פריטים חדשים – ינואר 2017
ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] :
כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה
מוסקוביץ ,ליב מחבר .הטרמינולוגיה של הירושלמי [משאב אלקטרוני]  :המונחים העיקריים  /לייב
מוסקוביץ .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ט)001180416( .
תלמוד ירושלמי  -- --מנוח.
ראובן ,יעקב .הקשר בין סמכותניות ,סוג מוסד ,סוג אוכלוסיה מטופלת ותפיסת חניך לבין סוג הסמכות
המופעל על ידי מדריך חינוכי כלפי החניך במוסדות לטיפול כופה במתבגרים עוברי חוק ובמצבי סטיה
חברתית[ ...משאב אלקטרוני]  /יעקב ראובן[ .הקשר בין סמכותניות ,סוג מוסד ,סוג אוכלוסיה מטפלת
ותפיסת חניך לבין סוג הסמכות המפעל על ידי מדריך חנוכי כלפי החניך במוסדות לטפול כופה במתבגרים
עוברי חק ובמצבי סטיה חברתית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז.
()002439166
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לקרימינולוגיה.
סגל שקום עברינים  --פסיכולוגיה.
מדריכי פנימיות  --פסיכולוגיה.
מוסדות לעברינים צעירים.
נער בעיתי  --טפול מוסדי.
עברינים צעירים  --טפול מוסדי.
עברינים צעירים  --שקום.
סמכותיות.E
הדמיון הפרשני [משאב אלקטרוני]  :דת ואמנות בתרבות היהודית בהקשריה  /עורכים :רות הכהן-
פינצ'ובר ,גלית חזן רוקם ,ירחמיאל כהן ואילנה פרדס .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ו )002439242( .]2016
יהדות ואמנות.
יהדות ותרבות.
יהודים --ציביליזציה.
עברית ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
בר-לב ,אלמג -1993 ,מחבר .בעיות גיאומטריות במערכות רובוטיות [משאב אלקטרוני]  /אלמוג בר-לב.
[בעיות גאומטריות במערכות רובוטיות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
) 002439285( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למתמטיקה.
רובוטים  --תכנות.
ברוכים-סמואל ,מרב -1989 ,מחבר .גרייה מוחית עמוקה ככלי טיפול בדיכאון [משאב אלקטרוני] :
תפקיד מסלול  VTA-PFCבמוח במודל חולדות /מירב ברוכים-סמואל[ .גריה מחית עמקה ככלי טפול
בדכאון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439290( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
גריה מחית.
חלדות  --נסויים  --מחקר.
דכאון נפשי  --טפול.

ברשדסקי ,רוסטיסלב- 1983 ,מחבר .מודל אינטגרטיבי של תהליך הסטיגמטיזציה וערכאות אתיות
בתורת התיוג [משאב אלקטרוני]  /מאת :רוסטיסלב ברשדסקי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
. (002439293 )2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לקרימינולוגיה.
תיוג (פסיכולוגיה חברתית)
סטיגמטיזציה  --הבטים פסיכולוגיים.
ירט ,אליהו -1960 ,מחבר .מעבורת יבשתית כפתרון לוגיסטי תעבורתי יעיל לטווחים גדולים [משאב
אלקטרוני]  /אליהו ירט[ .מעברת יבשתית כפתרון לוגיסטי תעבורתי יעיל לטוחים גדולים [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439294( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
תחבורה  --חזוי.
תחבורה  --הבטים כלכליים.
מכוניות  --חזוי.
מכוניות  --הבטים כלכליים.
תור הנעורים [משאב אלקטרוני]  :נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני  /עורך יותם חותם .ירושלים  :מרכז
מינרבה להיסטוריה גרמניה ע"ש ר' קבנר ,האוניברסיטה העברית בירושלים על ידי הוצאת הספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ח)002439300( .
השומר הצעיר.
נער יהודי  --אירופה המרכזית  --היסטוריה.
נער יהודי  --גרמניה  --היסטוריה.
נער יהודי  --אירופה המרכזית  --היסטוריה.
תנועות נער יהודיות  --גרמניה.
תנועות נער יהודיות  --אירופה המרכזית.
תנועות נער  --גרמניה.
יהלום ,יוסף מחבר .שירת חייו של רבי יהודה הלוי [משאב אלקטרוני]  /יוסף יהלום .ירושלים  :הוצאת
ספריה ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ח)002439301( .
יהודה בן שמואל ,הלוי
משוררים עבריים  --ספרד  --ביוגרפיה.
יהודה בן שמואל ,הלוי  --שירה.
ספקטור-מרזל ,גבריאלה מחבר .צברים לא מזדקנים [משאב אלקטרוני]  :סיפורי חיים של קצינים בכירים
מדור תש"ח  /גבריאלה ספקטור-מרזל ; עריכה :אילנה שמיר .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ח)002439302( .
ישראל .צה"ל  --קצינים.
צברים (ילידי ישראל ) --ביוגרפיה.
קשישים  --ישראל  --ביוגרפיה.
חילים משחררים  --ישראל.
מאפינים לאמיים ישראליים.
זהות קבוצתית  --ישראל.
זהות (פסיכולוגיה)  --הבטים חברתיים --ישראל.
זקנה  --הבטים חברתיים  --ישראל.

אנוך ,ראובן מחבר .עיונים בתבסילי לספר בראשית [משאב אלקטרוני]  /מאת ראובן אנוך .ירושלים :
המרכז לחקר קהילות מסורות ישראל  :מאגנס ,תשס"ט)002439303( .
תנ"ך . --בראשית -- .גאורגית  --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .בראשית -- .גאורגית  --תרגומים.
בן-נתן ,איתן מחבר .אוצר הציטטות [משאב אלקטרוני]  :מן ההגות והספרות העולמית לדורותיה ומן
המקורות העבריים העתיקים והחדשים  :יותר מ 12,000-אמרות ודברי מחשבה ,שירה וספרות  -סדורות
לענייניהן ,מובאות למקורותיהן ומלוות בסיפוריהן  /ליקט ,תרגם וערך איתן בן-נתן .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ח) 002439304( .
ציטטות.
ציטטות  --תרגומים לעברית.
אפוריזמים ומימרות.
אפוריזמים ומימרות  --תרגומים לעברית.
פלאי ,משה מחבר .כרם חמד  -חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה' [משאב אלקטרוני]  :מפתח מוער לכרם
חמד ,כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה (תקצ"ג-תרט"ז)  /מאת משה פלאי .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית[ ,תשס"ט ) 002439307( .]2009
לרנאו ,חגית מחבר .עבריינות ואכיפת חוק [משאב אלקטרוני ]תיאוריה ,מדיניות ,ביקורת  /חגית לרנאו ;
עורכת :שרי אהרוני[ .עברינות ואכיפת חק [משאב אלקטרוני]] .חיפה  :פרדס ,תשע"ו .2016
()002439402
התנהגות עברינית.
אכיפת חקים.
בתי כלא.
פרקינס ,דיויד מחבר .למידה כמשחק [משאב אלקטרוני]  :כיצד שבעה עקרונות של הוראה יכולים לשנות
את החינוך  /דייויד פרקינס ; מאנגלית :אמיר צוקרמן .בני ברק  :ספרית פועלים ,תש"ע [תשע"א].2011
()002439419
למידה.
הוראה יעילה.
ברץ ,לאה מחבר .מדף הספרים  -אויב או ידיד? [משאב אלקטרוני]  :ביבליותרפיה ככלי יעיל וזמין
בחינוך לתזונה נכונה ולמניעת בעיות אכילה /לאה ברץ ,אפרת קס .תל אביב  :מכון מופ"ת ,תשס"ח
) 002439420( .2007
ביבליותרפיה לילדים.
הפרעות אכילה  --טפול.
הפרעות אכילה  --מניעה.
תזונה  --הבטים פסיכולוגיים.

אוסצקי-שטרן ,דניאלה מחבר .שקיעת האלים [משאב אלקטרוני]  :יוזף גבלס ,התעמולה הנאצית והשמדת
היהודים בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה  /דניאלה אוסצקי-שטרן ; עריכה ,עימוד ועיצוב
עטיפה :טוני נגל .תל-אביב  :מורשת)002439422( .2012 ,
גבלס ,יוזף, 1897-1945
תעמולה נאצית.
שואה.
נאציזם.
מלחמת העולם.1945-, 1939
שין ,קרן -1975 ,מחבר .מהאימפרטיב הקטגורי של קאנט אל האתיקה הדיסקורסיבית [משאב אלקטרוני]
 /קרן שיין[ .מהאימפרטיב הקטגורי של קנט אל האתיקה הדיסקורסיבית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002439436( .2016
קנט ,עמנואל  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפילוסופיה.
מוסר השיח.
פרת ,אורי -1944 ,מחבר .חיים חיסין כמקרה בוחן לשינוי מסגרת הערכים של חלוץ [משאב אלקטרוני]
 /מאת :אורי פרת[ .חיים חיסין כמקרה בחן לשנוי מסגרת הערכים של חלוץ [משאב אלקטרוני]] .רמת גן
 :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439444( .2016
חיסין ,חיים.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
ביל"ו (תנועה)
עליה ראשונה.
חלוצים  --ביוגרפיה.
התישבות  --ישראל  --היסטוריה.
ציונות  --ישראל  --היסטוריה.
דהבני ,קרין , 1988-מחבר .חבר מושבעים לעומת שופטי בית משפט [משאב אלקטרוני]  :תנאים
להחלטה אופטימאלית  /קארין דהבני[ .חבר משבעים לעמת שופטי בית משפט [משאב אלקטרוני]] .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439446( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
חבר משבעים.
שופטים.
פסקי דין.
שקול דעת שפוטי.
קבלת החלטות.
קבלת החלטות בקבוצה.

פרי-שיכמנטר ,סיון -1984 ,מחבר .מאפיינים פסיכולוגיים והערכה עצמית קולקטיבית כמנבאים תיפקוד
מוצלח של אחיות ואחים העובדים בבתי חולים [משאב אלקטרוני]  /סיון פרי שיכמנטר[ .מאפינים
פסיכולוגיים והערכה עצמית קולקטיבית כמנבאים תפקוד מצלח של אחיות ואחים העובדים בבתי חולים
[משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439447( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
אחים רפואיים  --פסיכולוגיה.
אחים רפואיים --הערכה עצמית.
אחיות רפואיות  --פסיכולוגיה.
אחיות רפואיות  --הערכה עצמית.
אישיות ומקצוע.
נבוי הצלחה בעבודה.
טרגובנקו ,ולריה -1989 ,מחבר .הקשר בין רגישות לדחייה לבין איכות היחסים הרומנטיים בבגרות
הצעירה והיכולת ללמוד מהתנסויות קודמות [משאב אלקטרוני]  :מחקר אורך  /ולריה טרגובנקו[ .הקשר
בין רגישות לדחיה לבין איכות היחסים הרומנטיים בבגרות הצעירה והיכלת ללמד מהתנסיות קודמות
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439449( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
יחסים בין אישיים אצל צעירים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
רגישות (תכונת אישיות)
דחיה (פסיכולוגיה)
למידה התנסותית.
מנחל ,גרישה -1987 ,מחבר .רקען ההיסטורי של נבואות עמוס בפרקים ג-ו [משאב אלקטרוני]  /גרישה
מנחל .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002439450( .2016
עמוס (אישיות תנכית)
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתנ"ך.
תנ"ך -- .עמוס .פרק ג-ו -- -- .בקרת ופרשנות
ישראל  --היסטוריה  --המאה ה 8-לפנה"ס.
תנ"ך  --עמוס  -- --היסטוריה של ארועים תנכיים
לוי עד ,הילדה מחבר .מחקר בעיתונות ציונית בלאדינו בשלוניקי [משאב אלקטרוני]  :בין השנים 1939-
 / 1881מאת :הילדה לוי עד[ .מחקר בעתונות ציונית בלדינו בסלוניקי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
הילדה לוי עד ,תשע"ד)002439578( .
עתונים ,לדינו  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה.
עתונים יהודיים  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
עתונים יהודיים  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-
עתונות יהודית  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
עתונות יהודית  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ציונות  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
ציונות  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-

