילברשטיין, ראש הכולל. ]קבץ תורני הלכתי זכרון שלמה[. בני ברק 

 ( 002446736[. )2012: מתיבתא להוראה, תשע"ג ]

 .הלכה --תערובות 

 .מדריכים --הלכה  --ימים נוראים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 הינ.פס תשע"ז 

שיעורי... ר' משה היינעמאן,  / ר. פסקי הלכות : נדה: הרחקות, שבעה נקייםהינמן, משה מחב

מכון  : Lakewood .אב"ד דק"ק אגודת ישראל דבאלטימאר ; העורך: יהודה אריה הלוי העבער

 ( 002447252[. )2017תפארת ליקוואוד, תשע"ז ]

 .מדריכים --הלכה  --טהרת המשפחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A563.4 פרי.שי תשע"ג 
פרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא מחבר. שירה חדשה : על מצות כתיבת ספר תורה : מכיל 

בירורי הלכה... טעמי המצוות... סדר חינוך ספר תורה, ומנהגי הקהלות ודינים וענינים שונים... / 

 : Brooklyn ..לקטתי... שמואל דוד הכהן פריעדמאן... עם הוספות ותיקונים. להוצאה החדשה

Samuel D. Friedman, [ 2013תשע"ג]. (002388195 ) 

 .הלכה --ספר תורה 

 .הכנסת ספר תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A563.7 עזר.לה תשע"ז 

שי מחבר. להסתפר כהלכה : בצרוף שרטוטים ואיורים להמחשה מעשית / מאת שי עזרן ;  ,עזרן

 ( 002452403ע"ז. )הרב שולם בלוי. כפר חב"ד : לדורות, תש :עורך

 .מדריכים --הלכה  -- (פאות הראש )משני צדעיו

 .הלכה --גלוח 

 .חמר מאיר --הלכה  --גלוח 

 .הלכה --שער )ש שמאלית( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 קופ.תו תשע"ז 
קופשטין, יעקב מחבר. תורת הלוים : מהדורא קמא ותנינא : כולל כל המצות והדינים השייך 

שבית המקדש היה קיים וגם מה ששייך להם עתה : נאסף מרמב"ם וש"ע וספר  ללוים בזמן

ושבחי הלוים :  ,החינוך ושאר פוסקים... בשם יד הלוי, עם... חידושים משלי בשם זאת ליעקב
והוא ליקוט ממדרשי חז"ל המדברים בשבחי הלוים / יעקב בלא"א מרדכי סענדר הלוי, ממיוחסי 

בפנים חדשות ותיקונים רבים והערות מהגאון האדר"ת... מכת"י, מראי  לוי עפשטיין... ; כעת יו"ל
מקומות... ועוד ליקוטים חשובים הנוגעים לעניני לויה... ע"י בנימין אברהם בן ר' שמואל שמחה 

 ( 002452281הלוי גרינגרס. ]תורת הלויים[. רמת בית שמש : גרינגרס, תשע"ז. )

 .הלכה -- לויים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 רוז.הל תשע"ז 

אברהם זאב מחבר. הלכות מלמדים : דיני מלמד וחיוב האב ללמד בנו / ערכתי... אברהם  ,רוזנר

 ( 002441575זאב רוזנר. בני ברק : המחבר, תשע"ז. )

 .הלכה --מלמדים )חדר( 

 .הלכה --תלמוד תורה 

 .הלכה -- בקור חולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.8 זיל.חש תשס"ב 

יצחק יוסף בן בנציון מחבר. חשבון שבעים שנות שמיטה ויובל שלא נשמרו / שיעור של הרב  ,ילברז
יצחק זילבר שהתקיים בכולל קירוב תולדות ישורון. ]חשבון שבעים שנות שמטה ויובל שלא 

 ( 002446560) .ארגון אברכים דוברי רוסית, תשס"ב -ם ]=ירושלים[ : תולדות ישורון -נשמרו[. י
 באורים -- --ויקרא. פרק כו. פסוק לד  --. תנ"ך

 .היסטוריה -- שמטה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 



A564 גרי.סי תשע"ה 
גרינבוים, שמעיה מחבר. סייעתא דשמיא : פירוש הכתובה / ]הרב שמעיה גרינבוים[. ]סיעתא 

 ( 002452253. )15הוצאת פירוש המשנה, ' : Brooklyn .[דשמיא

 .באורים --כתבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 סקו.אה תשע"ז 

ובו ביאורי  : סקוצילס, יעקב אהרן מחבר. אהל יעקב : הלכות שבע ברכות ושבעת ימי המשתה

ונלווה אליו, קובץ  ; הלכות, סיכומי דינים ופסקי הלכות המצויות בסעודת שבע ברכות והמסתעף

טלי סקוצילס, רב ומו"צ בבית  'רתשובות מגדולי ההוראה / נכתב... על ידי יעקב אהרן בלאאמו"ר 
ההוראה יד הרמ"ה ; ... רבי שמואל מאיר פרוכטהנדלר, שעבר על כל הספר... וערכו... ירושלים : 

 ( 002448631[. )2017יעקב אהרן סקוצילס, תשע"ז ]
 מנהגים --פוברסקי, ברוך דב 

 .קלין, מנשה בן אליעזר זאב
 אוירבך, עזריאל בן שלמה זלמן

 .הדבליצקי, שרי

 .הלכה -- --תחנון )תפלה( 

 .הלכה -- נשואין

 .מנהגי נשואין יהודיים

 .הלכה -- שבע ברכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 קצי.מש תרפ"ה 

יעקב בן שאול מחבר. משמרת הקידושין... : ... בענין ספק קידושין... / כ"ד... יעקב  ,קצין

 .[]מוציא לאור לא ידוע[, ]תרפ"הבכמוהר"ש קצין... ]משמרת הקדושין[. ]ירושלים[ : 

(002448123 ) 

 .הלכה --קדושין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 שיף.שד תשע"ז 
שיף, אהרן מחבר. השידוך : הוראות והדרכות בעניני שידוכים : מיוסד על דברי חז"ל ורבותינו 

קי הדת', ראשונים גם אחרונים... / במשנתו של... ר' אהרן שיף, גאב"ד קהלה החרדית 'מחזי

 : Antwerpen .[אנטווערפען ; נסדר ונערך ע"י דוד בלאאמו"ר ר' יוסף שרגא שיינברגר. ]השדוך

 ( 002452256דוד שיינברגר, תשע"ז. )

 .הלכה -- שדוכים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

 



A564.32 ברנ.בר תשע"ז 
יסודות ברנבאום, ישראל מחבר. בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים : הצעה וניתוח של ה

המדעיים וההלכתיים בסוגיית בירורי יהדות על בסיס סימנים גנטיים הייחודיים לאוכלוסיות 
יהודיות / ישראל בארנבאום, זאב ליטקה. ]ברורי יהדות לאור מחקרים גנטיים[. ]ירושלים[ : 

ביה"ד שע"י הרבנות הראשית לרוסיה : בית מדרש לבירורי הלכה טכנולוגיים שע"י מנחת אשר, 

 ( 002452648[. )2017ע"ז ]תש

 .הלכה -- ברורי יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.1 ארל.מצ תשע"ז 

נפתלי מחבר. מצוה ברורה : בגדי כהונה : עם מצוות וטבלאות השייכות בכהנים / הרב  ,ארלנגר

 .2017מכון מצוה ברורה, תשע"ז  : Lakewood .נפתלי ארלנגר, עורך ראשי ; איורים: א. גנוט

(002452282 ) 

 .הלכה --בגדי כהנה 

 .חמר מאיר --בגדי כהנה 

 .הלכה -- כהנים
 טבלאות --הלכה  --מתנות כהנה 

 .טבלאות -- הלכה --סדר עבודת יום הכפורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A572 אפש.לב תשע"ז 

 משה מרדכי מחבר. לבוש מרדכי : שאלות ותשובות : כולל שו"ת בארבעה חלקי שו"ע / ,אפשטין

 ; אשר השיב... רבינו... משה מרדכי עפשטיין, אב"ד ור"מ בסלבודקה וישיבת חברון כנסת ישראל
יוצא לאור... עם ביאורים והערות, ציונים, מקורות ומפתחות, עורכי... הספר: הרב אבינעם 

פלברבאום, הרב יוסף שלמה כהן. בעריכה מחודשת.. ירושלים : מפעל תורת חכמי ליטא, מכון 

 ( 002452680, תשע"ז. )ירושלים

 .באורים -- -- מסכת שבת --תלמוד בבלי. 

 .1800-1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A572 דרע.וז תשס"ח 
דרעי, יהודה בן אליהו מחבר. וזאת ליהודה : אסופת מאמרים, פסקי הלכה, תקנות והנהגות, 

ב הראשי וראב"ד באר שבע... ; אשר נערך... אגרות ומכתבים / משולחנו של... רבי יהודה דרעי, הר

בית מדרש גבוה להוראה  : ע"י אברכי בית מדרש גבוה להוראה ודיינות קול יהודה. באר שבע

 ( 002448407) .ודיינות "בית יהודה", בסיוע המועצה הדתית באר שבע, תשס"ח

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .הלכה --שמטה 

 .יהדות --הבטים דתיים  --כרוזים 

 .חיי הדת ומנהגים --שבע -באר

 .באר שבע --ישראל  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



A580.76 גרי.חד תשע"ז 
גרינימן מחבר. חידוד וחיזוק : חלק א: שאלות ותשובות בענינים שונים מתורתנו... שבכתב ושבעל 

והתעוררות בעבודת השם ; חלק ג: לקט מכתבים פה ; חלק ב: לקט מכתבים ומאמרים לחיזוק 

מוציא ] : מאמו"ר... רבי חיים שאול גריינימן, בעל החדושים ובאורים. ]חדוד וחזוק[. בני ברק

 ( 002452474לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .חידות בספרות רבנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 ארי.שב תשע"ז 
שמעתתא / חובר מאת... מו"ה אריה לייב הכהן... ; עם אריה ליב בן יוסף, הכהן הלר מחבר. שב 

בני ברק  .חידושים וביאורים "שמועות רבותינו", מאת... ראשי ישיבת פוניבז' זצללה"ה ושליט"א

 ( 002452658: ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 וינ.פר תשע"ז 
ר. פרשנות : עיונים ומחקרים בדברי חז"ל / מאת רבי יחיאל יעקב וינברג, יחיאל יעקב מחב

ירושלים : מכון ירושלים,  .ויינברג... ; בעריכת שאול יונתן וינגורט בן... הרב אברהם אבא וינגורט

 ( 002452662תשע"ז. )

 .בקרת והשגות --ספרות רבנית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 ולס.מד תשס"ט 

י חיים : ובו יובאו ברורי הלכה ומאמרים / שנכתבו ע"י החתן ]חיים מרדכי דוד מחבר. מדרכ ,ולס

 ( 002448484[. )2009ולס[ ומשפחתו. בני ברק : דוד ולס, תשס"ט ]
 ולס, חיים מרדכי

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.015 שור.מש תשס"ז 

מו"ה רפאל הלוי שארר בן...  ...מאת שור, רפאל בן גדליה מחבר. משנת הלוי : על מסכת שביעית /

 ( 002452541) .[2007ר' גדלי'... מאנסי : רפאל שארר, תשס"ז ]

 .באורים -- -- מסכת שביעית --משנה. 
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A584.023 אבי.בר תשס"ב 
אביטן, שמואל בן משה מחבר. ברכת הפסח : חידושים וביאורים וחקרי הלכות מסודרים ע"ס 

שמואל אביטן,  : סכת פסחים / ... מאתי שמואל בלאאמו"ר... משה אביטן. ירושליםהדף על מ

 ( 002452756תשס"ב. )

 .באורים -- -- מסכת פסחים --תלמוד בבלי. 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 טרו.שע תשט"ו 

ר' נפתלי טרופ[. ] / ... הגרנ"ט... על יבמות, כתובותטרופ, נפתלי מחבר. שעורי הגרנ"ט : שעורי

 ( 002453523ירושלים : י. כהן, תשט"ו. )

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

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

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A584.031 קצב.בר תשע"ז 

מאת יהונתן  / חלק שני -רות במסכת יבמות קצבורג, יהונתן מחבר. ברכת חיים : הערות והא

 ( 002446694קצבורג. ]ירושלים?[ : יהונתן קצבורג, תשע"ז. )

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.035 ארנ.בע תשס"ה 
ן ארנד, אהרן מחבר. בעיות פשט בתלמוד וברש"י : מסכת סוטה / אהרן ארנד. בית שמש : אהר

 ( 002452473[. )2004ארנד, תשס"ה ]

 .באורים --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התלמוד 

 .בקרת הנסח --שלמה בן יצחק, )רש"י(.. פרוש התלמוד 

 .באורים -- --מסכת סוטה  --תלמוד בבלי. 

 .בקרת הנסח -- --מסכת סוטה  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.045 אטל.ער תשע"ז 
אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן מחבר. ערוך לנר : על מסכת מכות / מאת... רבי יעקב יוקב 

עטטלינגער... בק"ק אלטאנא... ; יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון, עם הוספות ותיקונים מכת"י... 

הרב יצחק שרייבר, עורך  :המחבר, בצירוף מראי מקומות, מקבילות, ציונים והערות. עורך הספר

 ( 002448987תשע"ז. ) ,אש המערכת: הרב אליהו ברזל. ירושלים : מכון ירושליםאחראי ור

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

Judaica 

 



 

A584.054 עטר.יצ תשע"א 

שיעורים ומערכות, חידושי תורה על מסכת בכורות / שנתלבנו ע"י סגל חבורה  ... :עטרת יצחק 

כולל  : "ע ; ובסופו: קונטרס שיעורים בעניני המועדים. ירושלים]של כולל עטרת יצחק[ בשנת תש

 ( 002452750עטרת יצחק, ]תשע"א?[. )

 .באורים -- -- מסכת בכורות --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.066 קרי.מס תשע"ז 

על ידי נפתלי הערצל יונה  ...משנה.. מסכת מקואות.. תשע"ז.. ליקווד.. מסכת מקואות / יצא לאור
בן אאמו"ר מרדכי אהרן קריגר ; עורך וראש צוות: הרב מרדכי אליהו סלושץ ; סגן עורך ראשי: 

 ( 002446831הרב אהרן ליפשיץ. לייקוואוד : נפתלי הערצל יונה קריגר, תשע"ז. )

 .הלכה --מקואות 

 .ספרות הגאונים

 .1040-1600 --שאלות ותשובות 

 לקסיקונים -- ביוגרפיה --פרשני המשנה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.067 עטר.יצ תשע"ב 
עטרת יצחק : ... שיעורים ומערכות, חידושי תורה על מסכת נדה / שנתלבנו ע"י סגל חבורה ]של 
כולל עטרת יצחק[ בשנת תשע"א ; ובסופו: קונטרס שיעורים בעניני המועדים. ירושלים : כולל 

 ( 002452749עטרת יצחק, ]תשע"ב?[. )

 .באורים -- --מסכת נדה  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A642 שח.פר תשע"ב-בן 

נעמה מחבר. פירוש ספר יצירה המיוחס לסעדיה גאון : הטקסט, תורתו ומקומו  ,שחר-בן
. שחר. ]פרוש ספר יצירה המיחס לסעדיה גאון[-בתולדות המחשבה היהודית / מאת נעמה בן

 ( 002452463) .2011תשע"ב 

 .בקרת ופרשנות --סעדיה בן יוסף, גאון.. פרוש לספר יצירה 

 .היסטוריה -- מחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A652 ספו.הז תשע"ז 

הספור הזהרי[. ] .אשד-הראש ומלילה הלנר-הסיפור הזוהרי / עורכים יהודה ליבס, יונתן בן
צבי והאוניברסיטה העברית, -לות ישראל במזרח ; יד יצחק בןצבי לחקר קהי-ירושלים : מכון בן

 ( 002452682. )2017תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- --זהר 

 .בקרת ספרותית -- --זהר 

 .בקרת ופרשנות -- --אדרא 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A652.5 סנו.מג תשע"ז 

עליו ספר נופת  חיים בן יחיא מחבר. מגיד הרקיע : והוא פירוש על הזוהר... ; והחונה ,סנואני

הועתק  ; צופים : והוא פירוש על תיקוני הזוהר / להרב... כמוהר"ר חיים סנואני בן כה"ר יחיא

אליהו ב"ר  ... לראשונה מעצם כתב יד קדשו והוגה ע"י ישועה בן דוד סאלם ; הכין וערך לדפוס

 ( 002445999חיים כלפון. ירושלים : ישועה בן דוד סאלם, תשע"ז. )

 .באורים -- -- זהר

 .באורים -- -- תקוני הזהר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 הפעלות תשע"ז 

 ,חיים בן יוסף מחבר. תעלומות חכמה : והוא ספר הרפואות... : כולל רפואות, סגולות ,ויטל

 .[קבלה מעשית, כימיה ועוד / מעצם כתב ידי קודשו של... רבנו חיים ויטאל. ]ספר הפעלות

 ( 002448770הספרים, תשע"ז. )ירושלים : יריד 

 פקסימילים --כתבי יד  -- ויטל, חיים בן יוסף.. ספר הפעלות

 .קבלה מעשית

 .סגלות ורפואות

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 שער.רו תשע"ז 

אשר חיבר...  / ויטל, חיים בן יוסף מחבר. שער רוח הקודש : הוא השער השביעי משמונה שערים
וה"ר חיים ויטאל, כפי מה שקיבל ... מתורת רבו... האר"י... שערך וסידר... מוה"ר שמואל מ

ויטאל ; ועתה יוצא... עם פירושים והגהות מדפו"י וכת"י... ע"י מאיר יוחנן אלקובי. ]שער רוח 

 ( 002452633הקדש[. ירושלם : מכון שערי יצחק, תשע"ז. )

 .1500-1660 --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A654.2 ששו.שמ תשע"ז 
ששון בן משה מחבר. שמן ששון : והוא חדושים, ביאורים וציונים... על שער הכונות ; פתח עינים 

חברו רבינו... המקובל... ששון  /: על סידור הרש"ש ; מראה עינים : על פרי עץ חיים ועולת תמיד 
רי ששון : והוא ביאורים, הערות בכ"ר משה... פריסייאדו, ראש חכמי... בית אל ; עם פירוש שע

והבאת המקורות, ערכתי... יעקב חי בלאאמו"ר... שלמה בן שמעון. ירושלים : המכון להוצאת 

 ( 002448758. )-ספרים וכתבי יד אהבת שלום, יד שמואל פרנקו, תשע"ז

 .באורים -- ויטל, חיים בן יוסף. שער הכונות

 .ריםבאו --ויטל, חיים בן יוסף.. פרי עץ חיים 

 .באורים --עולת תמיד  ..ויטל, חיים בן יוסף
 באורים --שרעבי, שלום מזרחי. סדור הרש"ש 
 פקסימילים --כתבי יד  --שרעבי, שלום מזרחי. סדור הרש"ש 

 -1660 --קבלה 

 (קבלה)כונות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 אבי.גנ תשע"ג 
ירושים לתיבה הראשונה שבתורה : אביחצירא, יעקב בן מסעוד מחבר. גנזי המלך : שבעים פ

בראשית, בשלשה אופנים ; עם ביאור בינת הגנזים : בו יבוארו דבריו... על דרך הפשט, ויתפרשו 

של מקורות לדבריו,  ...הרמזים והסודות, ועומק הכוונה בדבריו ; ילקוט עין הגנזים : מאסף
והערות בכוונתו... בשפה מאמרי חז"ל שהובאו באמרותיו, ליקוטים... משאר ספריו, הארות 

ברורה... ]בית שמש[ : עוז והדר : ישיבת אביר יעקב, אור מאיר שמחה, נהריה, תשע"ג. 

(002387990 ) 

 .באורים -- -- בראשית. פרק א. פסוק א --תנ"ך. 

 (בראשית )מלה

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 [1ששו.טל תשע"ז] 

ללי חיים : מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת ה' : ראובן בן אברהם מחבר. ט ,ששון

 ...מקדש מלך : מבואות ושערים לבית המקדש ואורו ולעבודת דורנו לחידושו / מאת ראובן ששון

 .[2017מקדש מלך[. ]רמת השרון[ : כרם, ישיבת רמת השרון, תשע"ז ] -טללי חיים ]

(002452294 ) 

 .בית המקדש

 .גאלה

 .בין המצרים

 .ה באבתשע

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A659 חקו.גנ תשע"ז 

יואל מאיר מחבר. גנזי חיים : על סדר ליל שבועות : על פי כוונות הרש"ש / יואל מאיר  ,חקון

 ( 002447658חקון. ירושלים : הוצאת נחלת רחל, תשע"ז. )

 (כונות )קבלה

 .שבועות בקבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 בעל.שם תשע"ז 
הבעל שם טוב : האיש שבא מן היער : קריאות חדשות בתורתו ובדמותו של מחולל החסידות / 

 ( 002452413. )2017רועי הורן. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, תשע"ז  :עורך

 (ישראל בן אליעזר )בעש"ט

 .תהיסטוריה ובקר -- ספורי מעשיות --ישראל בן אליעזר )בעש"ט( 

 .מאמרים -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.1 מנח.מא תשע"ה 
אבות / מנחם נחום מ"מ... דק"ק  -מנחם נחום, מצ'רנוביל מחבר. מאור עינים : ישמח לב : יומא 

 ( 002446573. )2015טשארנאביל... ירושלים : דביר המאור, 

 .באורים --אגדות -- -- תלמוד בבלי

 .פרות עיוניתס --צ'רנוביל )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 ברז.צה תשע"ז 

האדמו"ר מסלונים ;  ,ברזובסקי, שלום נח מחבר. צהר לנתיבות שלום / הרב שלום נח ברזובסקי
נלקט נערך והובא לדפוס ע"י ידידיה מיכאלי ודביר משה פלד. יד בנימין : תורת החיים, תשע"ז. 

(002440309 ) 
 ברזובסקי, שלום נח

 (תפלה)שמונה עשרה 

 .ספרות עיונית --סלונים )חסידות( 
 ברזובסקי, שלום נח. נתיבות שלום

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A671.3 טיט.זק תשע"ז 
טיטלבוים, יואל, מסטמר מחבר. זקוקין דנורא : ספה"ק נועם אלימלך במשנתו של רבינו : והוא 

שמעו מפה... מהר"י ט"ב מסאטמאר, כל מקום שדבריו נבנו על אדני תורתו ליקוטי דברי קודש שנ

 ( 002447425[. )2017תשע"ז ] ,במשנתו של רבינו : Brooklyn ...של... רבי אלימלך מליזענסק
 אלימלך בן אליעזר, מליזנסק.. נעם אלימלך

 .ספרות עיונית --חסידות( )סטמר 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 רוט.מב תשס"ג 

אהרן בן שמואל יעקב מחבר. מאמר מבקש אמונה וקבלת עול מלכות שמים / מאת... מרן  ,רוט

 ( 002446887אהרן ראטה... ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ג. )

 (יהדות)אמונה 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .ת עיוניתספרו --רבי אהרלה )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A671.3 רוק.אמ תשע"ז 

שנאמרו ע"י  / רוקח, יששכר דב בן מרדכי מוטל, מבלז מחבר. ירח האיתנים : אמרות טהורות
אדמו"ר שליט"א ]ר' יששכר דב ב"ר מרדכי מוטל מבלז[ מראש השנה ועד שבת בראשית שנת 

 ( 002435076) .ערכת תורות בעלזא, תשע"זתשע"ו, בלשון הקודש ובאידיש. ]ירושלים[ : מ

 .ספרות עיונית --בלז )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --תשרי )חודש( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 רוק.אמ תשע"ז 

 יששכר דב בן מרדכי מוטל, מבלז מחבר. מסעות הקודש : לעיירת בעלזא : אמרות טהורות ,רוקח

]ר' יששכר דב ב"ר מרדכי מוטל מבלז[ בלשון הקודש : מהדורה שנאמרו ע"י אדמו"ר שליט"א  /

 .[לונדון, י"ג אייר תשע"ז. ]מסעות הקדש-ליזענסק-מיוחדת לאנ"ש לרגל מסע הקודש בעלזא

 ( 002446950) .[2017ירושלים[ : מערכת תורות בעלזא, תשע"ז ]]

 .ספרות עיונית -- (בלז )חסידות

 .אירופה המזרחית --תיור  --חסידים 

 .אירופה המזרחית --קברים  --צדיקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A672.092 מסע תשע""ה 
האדיטש, ח"י אלול תשע"ה.  -מסע לקברי רבותינו : הבעל שם טוב, כ"ק אדמו"ר הזקן : מעזיבוז' 

 ( 002446331[. )2015]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ה ]

 (ישראל בן אליעזר )בעש"ט
 בן ברוך, מלדי שניאור זלמן

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 לב( תשע"ז-נחמ)בר 
מחבר. אמונה רדיקלית : אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב / רוני בר לב.  -1978בר לב, רון, 

 ( 002452576. )2017גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז -רמת
 נחמן בן שמחה

 .בקרת ופרשנות --מברסלב  נחמן בן שמחה,

 (השקפה על אמונה )יהדות --נחמן בן שמחה, מברסלב 

 (יהדות)אמונה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A675 רפפ.בנ תשכ"ו 

מכבוד  ... משה בן בנימין מחבר. בני בנימין : ... ויבואו בו סיפורי קצת הנהגות ומעשים ,רפפורט
י אגדתא ושמעתתא / חברתי... משה הכהן ... מו"ה בנימין כ"ץ ראפאפארט... וקצת חידוש

מוציא לאור לא ] : ראפאפארט... ; נדפס מחדש על ידי נכדו... יצחק אייזיק עדליס... ירושלים

 ( 002448121ידוע[, תשכ"ו. )
 רפפורט, בנימין, מקומודה

 .ארחות חיים -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A682 ברא.מד תשע"ז 

תל אביב : עם  .לחברה החרדית : אמונות וזרמים / בנימין בראון בראון, בנימין מחבר. מדריך

 ( 002453009[. )2017עובד ; ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ז ]

 .ישראל --חרדים 

 .ישראל --חוגי החסידים  --חרדים 

 .ישראל --חוגי הליטאים  --חרדים 

 .ישראל --חוגי עדות המזרח  --חרדים 

 .העדה החרדית וסטמר חוגי --חרדים 

 (נטורי קרתא )ירושלים

 .חרדים וציונות

 .חרדים ומדינת ישראל

 .עמדות --ישראל  --חרדים 

 .דעת קהל --ישראל  --דמוקרטיה 

 .דעת קהל --ישראל  --דת ומדינה 

 .גיוס תלמידי ישיבות לצבא
 ספרייה :

Judaica 



A723 גיא.סג תשע"ז 
גיאת, מנחם מחבר. סגולות אמרתך : בו יבוא... מעט סגולות... במצות המילה / ערכתיו 

 ( 002448629) .[2017]וחברתיו... מנחם גיאת. ]סגלות אמרתך[. ירושלים : מנחם גיאת, תשע"ז 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ברית מילה 

 .מנהגים -- ברית מילה

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A782.5 שחן.נה תשע"ז 

אביגדור שחן ;  / שחן, אביגדור מחבר. נהר הסמבטיון ועשרת השבטים שמעבר להרי החושך

בית יהושע[ : ] .[עריכה: צבי אלרואי. ]נהר הסמבטיון ועשרת השבטים שמעבר להרי החשך

 ( 002448931[. )2017אביגדור שחן, תשע"ז ]

 .סמבטיון

 .עשרת השבטים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A789.7 אקד.על תרצ"ג 
אקדמות : עלון להתול ובדיחה / יו"ל בעריכת אמ"ר וצביאלי ]מנחם רבי ושמואל יהושע צביאלי[. 