מזרחי ,דנה -1978 ,מחבר .האוטונומיה של מנהיגות הביניים בבתי ספר [משאב אלקטרוני]  :חקר-מקרה:
רכזי שכבה  /דנה מזרחי[ .האוטונומיה של מנהיגות הבינים בבתי ספר [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 2016. (002439581
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אוטונומיה בחנוך  --ישראל.
מנהלים בדרג בינים  --ישראל.
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל.
בתי ספר ,נהול וארגון  --ישראל.
נהול  --הבטים פסיכולוגיים.
חנוך תיכוני  --ישראל.
קלוש-עטיה ,מיכל , 1982-מחבר .דיכאון אימהי מתמשך [משאב אלקטרוני]  :השפעתה על אינטראקציה
טריאדית בין הורים וילדיהם בגילאי טרום בית ספר  /מיכל קלוש-עטיא[ .דכאון אמהי מתמשך [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439583( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דכאון נפשי אצל נשים.
דכאון נפשי אחרי לדה.
מערכות יחסים משלשות (סוציולוגיה)
הערכת התנהגות של ילדים.
ילדים בגיל הגן  --פסיכולוגיה.
משחק  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים ,השפעה.
אבות וילדים.
אמהות וילדים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
לוין ,עמית -1988 ,מחבר .להיות אוחצ'ה :התנהגות נשית ומוגזמת בקרב הומוסקסואלים [משאב
אלקטרוני]  :התפתחות פסיכולוגית או מחאה כנגד תיוג חברתי?  /עמית לוין[ .להיות אוחצ'ה :התנהגות
נשית ומגזמת בקרב הומוסקסואלים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו . 2016
) (002439586
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
הומוסקסואליות אצל גברים  --הבטים חברתיים.
הומוסקסואליות אצל גברים  --הבטים פסיכולוגיים.
גברים הומוסקסואלים  --פסיכולוגיה.
גברים הומוסקסואלים  --התנהגות מינית.
תיוג (פסיכולוגיה חברתית)

בצלאל-בוינג'ו ,שירה -1989 ,מחבר" .העשירים נעשים עשירים יותר והעניים עניים יותר" [משאב
אלקטרוני]  :התקשרות והשתקה עצמית ,ואיכות הקשרים הרומנטיים והיכולת ללמוד מהתנסויות קודמות
בבגרות הצעירה  :מחקר אורך /שירה בצלאל בוינג'ו .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו .2016
() 002439596
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
צעירים  --פסיכולוגיה.
זוגות לא נשואים  --פסיכולוגיה.
למידה התנסותית.
שתיקה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
אינטימיות (פסיכולוגיה)
איכות יחסים בין אישיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אהבה  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
הניג ,חדוה -1986 ,מחבר .בחדרי הליל נרדם [משאב אלקטרוני ] :כינוס חטיבת שירי הערש של לאה
גולדברג  :תימטיקה ,פואטיקה ומשמעות  /חדוה הניג .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו .2016
()002439658
גולדברג ,לאה  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
שירי ערש ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
שירת ילדים עברית  --היסטוריה ובקרת.
הסדרי הפנסיה במדינה [משאב אלקטרוני]  :דוח ביקורת מיוחד  /מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.
ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז )002439668( .2016
גמלאות  --ישראל.
בקרת המדינה  --ישראל.
גמלאות  --חק וחקיקה  --ישראל.
חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות [משאב אלקטרוני]  :דוח ביקורת מיוחד  /מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור[ .חנוך לחיים משתפים ולמניעת גזענות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור ,תשע"ו )002439669( .2016
קבוצות חברתיות  --ישראל.
בקרת המדינה  --ישראל.
גזענות  --ישראל.
פלורליזם תרבותי  --ישראל.
דתיים וחלוניים  --ישראל.
ישראל  --יחסים אתניים.
אריסטו מחבר .פואטיקה [משאב אלקטרוני]  /אריסטו ;תרגם מיוונית והוסיף מבוא ,הערות ומאמר מסכם
יואב רינון .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ג .2003
()002439700
אריסטו ..פואטיקה

כהן ,דליה מחבר .מזרח ומערב במוסיקה [משאב אלקטרוני]  /מאת דליה כהן[ [ .משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ו ) 002439716( .2006
אתנומוסיקולוגיה.
לם ,צבי מחבר .שיטת החינוך של השומר הצעיר [משאב אלקטרוני]  /צבי לם[ .שיטת החנוך של השומר
הצעיר [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ"ח .
) (002439717
השומר הצעיר.
חִנוך.
הקומדיה הלמדנית [משאב אלקטרוני]  :שלוש קומדיות מהרנסנס האיטלקי  /תרגום ,מבוא והערות :עמרי
סמית .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ו
) 2016. (002439718
דרמה איטלקית (קומדיה)  --המאה ה -- 16-תרגומים לעברית.
שרלו ,יובל מחבר .שו"ת ההתנתקות [משאב אלקטרוני ] /יובל שרלו[ .שאלות ותשובות ההתנתקות
[משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד)002439720( .2010 ,
פנוי גוש קטיף -- 2005 ,הבטים דתיים  --יהדות.
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות באינטרנט.
ענבר ,אפרים מחבר .השלכות התנתקותה של ארצות הברית מהמזרח התיכון [משאב אלקטרוני]  /אפרים
ענבר .רמת גן  :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ו] .2016
() 002439752
המזרח התיכון  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
ארה"ב  --יחסי חוץ  --המזרח התיכון.
המזרח התיכון  --יחסי חוץ  --ארה"ב.
ויטגנשטין ,לודויג מחבר .חקירות פילוסופיות [משאב אלקטרוני]  /לודוויג ויטגנשטיין ; תרגמה מגרמנית
והקדימה מבוא עדנה אולמן-מרגלית .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשנ"ה []. (002439764 )1994
לוגיקה סימבולית ומתמטית.
לשון ושפות  --פילוסופיה.
הר-צבי ,שי מחבר .שובו של הדוב הרוסי למזרח התיכון [משאב אלקטרוני]  /שי הר-צבי[ .שובו של הדב
הרוסי למזרח התיכון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים,
אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ו] )002439767( .2016
רוסיה (פדרציה)  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
רוסיה (פדרציה)  --יחסי חוץ  --המזרח התיכון.
רוסיה (פדרציה)  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל  --יחסי חוץ  --רוסיה (פדרציה).
המזרח התיכון  --יחסי חוץ  --רוסיה (פדרציה).

אתגרי צה"ל [משאב אלקטרוני] רמת גן  :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת
בר אילן[ ,תשע"ו] . (002439770 )2016
ישראל .צה"ל
מודיעין (ביון)  --ישראל.
ישראל  --הבטים אסטרטגיים.
ישראל  --כחות צבאיים  --היסטוריה
נעים ,נופר -1984 ,מחבר .הקשרים שבין איכות היחסים ותדירות הקשר בין חניכים בפנימייה פוסט
אשפוזית להוריהם ומעורבותם של הורי החניכים בפנימייה ,לבין השינויים בתפקודו הרגשי וההתנהגותי
של החניך לאורך שהותו בפנימייה [משאב אלקטרוני]  /נופר נעים[ .הקשרים שבין איכות היחסים
ותדירות הקשר בין חניכים בפנימיה פוסט אשפוזית להוריהם ומערבותם של הורי החניכים בפנימיה ,לבין
השנויים בתפקודו הרגשי וההתנהגותי של החניך לארך שהותו בפנימיה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו . (002439777 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
הורים ,השפעה.
הורים ומתבגרים  --ישראל.
השמת ילדים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פנימיות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
תלמידי פנימיות --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי פנימיות  --ישראל  --יחסים במשפחה.
נער בעיתי --טפול מוסדי  --ישראל.
נער בעיתי  --בריאות הנפש  --ישראל.
נער בעיתי  --ישראל  --פסיכולוגיה.
נער בעיתי  --שקום  --ישראל.
פלדמן ,זיוה מחבר .ספרות השואה גם לילדים [משאב אלקטרוני]  :תקבולת אוטוביוגרפית בין יצירה
לילדים ויצירה למבוגרים  /זיוה פלדמן[ .אריאל]  :אוניברסיטת אריאל בשומרון[ ,תשע"ה] 2015
()002439788
פגיס ,דן  --בקרת ופרשנות.
קובנר ,אבא  --בקרת ופרשנות.
אורלב ,אורי  --בקרת ופרשנות.
אפלפלד ,אהרן  --בקרת ופרשנות.
ספרות ילדים ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
שואה בספרות.
נצולי שואה  --ישראל  --ספרת.
אוטוביוגרפיה בספרות.
כהן-סטרבצ'ינסקי ,פאולה מחבר .צורכי ילדים בני  6עד  11בישראל [משאב אלקטרוני]  :ריכוז מידע
מסקרים שבוצעו בעשור האחרון  /פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ,שרון עמיאל ,וצ'סלב קונסטנטינוב[ .צרכי
ילדים בני  6עד  11בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל  -מרכז אנגלברג
לילדים ולנוער ,תשע"ו )002439802( .2016
הערכת צרכים  --ישראל.
ילדים  --מצב חברתי.
טפול בילדים  --ישראל.
סקרים חברתיים  --ישראל.

הגל ,גאורג וילהלם פרידריך מחבר .הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח [משאב אלקטרוני]  /ג .ו .פ .היגל ;
תרגם מגרמנית וצירף מבוא וביאור שיטתי :ירמיהו יובל .מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"א (002439807 ) 2001
פנומנולוגיה.
איגלה ,ישראל -1980 ,מחבר .הכללת משפט ווזולובסקי עבור תהליכים נקודתיים במישור [משאב
אלקטרוני]  /ישראל איגלה[ .הכללת משפט וזולובסקי עבור תהליכים נקדתיים במישור [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002439809( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למתמטיקה.
תהליכי נקדה.
מישריקי ,ליאור -1965 ,מחבר .הקאדי והמוסדות המשפטיים במדינה הפאטמית [משאב אלקטרוני] /
ליאור מישריקי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439811( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
פאטמים.
בתי דין מסלמיים  --היסטוריה.
שופטים --האימפריה האסלאמית.
כהן ,נועז -1982 ,מחבר .תרומתם של מאפיינים אישיים ומקצועיים לאיכות חיים מקצועית בקרב
מתנדבות ומתנדבים במרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל [משאב אלקטרוני]  /נועז כהן.
[תרומתם של מאפינים אישיים ומקצועיים לאיכות חיים מקצועית בקרב מתנדבות ומתנדבים במרכזי סיוע
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
)002439814( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אישיות ומקצוע.
איכות חיים בעבודה  --ישראל.
מתנדבים בשרותים חברתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
נשים מתנדבות בשרותים חברתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
התנדבות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
קוי חרום (יעוץ)  --ישראל.
קרבנות התעללות מינית  --שרותים  --ישראל.
קוזלוב-פרץ ,אולה -1983 ,מחבר .פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת
מילים חדשות אצל ילדי-גן [ /משאב אלקטרוני]  /אולה קוזלוב-פרץ[ .פעילות חוזרת במלון ממחשב
בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מלים חדשות אצל ילדי-גן [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ו )002439860( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מלונים אלקטרוניים.
ספרים אלקטרוניים.
רכישת לשון.
אוצר מלים.
ילדים בגיל הגן  --לשון.
ילדים  --ספרים וקריאה.