 ( 002452584[. )1933ירושלם : דפוס יהודה וירושלם, תרצ"ג ]

 .הומור --שבועות 

 .הומור עברי

 .ישראל --סטירות, עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A789.7 דהוש.נא תרצ" 

בעריכת אמ"ר ושמואליק. מהדורא שניה.. ]ירושלים[ : דפוס  / הושע נא : חוברת להתול ובדיחה

 ( 002452589) .יהודה וירושלים, תרצ"ד

 .הומור --סכות 

 .הומור עברי

 .הומור -- הושענא רבה
 פרייה :ס

Cen.lib-Rare Books 

 

A789.7 המן.הצ תר"ץ 

חיפה  .זקן" ]צבי כשדאי[ ; האחראי: צבי כשדאי המן הצדיק : חוברת להומור / ערוכה בידי "חיל

 ( 002452596: דפוס נח ורהפטיג, תר"ץ. )

 .הומור --פורים 

 .הומור עברי

 .ישראל --סטירות, עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 



 

A789.7 כיד.המ תרצ"ד 

 ( 002452592תרצ"ד[. )] ,קוצץ-כיד המלך. ]ירושלים[ : אץ

 .הומור --פורים 

 .יהומור עבר
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A814 מרק.צר תשע"א 

לשאלת הדמיון והאסוציאציה בסיפורי מעשי  -צירופים כבולים  .מחבר -1974מרקס, חיים נתן, 
לשאלת הדמיון והאסוציאציה  -חכמים בתלמוד הבבלי / מאת חיים נתן מרקס. ]צרופים כבולים 

 ( 002427823. )2011בספורי מעשי חכמים בתלמוד הבבלי[. תשע"א 

 .סגנון ,לשון -- --תלמוד בבלי 

 .אסוציאציות

 .הספור בתלמוד

 .ספורי מעשיות --תנאים 

 .ספורי מעשיות -- אמוראים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A821 משה.פר תשע"ו 

מסכת גטין.. תשע"ו.. ירושלים.. מסכת גטין : עם פירוש רבי משה בן מימון : נוסח  ..משנה
המשנה כפי שהעתיקו הרמב"ם, המקור הערבי של הפירוש, תרגום עברי המבוסס על תרגומו של 

הרב יוסף קאפח עם תיקונים, הערות נוסח, מראי מקומות, פירוש מקיף הכולל הקבלות לכל כתבי 
י על דרך הרמב"ם בפירושו למשנה / מאת דרור פיקסלר. ירושלים מעליות הרמב"ם ומחקר שיטת

 ( 002453141. )2016שע"י ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים, תשע"ו 
 קאפח, יוסף בן דוד.. תרגום פרוש המשנה לרמב"ם

 משה בן מימון.. פרוש המשנה
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A821 [1תרל"ג] 

ם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ויתר ורשה.. משניות : ... ע ..משנה.. תרל"ג

 ספרייה :( 002440878. )-מפורשים... ווארשא : דפוס האחים ארגעלבראנד, תרל"ג

Cen.lib-Stacks 

 

 

A881 פרג.תש תשע"ז 

תשעה קוראים באב : הוגים ישראלים משוחחים על חברה, חורבן ותיקון / גיל  .פרג, גיל מחבר

 ( 002452206. )2017ויטש. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, חיותה ד :פרג ; עריכה

 .אגדות חז"ל
 , במחשבת ישראל70חרבן בית המקדש, 

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A888 אזו.קר תרפ"ו 

חנניה חביב מחבר. קרית חנ"א : על כל מאמרי רז"ל הנמצאים בש"ס ובמדרשים... והמה  ,אזולאי

דפוס  : ם... לדעת חכמה ומוסר... / חנניה חביב אזולאי... סוסהסתומים וחתומים... מאמרי

 ( 002452965מכלוף נגאר, ת'ר'ו'מ'"ם' ]תרפ"ו[. )

 .באורים -- אגדות חז"ל
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A888 שטר.ספ תשע"ז 
שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן. סיפורי חז"ל : ממדרש רבה על התורה, עם הערות וביאורים / 

יחיאל מיכל שטרן[ : תשע"ז. ] : ך ונלקט ע"י יחיאל מיכל שטרן... ]ספורי חז"ל[. ירושליםנער

(002452289 ) 

 .ספורי מעשיות --מדרש רבה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A888 שלם.מנ תשי"ב 

רפאל אברהם מחבר. מנחל בדרך : השלמה לקונטרס הראשון 'על גאולת ישראל'... חידושי  ,שלם

מוציא לאור ] : ירושלים .<המכונה רא"ש>רשים... / מאת רפאל אברהם שלם תורה וליקוטי מד

 ( 002448117לא ידוע[, תשי"ב. )

 .באורים -- אגדות חז"ל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A888 שלמ.כר תשע"ו 

איל מחבר. כרם שלמה : דברי מוסר והלכה : לעילוי נשמת ר' שלמה בן יפת / מאת איל  ,שלמה

 ( 002446699[. )2016אלחנן שלמה. בני ברק : איל שלמה, תשע"ו ]-שי ויצחקי-שלמה והנכדים דוד
 שלמה בן יפת

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A915 איט.אד תשע"ז 

בעומק נפשו של  .איטח, יעקב מחבר. האדם עץ השדה : פרקי הדרכה להורים ומחנכים : חלק א
עלית[ : -יעקב איטח... ]ביתר הנער; חלק ב. בנפש האדם; חלק ג. שאלות ותשובות / חיברתיו...

 ( 002452385יעקב איטח, תשע"ז. )

 .יהדות -- הבטים דתיים --חנוך 
 הבטים פסיכולוגיים --חנוך 

 .יהדות -- הבטים דתיים --פסיכולוגיה 

 .יהדות --נפש 

 .פסיכולוגיה של מתבגרים

 .מדריכים --מחנכים 

 .מדריכים --הורות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A934.60166 לוב.מס תשע"ז 
לוביץ, רבקה מחבר. מסוף העולם ועד סופו : מסע הייסורים של נשים בבית הדין הרבני / רבקה 

 ( 002452415. )2017לוביץ. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .ישראל --מֹסרבי גט 

 .ישראל --טוענות רבניות 

 .ישראל -- בתי דין רבניים

 .ישראל --עגונות 

 .ישראל -- ממזרים

 .ישראל -- גֵּרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A935.5 מחנ.קד תשע"ו 
 3-מחניך קדוש : מאמרים על הלכות צבא ועל דרכי המלחמה / המערכת: הרב אהרן פרידמן ]ו

 ( 002452184[. )2016ביבנה[ : ישיבת כרם ביבנה, תשע"ו ]-אחרים[. ]כרם

 .הלכה -- צבא

 .הלכה --מלחמה 

 .יהדות --יים הבטים דת --צבא 

 .יהדות --הבטים דתיים  --מלחמה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A936.1 תמ.גא תר"ן-חן 

 .[תמים... ]גאלה קרובה-. גאולה קרובה / אברהם משה חן1854-1913חן תמים, אברהם משה, 

 ( 002452738פרסבורג[ : ]דפוס א' אלקאלאי ובנו[, ]תר"ן[. )]

 .פעלות צדקה וחסד
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

A949.27 בלא.בל תשע"ז 

[. 2017תשע"ז ] ,בלאו, יהושע מחבר. בלשנות ערבית / יהושע בלאו. ירושלים : מוסד ביאליק
(002452393 ) 

 .בקרת ופרשנות --סעדיה בן יוסף, גאון 

 .בקרת ופרשנות --משה בן מימון 

 .בלשנות

 .דקדוק --יהודית ערבית 

 .דקדוק -- ערבית

 .היסטוריה --ערבית 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A952.93 מכמ.נת תרפ"ג 
מכמל, יצחק בן צאלח מחבר. נתיבות יצחק : קובץ יו"ד פרקים קטנים... שכלול בתוכו כל מלאכת 

ירושלם : דפוס האחים  ...'העבור: קביעות שנים, חדשים, מועדים, תקופות, מולדות, וכו' וכו
 ( 002453524רוהלד, ש'פ'ע' ו'ב'ר'כ'ה' ]תרפ"ג[. )

 .בריהלוח הע

 .עבור שנים
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A992.2 לוי.וי תשע"ז 
לוי, אברהם בן יצחק מחבר. ויקרא שמו בישראל : הכולל בקצרה כל דיני ומנהגי קריאת שם 

לילדים ; מדור אוצר שמות, ביאורי שמות בעייתי]י[ם, ומעשה רב וסיפורי מעשיות בעניני קריאת 
בכל עניני קריאת שם... מהגאון רבי  ...: והוא אנציקלופדיה שמות ; קונטרס... מהספר זכר דוד

שיזכור האדם שמו... ; וכולל... מאות פסקים...  ...דוד זכות... ; מדור הפסוקים : ... לקט פסוקים
מרבינו... חיים קניבסקי... / ... לוקט וחובר... ]ע"י[ אברהם לוי, ראש כולל עוד יוסף חי... ומו"צ 

ורא שמינית עם תיקונים והוספות.. מודיעין עילית : אברהם לוי, תשע"ז. בקרית ספר... מהד
(002452467 ) 

 .קניבסקי, שמריהו יוסף חיים

 .יהודים --שמות אישיים 

 .ערכים לפי אלף בית --יהודים.  -- שמות אישיים

 .הלכה --שמות אישיים 

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B439.155 חכי.מל תשס"ז 

יעוץ והדרכה  - חכימי, יעקב מחבר. מלון פרסי עברי / מאת יעקב חכימי. ירושלים : מינרוה
 ( 002452212[. )2006לענייני המזרח התיכון, תשס"ז ]

 .עברית --מלונים  --פרסית 
 ספרייה :

Translation 

 

 

B450.9 יוד.דק תשע"ז 

מאת אלכסיי  / יגנסמחבר. דקדוק העברית של תעתיקי אור -1978יודיצקי, אלכסי בן יעקב, 
 ( 002447343) .[2017אליהו יודיצקי. ]ירושלים[ : האקדמיה ללשון העברית, ]תשע"ז 

 .אוריגנס

 .נסחים --יונית  --תנ"ך. 

 .דיאלקטים -- עברית

 .כתבי יד, עברית

 .חבורים קדומים --דקדוק  --עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

C2 אדל.פו תשע"ז 

( / עמוס אדלהייט. ]תל אביב[ : עמדה חדשה ; 2011-1990יות : )עמוס מחבר. פוזיצ ,אדלהיט
 ספרייה :( 002452308. )2017תשע"ז  ,עכשיו

Literature 

 

 

C2 אסי.פר תשע"ז 
אסיג, סלין מחבר. פרקי מכונות / סלין אסייג ; עורכת הספר: דנה אולמרט. תל אביב : אחוזת 

 ספרייה :( 002447857. )2017בית, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 באר.כא תשע"ז 

. 2017כאילו בחלום / אוריה באר. ]כאלו בחלום[. אזור : ספרי צמרת, תשע"ז  .באר, אוריה מחבר
 ספרייה :( 002448302)

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 בינ.זה תשע"ז 
. 2017בינה, ברוך מחבר. זה רק נראה שזה מגליד : שירים / ברוך בינה. רעננה : אבן חושן, תשע"ז 

 ספרייה :( 002451858)

Literature 

 

 

C2 הגי.וו תשע"ז-בן 

 002451873[. )2017ווקמן / מעין בן הגיא. תל אביב : עם עובד, תשע"ז ] .בן הגיא, מעין מחבר
 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 ברק.שו תשע"ז 

שומרת לילה / נועה ברקת ; עורכת: נועה שקרג'י. ]ירושלים[ : מקום לשירה,  .ברקת, נעה מחבר
 ספרייה :( 002452307) .2017תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 גאו.אל תשע"ז 
גאון, בעז מחבר. אליהו מחפש אהבה / בעז גאון ; עורכת הספר: תמר ביאליק. פארק תעשיות 

 ( 002446355[. )2017מוציאים לאור, ]תשע"ז  -ביתן -חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה

 .ספרת --ישראל  --גברים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 גדו.אי תשע"ז 

 : גדור, עזי מחבר. אישה בכל אלה / עוזי גדור ; עריכה: שירי רוזנפלד. ]אשה בכל אלה[. ירושלים

 ספרייה :( 002449340. )2017כרמל, תשע"ז 

Literature 



 

 

C2 גוט.עי תשנ"ט 
ה של אחוזת מחבר. עיר קטנה ואנשים בה מעט : סיפורים על ראשית 1898-1980גוטמן, נחום, 

אביב : -בית היא תל אביב / מסופרים ומצוירים בידי נחום גוטמן. מהדורה רביעית מיוחדת.. תל
 ( 002446607. )1999דביר, תשנ"ט 

 .ספרת -- היסטוריה --תל אביב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 גלע.פר תשמ"ד 

 002448815[ )1984פרחי אהבה / דוד גלעדי. ]אשקלון[ : ד' גלעדי, ] ..1916-2005 ,גלעדי, דוד
 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 המא.זה תשע"ז 

זה לא וידוי / רעיה המאיר ; עריכה: שושנה ויג, נורית צין. ]זה לא ודוי[.  .המאיר, רעיה מחבר
 ספרייה :( 002448319. )2017פיוטית, תשע"ז  : []נתניה

Literature 

 

 

C2 שע"זויס.יל ת 
מחבר. ילתא : רומן תלמודי / רוחמה וייס ; ערכה והביאה לדפוס: לאה שניר.  1966ויס, רחמה, 

 ( 002452518. )2017בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 
 ספרת --ילתא )אשת רב נחמן( 

 .ספרת --בבל  --עיראק  --נשים יהודיות 

 .ספרת --בבל  -- עיראק --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 זמל.בל תשע"ז 

 ( 002448597. )2017דן מחבר. בלוק / דן זמל. ירושלים : כרמל, תשע"ז  ,זמל

 .ספרת --ישראל  -- שכנים

 .ספרת --ישראל  --שכנות 

 .ספרת -- ישראל --שקום  --אוטיסטים 

 .ספרת --ישראל  --יחסי גברים ונשים 

 .ספרת -- ישראל --קשישים 
 פרייה :ס

Literature 

 

 

C2 תשע"ז חג'ב.ספ 

 .[חג'בי, יניב מחבר. ספריית הלווייתן / יניב חג'בי ; עורך הספר: עודד וולקשטיין. ]ספרית הלויתן

 ספרייה :( 002451803[. )2017מושב בן שמן : כתר, ]

Literature 

 

 



C2 טרי.ער תשע"ז 
טרינקר, אריה מחבר. ערב קיץ רך : שירים על אהבה, תשוקה, ומכאוב אחד מטריד / אריה 

 ספרייה :( 002451859. )2017משה. חיפה : פרדס, תשע"ז -עריכה: יקיר בן טרינקר ;

Literature 

 

 

C2 יפה.מב תשע"ז 
/ אילנה יפה ; העורך: גבריאל מוקד. ]תל אביב[ :  2016יפה, אילנה מחבר. מבחר שירים : עד 

 ספרייה :( 002449344) .2017עכשיו, תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 כהן.שמ תשע"ז 

 ( 002447090[. )2017בר. שמש אחרונה / ירון כהן. ירושלים : כרמל, ]תשע"ז מח -1954 ,כהן, ירון

 .ספרת --עתונאים 

 .ספרת --שחיתות )פוליטיקה( 

 .ספרת -- ישראל --רצח 

 .ספרת --חזוי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לב.אהב תשנ"ו 

. 1996פרי חמד, ס : אביב : ידיעות אחרונות-לב, יגאל מחבר. אהבה סובבת עולם / יגאל לב. תל
 ספרייה :( 002442176)

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לב.במל תשע"ז 

עריכה: ילי שנר.  ; לב, אלמה מחבר. במלוא הדופק : רישומים של רווקות מאוחרת / אלומה לב
 ( 002452207) .2017]במלא הדפק[. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .עמדות --נשים רוקות 

 .עמדות -- ישראל --ות נשים ציוניות דתי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לנד.בז תשע"א 

 : ורדי. אור יהודה-ארנה מחבר. בזה הבית / אורנה לנדאו ; עורכת הספר: עלמה כהן ,לנדאו

 ( 002451740[. )2011ביתן, ]תשע"א -זמורה

 .ספרת -- ישראל --אמהות ובנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 מאי.בו תשע"ז 
מאירי, גלעד מחבר. בוא זמני / גלעד מאירי ; עורכת: ענת זכריה. ]ירושלים[ : מקום לשירה, 

 ספרייה :( 002452293) .2017תשע"ז 

Literature 

 



 

C2 מור.שמ תשנ"ח 

 002452202. )1998אביב : מודן, -אורה מחבר. שמלת הכלה המכורה / אורה מורג. תל ,מורג
 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 מנב.הכ תשע"ז 