לנצי'אנו ,קרין -1982 ,מחבר .הקשרים שבין המערכת ההורית למתן עזרה  (caregiving),תפיסת
ההורים את הילד כקשה לטיפול ותמיכה זוגית לבין דחק הורי וקבלה-דחייה הורית [משאב אלקטרוני] /
קרין לנצ'יאנו[ .הקשרים שבין המערכת ההורית למתן עזרה  (caregiving),תפיסת ההורים את הילד
כקשה לטפול ותמיכה זוגית לבין דחק הורי וקבלה-דחיה הורית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002439861( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
הורים וילדים.
הורים  --פסיכולוגיה.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים  --רשתות חברתיות.
תפיסה.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
קבלה הורית.
דחיה הורית.
ליברמן ,שרון -1987 ,מחבר .השפעת לחץ חברתי נתפס על נהיגה [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין "נהג
חדש-צעיר"" ,נהג חדש" ו"נהג ותיק " /שרון ליברמן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו 016. 2
) (002439862
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
לחץ חברתי.
לחץ של עמיתים אצל מתבגרים.
נהיגת מכוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
נהגים  --פסיכולוגיה.
נהגים צעירים  --פסיכולוגיה.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה)
פסיכולוגיה חברתית.
.ישראל .משרד מבקר המדינה .דוחות ביקורת על :מחקרים באוניברסיטאות במימון גורמי חוץ ; שמירת
איכות הסביבה בחברות תשתית האנרגיה [משאב אלקטרוני]  /מבקר המדינה[ .דוחות בקרת על מחקרים
באוניברסיטאות בממון גורמי חוץ [משאב אלקטרוני]] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשס"ד.
()002439914
אוניברסיטאות ומכללות  --ישראל  --ממון.
אנרגיה ,תעשיות  --הבטים סביבתיים  --ישראל.
בקרת המדינה  --ישראל.
מחקר  --ישראל  --ממון.
צדוק ,שי מחבר .החינוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החימוש [משאב אלקטרוני]  /שי צדוק.
[החנוך הטכנולוגי בישראל והשפעתו על חיל החמוש [משאב אלקטרוני]][ .תל אביב]  :מרכז המחקר,
המכללה לביטחון לאומי. (002439915 )2009 ,
ישראל .צה"ל .חיל חמוש
חנוך טכנולוגי  --ישראל.
חנוך קדם צבאי  --ישראל.

אופטובסקי ,לאה מחבר .פשיעה ומשפט [משאב אלקטרוני]  /הוכן ע"י לאה אופטובסקי .ירושלים :
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תשנ"ט) . (002439916
בתי משפט  --ישראל  --סטטיסטיקה.
סטטיסטיקה פלילית  --ישראל.
טימר ,אמנון .מרכז יום לאסירות משוחררות [משאב אלקטרוני]  /מאת :אמנון טימר ,ארנונה סינבני,
עירית שריג[ .מרכז יום לאסירות משחררות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי,
מינהל המחקר והתכנון ,האגף לפיתוח שירותים ,תשס"ג -2002תשס"ד )002439981( .2003
נשים עבריניות שרצו את ענשן  --שקום  --ישראל.
פריש ,רוני מחבר .קצבאות הילדים והשפעתן על פריון הילודה בישראל [משאב אלקטרוני]  /רוני פריש.
ירושלים  :מחלקת המחקר ,בנק ישראל )002439989( .2004
ילודה  --הבטים כלכליים  --ישראל.
קצבאות ילדים  --ישראל.
פלאי ,משה מחבר .כוכבי יצחק ,כתב-העת של ההשכלה באימפריה האוסטרו-הונגרית (: )1873-1845
[משאב אלקטרוני ]מפתח מוער לכתב-העת העברי של ההשכלה  /מאת משה פלאי .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ו )002440009( .2016
כוכבי יצחק--
כתבי עת יהודיים  --אוסטריה  --מפתחות.
כתבי עת יהודיים  --הונגריה  --מפתחות.
עברית ,ספרות מודרנית  --כתבי עת.
השכלה (תנועה יהודית)  --כתבי עת.
דקל-חן ,יונתן מחבר .מחנה משותף? [משאב אלקטרוני ] :קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית
ברוסיה ובעולם / 1890-1941 ,יונתן דקל-חן( ; עורך :יעקב סתר)[ .מחנה משתף? [משאב אלקטרוני]].
רמת אפעל  :יד טבנקין ,מרכז מחקרי ,רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ח)002440010( .
חקלאות שתופית  --אוקראינה.
חקלאות שתופית  --רוסיה.
חקלאים יהודיים  --רוסיה.
יהודים  --התישבות  --רוסיה.
התישבות חקלאית  --רוסיה.
יהודים  --אוקראינה  --מצב כלכלי.

ליפשיץ-זריצקי ,עירית -1967 ,מחבר .השפעת הכוונה מטה-קוגניטיבית המשולבת בספר אלקטרוני
חינוכי על התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עם סיכון ללקות למידה [משאב אלקטרוני]  /עירית
ליפשיץ -זריצקי[ .השפעת הכונה מטקוגניטיבית המשלבת בספר אלקטרוני חנוכי על התפתחות נצני
אורינות בקרב ילדים עם סכון ללקות למידה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
. (002440017 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מטקוגניטיביות.
ספרים אלקטרוניים.
קריאה  --עזרים ואמצעים.
קריאה (גיל הגן)  --הוראה בסיוע מחשבים.
ידיעת קרא וכתב  --למוד והוראה (גיל הגן)
ידיעת קרא וכתב  --הוראה בסיוע מחשבים.
ילדים לקויי למידה --חנוך.
ילדים  --ספרים וקריאה.
תכניות התערבות.
בן-דוד ,נתן -1986 ,מחבר .שינוי סטריאוטיפים ועמדות שליליות כלפי גברים נפגעי תקיפה מינית בקרב
משתתפי קורס הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית  /נתן בן דוד[ .שנוי סטריאוטיפים ועמדות
שליליות כלפי גברים נפגעי תקיפה מינית בקרב משתתפי קורס הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה
מינית] .תשע"ו ) 2016. (002440107
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ,תל-אביב
גברים ,קרבנות התעללות מינית  --שרותים  --ישראל.
גברים ,קרבנות התעללות מינית  --ישראל --דעת קהל.
בנים נפגעי התעללות מינית  --שרותים  --ישראל.
בנים נפגעי התעללות מינית  --ישראל  --דעת קהל.
מתנדבים בשרותים חברתיים  --ישראל  --תל אביב  --עמדות.
שנוי עמדות.
סטריאוטיפים (פסיכולוגיה חברתית ) --ישראל.
יעיש ,חנית חנה -1986 ,מחבר .הקשר בין מאפייני יועצת בית הספר לבין נכונות תלמידים לפנות
לעזרתה בעקבות אלימות מצד ההורים [משאב אלקטרוני]  /חנית חנה יעיש[ .הקשר בין מאפיני יועצת
בית הספר לבין נכונות תלמידים לפנות לעזרתה בעקבות אלימות מצד ההורים [משאב אלקטרוני]] .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440110( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
בקשת עזרה  --ישראל.
יועצים בבתי ספר תיכוניים  --ישראל.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מתבגרים נפגעי התעללות  --ישראל  --פסיכולוגיה
הורים מכים  --ישראל.

קינן ,ירדן -1986 ,מחבר .בניית שאלון למדידת מנהיגות תומכת באוששות ותיקופו [משאב אלקטרוני] /
ירדן קינן (מיק)[ .בנית שאלון למדידת מנהיגות תומכת באוששות ותקופו [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440113( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שאלונים  --מתודולוגיה.
מעסיקים ,סקרי עמדות.
מנהיגות --הבטים פסיכולוגיים.
עובדים  --עמס בעבודה.
התנהגות ארגונית  --הבטים חברתיים.
עובדים ומעסיקים ,התמודדות.
אהרן ,קרן , 1990-מחבר .מקומו של הסופר אביגדור דגן כסופר דו-לשוני בספרות הישראלית [משאב
אלקטרוני]  /קרן אהרון .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002440116( .2016
דגן ,אביגדור  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
ספרות ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
דו לשוניות וספרות.
דודאי ,יפעת -1962 ,מחבר .חווית המשתתפים בטיפול קבוצתי של אנשים מאושפזים בבית חולים
פסיכיאטרי במחלקה ממושכת [משאב אלקטרוני ] /יפעת דודאי[ .חוית המשתתפים בטפול קבוצתי של
אנשים מאשפזים בבית חולים פסיכיאטרי במחלקה ממשכת [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ו . (002440117 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכותרפיה קבוצתית.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --טפול.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --פסיכולוגיה.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --עמדות.
סכיזופרניה  --טפול.
סכיזופרנים  --טפול.
סכיזופרנים  --פסיכולוגיה.
סכיזופרנים  --עמדות.
פוגל-גרינולד ,חיה , 1980-מחבר .בחינת הקשר בין מעורבות חברתית ודיכאון באוכלוסייה מזדקנת
[משאב אלקטרוני]  /חיה פוגל-גרינולד[ .בחינת הקשר בין מערבות חברתית ודכאון באוכלוסיה מזדקנת
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002440119( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
פעילות חברתית  --הבטים פסיכולוגיים.
דכאון נפשי.
דכאון נפשי בזקנה.
מבגרים  --מצב חברתי.
קשישים  --מצב חברתי.
מבגרים  --פסיכולוגיה.
קשישים  --פסיכולוגיה.

ביאליק ,יעל -1985 ,מחבר .הפרעת דחק פוסט-טראומטית ודיכאון לאחר אובדן היריון [משאב
אלקטרוני]  :תפקידן של איכות הקשר הזוגי ואסטרטגיות התמודדות  /יעל ביאליק[ .הפרעת דחק פוסט-
טראומטית ודכאון לאחר אבדן הריון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
() 002440121
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
נשים  --פסיכולוגיה.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות.
דכאון נפשי אצל נשים.
התמודדות נשים עם לחץ נפשי.
עברים (ע בקובוץ) ,תמותה.
אבדן (פסיכולוגיה)
הפלה ספונטנית  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
איכות חיי נשואין.
פסיכופתולוגיה.
הכט ,אביטל -1963 ,מחבר .נשיאת ארגנטינה מריה אסטלה מרטינס דה פרון " -איסבל)" (1976-1974
[משאב אלקטרוני ] :ניפוץ תקרת הזכוכית המגדרית או הקדמה למשטר טרור צבאי  /מאת :אביטל הכט.
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ה )002440124( .2015
פרון ,איסבל-1931 ,
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה להיסטוריה כללית.
אלימות פוליטית  --ארגנטינה.
טרוריזם בחסות המדינה  --ארגנטינה.
נשיאים  --ארגנטינה  --ביוגרפיה.
ארגנטינה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ארגנטינה  --פוליטיקה וממשל-- 1955-1983.
גור-הדר ,הדס -1983 ,מחבר .הקשר בין משתנים אישיותיים ,תפיסתיים ,קוגניטיביים וטכנולוגיים לרמת
אוריינות המידע של סטודנטים [משאב אלקטרוני]  /הדס גור הדר[ .הקשר בין משתנים אישיותיים,
תפיסתיים ,קוגניטיביים וטכנולוגיים לרמת אורינות המידע של סטודנטים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440127( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
סטודנטים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
סטודנטים  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
אישיות.
קוגניטיביות.
מימניות למוד.
אוניברסיטת בר אילן  --סטודנטים.
למידה התנסותית.
יעילות עצמית.
אורינות מידע.
אורינות טכנולוגית.
אורינות אינטרנט.
אורינות מקורות מידע אלקטרוני.

כהן ,בן-ציון -1984 ,מחבר .הקשר בין רמייה עצמית להערכה עצמית גלויה וסמויה [משאב אלקטרוני] /
בן-ציון כהן[ .הקשר בין רמיה עצמית להערכה עצמית גלויה וסמויה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440128( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הטעיה עצמית.
הערכה עצמית.
הבדלים אינדיבידואליים.
מכתרי ,רוית -1975 ,מחבר .בני דור שני לניצולי שואה המטפלים בהוריהם [משאב אלקטרוני]  :הקשר
בין סגנון התקשרות ,מידת מחויבות וחרדות לגבי ההורה המזדקן  /רווית מוכתרי[ .בני דור שני לנצולי
שואה המטפלים בהוריהם [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו . 2016
) (002440129
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
ילדים של נצולי שואה  --פסיכולוגיה.
ילדים של נצולי שואה  --יחסים במשפחה.
הורים מזדקנים  --טפול ביתי.
הורים מזדקנים  --יחסים במשפחה.
ילדים מבגרים של הורים מזדקנים  --פסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מחיבות (פסיכולוגיה)
חרדה.
סגל-מונטה ,רוני -1988 ,מחבר .השפעת סוג המשימה הבינלאומית על תחושת ההקרבה של בן הזוג
המלווה ושביעות הרצון ממערכת היחסים הזוגית [משאב אלקטרוני]  /רוני סגל-מונטה[ .השפעת סוג
המשימה הבינלאמית על תחושת ההקרבה של בן הזוג המלוה ושביעות הרצון ממערכת היחסים הזוגית
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002440132( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הקרבה עצמית.
שביעות רצון.
איכות חיי נשואין.
עבודה ומשפחה  --הבטים פסיכולוגיים.
נסיעות בעניני עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
בני זוג  --תעסוקה --הבטים פסיכולוגיים.
זוגות נשואים  --תעסוקה  --הבטים פסיכולוגיים.

מורגנשטרן ,עפר -1961 ,מחבר .השפעת מנגנוני המלצות משימה על עודף המידע ומדדי ההצלחה של
משתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף [משאב אלקטרוני]  /מאת :עופר מורגנשטרן[ .השפעת מנגנוני
המלצות משימה על עדף המידע ומדדי ההצלחה של משתתפי דיון קולקטיבי רחב הקף [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440136( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
דיונים.
קבוצות דיון אלקטרוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
השפעה (פסיכולוגיה)
השגים למודיים.
שביעות רצון.
סטודנטים לתארים מתקדמים  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
חנוך גבה  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
עבודה קבוצתית בחנוך.
הוראה בסיוע מחשבים.
ולד ,יהודה -1983 ,מחבר .הגדרת מצב נפשי כפיקוח נפש [משאב אלקטרוני]  /יהודה ולד[ .הגדרת מצב
נפשי כפקוח נפש [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440138( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הצלת נפשות  --הלכה.
יהדות ופסיכולוגיה.
בריאות הנפש  --הבטים דתיים  --יהדות.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה ) --הבטים דתיים  --יהדות.
דכאון נפשי  --הבטים דתיים  --יהדות.
טראומה נפשית  --הבטים דתיים  --יהדות.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --הבטים דתיים  --יהדות.
קופרבוים ,רונה -1979 ,מחבר" .כאבי גדילה" [משאב אלקטרוני]  :מבט רטרוספקטיבי של נשים צעירות
על אובדן ואבל בגיל ההתבגרות כמנוף לצמיחה אישית  /רונה קופרבוים .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו . (002440140 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
נשים צעירות  --פסיכולוגיה.
נשים צעירות  --עמדות.
בשלות (פסיכולוגיה)
זהות (פסיכולוגיה)
פסיכולוגיה של מתבגרים.
התמודדות מתבגרים עם לחץ נפשי.
אבדן (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
אבלות  --הבטים פסיכולוגיים.

אנג'ל ,עדי -1977 ,מחבר .השפעת מסע אתגרי ,נבואה המגשימה את עצמה ואופטימיות על תחושת
מסוגלות עצמית בקרב נוער בסיכון ונוער פוסט אשפוזי [משאב אלקטרוני]  /עד אנג'ל[ .השפעת מסע
אתגרי ,נבואה המגשימה את עצמה ואופטימיות על תחושת מסגלות עצמית בקרב נער בסכון ונער פוסט
אשפוזי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440141( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
מסעות וסיורים  --הבטים פסיכולוגיים.
תרפיה באמצעות הרפתקאות  --ישראל.
השרדות בחיק הטבע  --ישראל.
השרדות ,מימניות  --ישראל.
נבואה המתגשמת מאליה.
נירים ,עמתה לנער בסכון.
ארגון בית אקשטין.
אופטימיות  --הבטים פסיכולוגיים.
יעילות עצמית.
נער בעיתי  --ישראל  --פסיכולוגיה.
נער בעיתי  --טפול  --ישראל.
נער בעיתי  --שקום  --ישראל.
כהן ,הדר- 1989 ,מחבר .בחינת תהליכי העברה ) (transferבלמידה סטטיסטית ,באמצעות מטלת העברה
בדקדוק מלאכותי ,תוך הבחנה בין גירוי מילולי לגירוי בלתי מילולי [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין
קוראים בוגרים בעלי דיסלקסיה לקוראים בעלי התפתחות תקינה  /הדר כהן[ .בחינת תהליכי העברה
) (transferבלמידה סטטיסטית ,באמצעות מטלת העברה בדקדוק מלאכותי ,תוך הבחנה בין גרוי מלולי
לגרוי בלתי מלולי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440144( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
דיסלקסים  --פסיכולוגיה.
העברה (פסיכולוגיה)
למידה (פסיכולוגיה)
ידיעת קרא וכתב.
עברית  --אלף בית  --למוד והוראה.
צורות גאומטריות  --למוד והוראה
שאול-לדרמן ,שירי -1983 ,מחבר .קונפליקט עבודה-משפחה בקרב אחיות [משאב אלקטרוני]  :הקשר
בין קונפליקט עבודה-משפחה לשביעות רצון בעבודה ולרווחה פסיכולוגית ואינטליגנציה רגשית כמשתנה
ממתן  /שירי שאול לדרמן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002440146( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
מרכז רפואי רבין (פתח תקוה)
אחיות רפואיות --ישראל  --פסיכולוגיה.
עבודה ומשפחה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספוק בעבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
אינטליגנציה רגשית.
מנשה ,דורון מחבר .הלוגיקה של קבילות ראיות [משאב אלקטרוני]  /דורון מנשה .חיפה  :הוצאת
הספרים של אוניברסיטת חיפה ,תשס"ט . (002440195 )2008
ראיות (משפט)  --ישראל.

" אסטרטגיית צה"ל" בראי הביטחון הלאומי [משאב אלקטרוני]  /בעריכת מאיר אלרן ,גבי סיבוני ,קובי
מיכאל"[ .אסטרטגית צה"ל" בראי הבטחון הלאמי [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון
לאומי ,אוניברסיטת תל-אביב[ ,תשע"ו )002440217( .]2016
ישראל .צה"ל
בטחון לאמי  --ישראל.
ישראל  --הבטים אסטרטגיים.
להמן ,שלומית מחבר .המעורבות האבהית ,התפקוד המשפחתי ודפוסי ההתקשרות של בנים שגדלו ללא
אבותיהם  -יתומי צה"ל אבות לילדים בגיל הרך [משאב אלקטרוני]  /שלמית להמן[ .המערבות האבהית,
התפקוד המשפחתי ודפוסי ההתקשרות של בנים שגדלו ללא אבותיהם  -יתומי צה"ל אבות לילדים בגיל
הרך [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ב)002440233( .
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אבהות  --הבטים פסיכולוגיים.
אבות (לילדים)  --פסיכולוגיה.
אבות וילדים  --ישראל.
התקשרות (פסיכולוגיה)
חסך אבהי.
יתומי מלחמה  --ישראל  --פסיכולוגיה.
בן-דרור ,אלעד מחבר .אונסקו"פ :ראשית התערבותו של האו"ם בסכסוך הישראלי-ערבי [משאב
אלקטרוני]  /אלעד בן-דרור .רמת-גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ג )002440239( .2002
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
האמות המאחדות .ועדה מיחדת לענין ארץ ישראל
האמות המאחדות  --ישראל  --החלטות.
גוטליב ,יעקב בן שמחה מחבר .התפיסה ההרמוניסטית של משנת הרמב"ם בחסידות חב"ד [משאב
אלקטרוני]  /יעקב גוטליב .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ג ) 002440247( .2003
משה בן מימון  --בקרת ופרשנות.
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'  --השקפה על הרמב"ם.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפילוסופיה.
חב"ד (חסידות ) --פילוסופיה.
קניאל ,אסף מחבר .המזרחי בפולין בין שתי מלחמות העולם [משאב אלקטרוני]  /אסף קניאל .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ד )002440264( .2003
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
המזרחי (פולין)
יהודים  --פולין  --היסטוריה.
ציונות דתית  --פולין  --היסטוריה.

סידלר ,אילת .דרכו הפרשנית של רבי דוד קמחי (רד"ק) מודגמת בעיקר על פי פירושיו לשמואל ולישעיה
[משאב אלקטרוני]  /איילת סיידלר[ .דרכו הפרשנית של רבי דוד קמחי (רד"ק )מדגמת בעקר על פי
פרושיו לשמואל ולישעיהו [משאב אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ד .2003
()002440267
קמחי ,דוד בן יוסף ..פרוש רד"ק על התנ"ך
קמחי ,דוד בן יוסף ..פרוש רד"ק על שמואל
קמחי ,דוד בן יוסף ..פרוש רד"ק על ישעיהו
תנ"ך -- .ישעיהו  -- --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתנ"ך.
תנ"ך -- .שמואל  -- --בקרת ופרשנות.
פרשני התנ"ך --ספרד.
רובין ,אסנת מחבר .מודל לייעוץ בתפיסה חינוכית-צרכנית המקרה של בחירת בית ספר [משאב
אלקטרוני]  /אסנת רובין[ .מודל ליעוץ בתפיסה חנוכית צרכנית  -המקרה של בחירת בית ספר [משאב
אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ה )002440281( .2004
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
הבית ובית הספר.
חנוך  --השתתפות הורים.
הורים-מורים ,יחסים.
בתי ספר ,בחירה.
הורים  --עמדות.
צרכנים ,העדפות.
ארדיטי ,הדר מחבר .השפעת מגע אנושי על תגובות כאב וקשב ויזואלי אצל ילודים :קשרים לטונוס וגלי
לבבי [משאב אלקטרוני]  /הדר ארדיטי . Ramat-Gan :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ה .2004
()002440285
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית למדעי המח.
ילודים  --פסיכולוגיה.
עצב הוגוס.
מגע  --הבטים פסיכולוגיים.
כאב אצל ילודים.
קשב אצל ילודים.
תפיסה חזותית.
שמואלי ,בנימין מחבר .ההתערבות המשפטית ביחסי הורים וילדים :ענישה גופנית ,כליאת שווא והזנחה
[משאב אלקטרוני]  /בנימין שמואלי[ .ההתערבות המשפטית ביחסי הורים וילדים :ענישה גופנית ,כליאת
שוא והזנחה [משאב אלקטרוני ]]. Ramat-Gan :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ה ) 002440287( .2005
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למשפטים.
הורים וילדים (משפט)  --ישראל.
ילדים  --יחסים במשפחה.
זכיות הילד  --ישראל.
אלימות במשפחה  --חק וחקיקה  --ישראל.
ילדים  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
ענישה (פסיכולוגיה)

קמין-שאלתיאל ,שרון מחבר .אמביוולנטיות רגשית בקרב זוגות ישראליים המציגים מכוונות לשוויון
ביחסים [משאב אלקטרוני]  /שרון קמין-שאלתיאל[ .אמביולנטיות רגשית בקרב זוגות ישראליים
המציגים מכוונות לשויון ביחסים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ה .2004
() 002440290
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
זוגות נשואים  --יחסים במשפחה.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
נשואין  --הבטים פסיכולוגיים.
כעס  --הבטים פסיכולוגיים.
אהבה --הבטים פסיכולוגיים.
שויון.
תפקידי המינים.
חלקת עבודה לפי מין.
עבודה ומשפחה.
לביא ,אפרים מחבר .החברה הערבית-הפלסטינית במדינת ישראל [משאב אלקטרוני]  :עת לשינוי
אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון  /אפרים לביא ; בהשתתפות :מאיר אלרן ,נאדיה יחלו ז"ל ,ערן ישיב
[ו 3-אחרים][ .החברה הערבית-הפלשתינאית במדינת ישראל [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :המכון
למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל-אביב ; מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום ,אוניברסיטת תל אביב,
[תשע"ו )002440375( .]2016
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב כלכלי.
ערבים פלשתינאים  --ישראל --פוליטיקה וממשל.
יוזגוף-אורבך ,ניקולא מחבר .בין ייהוד לאיבוד הגליל [משאב אלקטרוני]  :המקרה של נצרת עילית
בשנים  / 2016-1956ניקולא יוזגוף-אורבך ,ארנון סופר[ .בין יהוד לאבוד הגליל [משאב אלקטרוני]].
חיפה  :קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה[ ,תשע"ו] )002440379( .2016
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --גליל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל --נצרת.
יהודים  --ישראל  --נצרת.
ישראל  --יחסים אתניים.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --קבלת החלטות.
נצרת עלית  --אוכלוסיה.
62E10איגלה 2016
איגלה ,ישראל- 1980 ,מחבר .הכללת משפט ווזולובסקי עבור תהליכים נקודתיים במישור  /ישראל
איגלה[ .הכללת משפט וזולובסקי עבור תהליכים נקדתיים במישור] .תשע"ז ) 002438603( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למתמטיקה.
תהליכי נקדה.
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