אבל לא באמת / אלי מנברג ; עריכה: זוהר גולדפרב. יהוד מונסון :  -הכל קרה  .מנברג, אלי מחבר
 ( 002447908. )2017אופיר ביכורים, תשע"ז 

 ספרת --מנברג, אלי 

 .ספרת --אירופה  -- משפחות יהודיות

 .ספרת -- 18-המאה ה --היסטוריה  --אירופה  --יהודים 

 .ספרת -- 19-המאה ה --טוריה היס --אירופה  --יהודים 

 .ספרת -- 20-המאה ה -- היסטוריה --אירופה  --יהודים 

 .ספרת אוטוביוגרפית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 מנש.קו תשע"ו 

מקום לשירה,  : מנשהוף, אמיר מחבר. קום / אמיר מנשהוף ; עורך הספר: נדב ליניאל. ירושלים
 ספרייה :( 002452302. )2016תשע"ו 

Literature 

 

 

C2 משע.נג תשע"ז 
משען וקנין, תמר מחבר. הנגר מהרי האטלס / תמר משען וקנין ; עורכת אורנה ריין. ]להבות 

 ( 002452591. )2017הבשן[ : הוצאה גלילית, ]תשע"ז[ 

 .ספרת --טנג'יר  --מרוקו  -- יהודים

 .ספרת --קזבלנקה  --מרוקו  --יהודים 

 .ספרת --תיטואן  --מרוקו  -- יהודים

 .ספרת --הגירה  --הודים י

 .ספרת -- יהודי מרוקו --עליה 

 .ספרת -- ישראל --יהודי מרוקו 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 נוה.אצ תשע"ז 
אביב : עולם חדש, תשע"ז -נוה, טובה מחבר. אצבעות ירח / טובה נווה ; עריכה: טל ניצן. תל

 ספרייה :( 002451806) .2017

Literature 

 

 

C2 סגל.צמ תשע"ז 
משה. ]צמאון הזמן, -מעוזיה מחבר. צימאון הזמן, רעד הגוף / מעוזיה סגל ; עריכה: יקיר בן סגל,

 ספרייה :( 002449373. )2017רעד הגוף[. חיפה : פרדס, תשע"ז 

Literature 

 



 

C2 סוב.חפ תשע"ז 

חופשת שחרור : רומן / יהושע סובול ; עורך הספר: דן שביט. ]חפשת  .סובול, יהושע מחבר
 ספרייה :( 002451850. )2017הקיבוץ המאוחד,  : Tel Aviv .[שחרור

Literature 

 

 

C2 ערמ.ספ תשע"ז 

הספור שלי לא ] .ערמוני, אורה מחבר. הסיפור שלי לא יסופר / אורה ערמוני ; עריכה: עודד פלד
 ספרייה :( 002451862. )2017יספר[. ירושלים : כרמל, תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 קדם.פת תשע"ז 
. 2017אביב : עמדה, תשע"ז -קדם, אילת מחבר. הפתח הצר : שירים / איילת קדם. תל

 ספרייה :( 002452295)

Literature 

 

 

C2 קני.וא תשע"ז 
משה. ]ואין גם שמים[. חיפה : פרדס, -קניג, ענן מחבר. ואין גם שמיים / ענן קניג ; עריכה: יקיר בן

 ספרייה :( 002451864) .2017תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 יו תשע"זשוב. 

יחזקאל מחבר. יוצא מהלב / הרב יחזקאל שובקס. ]אשדוד[ : יחזקאל שובקס ;  ,שובקס
 ( 002452402תפארת, תשע"ז. ) : []ירושלים

 .ספרת --יהדות  --הבטים דתיים  --רגשות 

 .ספרת --יהדות  --הבטים דתיים  --פסיכולוגיה( )הסתגלות 

 .ספרת -- ארחות חיים --חרדים 

 .ספרת --בות תלמידי ישי

 .ספרת דתית יהודית

 .רגשות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 שרי.טר תש"ס 

 .2000 ,אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד-שריד, ישי מחבר. טרף קל / ישי שריד. תל

(002445935 ) 

 .ספורי בלשים ומסתורין, ישראליים

 .ספרת -- ישראל --חילים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

C4 ברט.פר תשכ"ה 

 002453417. )1965פארלאג, -לאון. פרייהייט / לעאן בערטיש. בוקארעשט : ליטעראטור ,ברטיש
 ספרייה :(

Yiddish 



 

 

C4 ברי.פי תשנ"ו 
-אביב : ה. לייוויק-ברינסקי, לב. פישפאנג אין ווענעציע : לידער און פאעמעס / לעוו בערינסקי. תל

 ספרייה :( 002453420) .1996פארלאג, תשנ"ו 

Yiddish 

 

 

C4 .או תשנ"אברנ 

 : אביב-אפלען : לידער און צייכענונגען / משה בערנשטיין. תל-. אויגן1920-2006משה,  ,ברנשטין

תשנ"א  ,ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון יידישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל
 ספרייה :( 002453427. )1991

Yiddish 

 

 

C4 ברנ.או תשנ"ג 

פון משה בערנשטיין.  / סגעלאשענע ליכט : לידער און צייכענונגען. אוי1920-2006ברנשטין, משה, 
תל אביב : ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון יידישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל, 

 ספרייה :( 002453432. )1993

Yiddish 

 

 

C4 ברנ.אי תשמ"ח 

נונגען / משה בערנשטיין. אין דער שטילער שעה : לידער און צייכע .1920-2006ברנשטין, משה, 
אביב : ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון יידישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל, -תל

 ספרייה :( 002453430) .1988תשמ"ח 

Yiddish 

 

 

C4 גוט.אי תשכ"ב 
-גוטליב, נח יצחק. איידער עס ווערט נאכט / נ. י. גאטליב. מאנטרעאל : נ. י. גאטליב בוך

 ספרייה :( 002453215) .1962 ,קאמיטעט

Yiddish 

 

 

C4 גוט.גע תשי"ט 

 Old Rose printing : . געקליבענע לידער / יעקב גאטליב. מאנטרעאל1911-1945יעקב,  ,גוטליב

co., 1959. (002453219 ): ספרייה 

Yiddish 

 

 

C4 גוט.חל תש"ח 
עט און מיט דער קאמיט-גוטליב, נח יצחק. חלוצים / נ. י. גאטליב. מאנטרעאל : נ. י. גאטליב בוך

 ספרייה :( 002453221. )1948מיטהילף פון קאנאדער יידישן קאנגרעס, 

Yiddish 

 

C4 גוט.לי תש"ה 
גוטליב, נח יצחק. ליטע מיין היימלאנד / נ. י. גאטליב. מאנטרעאל : נ. י. גאטליב בוך קאמיטעט, 

 ספרייה :( 002453148. )1945

Yiddish 



 

 

C4 גוט.מי תשי"ח 
לאנד מיין לידערשע / נ.י. גאטליב. מאנטרעאל : נ. י. גאטליב בוך גוטליב, נח יצחק. מיין 

 ספרייה :( 002453146. )1958קאמיטעט מיט מיטהילף פון קאנאדער יידישן קאנגרעס, 

Yiddish 

 

 

C4 גול.מש תשל"ה 

 ספרייה :( 002453216) .1975יארק : אייגנס, -גולדקורן, יצחק. משלים / יצחק גאלדקארן. ניו

Yiddish 

 

 

C4 של"גגור.מי ת 
-/ משה גורין ; צייכענונגען: קופל גורבין. תל 1966-1971גורין, משה. מיט זיבן אויגן : לידער 

 פרייה :ס( 002453112. )1973המנורה, תשל"ג  : אביב

Yiddish 

 

 

C4 גור.של תש"ך 

. 1960תש"ך  ,אביב : מנורה-גורדין, אבא. שלמה המלך : היסטארישער ראמאן / אבא גארדין. תל
 ספרייה :( 002453115)

Yiddish 

 

 

C4 גלי.בי תשכ"ג 

 002453154) .1963 ,אביב : י. ל. פרץ-גלאצער. תל-גלצר, דוד. ביים קוואל / דוד גלילי-גלילי

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 גלנ.קר תש"ם 

אביב : י.ל. -יעקב. קריסטאבאל קאלאן : ]=קריסטאפער קאלומבוס[ / יעקב גלאנץ. תל ,גלנץ
 ( 002453143. )1980תש"ם  ,פרץ

 שירה -- לומביהקו
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 גלר.לע תשל"ח 

איירעס : ]לא ידוע[, -דאס לעבן גראמט זיך / שמואל אריה גאלער. בוענאס .גלר, שמואל אריה
 ספרייה :( 002453114) .1978

Yiddish 

 

 

C4 דיט.מא תשי"ב 

 : Los Angeles .יידיש : )צווישן פראזע און ליד'( / מאטעס דייטש-מאנדלברויט .דיטש, מטס

Atla Typesetting Co., 1952. (002453351 ): ספרייה 

Yiddish 

 



 

C4 דיט.צו תשי"ט 
-יידיש : געזאמלטע לידער און פאעמעס / מאטעס דייטש. תל-דיטש, מטס. צום נאענטסטן שטערן

 ספרייה :( 002452892. )1959אביב : י. ל. פרץ, 

Yiddish 

 

 

C4 דן.אין תשי"ט 
 002453442. )1959יארק, נ.י. : איקוף, -פאעמען. ניו דן, שמואל. אין לאסט פון טעג : לידער און

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 וול.קר תשנ"א 

טוב, תשנ"א -לידער, פאעמעס, עסיי / דוד וואלפע. יאהאנעסבורג : דאוו : וולפה, דוד א. קריקוועג
 ספרייה :( 002453453. )1991

Yiddish 

 

 

C4 וור.דא תשל"ה 
 002453495. )1975ה ווארזאגער. תל אביב : י.ל. פרץ, וורזוגר, יעקב. דא גייט אויף די זון / שלמ

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 וור.יא תשמ"ו 

-אביב : ישראל-פאעמע / שלמה ווארזאגער ; מ. ברנשטיין. תל :וורזוגר, שלמה. יאמערגעזאנג 
 ספרייה :( 002453488) .1987בוך, תשמ"ז 

Yiddish 

 

 

C4 ופר.נא תשל"ו 

 002453480. )1976אביב : י.ל. פרץ, -ועפרינסקי. תלנאכטפייערן / ראשעל ו .ופרינסקי, רשל
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ז'יכ.שו תשכ"ב 

יארק : מיטהילף פון -שווייגנדיקע טירן : לידער / רייזל זשיכלינסקי. ניו .-1910ז'יכלינסקי, ריזל, 
 ספרייה :( 002452567. )1962קלוב, -יידישן פ.ע.נ.

Yiddish 

 

 

C4 זרצ.או תשכ"ח 

יארק : פריינטלעכע -ניו .. און ער האט געזונגען : לידער / הינדע זארעצקי-1899זרצקי, הינדה, 
 ספרייה :( 002453155. )1968ארגאניזאציעס, 

Yiddish 

 

 

  



 

C4 זרצ.צו תשל"ט 
יארק : ברידער שולזינגער, -אביב / הינדע זארעצקי. ניו-. צו די ברעגן פון תל-1899זרצקי, הינדה, 

 ספרייה :( 002453158. )1979

Yiddish 

 

 

C4 חסי.שא תשל"ה 
חסיד, מרדכי. א שאטן טראגט מיין קרוין / מ. חסיד ; פארטרעט און אילוסטראציעס פון בען ; 

אותיות געצייכנט פון יחיאל שיינבלוים. מאנטרעאל, קאנאדע : מ' חסיד בוך פאנד קאמיטעט, 
 ספרייה :( 002453111) .1975תשל"ה 

Yiddish 

 

 

C4 חסי.שט תשמ"א 

ן אייביקייט / מ. חסיד ; אילוסטראציעס פון יאן מענזעס ; אותיות שטויב או .חסיד, מרדכי
 .1981געצייכנט פון יחיאל שיינבלום. מאנטרעאל קאנאדע : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשמ"א 

 ספרייה :( 002453113)

Yiddish 

 

 

C4 חרץ.אנ תשנ"ד 

איזיו -יכנטאנפאס, אין פראפיל און הינטער די פלייצעס / מאיר חרץ ; הילע געצי .חרץ, מאיר
 ספרייה :( 002452891. )1993אביב : י.ל. פרץ, תשנ"ד -תל .שערף

Yiddish 

 

 

C4 חרץ.גע תשמ"ד 

ירושלים : "אייגנס", תשמ"ד  .חרץ, מאיר. געקליבענע לידער און געציילטע פאעמעס / מאיר חרץ
 ספרייה :( 002453364. )1983

Yiddish 

 

 

C4 חרץ.נא תשנ"ב 

סענטענצן, אויף מיין חשבון / מאיר  ,ערבוך( : א ביסל פראזעחרץ, מאיר. נאכן סך הכל דריי : )ליד
 ספרייה :( 002452563. )1992חרץ. ירושלים : אייגנס, תשנ"ב 

Yiddish 

 

 

C4 טננ.או תשי"ז 
טננבוים, שיע. און די ערד באשטייט אויף אייביק : דערציילונגען / שייע טענענבוים. ניו יארק : 

 ספרייה :( 002452536. )1957]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 טננ.אי תשי"א 

ארויסגעגעבן מיט  : טננבוים, שיע. אין גאט'ס געשטאלט : מיניאטורן / ש. טענענבוים. ניו יארק
 ספרייה :( 002452638. )1951דער מיטהילף פון דוד אידנאטאוו ליטעראטור פאנד, 

Yiddish 

 



 

C4 טננ.אי תשכ"ה 
. 1965יארק : ציקא, -. ]איזיק אשמדאי[. ניוטננבוים, שיע. אייזיק אשמדאי / ש. טענענבוים

 ספרייה :( 002452634)

Yiddish 

 

 

C4 טננ.אי תשכ"ז 

 : יארק-טננבוים, שיע. איוב פון לעמבערג : זכרונות און דערציילונגען / ש. טענענבוים. ניו

KNIGHT PRINT. CORP., 1967. (002452526 ): ספרייה 

Yiddish 

 

 

C4 טננ.אי תשל"ג 
יארק : -קייסערס וויינשענק : זכרונות און עסייען / שיע טענענבוים. ניו טננבוים, שיע. אין דעם

 ספרייה :( 002452560[. )1973ציקא, ]

Yiddish 

 

 

C4 טננ.אמ תש"ך 
טננבוים, שיע. דער אמת זאל זיין דיין שטערן : ... אויטאביאגראפישע שריפטן ... / ש. טענענבוים. 