152.4כהן.קש תשע"ו
כהן ,בן-ציון -1984 ,מחבר .הקשר בין רמייה עצמית להערכה עצמית גלויה וסמויה  /בן-ציון כהן.
[הקשר בין רמיה עצמית להערכה עצמית גלויה וסמויה ].תשע"ו )002439205( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הטעיה עצמית.
הערכה עצמית.
הבדלים אינדיבידואליים.
ספרייה :
Psychology
153.14לור.סו תשנ"ח
לורין ,הרי מחבר .סודות כוחו של המוח  /הארי לוריין ; מאנגלית :סמדר ספיר[ .סודות כחו של המח].
מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :אור עם ,תשנ"ח ) 002438792( .1998
מח.
אמצעים לזכרון.
מחשבה וחשיבה.
ספרייה :
Psychology
153.35שדה.מפ תשע"ד
שדה ,יעל מחבר .מפגשים עם יצירתיות  :פיתוח החשיבה היצירתית אצל ילדים  /יעל שדה ; עריכה :תמר
נהרי .מהדורה ראשונה ..אזור  :ראובני  -ספרי צמרת ,תשע"ד ) 002430123( .2013
יצירתיות אצל ילדים.
חשיבה יצירתית אצל ילדים.
פעיליות פנאי.
ספרייה :
Pedagogic Library
153.9אלד.אמ תשנ"ט
אלדר ,הרי מחבר .אמן את מוחך  :התכנית האולטימטיבית בת  21הימים לשיפור הכישורים השכליים
לשם השגת ביצוע מרבי  /הארי אלדר ; מאנגלית :חן מילר[ .אמן את מחך] .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]
 :אור עם ,תשנ"ט )002438791( .1999
שיטת שכלול תקשרת.
השראה.
חשיבה יצירתית.
מחשבה וחשיבה.
פתירת בעיות.
מח.
ספרייה :
Psychology

155.6פוג.בח תשע"ו
פוגל-גרינולד ,חיה -1980 ,מחבר .בחינת הקשר בין מעורבות חברתית ודיכאון באוכלוסייה מזדקנת  /חיה
פוגל-גרינולד[ .בחינת הקשר בין מערבות חברתית ודכאון באוכלוסיה מזדקנת] .תשע"ו .2016
()002439081
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
פעילות חברתית  --הבטים פסיכולוגיים.
דכאון נפשי.
דכאון נפשי בזקנה.
מבגרים  --מצב חברתי.
קשישים  --מצב חברתי.
מבגרים  --פסיכולוגיה.
קשישים  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Social Sciences
155.633קופ.כא תשע"ו
קופרבוים ,רונה -1979 ,מחבר" .כאבי גדילה"  :מבט רטרוספקטיבי של נשים צעירות על אובדן ואבל
בגיל ההתבגרות כמנוף לצמיחה אישית  /רונה קופרבוים .תשע"ו )002439047( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
נשים צעירות  --פסיכולוגיה.
נשים צעירות  --עמדות.
בשלות (פסיכולוגיה)
זהות (פסיכולוגיה)
פסיכולוגיה של מתבגרים.
התמודדות מתבגרים עם לחץ נפשי.
אבדן (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
אבלות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences
155.646לנצ'.קש תשע"ו
לנצי'אנו ,קרין- 1982 ,מחבר .הקשרים שבין המערכת ההורית למתן עזרה  (caregiving),תפיסת
ההורים את הילד כקשה לטיפול ותמיכה זוגית לבין דחק הורי וקבלה-דחייה הורית  /קרין לנצ'יאנו .
[הקשרים שבין המערכת ההורית למתן עזרה  (caregiving),תפיסת ההורים את הילד כקשה לטפול
ותמיכה זוגית לבין דחק הורי וקבלה-דחיה הורית] .תשע"ו ) 002438381( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
הורים וילדים.
הורים  --פסיכולוגיה.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים  --רשתות חברתיות.
תפיסה.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
קבלה הורית.
דחיה הורית.
ספרייה :
Social Sciences

155.65בצל.עש תשע"ו
בצלאל-בוינג'ו ,שירה- 1989 ,מחבר" .העשירים נעשים עשירים יותר והעניים עניים יותר"  :התקשרות
והשתקה עצמית ,ואיכות הקשרים הרומנטיים והיכולת ללמוד מהתנסויות קודמות בבגרות הצעירה :
מחקר אורך /שירה בצלאל בוינג'ו .תשע"ו )002438417( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
צעירים  --פסיכולוגיה.
זוגות לא נשואים  --פסיכולוגיה.
למידה התנסותית.
שתיקה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
אינטימיות (פסיכולוגיה)
איכות יחסים בין אישיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אהבה  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology
155.937ביא.הפ תשע"ז
ביאליק ,יעל -1985 ,מחבר .הפרעת דחק פוסט-טראומטית ודיכאון לאחר אובדן היריון  :תפקידן של
איכות הקשר הזוגי ואסטרטגיות התמודדות  /יעל ביאליק[ .הפרעת דחק פוסט-טראומטית ודכאון לאחר
אבדן הריון] .תשע"ז )002439072( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
נשים  --פסיכולוגיה.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות.
דכאון נפשי אצל נשים.
התמודדות נשים עם לחץ נפשי.
עברים (ע בקובוץ) ,תמותה.
אבדן (פסיכולוגיה)
הפלה ספונטנית  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
איכות חיי נשואין.
פסיכופתולוגיה.
ספרייה :
Psychology
158.24וול.מד תשע"ה
וולמר ,לאורה מחבר .המדריך המחויך לאושר משפחתי  :מה עושה האומללות אצלנו בסלון?  /לאורה
וולמר ; איורים :שלומי צ'רקה[ .המדריך המחיך לאשר משפחתי] .אבן יהודה  :אמציה.2015 ,
()002432636
משפחות  --הבטים פסיכולוגיים.
אשר  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
שיטות לעזרה עצמית.
ספרייה :
Education

158.7סגל.הש תשע"ו
סגל-מונטה ,רוני -1988 ,מחבר .השפעת סוג המשימה הבינלאומית על תחושת ההקרבה של בן הזוג
המלווה ושביעות הרצון ממערכת היחסים הזוגית  /רוני סגל-מונטה[ .השפעת סוג המשימה הבינלאמית על
תחושת ההקרבה של בן הזוג המלוה ושביעות הרצון ממערכת היחסים הזוגית] .תשע"ו 2016.
) (002439055
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הקרבה עצמית.
שביעות רצון.
איכות חיי נשואין.
עבודה ומשפחה  --הבטים פסיכולוגיים.
נסיעות בעניני עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
בני זוג  --תעסוקה  --הבטים פסיכולוגיים.
זוגות נשואים  --תעסוקה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology
190נאורות תשע"ז
הנאורות /עורך גדי טאוב ; עריכה מדעית :עמוס הופמן ; תרגום מאנגלית :יצחק טישלר .ירושלים  :מוסד
ביאליק[ ,תשע"ז )002439059( .]2016
השכלה (תנועה)
מדעי החברה  --פילוסופיה.
רציונליזם.
ספרייה :
Philosophy
193הבר.אז תשע"ו
הברמס ,ירגן מחבר .אזרחות וזהות לאומית  /יורגן הברמס ; נאום לרגל ארבעים שנה לסיום מלחמת
העולם השנייה  /ריכרד פון וייצקר ; בחרה וערכה פניה עוז-זלצברגר ; תרגום מגרמנית דנית דותן ,קטיה
מנור[ .אזרחות וזהות לאמית] .תל אביב ;  : Goethe-Institutרסלינג)002438713( .2016 ,
הברמס ,ירגן ..אזרחות וזהות לאמית
ויצקר ,ריכרד פון ..1920-2015 ,נאומים
לאמיות.
אזרחות (נתינות)
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,גרמניה  --שלום  --יום השנה.
שואה.
נאומים והרצאות ,גרמנית.
ספרייה :
Philosophy
193היד.שפ תשע"ו
הידגר ,מרטין מחבר .השפה  /מרטין היידגר ( ; )1950מגרמנית :דנית דותן ומיכאל פרידמן ; עורך
מדעי :פיני איפרגן .מהדורה דו-לשונית ..חיפה  :פרדס ,תשע"ז )002438943( .2016
הידגר ,מרטין.
לשון ושפות  --פילוסופיה.
ספרייה :
Philosophy

227.87זקו.כי תשע"ו
זקוביץ ,יאיר מחבר .כי דבר האלוהים חי הוא  :שמונה שיחות על האיגרת אל העברים  /יאיר זקוביץ,
סרג' רוזר[ .כי דבר האלהים חי הוא] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית
[תשע"ו] )002435788( .2016
ברית חדשה . --אגרת אל העברים  -- --בקרת ופרשנות.
נצרות ודתות אחרות  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
297.5מיש.קא תשע"ו
מישריקי ,ליאור -1965 ,מחבר .הקאדי והמוסדות המשפטיים במדינה הפאטמית  /ליאור מישריקי.
תשע"ו )002438646( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
פאטמים.
בתי דין מסלמיים  --היסטוריה.
שופטים  --האימפריה האסלאמית.
ספרייה :
History
327.47הר-צ.שו תשע"ו
הר-צבי ,שי מחבר .שובו של הדוב הרוסי למזרח התיכון  /שי הר-צבי[ .שובו של הדב הרוסי למזרח
התיכון] .רמת גן  :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ו]
)002431768( .2016
רוסיה (פדרציה)  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
רוסיה (פדרציה)  --יחסי חוץ  --המזרח התיכון.
רוסיה (פדרציה)  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל  --יחסי חוץ  --רוסיה (פדרציה).
המזרח התיכון  --יחסי חוץ  --רוסיה (פדרציה).
ספרייה :
Social Sciences
371.1הלו.לה תשע"ז
הלוי ,ליאור מחבר .להיות מורה  :פרקים בחינוך מעורר השראה  /ליאור הלוי .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ) 002439186( .]2016
הוראה.
מורים.
מורים ותלמידים ,יחסים.
ספרייה :
Education

371.1זהר.למ תשע"ה
זהר ,אורה מחבר .למורים באהבה  /אורה זוהר ; נכתב עם :שרה וידר ,חוה זוהר ואביבה פינצ'וק ; עורך:
ישראל סייקס ; מאנגלית :יהב זוהר[ .ישראל]  :מנדלי מוכר ספרים ברשת ,תשע"ה 2015.
) (002432663
זהר ,אורה
מורים  --הכשרה.
מורים  --השתלמות מקצועית.
הוראה.
ספרייה :
Education
378.175מור.הש תשע"ו
מורגנשטרן ,עפר -1961 ,מחבר .השפעת מנגנוני המלצות משימה על עודף המידע ומדדי ההצלחה של
משתתפי דיון קולקטיבי רחב היקף  /מאת :עופר מורגנשטרן[ .השפעת מנגנוני המלצות משימה על עדף
המידע ומדדי ההצלחה של משתתפי דיון קולקטיבי רחב הקף ].תשע"ו )002439068( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
דיונים.
קבוצות דיון אלקטרוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
השפעה (פסיכולוגיה)
השגים למודיים.
שביעות רצון.
סטודנטים לתארים מתקדמים  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
חנוך גבה  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
עבודה קבוצתית בחנוך.
הוראה בסיוע מחשבים.
ספרייה :
Education
401.41קופ.לג תשע"ז
קופפרברג ,עירית מחבר .לגעת בשמים  :חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית  /עירית קופפרברג .
[תל אביב] מכון מופת[ ,תשע"ז] )002438895( .2016
חקר השיח.
לשון פיגורטיבית.
סוציולינגויסטיקה.
ספרייה :
Education
501אהר.מע תשע"ו
אהרני ,רון מחבר .מעגליות  :סודם המשותף של פרדוקסים ,מהפכות מדעיות והומור  /רון אהרוני ;
עורכת הספר :תמי צ'פניק .אור יהודה  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ו] )002439565( .2016
מדע  --פילוסופיה.
מדע  --הומור.
מדע  --מתמטיקה.
לוגיקה סימבולית ומתמטית.
פרדוקסים.
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