 ספרייה :Futuro Press, 1960. (002452637 ) : יארק-ניו

Yiddish 

 

 

C4 טננ.די תשט"ו 

 002452641. )1955נאבעל,  : יארק-טננבוים, שיע. דיכטער און דורות : עסייען / ש. טענענבוים. ניו

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 טננ.הא תשי"ד 

מוציא לאור לא ] : טננבוים, שיע. א האנט פארשרייבט : מיניאטורן / ש. טענענבוים. ניו יארק
 ספרייה :( 002452882. )1953ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 טננ.לע תשל"ב 

יארק : ציקא, ]תשל"ב[. -ניו .טננבוים, שיע. דער לעצטער עדות : דערציילונגען / שיע טענענבוים
 ספרייה :( 002452627)

Yiddish 

 

 

C4 טננ.מי תשמ"ז 

יארק -זכרונות / שיע טענענבוים. ניו ,טננבוים, שיע. מיטננאכט אין ווארשע : דערציילונגען, עסייען
 ספרייה :( 002452559. )1987ציקא, : 

Yiddish 

 

 

  



 

C4 טננ.סע תשל"ו 
-טננבוים, שיע. די סעודה פון ווארט : די גרויסקייט פון קליינעזאכן / שיע טענענבוים ; דאס שער

בארימטן סקולפטאר און מאלער חיים גראם ; דאס בילד פונעם -בלאט איז געצייכנט דורכן וועלט
 .[יארק : ציקא, ]תשל"ו-בארימטן מאלער מאנע קאץ. ניו-מחבר איז געצייכנט דורכן וועלט

 ספרייה :( 002452561)

Yiddish 

 

 

C4 טננ.שר תש"ז 
יארק : -טננבוים, שיע. די שריפט אויפן האריזאנט : דערציילונגען און עסייען / ש. טענענבוים. ניו

 ספרייה :( 002452562. )1947]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 טננ.שר תשכ"ג 

 KNIGHT PRINTING : ם, שיע. דער שר פון לעבן / ש. טענענבוים. ניו יארקטננבוי

CORPORATION,  פרייה :ס( 002452532. )1963תשכ"ג 

Yiddish 

 

 

C4 טרי.בי תשל"ח 
. 1978יארק : שלום, -יארק : ראמאן / ל. טרייסטער. ניו-טריסטר, ליזר. ביי די טייכן פון ניו

 ספרייה :( 002453157)

Yiddish 

 

 

C4  תש"ויונ.אי 

לידער און פאעמעס( / משה יונגמאן. רוים : גורדוניה אין איטליא, ) :יונגמן, משה. אין הינערפלעט 
 ספרייה :( 002453455. )1946

Yiddish 

 

 

C4 יונ.אי תשי"ד 
יונגמן, משה. אין שאטן פון מולד : לידער און פאעמען / משה יונגמאן. פאריז : די גאלדענע פאווע, 

 ספרייה :( 002453457) .1954תשי"ד 

Yiddish 

 

 

C4 יונ.אי תשל"ז 

-אביב : ישראל-אין לאנד פון אליהו הנביא : לידער און פאעמעס / משה יונגמאן. תל .יונגמן, משה
 ספרייה :( 002453450. )1977תשל"ז  ,בוך

Yiddish 

 

 

C4 יונ.וו תשכ"ה 

 002453379) .1964יונגמן, משה. ווייסע טויערן / משה יונגמאן. תל אביב : י.ל. פרץ, תשכ"ה 

 ספרייה :(

Yiddish 

 



 

C4 יונ.מי תשמ"א 

בוך -אביב : ישראך-משה. מיין טאטנס פרנסות : ליד און באלאדע / משה יונגמאן. תל ,יונגמן
 ספרייה :( 002453433. )1981שאפונג, תשמ"א -הילפספאנד פאר יידיש

Yiddish 

 

 

C4 יונ.רע תשל"ג 
 002453440. )1973בוך, תשל"ג -אביב : ישראל-בויגן צוקאפנס : לידער. תל-יונגמן, משה. רעגן

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 יונ.שט תשמ"ה 
. 1985אביב : י.ל. פרץ, תשמ"ה -יונגמן, משה. שטערן דערקענען דיך : לידער / משה יונגמאן. תל

 ספרייה :( 002453449)

Yiddish 

 

 

C4 יונ.שמ תשכ"ט 
הקדש[. תל אביב : יונגמן, משה. שמייכלען פון ארץ הקודש : משה יונגמאן. ]שמייכלען פון ארץ 

 ספרייה :( 002453421) .המנורה, תשכ"ט

Yiddish 

 

 

C4 ליפ.פא תשי"ג 

 ספרייה :( 002452954. )1953יארק : אמכא, -ליפצין, סם. פאר פרייד און פרידן / סעם ליפצין. ניו

Yiddish 

 

 

C4 סלו.צע תשכ"ה 
סלאוועס. פאריז : סלובס, חיים. צען ברידער זיינען מיר געוועזן... : דראמע אין דריי אקטן / ח. 

 ספרייה :( 002453336) .1965 ,אויפסניי

Yiddish 

 

 

C4 פוד.לי תשמ"ט 

. 1989פרץ, תשמ"ט  .אביב : י.ל-פודריצ'יק, אליעזר. ליד און תפילה / אליעזר פאדריאטשיק. תל
 ספרייה :( 002453507)

Yiddish 

 

 

C4 פוס.לע תשכ"ח 
. 1969אביב : ]לא ידוע[, תשכ"ח -תלליפקינד. -ליפקינד, דבורה. די לעצטע טרער / דבורה פוס-פוס

 ספרייה :( 002452893)

Yiddish 

 

 

  



C4 פוק.אכ תשל"ד 
-פוקס, חיים ליב. דער אכטער הימל : לידער, תפילות, פאעמעס פון מיין וועלט און פון מיין ארץ

 ספרייה :( 002453452. )1974יארק : ציקא, -ישראל / חיים לייב פוקס. ניו

Yiddish 

 

 

C4 פוק.זו תשל"ב 

ספרייה ( 002453451. )1972חיים לייב פוקס. חיפה : חיפה, תשל"ב  /יים ליב. זונפארגאנג פוקס, ח
: 

Yiddish 

 

 

C4 פל.מענ תשכ"ה 

 002453110. )1965איקופ,  : New York .ילין, שרה. מענטש און צייט / שרה פעל יעלין-פל
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 פלו.שט תש"ן 
פאעמעס / חיים פלאטקין ; פארטרעט געצייכנט: פלוטקין, חיים. שטעגן אין ליכט : לידער און 

 ספרייה :( 002453109. )1990בוך, תש"ן -אביב : ישראל-תל .פלאטקין-נעמי קאץ

Yiddish 

 

 

C4 פרץ)פרץ( תרצ"ה 

לאקס. ווארשע : -ראזא[ פרץ] .לקס, רוזה. ארום פרצן : )זכרונות און באטראכטונגען( / ר-פרץ
 ( 002451710. )1935ליטערארישע בלעטער, 

 .פרץ, יצחק ליב

 .ביוגרפיה --סופרים יידיים 

 .ביוגרפיה -- סופרים יהודיים
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 קוט.סו תשע"ז 
אביב -קוטלרמן, בוריס מחבר. דער סוד פון ווייסע בערן : זיבן נאוועלעס / בערל קאטלערמאן. תל

 ספרייה :( 002452489. )2017תשע"ז  ,: המחבר

Yiddish 

 

 

C4 קופ.גא תשל"ט 

דראמאטישע פאעמע /  : . גאז און וויירויך : שיילאק און דזשעסיקע1905-1987קופרשמיד, ליבל, 
 ספרייה :( 002452516. )1979יידיש, תשל"ט -אביב : פלו-לייבל קופערשמיד. תל

Yiddish 

 

 

C4 קופ.פס תשל"ח 

-. תלפסחדיקע כוסעלעך : לידער און פאעמעס / לייבל קופערשמיד .1905-1987קופרשמיד, ליבל, 
 ספרייה :( 002452521) .1978יידיש, תשל"ח -אביב : פלו

Yiddish 



 

 

C4 קרמ.וו תשל"ג 

רחל. וואלקנס ווילן וויינען / רחל קראמף ; ציכענונגען פון תמי ספיר. תל אביב : י"ל פרץ,  ,קרמף
 ספרייה :( 002452883. )1973תשל"ג 

Yiddish 

 

 

C4 רוב.דע תשל"ח 

. 1978י"ל פרץ, תשל"ח  : גען / יוסף רובינשטיין. תל אביב.. דערזעונ1905-1978רובינשטין, יוסף, 
 ספרייה :( 002452956)

Yiddish 

 

 

C4 רוב.מי תשי"ג 

הילע געצייכנט:  ; רובין, הדסה. מיין גאס איז אין פענער / הדסה רובין ; רעדאקטאר: ד. ספארד
 ספרייה :( 002452894. )1953י.רייזמאן. ווארשע : יידיש בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 טרוב.נא תש" 

נאכט אויף נאלעווקעס / יוסף רובינשטיין ; די צייכענונגען צום  .1905-1978רובינשטין, יוסף, 
ערשטען טייל... מענדל רייף ; צייכענונגען צום צוויטן טייל... אברהם וואלקאוויטש. ניו יארק : 

 ספרייה :( 002452961. )1949]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 רוז.בר תשנ"ב 

. 1992י.ל. פרץ, תשנ"ב  : אביב-חוה. בריוו צו אבראשען : )ראמאן( / חוה ראזענפארב. תל רוזנפרב,
 ספרייה :( 002453517)

Yiddish 

 

 

C4 רוי.או תשל"ה 

אביב : המנורה, -תל .רויטמן, אפרים. אויפן אינדזל פון זען : לידער און פאעמען / אפרים רויטמאן
 ספרייה :( 002452959. )1975תשל"ה 

Yiddish 

 

 

C4 מי תשס"גריא. 

מאקס ריאנט ;  /ריאנט, מקס. מיט די אויגן פון מיין הארץ : לידער, באלאדעס, פאעמעס 
. 2003לייוויק, תשס"ג  .אביב : ה-רעדאקטור און קארעקטור: מ. פעלזענבאום און ל. רחמן. תל

 ספרייה :( 002453504)

Yiddish 

 

C4 רכט.פא תשמ"ה 

לעבן, תשמ"ה -ניי : אביב-/ ישעיהו רעכטער. תלרכטר, ישעיהו. דאס פארלוירענע קינד : ראמאן 
 ספרייה :( 002453515. )1985

Yiddish 



 

 

C4 רכט.פא תשנ"ד 

בוך, -ישראל :אביב -רכטר, ישעיהו. פארבארגענער אויגנבליק : נאוועלע / ישעיהו רעכטער. תל
 ספרייה :( 002453513. )1994תשנ"ד 

Yiddish 

 

 

C4 רכט.פו תשמ"ו 
. 1986אביב : ניי לעבן, תשמ"ו -ייד : ראמאן / ישעיהו רעכטער. תלרכטר, ישעיהו. פון ליידן צו פר

 ספרייה :( 002453514)

Yiddish 

 

 

C4 רסק.זל תשי"א 

 פרייה :ס( 002453508) .1951רסקין, מרים. זלאטקע / מרים ראסקין. ניו יארק : אונזער צייט, 

Yiddish 

 

 

C4 רפ.ביי תשל"ח 

 .1978גען : חיים דינר. ירושלים : אייביק, רפ, נחמן. ביים פייערטויער / נחמן ראפפ ; צייכענונ

 ספרייה :( 002453511)

Yiddish 

 

 

C4 רפ.ליד תשל"ט 

ספרייה ( 002453512. )1979רפ, נחמן. חלום מיין חלום : לידער / נחמן ראפפ. ירושלים : אייביק, 
: 

Yiddish 

 

 

C4 רפפ.דו תרפ"ה 

. 1925אידיש, -דורך פייערווענט / אהרן ראפאפארט. נויארק : ניי .1895-1964רפפורט, אהרן, 
 ספרייה :( 002453506)

Yiddish 

 

 

C4 שבח.צי תש"ד 

אברהם שבח ; אילוסטרירט פון יצחק מונאקער. בוענאס איירעס :  / לידער-שבח, אברהם. צייט
 ספרייה :( 002452566. )1944תש"ד  ,[]מוציא לאור לא ידוע

Yiddish 

 

 

C4 שופ.קו תש"ל 

אביב : י.ל. פרץ, -תל .יוסף פאלק -פמן, גרשם. קורצע דערציילונגען / גרשון שאפמאן ; יידיש שו
 ספרייה :( 002453434תש"ל. )

Yiddish 

 

 

  



 

C4 שור.הא תשמ"ד 

. 1984י.ל. פרץ,  : . הארבסטיקער פייער / שלמה שווארץ. תל אביב1907-1988שורץ, שלמה, 
 ספרייה :( 002453437)

Yiddish 

 

 

C4 שור.וו תשל"ה 

. 1975המנורה, תשל"ה  : אביב-. ווונדן און ווונדער / שלמה שווארץ. תל1907-1988ורץ, שלמה, ש
 ספרייה :( 002453438)

Yiddish 

 

 

C4 שור.שט תשמ"ט 

ל. פרץ, תשמ"ט  .אביב : י-. שטאלענער אוניווערס / שלמה שווארץ. תל1907-1988שורץ, שלמה, 
 ספרייה :( 002453454. )1989

Yiddish 

 

 

C4 "השטי.חל תשכ 
בלאט און צייכנונגען -. דער חלום איז מיין עדות / מאיר שטיקער; שער1905-1983שטיקר, מאיר, 

 ספרייה :( 002453415. )1965תשכ"ה  ,Der Kval : מ. סאיער. ניו יארק -

Yiddish 

 

 

C4 שטי.יי תשי"ח 

ם חיי -יידישע לאנדשאפט / מאיר שטיקער ; צייכענונגען שער בלאט  .1905-1983שטיקר, מאיר, 
 ספרייה :( 002453409. )1958-1970ל. פרץ, תשל"א  .אביב : י-גראס. תל

Yiddish 

 

 

C4 שינ.פא תשכ"ט 
-ניו-שינוק, אברהם. פאעמעס / אברהם שיינוק ; הילע און צייכענונגען פון מארק רודניצקי. פאריז

 ספרייה :( 002453509. )1969יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 שכט.בי תשנ"ד 
. 1994יארק : יידישע קולטור, -אקער / עלי שעכטמאן. ניו-. ביים שקיעה1908-1996, עלי שכטמן

 ספרייה :( 002453446)

Yiddish 

 

 

C4 שכט.פל תשס"ג 

ווישוואנאט ; איבערזעצונגען -פלוצעמדיקער רעגן : לידער / גיטל שעכטער .וישונט, גיטל-שכטר
בוך, -אביב : ישראל-שבע צוקער. תלפון יחיאל אבא סאנדלער און שלום בערגער ; הקדמה פון 

 ספרייה :( 002453425) .2003

Yiddish 

 

 



C4 שלו.לי תשכ"ד 
אביב : י.ל. פרץ, -שלום, ש. לידער און פאעמעס / ש. שלום ; איבערגעזעצט פון חיים בארקאן. תל

 ספרייה :( 002453516) .1964תשכ"ד 

Yiddish 

 

 

C4 שנה.מי תשכ"א 

 .שמעון פאגעלמאן -דער / שלמה שנהוד ; צייכענער שלמה. מיט חלום איבער תהום : לי ,שנהוד

 ספרייה :( 002453510. )1961אביב : מנורה, תשכ"א -תל

Yiddish 

 

 

C4 שפי.או תש"ט 

בוך, -לודזש : יידיש-ווארשע .שפיגל, ישעיהו. און געווארן איז ליכט : )לידער( / ישעיהו שפיגל
 ספרייה :( 002453416. )1949

Yiddish 

 

 

C4 שפי.או תשכ"ט 

המנורה, תשכ"ט  :אביב -לט, אלכסנדר. אומרויקע אותיות / אלכסנדר שפיגלבלאט. תלשפיגלב
 ספרייה :( 002452565. )1969

Yiddish 

 

 

C4 שפי.או תשמ"ד 
חופה / מ.מ. שאפיר. מאנטרעאל : ]מוציא לאור לא ידוע[, -שפיר, משה מרדכי. אונטער דער שטערן

 ספרייה :( 002453418. )1984

Yiddish 

 

 

C4 שפי.פא תשל"ג 
שפיגלבלט, אלכסנדר. פאפירענע זעגלען : לידער / אלכסנדר שפיגלבלאט ; הילע און צייכענונגען: 

 ספרייה :( 002453422. )1973ד. גרעבו. תל אביב : די גאלדענע קייט, 

Yiddish 

 

 

C4 שפי.פל תשכ"ו 
. 1966בוך, -אביב : ישראל-שפיגל, ישעיהו. פלאמען פון דער ערד : ראמאן / ישעיהו שפיגל. תל

 ספרייה :( 002453444)

Yiddish 

 

 

C4 שפי.קר תשל"ג 

. 1973בוך, תשל"ג -אביב : ישראל-דערציילונגען / ישעיהו שפיגל. תל : שפיגל, ישעיהו. די קרוין
 ספרייה :( 002453435)

Yiddish 

 

 

  



 

C4 שפי.שא תשס"ג 
שפיגלבלט, אלכסנדר. שאטנס קלאפן אין שויב : דריי דערציילונגען / אלכסנדר שפיגלבלאט. תל 

 ספרייה :( 002452564) .2003 ,בוך-יב : ישראלאב

Yiddish 

 

 

C4 שפי.שט תשכ"ו 

 .1966אביב : י.ל. פרץ, תשכ"ו -ישעיהו. שטיגן צום הימל / ישעיהו שפיגל. תל ,שפיגל

 ספרייה :( 002453447)

Yiddish 

 

 

C4 שקל.אי תשל"ה 

 .1975של"ה אין דמיון פארזיגלט / משה שקליאר. תל אביב : י.ל. פרץ, ת .-1920 ,שקליאר, משה

 ספרייה :( 002453377)

Yiddish 

 

 

C4 שקל.אי תשמ"א 

אין צווישן גרין : לידער / משה שקליאר. תל אביב : י.ל. פרץ, תשמ"א  .-1920 ,שקליאר, משה
 ספרייה :( 002453378) .1981

Yiddish 

 

 

C4 שקל.לי תשמ"ח 

. 1988 בוך, תשמ"ח-אביב : ישראל-ליד און לעבן / משה שקליאר. תל .-1920 ,שקליאר, משה
 ספרייה :( 002453156)

Yiddish 

 

 

C4 שר.או תש"א 
יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, -שר, זליג. אויף אלטער און נייער ערד : דערציילונגען / ז. שער. ניו

 ספרייה :( 002453428) .1941

Yiddish 

 

 

C7 גינ.סמ תרצ"א 
העבודה במפעל חוליות משלשלת -גינזבורג, משה מחבר. סמבטיון : חוברת הומוריסטית : חוליות

הירדן / אשר חוברו יחד לפי התכנית בהשתתפות כל פועלי המפעל על מהנדסיו ומנהליו ; בעריכת 
 ( 002452608יתושי ]משה גינזבורג[. חיפה : דפוס אמנות, תרצ"א. ) 'מ

 .הומור --נהרים  --ישראל  -- חשמל, יצור

 .הומור עברי

 .הומור --נהרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

  



 

C208 דבו.אל תשע"ו 

אביב : -[. תל2016אחרים[. ]דבור  16-בוגרי מנשר / גל עזרן ]ו - : אסופת פרוזה ושירה 2016דיבור 
 ספרייה :( 002438945. )2016גלריה, מרכז תרבות,  ,מנשר לאמנות, מכללה

Literature 

 

 

C208 ספר.עק תשל"ח 

אביב : -מריצה רוסמן. תל :עקסט ; ביצו-שנה / עריכה: איתמר יעוז 20ספר עקד : מבחר שירה : 
 ( 002447674. )1978עקד, תשל"ח 

 .קבצים -- עברית, שירה מודרנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C208 עטר.קו תשע"ז 

 .שנה לפרס / כתבו וערכו: נורית גוברין, רחל סטפק 70עטרת קוצים : דברי סופרים בפרס ברנר, 

 ( 002448602. )2017אביב : גוונים, תשע"ז -תל

 .ר, יוסף חייםברנ

 .ישראל --פרסים ספרותיים 

 .עברית, ספרות מודרנית

 .ישראל --סופרים עבריים 

 .ישראל --עברית  ,נאומים והרצאות
 ספרייה :

Literature 

 

 

C209 פרי.בכ תשע"ז 
מחבר. בכבשונו של פולמוס : פרקים בספרות הפולמוס בין  -1939פרידלנדר, יהודה בן שמעון, 

אוניברסיטת בר אילן,  : גן-עשרה / יהודה פרידלנדר. רמת-במאה התשערבנים למשכילים בליטא 
 ( 002453093. )2017תשע"ז 

 .גורדון, יהודה ליב

 .שטרן, יוסף זכריה בן נתן

 .לילינבלום, משה ליב

 .פינס, יחיאל מיכל

 .ליטא -- רבנים

 .השכלה )תנועה יהודית( והלכה

 .היסטוריה ובקרת --סטירות, עברית 

 .ליטא --ה יהודית( השכלה )תנוע

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות תקופת ההשכלה 

 (יהדות)חבורי פולמוס 
 פרייה :ס

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

C707.4 תער.הע תשי"ז 

תערוכת העתונות ] ...תערוכת העתונות ההיתולית : שהופיעה בארץ לקראת חגי תשרי : רשימה
החברה הישראלית  ;ברסיטה העברית ההתולית[. ירושלים : מוסד הלל ל"בני ברית" ע"י האוני

 ( 002452617. )1957עם", תשי"ז -לפולקלור "ידע

 .תערוכות -- הומור עברי

 .תערוכות --היסטוריה  --ישראל  --עתונות 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

D02 ליט.מא תרע"ה 

. ליטווין. מאמענטען און פערזאנען אין דער אידישער געשיכטע / א .מחבר 1862-1943ליטוין, א., 
 ( 002453403) 1915פאלקסבילדונג,  : ניוָארק

 .135-לפנה"ס 168 --היסטוריה ישראלית 

 .ביוגרפיה --יהודים 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

D17 יוס.יי תרפ"ג 

 ; ...(יוסף בן מתתיהו מחבר. די אידישע מלחמות / פון יוסף בן מתתיהו הכהן )יוסיפוס פלאוויוס

א.  .פון ז. קאלמאנאוויטש. ]מלחמת היהודים[. ווילנע : באיבערגעזעצט... אויף אידיש... 
 ( 002451748. )1923קלעצקין, 

 .ביוגרפיה --היסטוריונים יהודיים 
 היסטוריוגרפיה -- 70- --היסטוריה ישראלית 

 מקורות -- , המרד66-73 --היסטוריה ישראלית 

 .מקורות -- 135-לפנה"ס 168 --היסטוריה ישראלית 

 .סטוריה צבאיתהי --ישראל 

 .מקורות -- 70-לפנה"ס 586 --היסטוריה  --ירושלים 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

D47 לוי.עק תש"ס 
לוין, איתמר מחבר. עקבות דמים : עדויות ומסמכים על שוד רכושם של קורבנות השואה / איתמר 

 ( 002448084. )1999מצעד החיים, תש"ס  -חיפה?[ : המרכז למורשת הגבורה היהודית ] .לוין

 .אירופה --החרמת רכוש אויב  -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --אירופה  -- רכוש יהודי

 .ספורים אישיים --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

D81 פלא)משכ( תשע"ז 
המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי 

 .[2017זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ז בעריכת  / היהדות

(002451663 ) 
 פלאי, משה

 .היסטוריה --השכלה )תנועה יהודית( 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

D472 אור.בנ תשע"ו 
מוסלמי -בכפר הצ'רקסיאורון, יאיר מחבר. הבנאליות של החמלה : על הצלת ילדים יהודים 

/ יאיר אורון ; עורכת: טובה צורף. ]הבנליות של החמלה[. תל אביב :  1942-בסלניי שבקווקז ב
 ( 002427900. )2016רסלינג, 

 .קוקז -- פעלות הצלה --שואה 

 .קוקז --ילדים בשואה 

 .קוקז --ילדים מסתרים בשואה 

 .היסטוריה --קוקז  --צ'רקסים 

 .קוקז -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .קוקז -- חסידי אמות העולם בשואה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D608.1 נור.גע תר"ס 

מקס מחבר. געקליבענע ציוניסטישע שריפטען / פון מאקס נארדוי, ארויסגעגעבען צו זיין  ,נורדוי
 ( 002451725קעמפפער, ]תר"ע לערך[. ) : New York .יעהריגען יובילעאום-60

 .ציונות
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

D642 מזר.בו תש"ב 

תש"ב... / רעדאגירט דורך י. ל. חדקל... בוענאס -יאריגען יובילעאום, תרס"ב 40צום  :מזרחי בוך 
 ( 002451703. )1942איירעס : מרכז הסתדרות המזרחי אין ארגענטינע, 

 (ארגנטינה)המזרחי 

 .ארגנטינה --ציונות דתית 

 .ארגנטינה -- ציונות
 ספרייה :

Yiddish 

 

D645 חזן.אר תרצ"ח 
וועג / יעקב חזן. ווארשע : הנהגה העליונה פון השומר -חזן, יעקב מחבר. ארץ ישראל אויפן שייד

 ( 002451713. )1938הצעיר, 

 .השומר הצעיר

 .ציונות סוציאליסטית

 .1917-1948 --פוליטיקה וממשל  -- ישראל
 ספרייה :

Yiddish 



 

 

E14 דין.מה תשס"ט 
דרך מחוייכים / עם דודו דיין. ]תל אביב[ : -סיפורי 88? : 2000 דין, דוד מחבר עורך. מה, כבר

 ( 002452523. )1999צופית, תשנ"ט 

 .טיולים --ישראל 

 .תאור וסיור --ישראל 

 .מדריכים -- ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשס"ט (שני-אפנ)בר 

שני -שולמית בר :ע"ינייסר / נאסף ונחקר  -שני, שולמית מחבר. תולדות משפחת אפנשטין -בר
ניסר[.  -(. ]תולדות משפחת אפנשטין 6(, שמעון )מופי( אפנשטין )דור 6לבית אפנשטין )דור 

 ( 002452478. )2009]ישראל[ : ]משפחת אפנשטין[, תשס"ט 

 (משפחה)אפנשטין 

 (ניסר )משפחה

 .ברלין --גרמניה  --משפחות יהודיות 

 .פולין --משפחות יהודיות 

 .מקורות -- 19-המאה ה --היסטוריה  --ברלין  --ניה גרמ --יהודים 

 .מקורות -- 19-המאה ה --היסטוריה  --פולין  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ז (חור-אשכ)בן 
חורין, דן מחבר. חוכמת המהסס : חייו והשקפת עולמו של ראש הממשלה השלישי של מדינת -בן

 ( 002452022) .2017רין. ]חכמת המהסס[. חולון : אוריון, חו -ישראל, לוי אשכול / דניאל בן

 .אשכול, לוי

 .ביוגרפיה --ישראל  --ראשי ממשלה 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- מדינאים

 .ביוגרפיה -- ישראל --פוליטיקאים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 אבי.חצ תשע"ו-בן 
-הילד העברי הראשון / איתמר בן בן אבי, איתמר מחבר. החצוף הארצישראלי : פרקים מחייו של

ראשון  ..אב"י ; עורכת: נוית בראל ; ערכה וכתבה הערות: מיכל זמיר. מהדורה מחודשת ומוערת
 ( 002435342. )2016לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .איתמר ,בן אבי

 .תחיה --עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E092 לוי.במ תשע"ז 
במלחמה אין לילדים מה לעשות : יומן מלחמה / רונית לוי וייס ; איורים:  ויס, רונית מחבר.-לוי

 ( 002448995. )2017תשע"ז  ,77גלעד. ]תל אביב[ : ספרי עתון -הדר ראובן ; עריכה: עמית ישראלי

 .יומנים --ויס, רונית -לוי

 .ספורים אישיים -- מלחמת ששת הימים

 .ביוגרפיה --ישראל  --נערות 

 .גרפיהביו -- נתניה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ז (מור)מור 

אזור : ספרי  .מחבר. טעם הארץ : יקב מורד, סיפור הצלחה / יעקב מורד -1944מורד, יעקב, 
 ( 002442129. )2017צמרת, תשע"ז 

 -1944מורד, יעקב, 

 אתי ,מורד

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי עיראק 

 .ישראל --יקבים 

 .היסטוריה --ישראל  -- יין ויצורו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשע"ז (פבז)חור 
חורב, שי מחבר. "ויהי בנה עיר" : שמואל יוסף פבזנר מבוני חיפה העברית וממייסדי שכונת "הדר 

 ( 002440464. )2017הכרמל" / שי חורב. חיפה : דוכיפת, תשע"ז 
 1878-1930פבזנר, שמואל יוסף, 

 (הדר הכרמל )חיפה : שכונה

 .בנינים ומבנים --חיפה 

 .היסטוריה -- חיפה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.211 לא.ביפ תש"ע 
לא ביפו ולא בתל אביב : סיפורים, עדויות ותעודות משכונת שפירא / עורכים: מוקי צור ושרון 

 ( 002445378. )2010אביב : בבל, תש"ע -רוטברד. תל

 .ביבתל א --ישראל  --הבטים חברתיים  --שכונות 

 .גאוגרפיה היסטורית --תל אביב 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --תל אביב 

 (שכונה : שכונת שפירא )תל אביב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E113.215 פור.קי תשע"ז 
נעמן ויוסף -נעמן, יעל מחבר. קיסריה העתיקה : שימור אתר מורשת ופיתוחו / יעל פורמן-פורמן

 ( 002452276. )2017תשע"ז פורת. ירושלים : רשות העתיקות, 

 .קיסריה --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .עתיקות --קיסריה 

 .תאור וסיור -- קיסריה

 .היסטוריה --קיסריה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.241 ספו.מע תשכ"ט 
ספורי מערת המכפלה : וואס דער אמעריקאנער אמבאסאדאר ה' מארגענטוי האט געזעהן... : 