613פיל.מה תשס"ט
פילזר ,פול זין מחבר .מהפכת איכות החיים  :איך להצליח בדבר הגדול הבא  /פול זאיין פילזר ; מאנגלית:
מיי בגנו ; עריכה :ענת שן לוי .המהדורה המחודשת ..כרכור  :פראג)002439525( .2009 ,
יזמּות.
מוצרי בריאות.
קדום בריאות.
ספרייה :
Economics
615.78הקס.דל תשע"ז
הקסלי ,אלדוס מחבר .דלתות התודעה ; עדן ושאול  /אלדוס האקסלי ; תרגמה מאנגלית :שחר-דיויה לב ;
עורך :דוד מיכאלי ; עריכה :רחלי סעיד ,אולי ברוידא .מהדורה ראשונה ..תל אביב  :מדף ; עולם חדש,
תשע"ז ) 002438953( .2016
חזיונות.
ספרייה :
Philosophy
616.8522מרו.אי תשע"ו
מרום ,צופי מחבר .איך הביישן למד  :מדריך לטיפול עצמי בחרדה חברתית ובביישנות  /צופי מרום ,מיכל
ניובורן ,מרים לבין ,איוה גלבוע-שכטמן ; עריכה :שירלי מרום[ .איך הבישן למד] .תל אביב  :דיונון,
[)002437823( .]2016
פוביה חברתית.
בישנות.
ספרייה :
Education
616.8553כהן.בח תשע"ו
כהן ,הדר -1989 ,מחבר .בחינת תהליכי העברה ) (transferבלמידה סטטיסטית ,באמצעות מטלת העברה
בדקדוק מלאכותי ,תוך הבחנה בין גירוי מילולי לגירוי בלתי מילולי :השוואה בין קוראים בוגרים בעלי
דיסלקסיה לקוראים בעלי התפתחות תקינה  /הדר כהן[ .בחינת תהליכי העברה ) (transferבלמידה
סטטיסטית ,באמצעות מטלת העברה בדקדוק מלאכותי ,תוך הבחנה בין גרוי מלולי לגרוי בלתי מלולי].
תשע"ו ) 002439012( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
דיסלקסים  --פסיכולוגיה.
העברה (פסיכולוגיה)
למידה (פסיכולוגיה)
ידיעת קרא וכתב.
עברית  --אלף בית  --למוד והוראה.
צורות גאומטריות  --למוד והוראה
ספרייה :
Education

616.898דוד.חו תשע"ו
דודאי ,יפעת -1962 ,מחבר .חווית המשתתפים בטיפול קבוצתי של אנשים מאושפזים בבית חולים
פסיכיאטרי במחלקה ממושכת  /יפעת דודאי[ .חוית המשתתפים בטפול קבוצתי של אנשים מאשפזים בבית
חולים פסיכיאטרי במחלקה ממשכת] .תשע"ו ) 002439077( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכותרפיה קבוצתית.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --טפול.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --פסיכולוגיה.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --עמדות.
סכיזופרניה  --טפול.
סכיזופרנים  --טפול.
סכיזופרנים  --פסיכולוגיה.
סכיזופרנים  --עמדות.
ספרייה :
Social Sciences
618.9285882היג.למ תשע"ו
היגשידה ,נאוקי- 1992 ,מחבר .למה אני קופץ  /נאוקי היגשידה ; תרגום מיפנית :ק"א יושידה ודיוויד
מיטשל ; הקדמה :דיוויד מיטשל ; תרגום מאנגלית :מרב זקס-פורטל ; עריכה והשוואה לנוסח היפני :
שונית שחל-פורת .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002436295( .2016 ,
היגשידה ,נאוקי-1992 ,
אוטיזם אצל ילדים.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
ילדים אוטיסטיים  --יפן  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Education
618.928589ברנ.שפ תשנ"א
ברנשטין ,פזית מחבר .שפתם המדוברת של ילדים עם ליקויי קשב כמשקפת ליקויים קוגניטיביים  /פזית
ברנשטיין[ .שפתם המדברת של ילדים עם לקויי קשב כמשקפת לקויים קוגניטיביים] .תשנ"א .1990
()002439851
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה לפסיכולוגיה.
ילדים עם הפרעות קשב  --לשון.
הפרעות לשון אצל ילדים.
הפרעות קוגניטיביות אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

629.283019ליב.הש תשע"ו
ליברמן ,שרון -1987 ,מחבר .השפעת לחץ חברתי נתפס על נהיגה  :השוואה בין "נהג חדש-צעיר"" ,נהג
חדש" ו"נהג ותיק"  /שרון ליברמן .תשע"ו ) 002436865( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
לחץ חברתי.
לחץ של עמיתים אצל מתבגרים.
נהיגת מכוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
נהגים  --פסיכולוגיה.
נהגים צעירים  --פסיכולוגיה.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה)
פסיכולוגיה חברתית.
ספרייה :
Social Sciences
641.5951אהר.סי תשנ"ד
אהרני ,ישראל -1950 ,מחבר .סין דרך האוכל  /ישראל אהרוני ,נלי שפר[ .סין דרך האכל] .תל אביב :
ידיעות אחרונות :ספרי חמד)002438495( .1994 ,
בשול סיני.
ספרייה :
Far East
650.1לוי.שב תשע"ד
לוי ,לורנט -1966 ,מחבר 7 .המפתחות להצלחה  /לורנט לוי ; תרגום :עמנואל בן שמחון ; עריכה
המהדורה העברית :יהודה אלחנן אדרי .קרית גת  :דני ספרים ,תשע"ד )002439721( .2014
הצלחה.
מודעות עצמית.
מנהיגות.
ספרייה :
Economics
657.0218תקנ.הד תשע"ב
 IFRSתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  :נכון ליום  31במאי  2012שמועד התחילה שלהם לא מאוחרמיום  1בינואר  / 2013חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית :אייל אושרי ,אבי אולסוונג,
אתי איינהורן [ו 17-אחרים ]. [IFRS -תקני הדווח הכספי הבינלאמיים] .תל-אביב  :המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות[ ,תשע"ג ]. (002439864 )2012
חשבונאות  --תקנים.
חשבונאות  --תקנים  --ישראל.
דו"חות כספיים  --תקנים.
דו"חות כספיים  --תקנים  --ישראל.
ספרייה :
Economics

657.45ברל.יס תשס"ג
ברלב ,יהודה מחבר .יסודות הביקורת החקירתית  :מניעה ,איתור וכימות מעשי הונאה  /יהודה ברלב ; ...
עריכה :אוריאל שטרית[ .יסודות הבקרת החקירתית] .מהדורה ראשונה ..תל אביב  :אופוס , 2003.
) (002439907
בקרת חשבונות  --ישראל.
חשבונאות  --חק וחקיקה  --ישראל.
בקרת פנימית.
יעילות ארגונית.
ספרייה :
Economics
658.84צור.גם תש"ע
צור ,אסי מחבר .גם אתה יכול לעשות כסף באינטרנט  :למכור ב -eBayלכל העולם  :למתחילים
ולמתקדמים  /אסי צור ,יניב זייד .מהדורה שלישית מעודכנת ..ר"ג  :פוקוס. (002438972 )2010 ,
איבי (חברה)  --מדריכים.
מסחר אלקטרוני.
שווק באינטרנט.
ספרייה :
Information Science
818.5הנט.כד תשע"ו
הנטר ,סטיבן מחבר .הכדור השלישי  /סטיבן האנטר ; מאנגלית :שרית פרקול ; עריכה :דנית סלומון ;
יעוץ בנושאי נשק :אבי מור[ .קרית גת]  :קוראים ,תשע"ג . (002439533 )2013
קנדי ,ג'ון פיצג'רלד  --רצח פוליטי  --ספרת.
ארה"ב .חיל הנחתים --ספרת.
צלפים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
818.5קר.דבד תשס"ה
קר ,מרי מחבר .דובדבן  :פרקי זיכרונות  /מרי קאר ; מאנגלית :יונתן פרידמן[ .דבדבן] .אור יהודה :
זמורה-ביתן ,תשס"ה )002439184( .2004
משוררים אמריקניים  --המאה ה -- 20-ביוגרפיה.
מתבגרות  --טקסס  --ביוגרפיה.
מתבגרות --שמוש בסמים  --ביוגרפיה.
טקסס  --הוי ומנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
818.6דיפ.לא תשע"ו
דיפנבאו ,ונסה מחבר .לא ביקשנו כנפיים  /ונסה דיפנבאו ; מאנגלית :אורטל אריכה[ .לא בקשנו כנפים].
פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ו ) 2016]. (002435319ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.6הלבר.צד תשע"ב
הלברסון ,סרה פרינס מחבר .הצד הסמוי של השמחה  /סרה פרינס הלברסון ; מאנגלית :נורית לוינסון.
מושב בן-שמן  :מודן)002439353( .]2012[ ,
אמהות וילדים --ספרת.
אמהות חד-הוריות  --ספרת.
נשים גרושות  --ספרת.
ילדים חורגים  --ספרת.
סודות משפחתיים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
818.6פוי.הנ תשע"ז
פויר ,ג'ונתן ספרן מחבר .הנני  /ג'ונתן ספרן פויר ; מאנגלית :קטיה בנוביץ' .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז )002438505( .]2016
יהודים  --ארה"ב  --ספרת.
משפחות יהודיות  --ארה"ב  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
828.5פלמ.גו תש"ן
פלמינג ,איאן מחבר .גולדפינגר  /איאן פלמינג ; מאנגלית  -עמנואל לוטם .תל-אביב  :זמורה ,ביתן ,תש"ן
 )002434549( .1990ספרייה :
Cen.lib-Stacks
828.91די-מור.צפ תשע"ו
די-מוריה ,דפנה מחבר .הציפורים  /דפנה דה מוריאה ; מאנגלית :יהונתן דיין ; רישומים :דן בירנבוים.
[הצפורים  .]/רעננה  :אבן חושן ,תשע"ו . (002436045 )2016ספרייה :
Literature
828.92אבר.לה תשע"ג
אברקרומבי ,ג'ו מחבר .הלהב עצמו  /ג'ו אברקרומבי ; מאנגלית :חגי אברבוך .ת"א  :אופוס.2013 ,
( )002439356ספרייה :
Cen.lib-Stacks
828.92נן.מקו תשע"ב
נן ,מלה מחבר .מקום יפה למות בו  /מאלה נאן ; מאנגלית :לאה ששקו .תל אביב  :מעריב ,תשע"ב .2012
() 002438548ספרייה :
Cen.lib-Stacks
828.92קטו.מא תשע"ז
קטון ,אלינור מחבר .המאורות  /אלינור קטון ; תרגמה מאנגלית :מיכל אלפון ; עורכת הספר :יעל ינאי .
תל אביב  :עם עובד ,תשע"ז [) 002438442( .]2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