י... מעשיות וועלכע זענען געזאמעלט געווארען פון פיעל הונדערטער יאהרען... / בעשרייבונג פון ד
דאס אלעס האבען מיר מעתיק געווען פון דעם... ספר שערי ירושלים וועלכעס איז גיווען געדרוקט 

איבערגעזצט דורך ה' פ.ג. ירושלים : ישיבת קודש  ... ; אין ירושלים מיט הונדערט יאהר צוריק
 ( 002448749צ'ד'ק'נ'ו' ו'ג'ו'א'ל'נ'ו' ]תשכ"ט[. ) 'י'ב'ו'א' מ'ש'י'חהילולים, 

 (חברון)מערת המכפלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.26 רצו.עז תשע"א 

תל ] .www.Ronilevit.com :/ עיצוב 2011רצועת עזה ]חומר כרטוגרפי[ : מפת תנועה וגישה יולי 
 ( 001222124) .2011תשע"א[ מרכז לשמירה על הזכות לנוע, ] -אביב[ : גישה 

 .הרשות הפלשתינאית

 .גבולות

 (אזור)עזה 

MP 

History 

 

 

E114 אור.לכל תשע"ז-גל 
אור. -מסלולי סיור בירושלים / ערן ודוד גל 50אור, ערן מחבר עורך. לכל אחד ירושלים : -גל

 ( 002452136. )2017מהדורה שנייה.. ירושלים : מסלולים, טיילות והוצאה לאור, תשע"ז 

 .תאור וסיור --ירושלים 

 .מדריכים --ירושלים 

 .טיולים -- ירושלים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E114 חסו.או תשע"ז 
/ ניר חסון ; עורכים:  2017-1967חסון, ניר מחבר. אורשלים : ישראלים ופלסטינים בירושלים, 

 .2017חמד, יהודה מלצר, מולי מלצר. תל אביב : ספרי עליית הגג : ידיעות אחרונות : ספרי 

(002448654 ) 

 .ירושלים --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ירושלים -- ישראל --יהודים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים  --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים  --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .20-המאה ה --ריה היסטו --ירושלים 

 .21-המאה ה --היסטוריה  -- ירושלים

 .יחסים אתניים --ירושלים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E302.545 מאו.עמ תשע"ו 

עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות  .מחבר -1983מאור, ֹרתם, 
הם / מאת רותם מאור. מיעוט וזרים : האם קיימים משתנים התורמים לשוני בעמדותי

]עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מעוט וזרים[. תשע"ו 
2016( .002452609 ) 

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

 .עמדות --ישראל  --בוגרי בתי ספר תיכוניים 

 .מצב חברתי --ישראל  --תלמידים 

 .ברתית אצל ילדיםקבלה ח

 .דחיה )פסיכולוגיה( אצל ילדים

 .ישראל -- (סטריאוטיפים )פסיכולוגיה חברתית

 .ישראל --התבדלות חברתית 

 .ישראל --קבוצות חברתיות 

 .ישראל -- גזענות

 .דעת קהל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .דעת קהל --ישראל  --יהודי אתיופיה 

 .קהל דעת --ישראל  --זרים לא חקיים 

 .דעת קהל --ישראל  --מעוטים 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

E304.666 עצי.מש תשע"ז 

מחבר. משא ומתן זוגי על מספר הילדים הרצוי : נקודת מבטן של נשים  -1973מיכל,  ,עציון
 ( 002452226. )2017מיכל עציון. תשע"ז  /בישראל 

 .ה ולאנתרופולוגיההמחלקה לסוציולוגי --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --משא ומתן 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --ילודה, פקוח 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  -- גדל המשפחה

 (השפעה )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)שכנוע 

 .ישראל --קונפליקט בנשואין 

 .הבטים פסיכולוגיים --קבלת החלטות 

 .פסיכולוגיים הבטים --ישראל  --הורות 

 .עמדות -- ישראל --נשים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E305.6 בינ.בי תשע"ז 
 -מחבר. בין אלטרואיזם לאגואיזם : אימהות למשפחה גדולה וקריירה  -1985איזק, יעל, -ביננפלד

 ( 002452622) .2017איזק. תשע"ז -חוויתה של אישה ציונית דתית / יעל ביננפלד

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

 .אלטרואיזם

 .אגואיזם

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --אמהּות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .עמדות --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --אמהות עובדות 

 .עמדות --ישראל  -- אמהות עובדות

 .בודהע-אזון בית

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --פתוח קרירה 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --עבודה ומשפחה 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --משפחות מרבות ילדים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E322.4 ברז.מת תשע"ז 

ה נעימה מחבר. המתנחלים בלבבות : הסוחפים "לגאולה עכשיו" והמהלכים בדרך / נעימ ,ברזל
 ( 002452502. )2017עריכה והבאה לדפוס: לאה שניר. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד,  ;ברזל 

 .גוש אמונים

 .דתיים וחלוניים

 .יהודה ושומרון --ישראל  --מתישבים 

 .היסטוריה --כפר עציון 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E340.096 נוח.יר תש"י 

ר.  / (דין הגבוה לצדק-ט בארי בביתנוחימובסקי, ראובן מחבר. ירא העם וישפט! : )משפ
 ( 002452733[. )1949דין. ]תל אביב[ : דפוס מל"ן, תש"י ]-נוחימובסקי, עורך

 1901-1958בארי, איסר, 

 .טובינסקי, מאיר
 הוצאות להורג

 .משפטים והתדינות --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E355.3432 אתג.קה תשע"ז 
אל / עורכים: שמואל אבן ודוד סימן טוב. ]אתגרי קהלת המודיעין אתגרי קהילת המודיעין בישר

. 2017תשע"ז[ ] ,בישראל[. תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב
(002449429 ) 

 .ישראל --מודיעין צבאי 

 .ישראל -- (מודיעין )ביון

 .ישראל --שרותים חשאיים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E361.7 .נג תשע"ז דהן 
דהן, חיים מחבר. נגיעה של חסד : עשייה, מעורבות ונתינה חברתית בישראל / חיים דהאן ; עורך 

 ( 002447495. )2017ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד,  .הספר: עמיחי שלו

 .חיים ,דהן

 .ישראל --פעלות צדקה וחסד 

 .ישראל --תרומות )פילנתרופיה( 

 .ישראל --ידע תעשיות עתירות 

 .ישראל --יזמּות חברתית 

 .ישראל -- אחריות חברתית של עסקים

 .ישראל --תרומות )פילנתרופיה(  --תאגידים 

 .ישראל -- פעילות חברתית

 .ישראל -- שתוף פעלה בין המגזר הפרטי והצבורי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E362.8298 שור.שר תשע"ז 
ערבות לשימור התא המשפחתי ולאיחוד מחדש בין ילדים שורק, יואה מחבר. שירותים ודרכי הת

ביתיים לבין הוריהם : סקירת ספרות / יואה שורק, רחל סבו לאל. ]שרותים -ששהו בסידורים חוץ
ביתיים -ודרכי התערבות לשמור התא המשפחתי ולאחוד מחדש בין ילדים ששהו בסדורים חוץ

וקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ז מכון בר-ג'וינט-לבין הוריהם[. ירושלים : מאיירס
2017( .002452270 ) 

 .ישראל -- משפחות אומנות

 .ישראל --טפול  --ילדי אמנה 

 .ישראל -- שקום --ילדים בעיתיים 

 .ישראל --טפול  --ילדים בעיתיים 

 .ישראל -- שרותים --ילדי אמנה 

 .ישראל --הורים מאמצים 

 .החלטות קבלת --ישראל  --רוחת הילד 

 .ישראל --השמת ילדים 

 .ישראל --שרותים  --ילדי אמנה לשעבר 

 .ישראל --שרותים  -- משפחות בעיתיות

 .ישראל -- הורים וילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

E363.377 ישר.דוח תשע"ב 

: מחדלים, כשלים  2010דצמבר  -משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על השרפה בכרמל  .ישראל .
[. ירושלים : מבקר 2010דצמבר  -קר המדינה. ]דוח בקרת על השרפה בכרמל מב /ומסקנות 

 ( 002452714. )2012תשע"ב  ,המדינה

 .כרמל, הר --ישראל  --שרפות יער 

 .ישראל --פקוח ממשלתי  --כבאות 

 .ישראל --פקוח ממשלתי  --מצבי חרום, נהול 

 .פקוד ושליטה בשרפות

 .תיפקוח ממשל --ישראל  --הגנה אזרחית 

 .ישראל -- עזרה במצבי חרום

 .2011השרפה בהר הכרמל, כרמל, הר, ישראל, 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E371.358 אלג.מד תשע"ז 

: אופנות, רפורמות  1980-2000מדיניות התקשוב בחינוך בשנים  .מחבר -1963אלגלי, צביה, 
[. תשע"ז 1980-2000 צביה אלגלי. ]מדיניות התקשוב בחנוך בשנים :ואתגרים לאומיים / מאת

2017( .002452555 ) 

 .טכנולוגיה וחברה ,מדע --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ישראל --טלקומוניקציה 

 .ישראל -- טכנולוגיה חנוכית

 .ישראל --הוראה בסיוע מחשבים 

 .ישראל --שנוי חנוכי 

 .ישראל -- השפעת חדושים טכנולוגיים --חנוך 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --חנוך 
 ספרייה :

Education 



 

 

E372.21 מבר.מנ תשע"ז 
מברך, מרים מחבר עורך. מנהיגות חינוכית בגיל הרך / כתיבה ועריכה: מרים מבורך. ]מנהיגות 

 ( 002448681. )2017חנוכית בגיל הרך[. ]תל אביב[ : מכון מופת, תשע"ז 

 .אלישר -- חנוך גיל הרך

 .ישראל --מנהיגות חנוכית 

 .ישראל -- גננות
 פרייה :ס

Education 

 

 

E372.7 אבי.פת תשע"ז 

מחבר. פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בתכנון וביצוע שיעור משולב  -1966 ,אביטל, חוה
טכנולוגיה והכוונה עצמית בגישה היפנית / מאת: חוה אביטל. ]פתוח מקצועי של מורים 

 .2017צוע שעור משלב טכנולוגיה והכונה עצמית בגישה היפנית[. תשע"ז למתמטיקה בתכנון וב

(002452885 ) 

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

 .הכשרה --מורים למתמטיקה 

 .הוראה בסיוע מחשבים --מתמטיקה 

 (למוד והוראה )יסודי --מתמטיקה 

 .למוד והוראה --פתירת בעיות 

 (פסיכולוגיה)ומיה אוטונ

 .שיטות הוראה

 .טכנולוגיה חנוכית
 ספרייה :

Education 

 

 

E379.11 דוא.קש תשע"ז 

מחבר. הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים לחינוך למידת השוויון  -1978סיגל,  ,דואני
בהתפלגות ההישגים / סיגל דואני. ]הקשר בין מדת השויון בהקצאת המשאבים לחנוך למדת 

 ( 002452593. )2016פלגות ההשגים[. תשע"ז השויון בהת

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

 .הערכה --בתי ספר יסודיים 

 .ממון --ישראל  --חנוך 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך 

 .ישראל -- הבטים כלכליים --השגים למודיים 

 .ישראל --שויון בחנוך 

 .ישראל --חנוך  --יהודים 

 .ישראל -- תלמידים

 .ישראל -- חנוך --ערבים פלשתינאים 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



E709.2 קני)קני( תשע"ו 

/ גרשון קניספל ; עריכה: גילה בלס ; תרגום לאנגלית: יונתן  2015-1950רטרוספקטיבה  : קניספל
יטוריו קורדינלי. ]בני סתיו, ישי מישורי, עמוס רייזל ; תרגום לפורטוגלית: ג'ורג' שלזינגר, ו-אור

 ( 002452539. )2016ברק[ : הקיבוץ המאוחד, 

 גרשון ,קניספל

 .ביוגרפיה --ישראל  --אמנים 

 .שואה באמנות

 .יהודים באמנות

 .הבטים פוליטיים --אמנות 

 .ברזיל --אמנות ישראלית 

 .ברזיל -- אמנים יהודיים

Holocaust, Jewish (1939-1945), in art -- Exhibitions. 

Art -- Political aspects -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Jewish artists -- Brazil -- Exhibitions. 

Knispel, Gershon. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E990.01 צור.אר תשנ"ד 

משה בן יחזקאל שרגא מחבר. ארץ חמדה : חידושי תורה בעניני ארץ ישראל ודברי חיזוק  ,צוריאל
רות... / נתחבר על ידי משה צוריאל... ]שעלבים[ : מכון שלמה אומן שעל יד ישיבת והתעור

 ( 002447992שעלבים, תשנ"ד. )

 .אבינר, שלמה חיים

 .ביהדות -- ארץ ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E990.21 סגל.זכ תשע"ז 

עריכה: אוריה  ; לשנה למלחמת ששת הימים / חגי סג 50סגל, חגי מחבר. זיכרונות ושופרות : 
 002452690) .[2017]קניג, אברהם שפירא. ]זכרונות ושופרות[. ירושלים : מקור ראשון, תשע"ז 

) 
 סגל, חגי

 .מלחמת ששת הימים

 .קרבות -- מלחמת ששת הימים

 .ירושלים --ישראל  --קרבות  --מלחמת ששת הימים 

 .1963-1973 --פוליטיקה וממשל  --ישראל 

 -1967 --יה היסטור --ישראל 

 .1967 -- היסטוריה --ירושלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E990.21 קיש.סל תשע"ז 

 ,דוש. מהדורה מיוחדת.. ]תל אביב[ : ספר טוב -אפרים מחבר. סליחה שנצחנו! / א. קישון  ,קישון

 ( 002449312. )2017תשע"ז[ ]

 .קריקטורות -- מלחמת ששת הימים
 ספרייה :

Judaica 



 

 

E990.27  תשע"זגול.של 

שמעון מחבר. של"ג בלבנון : קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת "שלום הגליל" /  ,גולן
 .[2017שמעון גולן ; עורכת: ספי שפר. מושב בן שמן : מודן ; ]תל אביב[ : משרד הביטחון, ]

(002451665 ) 

 .קבלת החלטות --מלחמת שלום הגליל 

 .מדיניות ממשלתית --מלחמת שלום הגליל 

 .סוריה --חמת שלום הגליל מל

 .קרבות -- מלחמת שלום הגליל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T11 ברו.חק תרצ"ז 

יצחק ליב מחבר. "חקר המקרא" או מעשה וונדאליות / מאת לבי ]יצחק ליב ברוך[. ]"חקר  ,ברוך
 ( 002452735) .[1937אביב[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תרצ"ז -המקרא" או מעשה ונדליות[. ]תל

 .סיני, נפתלי הרץ-טור

 .בקרת ופרשנות -- --תנ"ך 

 .חבורים בעד ונגד --בקרת ספרותית -- -- תנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

T15=929.4 היי.שר תרס"ט 

הקדש( : תורה נביאים כתובים -תרס"ט.. ורשה.. הייליגע שריפטען : )כתבי ..תנ"ך.. תורה.. יידיש
 002440942/ איבע]ר[זעצט פון א. ל. יעקובוביץ. ווארשע : ]מוציא לאור לא ידוע[, תרס"ט. )