831.912לסק.עי תשע"ו
לסקר-שילר ,אלזה מחבר .עיר של חלום  :מחזות  /אלזה לסקה-שילר ; יוזם ועורך :מוטי סנדק .
[ירושלים]  :סמטאות)002438970( .]2016[ ,
לסקר-שילר ,אלזה.
ספרייה :
Literature
839.7רוס.של תשע"ב
רוסלנד ,אנדרס מחבר .שלוש שניות  /אנדרס רוסלנד וביורג הלסטרום ; מאנגלית :מעין זיגדון .תל אביב
 :סלע ספרים) 002423557( .2012 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks
862.3טור.אק תשס"ה
טורס נהרו ,ברתולומה דה 1480-1530 ,מחבר .אקילנה  /ברתולומה דה טורס נאהארו ; תרגם מספרדית
אבנר פרץ ; חיתוכי עץ  -יעקב פינס .מהדורה ביבליופילית מצומצת ..מעלה אדומים  :מכון מעלה אדומים
לתיעוד השפה הספניולית ותרבותה[ ,תשס"ו )002428957( .]2005
ספרדית ,דרמה  --התקופה הקלסית -- 1500-1700 ,היסטוריה ובקרת.
ספרדית ,דרמה  --התקופה הקלסית -- 1500-1700 ,תרגומים לעברית.
לדינו ,דרמה  --היסטוריה ובקרת.
לדינו ,דרמה  --תרגומים לעברית.
ספרייה :
Ladino
982.064הכט.נש תשע"ה
הכט ,אביטל -1963 ,מחבר .נשיאת ארגנטינה מריה אסטלה מרטינס דה פרון"  -איסבל" ()1976-1974
 :ניפוץ תקרת הזכוכית המגדרית או הקדמה למשטר טרור צבאי  /מאת :אביטל הכט .תשע"ה .2015
()002439090
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה להיסטוריה כללית.
פרון ,איסבל-1931 ,
אלימות פוליטית  --ארגנטינה.
טרוריזם בחסות המדינה  --ארגנטינה.
נשיאים  --ארגנטינה  --ביוגרפיה.
ארגנטינה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ארגנטינה  --פוליטיקה וממשל-- 1955-1983.
ספרייה :
History