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

T41 תשמ"ה 

ספר תהלים : נחלק לחמשה ספרים, לשבעה חלקים כמנין  ..תנ"ך.. תהלים.. תשמ"ה.. תל אביב
 ( 002452689. )1985אביב : סיני, -מי השבוע, ולשלשים חלקים לימי החדש... תלי

 .ספרים מיניאטורים
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

T41=393.1 תרכ"ד 
תנ"ך.. תהלים.. תרכ"ד.. אמסטרדם.. ספר תהלים : בצירוף התפלות... עם תרגום הללנדית / 

 Amsterdam : J. L. Joachimsthal, 5624 1864. (002452739 ) ...מאת... שמואל... מולדר

Bible. Psalms. Dutch -- Versions 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

  



 

T42=927 גיג.תו תרל"ב 

ליוורנו.. תוכחת מגול"ה : ]והוא ספר משלי עם תרגום ערבי[ / ... אליהו חי  ..תנ"ך.. משלי.. תרל"ב
י.  :.. כה"ר יוסף אלחאיך[. ]תוכחת מגלה[. ליוורנו יעקב בלא"א. -יוסף גיג'... ; ]המעתיק  ...בכ"ר

 ספרייה :( 002452728קושטא וחברו, א'נ'י' ה'צ'ע'י'ר' א'ל'י'ה'ו' ח'י' ג'י'ג' ]תרל"ב[. )

Cen.lib-Special Books 

 

 

T48 פוז.תש תשס"ב 

 : אסתר.. תשס"ב.. ירושלים.. תשורה לענבר : סדר חג הפורים, נוסח אשכנז. ירושלים ..תנ"ך

 ( 002448498. )2001ובניו, תשס"ב  פוזנר

 ענבר ,פוזנר

 .פורים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T118 תשע"ז (יוס)יעק 
יעקבס, יהונתן מחבר. בכור שורו הדר לו : ר' יוסף בכור שור בין המשכיות לחידוש / יהונתן 

. 2017תשע"ז  ,יעקבס. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
(002452687 ) 

 יוסף בן יצחק בכור שור. פרוש על התורה

 .בקרת ופרשנות --יוסף בן יצחק בכור שור 

 .צרפת --פרשני התנ"ך 
 בעלי התוספות.. פרוש על התורה

 ספרייה :

Judaica 

 

 

T192 שרה)נימ( תשע"ז 

מחבר. פשט ודרש בעיצוב דמותה של שרה מבראשית לבראשית רבה / הדס  -1972 ,נימן, הדס
 ( 002452878. )2016ט ודרש בעצוב דמותה של שרה מבראשית לבראשית רבה[. תשע"ז ניימן. ]פש

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (שרה )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  --מדרש רבה. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T193.5 עמר.חן תשע"ז 
עמר, זהר מחבר. החן שבאבן : אבני החושן ואבנים טובות בעולם הקדום / זהר עמר. ]ברכה[ : 

 ( 002453268מכון הר ברכה, תשע"ז. )

 (חשן )בגדי כהנה

 .אבנים טובות בתנ"ך

 .זהוי --אבנים טובות 

 .בגדי כהנה
 ספרייה :

Judaica 

 



 

T278 אדל.חי תשע"ז 
: בעניני אגדה... מגנזי כתבי יד קדשו / מרבינו...  אדלשטין, יעקב בן צבי יהודה מחבר. חיי יעקב

 ( 002452435יעקב... אדלשטיין... ]ישראל[ : ]המשפחה[, תשע"ז. )

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

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

 .דרשות -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 דין.טו תרכ"ד 

אברהם בן ישעיה. טוב טעם : ... אדאורייתא אדנביאי אדכתובי ומדרשי אגדה... נותן טעם  ,דין
ו'ה'ע'ש'ר'  ,בקצר'... / תורת... כמה"ר אברהם דיין... ליוורנו : דפוס אליהו בן אמוזג וחבריו

 ( 002448128ו'ה'כ'ב'ו'ד' ]תרכ"ד[. )

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

 .באורים --אגדות  --תלמוד בבלי 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 דין.שכ תשע"ז 
דין, נסים בן שלמה מחבר. שכל טוב : חדושים ובאורים בהלכה ובאגדה, דרשות ורמזים ורעיונות 

[. 2016] מוסריים על חמשה חומשי תורה / ... נסים דיין... בני ברק : נסים דיין, תשע"ז
(002452249 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 לסמ.מע תשע"ז 

אפרים בן נחום מחבר. מעשה חרש אבן : עיונים וביאורים על חמשה חומשי תורה / מאתי  ,לסמן
 .[2017ז ]אפרים לסמן בלאאמו"ר... ר' נחום לסמן. ]מודיעין עלית[ : ]שרגא לסמן[, תשע"

(002452611 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 לסמ.עי תשע"ז 

אפרים בן נחום מחבר. עיונים בתורה : עיונים וביאורים על חמשה חומשי תורה / מאתי  ,לסמן
 .[2016] עילית[ : ]שרגא לסמן[, תשע"ז-אפרים לסמן בלאאמו"ר... נחום לסמן. ]מודיעין

(002448564 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 מוד.דו תשע"ו 
מודזגרברישוילי, גבריאל מנחם מחבר. דולה ומשקה : חידושים, הערות והארות בענינים שונים 

אל מנחם בתנ"ך, בש"ס ובפוסקים, ונוספו עליהם מעט מן המוסרים... / נכתב... ע"י גברי
 ( 002448398) .[2016מודזגברישווילי. מהדורא בתרא.. ירושלים : ]המחבר[, לוד, תשע"ו ]

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

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

 .באורים -- אגדות --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 ממן.מש תשס"ז 

רדכי מחבר. משמיע ישועה : ביאורים, ליקוטים, ומנהגים, וזמנים / מאת ישועה בן מ ,ממן
 .[כמוהר"ר ישועה מאמאן בלא"א... כה"ר מרדכי... ירושלים : משפחת ממן, ]תשס"ז

(002445722 ) 
 ממן, יהושע בן מרדכי

 (ממן )משפחה

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

 .ביוגרפיה --מרוקו  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- י המזרחחכמ

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .מרוקו --מנהגים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 עדס.אמ תשע"ז 
עדס, יוסף משה מחבר. אמרי יוסף : ובו אמרות... וחידושים... על סדר פרשיות התורה, הנ"ך ועל 

יוסף משה עדס, מראשי ישיבת פורת יוסף ; נערך ע"י: הרב  המועדים... דרשות... / מאת... רבי
יצחק שינפלד. ירושלים : מכון להוצאת ספרי קודש שע"י בית מדרש מעלות יוסף, תשע"ז. 

(002452436 ) 

 .עדס, יוסף משה

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

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .הדרנים

 .דרשות

 .הספדים

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 פסי.פו תשע"ז 

אהרן יהושע מחבר. פותח את ידך : ע"ס פרשיות התורה : חידושי תורה ובירורי הלכה... על  ,פסין
סדר פרשיות התורה, שזורים... בדרושים, מעשיות והנהגות... ענייני חינוך, מוסר והשקפה מגאוני 

מן... כולל הערות ותשובות, ממרן הגר"ח קניבסקי ; ונלווה אליו: שו"ת דעת רבותינו : בד' הז
חלקי שו"ע, ביאורים... בתנ"ך ובש"ס, חינוך... ממו"ר... הגר"ח קניבסקי... הגראי"ל שטינמן 
ין, ומעוד... גדולי ישראל... / ... חברתי וערכתי... אהרן יהושע פסין. ]ירושלים[ : אהרן יהושע פס

 ( 002452323תשע"ז. )
 גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוך

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

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278.08 גוט.מת תשע"ז 

מלוקטים מספריהם של  ...גוטמן, צבי בן יהודה מחבר. מתוקים מדבש : על התורה : ... פירושים
אמרות ה'... הישמח משה... משיב  ...הונגריה, וביניהם: ... החתם סופר... הכתב סופר גדולי ורבני

דברים... לחם רב... דברי יואל... חלק... ממקורות נדירים ומכתבי יד... / כל אלה ליקטתי וביארתי 
 ( 002452468תשע"ז. ) ,צבי גוטמן... ירושלים : צבי גוטמן

 .ת ואמריםדרושים, שיחו -- --תורה  --תנ"ך. 

 (משפחה)רוזנבוים 

 .הונגריה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T299.1 אוש.של תשס"ד 
אושינסקי, יהושע מחבר. שלמי לוי : על ספר בראשית : והוא חידושי הלכות על פרשיות השבוע 

שבספר בראשית / נערך ע"י יהושע אושינסקי. קרית ספר : יהושע אושינסקי, תשס"ד. 
(002435105 ) 

 .דרשות הלכתיות --רשת השבוע פ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T299.1 קמי.זכ תרצ"ז 

מלוקט ממבחרי  ...קמינצקי, יעקב בן מאיר אריה מחבר. זכרון יעקב : פירוש... על התורה
יעקב בר' מאיר  'הפירושים... עד אחרון שבאחרונים... ע"ד הפשט / בהוצאת המחבר והמלקט ר

 ( 002448125דפוס י' לויצקי, תרצ"ז. )אביב : -אריה קמינצקי... תל

 .באורים -- -- בראשית --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T299.3 רבי.עק תשע"ז 
רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד מחבר. עקבי דוד : על חומש ויקרא : פירושים וביאורים, בפשט ובדרש, 

נים / ... אלחנן יעקב דוד ירושלמי, מדרשים וראשו-מיוסד על פי דברי חז"ל בשני התלמודים בבלי
[. 2017אלחנן רבינוביץ, תשע"ז ] :הכהן בן אאמו"ר... לוי רבינוביץ )ראפפורט(. ירושלים 

(002448565 ) 
 בלוי, יחיאל

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T417 פור.לח תשע"ז 

יחיעם פורת. ראשון  :תהלים / חנן פורת ; עריכהתנ"ך.. תהלים.. תשע"ז.. ראשון לציון.. לחיות 
 ( 002452417. )2017לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 חנן ,פורת

 .באורים -- -- תהלים --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T417 שרי.תב תשע"ז 

 אשר זאב פרשן. תבונות כפיו : בעקבות פרקי תהלים : הארת ספר תהלים... ובו שלשה ,שריבר
ויקרא  ,חלקים: הביאור : ... המיישב בדרך מיוחדת את כפלויות הלשון ורצף הפסוקים והפרקים

צעדים המעשירים ומסכמים -שמו: אשורי האיש ; התבונה : ... תבונותיהם... בסידרת מאמרים
את העולה מתוך חלק הביאור, ויקרא שמו: מצעדי גבר ; חידות מני קדם : המקור בחמשה חומשי 

ופיע לאחר כל צעד... מ'מצעדי גבר'... / נערך... ]ע"י[ אשר זאב שרייבר. ביתר עילית : מכון תורה, מ
 ( 002452647'צוהר התיבה', תשע"ז. )

 .באורים -- -- תהלים --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T427 יהו.מש תשע"ז 
מספרי רבינו יהודא תנ"ך.. משלי.. תשע"ז.. ירושלים.. משלי : עם פירוש רש"י וליקוטי ביאורים 

ליוואי ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג ; בתוספת ביאורים... הערות ומראי מקומות משאר ספרי 
 פרייה :ס( 002448986) .רבינו / מאת הרב פנחס גרומן... ירושלים : מכון ירושלים, תשע"ז

Cen.lib-Stacks 

 

 

T447 נחמ.זר תשע"ז 

 ...... ועתה נדפסו מחדש דרושי שיר השיריםשיר השירים.. תשע"ז.. ישראל.. זרע שמשון :  ..תנ"ך

בלשון...  ...בתוספת פסוק ונקוד, פענוח ראשי תבות, עם פרוש זרע שמשון המבאר, באור משלב
הרב ישראל  ,קל... הוספת מראי מקומות, ציונים ומקורות... / הרב מנחם בנימין פאשקעס

עורך ראשי ומבקר ; הרב  - זילברברג, ראשי המערכת ועורכים אחראים ; הרב ישראל אלברט
[. ]ישראל[ : האגוד העולמי להפצת תורת הזרע שמשון, תשע"ז. 2עורך ]ועוד  -זכריה דיוויס 

(002439686 ) 
 נחמני, שמשון חיים

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

T467 קני.שי תשע"ז 

המצרים  איכה.. תשע"ז.. בני ברק.. שיח הנחמה : ביאורים, פנינים וחידושים בעניני בין ..תנ"ך
ומגילת איכה / ששמעתי וליקטתי מזקיני... הגר"ח קניבסקי, ונוסף לזה חידושים מתורת רבינו, 

בדברים המותרים ללמוד בט' באב ; ]העורך[: ר' אי"ש שטינמן. בני ברק : אי"ש שטינמן, תשע"ז. 
(002452433 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בין המצרים 

 .מריםדרושים, שיחות וא --תשעה באב 

 .דרושים, שיחות ואמרים --הפטרות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 
 
 

M 263 S545K4 
אביב : מכון למוסיקה -שריף, נעם מלחין. קטע לריי : לטרומבון ופסנתר / נעם שריף. תל

 ( 002453474) 1966 ,ישראלית
 ספרייה :

Music 

 

 

M 1810.1 S556 2017 
: משרד החינוך, המזכירות שרים במקהלה : יום עיון ארצי למורים למוזיקה תשע"ז. ]ירושלים[ 

 ( 002452836האקדמית, אגף אמנויות, הפיקוח על החינוך המוסיקלי, תשע"ז. )

 .ישראל --עברית  ,שירים

 .שירי מקהלה
 ספרייה :

Music 

 

 

M 1810.5 S5774 
[ 2017ישראלי. ]ירושלים[ : משרד החינוך, ] -שיר של יום : מבחר שירים מתוך הפסקול היהודי 

(002452838 ) 

 .ישראל -- ם, עבריתשירי
 ספרייה :

Music 

 

 

ML 410 B826B826 

חייו ויצירתו / יחזקאל בראון, רתם לוז, יהואש הירשברג  -יחזקאל בראון  .בראון, יחזקאל מחבר
שדה, נפתלי וגנר, יוסף גולדנברג ; בעריכת: פאול לנדאו. תל אביב : מכון -; בהשתתפות רקפת בר

 ( 002448258. )2017למוסיקה ישראלית, 

 .יחזקאל ,בראון
 ספרייה :

Music 

 

 

  



 

ML 410 O54V5 

מחבר. המוסיקה של בטי אוליברו והשפעת הפולקלור היהודי על יצירותיה /  -1973ויקס, ענת, 
 ( 002452582. )2016תשע"ז  .מאת: ענת ויקס

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

 .אוליברו, בטי

 .20-המאה ה --מוסיקה 

 .פולקלור -- יהודים

 (מוסיקה, הערכה )אמנותית
 ספרייה :

Music 

 

 
 