(43)D47רוה(ניש) תשע"ו
נישטט בורנשטין ,לילך מחבר .היהודיה שלהם  :מותר ואסור בעדויות על השואה  /מאת לילך ניישטט
בורנשטיין ; עורך :עודד וולקשטיין ; פתח דבר :עמוס גולדברג[ .ירושלים ] :האוניברסיטה העברית
בירושלים ,המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ; [תל אביב]  :מכון מופ"ת ,בית הספר למחקר ופיתוח
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ,תשס"ו [תשע"ו) ] 2016. (002437741
רוה ,קרלה.
שואה  --גרמניה  --למגו  --ספורים אישיים.
נצולי שואה  --ביוגרפיה.
למגו (גרמניה)
ספרייה :
Education
(56)D3צור.גב תשע"ז
צור ,ירון מחבר .גבירים ויהודים אחרים במזרח התיכון העות'מאני  / 1830-1750ירון צור[ .גבירים
ויהודים אחרים במזרח התיכון העותומני  .]1830-1750ירושלים  :מוסד ביאליק[ ,תשע"ז 2016].
) (002439443
יהודים  --המזרח התיכון  --היסטוריה.
יהודים  --ארצות האסלאם  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica
(438)D47ביק.אנ תשע"ז
ביקונט ,אנה מחבר .אנחנו מיידוובנה  :הפשע וההשתקה  /אנה ביקונט ; תרגם מפולנית עילי הלפרן.
[אנחנו מידובנה] .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז ) 002438461( .2016
ביקונט ,אנה  --יומנים
יהודים  --פולין  --ידובנה  --היסטוריה.
יהודים --רדיפות  --פולין  --ידובנה.
שואה  --פולין  --ידובנה.
ידובנה (פולין)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
)D47 (438גרב.צי תשע"ו
גרבובסקי ,ין מחבר .ציד היהודים  :בגידה ורצח בפולין בימי הכיבוש הגרמני  /יאן גרבובסקי ; מאנגלית
סמדר מילוא ; עורכת :עדינה דרכסלר .ירושלים  :יד ושם ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,המרכז
לחקר השואה בפולין ,תשע"ז )002438950( .2016
שואה --פולין  --דומברובה טרנובסקה (מחוז)  --היסטוריה.
יהודים  --פולין  --דומברובה טרנובסקה (מחוז)  --היסטוריה.
יהודים  --רדיפות  --פולין  --דומברובה טרנובסקה (מחוז)  --היסטוריה.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,פולין  --היסטוריה.
דומברובה טרנובסקה (פולין  :מחוז)  --היסטוריה.
דומברובה טרנובסקה (פולין  :מחוז ) --יחסים אתניים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D47 (498רוט(איל )תשע"ו
איל ,אלדד מחבר .הפן האחר  :צעיר יהודי ששימש כסוכן בשירות הביון הנאצי בתקופת המלחמה  /אלדד
איל .חיפה  :פרדס ,תשע"ו )002437820( 2016
רוטנשטין ,מוריץ
יהודים  --רומניה  --ביוגרפיה.
שואה  --רומניה.
מלחמת העולם -- 1945-, 1939משתפי פעלה  --רומניה.
מרגלים  --רומניה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A12לוצ.דר תשע"ז
לוצטו ,משה חיים מחבר .דרך ה'  :מבאר בו כלל דרכיו יתברך וכללי האמונה והעבודה ... /חברו...
כמוהר"ר משה חיים לוצאטו ;  ...עם ביאורים ,פירושים ,הוספות וציונים בשם :נתיבות עולם ...על ידי
אהרן דוד בלאאמו"ר ...יצחק הלוי גולדברג[ .דרך השם] .במהדורא מתוקנת ומהודרת ..ויקליף  :ישיבת
טלז ,תשע"ז [)002439157( .]2016
עקרי האמונה.
אמונה (יהדות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A37פני.הל תשע"ז
פניני הלכה לילדים  /על פי הספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד ; עריכה :הרב יונדב זר ,יאיר ביטון
; איור ,עיצוב ועימוד :יאיר ביטון[ .ברכה]  :מכון הר ברכה ,תשע"ז [)002439153( .-]2016
מלמד ,אליעזר ..פניני הלכה
ברכות  --הלכה --חמר מאיר  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Pedagogic Library
A43ליב.צו תשע"ה
צוואת רבינו הגה"ק יהודה זאב ליבוביץ " :לרחם ,לוותר ולעזור והעיקר לא לצעוק על בר ישראל".
[צואת רבנו הגאון הקדוש רבי יהודה זאב ליבוביץ] .בני ברק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ה.
() 002439223
ליבוביץ ,יהודה זאב .צואה
צואות (מוסר)
ספרייה :
Cen.lib-Special Books
A45גלי.בא תשע"ו
גליק ,אברהם יצחק מחבר .דרשות באר יצחק  :דרשות והספדים / ...מאת רבינו אברהם יצחק גליק,
אבדק"ק טאלטשווא ; יו"ל ...מעצם כתב יד קדשו ...ע"י נכדו יהושע צבי הלוי יונגרייז ...רב דקהל באר
יצחק טאלטשווא .ברוקלין  :יהושע צבי יונגרייז ,תשע"ו ) 002430167( .2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A51גול.נת תשע"ו
גולדברג ,זלמן נחמיה מחבר .נתיב מצוותיך  :למשמעותם ההלכתית של טעמי המצוות  /מאת ...רבי זלמן
נחמיה גולדברג ; עורך ראשי :ישראל מאיר בן שחר .קדומים  :מכון משפט ערוך שע"י ישיבת קדומים,
תשע"ו)002439178( .
מצוות  --טעמים.
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A51שלז.פנ תשנ"ז
שלזינגר ,אליקים מחבר .פני משה  :יבאר השינויים בין לשונות הרמב"ם והסמ"ג  -מקורותיהם
וביאוריהם  /ערוך ...ע"י אליקים בלאאמו"ר הגרי"מ שלזינגר .ירושלם [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשנ"ז.
()002432961
מצוות  --מנין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A65גרב.קב תשע"ו
גרב ,יהונתן מחבר .הקבלה בעת החדשה כתחום מחקר אוטונומי  :הרצאה שניתנה בטקס הענקת הפרס
בחקר הקבלה ,על שם גרשם שלום ,באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים / ...יהונתן גארב .לוס אנג'לס
 :כרוב ,תשע"ו )002434542( .2016
שלום ,גרשם.
קבלה  --מחקר.
קבלה  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica
A67ברו.חס תשע"ז
ברונשטין ,ישראל יוסף מחבר .א חסידישער ווארט  :רעיונות ,סיפורים ומשלים לפרשות השבוע,
מתורתם של גדולי החסידות  :נלקט ונערך ...על ידי ישראל יוסף בלאאמו"ר משה אליעזר ברונשטיין[ .א
חסידישר וורט] .ירושלים  :מישרים ,תשע"ז []. (002440187 )2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A67הרא.חס תשע"ז
הראל ,ארלה מחבר .חסידות הלכה למעשה  :קובץ שיעורים על דרכה של תורת החסידות ומקומה
בעולמנו  /מאת הרב ארלה הראל ,ראש ישיבת 'לב חדש' בשילה ; נערך על ידי תלמידי ישיבת אלון-
מורה[ .כפר חב"ד] [ :תורת חב"ד לבני הישיבות][ ,תשע"ז ) 002439031( .]2016
חסידות  --מבואות.
חסידות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67פקש.שע תשע"ז
פקשר  ,מתתיהו מחבר .שערי חסידות  :המפתח לספרי חסידות  :והוא ליקוט יסודות כלליות להבנת ספרי
החסידות ...מספרי הבעל שם טוב ...ותלמידיו / ...הרה"ח מתתיהו הכהן פקשר .מהדורה ראשונה..
[ירושלים]  :מתתיהו פקשר ,תשע"ז [)002439546( .]2016
חסידות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A82כח.המש תשע"ו
שנָה  :במעלת וחשיבות כח המשניות לטהר את נפש האדם ...בני ברק  :נחלת צבי ,תשע"ו
כח ה ִמ ְ
[)002435819( .]2016
משנה--
משנה  -- --אמצעים לזכרון.
תלמוד תורה.
תלמוד תורה  --חזרה ושנון.
תפלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A051פלא.כו תשע"ו
פלאי ,משה מחבר .כוכבי יצחק ,כתב-העת של ההשכלה באימפריה האוסטרו-הונגרית (1873-1845) :
מפתח מוער לכתב-העת העברי של ההשכלה  /מאת משה פלאי .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ו )002437848( .2016
כוכבי יצחק --
כתבי עת יהודיים  --אוסטריה  --מפתחות.
כתבי עת יהודיים  --הונגריה  --מפתחות.
עברית ,ספרות מודרנית  --כתבי עת.
השכלה (תנועה יהודית)  --כתבי עת.
ספרייה :
Judaica
A077.3אגוד.בני תשעו
דורשי תורה  :שיעורים ודברי חיזוק...שנמסרו במעמדי 'כנס בני התורה' ...בין השנים התשס"ד-התשע"ג
/מפי ...רבינו עובדיה יוסף ,ושיחות חיזוק מרבותינו גדולי התורה וראשי הישיבות .ירושלים  :איגוד בני
התורה דורשי ה' ,תשע"ו [)002432195( .]2016
הלכה  --מאמרים.
תלמוד תורה.
עדות המזרח  --חיי הרוח  --כנוסים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3באש.אה תשע"ב
באשמורות אהגה  :ליקוט אמרות טהורות ...עם סיפורים ועובדות מצדיקים וחסידים בענין מעלת וחשיבות
וסגולת ההשכמה והלימוד באשמורת הבוקר  /נערך ונלקט ...ע"י כולל אשמורת הבוקר ; [מלקט]  -יוסף
נחמיה הירשלער .ירושלים  :כולל אשמורת הבוקר ,תשע"ב [)002430386( .]2012
תלמוד תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
השכמה  --הבטים דתיים  --יהדות
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A077.3כחה.רצ תשע"ו
כח הרציפות  :שבח מעלת הקביעות ,הרציפות ...להתעלות ...ולקרבת אלקים ...מהדורה שניה ומרחבת..
בני ברק  :נחלת צבי ,תשע"ו [)002435820( .]2016
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A081אבי.תו תשע"ו
אביחצירא ,יעקב בן מסעוד מחבר .תורת אביר יעקב  :על דרך הפשט  :לקט דרושים ומאמרים ...בביאור
פשט מצוות התורה וענייני עבודת השי"ת ,בשפה ברורה ובלשון השווה לכל נפש  /ממשנתו ...של מרן
'אביר יעקב' ,רבינו יעקב אביחצירא ; שנלקטו מכל ספריו[ ...בית-שמש]  :עוז והדר ; נהריה  :ישיבת
אביר יעקב אור מאיר שמחה ,תשע"ו [) 002438847( .]2016
תלמוד תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תפלה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קדשה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
צדיקים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תשובה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מדות טובות (יהדות)
אלקים  --עבודה ואהבה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
יצר הרע  --דרושים ,שיחות ואמרים.
בריאת העולם  --הבטים דתיים  --יהדות.
שבת  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A081אדל.אש תשע"ו
אדלר ,אלחנן אשר מחבר .אשר חנן  :שיעורים ומאמרים בין אדם לחבירו ,תפלה וברכה ,ענינים  /מאת
אלחנן אשר הכהן אדלר .נוא יארק  :קרן מיכאל שארף להוצאת ספרים שעל-יד ישיבת רבנו יצחק אלחנן,
תשע"ו [)002430042( .]2016
תפלה.
יחסים בין אישיים  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A124אבן-עט.או תשע"ו
אבן עטר ,חיים בן משה מחבר .אור הגאלה  :לקט מיחד אודות גאלת ישראל  -נוספו :אור התורה ,אור
התשובה ואור החכמה [ :אוצר פניני חכמת חיים]  -מלקט מהספר אור החיים על התורה  /כמוהר"ר חיים
בן-עטר ; ליקט וערך ...חיים ששון .ובמהדורה מורחבת ..ביתר עילית [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו.
()002432212
גאלה במחשבת ישראל.
תנ"ך .תורה.
תשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A124עדיך.תא תשע"ה
עָדֶ יך תֵ אתֶ ה  :האמונה בביאת הגואל והציפיה לישועה .בית שמש  :ת.ד ,175 .תשע"ה [.]2015
()002433257
משיח.
גאלה.
ישועה  --הבטים דתיים --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A127הופ.מד תשע"ו
הופמן ,יעקב ישראל מחבר .אוצר מדרשי חז"ל  :בעניני גן עדן ,גיהנם ,חיבוט הקבר ,וסדר הדין בבית דין
של מעלה ,ובסופו קונטרס והחי יתן אל לבו  ... :ליקוט מדברי חז"ל ומהקדמונים ...המאורעות והדינים
העוברים על האדם מעת שבא ...להיפטר מן העולם ,עד לאחר קבורתו והעמדתו לדין בבי"ד של מעלה,
ועניני גן עדן וגיהנם  /סודרו מחדש ...נוקדו וחולקו לקטעים ,בתוספת מראי מקומות ,ציונים והערות
[ע"י] יעקב ישראל הופמן .מודיעין עילית  :יעקב ישראל הופמן ,תשע"ו [)002432878( .]2016
גן עדן  --יהדות.
גיהנֹום.
מתים  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A129.3עוב.מק תשס"ג
עובד ,אפרים .המקדש שמו ברבים  :קונטרס על מצות קדוש השם עם הנהגות והערות מעשיות כדי לקים
מצות קדוש השם כראוי ולהמנע מחלול השם ,וכן איך לתקן את עוון חלול השם  /חיברתיו ...אפרים
עובד ...בני ברק  :א .עובד ,תשס"ג)002431542( .
קדוש השם (יהדות)
חלול השם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A214שרק.בר תשע"ו
תפלות ..סדור ..לקוטים ..תשע"ו ..ירושלים ..ברית עולם  :סידור תפילה לבני נח  /בעריכת הרב אורי
שרקי .ירושלים  :ברית עולם  -המרכז העולמי לבני נח ,תשע"ו) . (002429256
בני נח  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A308הופ.על תשע"ז
הופמן ,דוד צבי בן משה יהודה מחבר .על התפילה  :התפילה  -עבודה שבלב  :עבודת התפילה ,נוסח
התפילה ותולדות התפילה  :שיעורים והרצאות על התפילה  /מאת הרב דוד צבי הופמן[ .על התפלה].
ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ז )002439665( .2017
הופמן ,דוד צבי בן משה יהודה.
תפלה.
תפלה  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica
A309כהן.צל תשע"ז
כהן ,שמואל בן יהודה מחבר .צלותא דשמואל  :בירור יסודי ומקיף בענין תפלות ובקשות בלשון שאין
המלאכים מכירים ,מהמקורות הראשונים ועד האחרונים והרבה חידושים ...וסיכום דינים העולים /
כתבתי ,ערכתי וחדשתי ...שמואל בן ...ר' יהודה כהן ...ירושלים  :שמואל כהן ,תשע"ז [.]2016
()002438707
תפלה  --הלכה.
תפלה  --לשון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A309תקו.תפ תשע"ו
תיקון התפילה  :במתינות ,בציבור ,ובמניעת שיחה  :מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים ובפרט מתורת...
נשיאנו מליובאוויטש[ .תקון התפלה] .ירושלים  ,052-7649510 :תשע"ו []. (002432654 )2016
תפלה.
תפלה בחסידות.
חב"ד (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A312.3עטי.אב תשע"ו
תפלות ..מחזור ..תשע"ו ..ירושלים ..מחזור אבותינו  :לחג הפסח ...בתוספת נוסחאות ,מנהגים ושירי חג
לפי מנהגי כל ערי המערב ...חכמי מרוקו והאזור הספרדי ,עם הלכה ומסורת ...בתוספת א"ם למסרת /
מהמחבר מאיר אלעזר עטיה[ ...ירושלים]  :מכון משכן רבי אליעזר[ ,תשע"ו?])002432381( .
מנהגים  --מרוקו.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.3תרס"ח
תפלות ..מחזור ..תרס"ח ..ירושלים ..מחזור לראש השנה  :כמנהג ספרד ,נדפס באותיות גדולות ...בהגהה
מדויקת ובעיון נמרץ ...ירושלם  :דפוס הר"ש צוקערמאן ,תרס"ח) 002439756( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A314.15שמו.עץ תשע"א
עץ השדה  : ...הלכות ט"ו בשבט ,ברכות הפירות ומעשרות  :מאמרים מהזוה"ק ,דרשות  ...לימודים ,
מדרשים ותפילות על כל פרי  ...וכן כוונות  ...מהספה"ק שער הליקוטים למהרח"ו ומספר כתר מלכות
להרי"ח טו"ב  /נערך ונסדר ממני ...בניהו יששכר בכה"ר שלום שמואלי .ירושלים  :ישיבת נהר שלום,
תשע"א)002432743( .
תקונים -- .טו בשבט. --
טו בשבט.
טו בשבט  --הלכה.
כונות (קבלה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A314.2ענג.שב תרצ"ב
ענג שבת  :שירי אמונים לסעודת שבת שמזמרים בק"ק שארית ישראל בניו יורק  /מסודרים על ידי ...דוד
בר אליעזר די סולה פול .ירושלם  :דפוס העברי ,ו'ק'ר'א'ת ל'ש'ב'ת ענ'ג[ 'תרצ"ב])002439760( .
Sabbath -- Songs and music.
שבת  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A318יבר.לע תשע"ז
יברוב ,צבי .לעילוי נשמה  ... :בענייני ההטבה ברוחניות עם הנפטרים ...ובפרט חובת הבן ...וכן...
צוואותיהם ...ומוסריהם של ...גדולי הדורות ,בצירוף עובדות ...מגדולי ישראל ...ובראשו ...קיצור הלכות
אבילות  :והוא פסקי ...רבי יוסף שלום אלישיב ,המתפרסמים ...לראשונה  /נערך ...ע"י צבי בלאאמו"ר
משה יצחק אהרן יברוב[ .לעלוי נשמה] .הוצאה מורחבת ..בני ברק  :צ .יברוב ,תשע"ז [.]2016
()002438724
תפלות . --חולים ומתים. --
אבלות (יהדות)  --הלכה.
מנהגי אבלות יהודיים.
מתים  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A319סקו.חנ תשע"ו
סקוצילס ,יעקב אהרן מחבר .סדר חנוכת הבית  /למו"ר בעל נתיבות אדם ,רב אב"ד רמת שלמה בעיה"ק
[ר' מתתיהו דיטש] ; נו"נ בהוספת ליקוטי הלכות ומנהגי קודש אהל יעקב ...ע"י יעקב אהרן ...סקוצ'ילס,
רב ומו"צ בבית הוראה יד הרמ"ה[ .סדר חנכת הבית] .ירושלים  :סקוצ'ילס ,תשע"ו [.]2016
()002432068
חנכת הבית  --תפלות וברכות.
חנכת הבית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A319.2ברכ.הש תשע"ו
תפלות ..ברכות ..תשע"ו ..ירושלים ..ברכות השחר  :ועוד[  - - -.ירושלים?] " :דור תשובה",
[תשע"ו?] )002438682( .ספרייה :
Cen.lib-Special Books
A382.1שטי.אמ תשע"ו
שטין ,חיים בן בנימין משה ,מחבר .אמונת חיים  :בענייני חג הפסח ,הגדה של פסח וימי ספירת העומר /
ממרן ראש הישיבה ...הרב חיים יעקב שטיין[ .קליבלנד] [ :יהודה לוין][ ,תשע"ו])002429825( .
שטין ,חיים בן בנימין משה  --יומנים
פסח  --דרשות.
ספירת העמר  --דרשות.
שואה  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A382.2אור.המ תשע"ו
אור המועדים  :ליקוטי דברים המעוררים בנו את התחדשות הרצון לזכות ל :-קבלת התורה ...ביום ...חג
השבועות ...בני ברק  ,03-5745870 :תשע"ו [) 002433237( .]2016
שבועות.
מתן תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A382.2פינ.דב תשע"א
פינטו ,יאשיהו יוסף בן חיים שמעון מחבר .דברי יאשיהו לבב ימים  :בין פסח לעצרת  :כולל ענינים,
הלכות ומנהגים הנוגעים לימי ספירת העומר ,תגלחת הילדים ,ל"ג בעומר ,הלכות ספר תורה ,הכנה למתן
תורה וחג השבועות  /נערכו מתוך שיעורי האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו .אשדוד  :מכון הוצאת ספרים
שע"י מוסדות שובה ישראל ,תשע"א [)002438743( .]2011
ספירת העומר
לג בעמר.
שער (ש שמאלית ) --הבטים דתיים  --יהדות.
שבועות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.3גוט.שב תשנ"ב
שבע שמחות  /חובר ...על ידי מנחם בן-ציון
גוטפרב ,מנחם בנציון מחבר .שבע שמחות  :סוכות ; ֶ
באאמו"ר יצחק דוד גוטפארב ...ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשנ"ב)002432947( .
סכות  --הלכה.
סכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A382.3מימ.אש תשע"ז
מימון ,אברהם בן נתן מחבר .האושפיזין  :אוסף ...הכולל הלכות ומנהגים ,חידושים וביאורים ,פרפראות
ורמזים ,בענין האושפיזין ...עם ביאור הררי קדם ; גם נוסף עליו סדר לימוד מענין האושפיזין לכל יום
מימי החג לאושפיזא המיוחד לו ,כפי שתקנו רבותינו האחרונים  /נלקטו ...מאוצרו של ...ר' אברהם מ.
הלוי ; ...עריכה ...הרב ישראל ברם[ .האשפיזין] .ירושלים  :מכון טורי זהב ,תשע"ז [.]2016
() 002434136
אשפיזין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
אשפיזין  --מנהגים.
סכה  --תפלות וברכות.
אשפיזין זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A382.3פרנ.סכ תש"ן
פרנקל ,אברהם חיים מחבר .סוכת בית רופשיץ  :מעוטרת בליקוטי דברי תורה ופירושים ,מאמרים...
וסיפורים הנוגעים למצוות חג הסוכות ושמיני עצרת מאת אבותינו ורבותינו ...מרופשיץ ,צאנז
ומתלמידיהם ...ובו נכלל גם בירור בענין תקיעת שופר בהושענא רבה ,מנהג רופשיץ וצאנז  /מאת אברהם
חיים בלאמו"ר נפתלי צבי פרנקל[ .סכת בית רופשיץ] .ירושלים  :אברהם חיים פרנקל ,תש"ן .1990
()002432946
סכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שמיני עצרת ושמחת תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
רופשיץ (חסידות)  --ספרות עיונית.
צנז (חסידות)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A383ברכ.מב תשס"ה
ברכץ ,יהושע מחבר .מבקשי אלול  :אסופת שיחות שנאמרו בכולל עץ חיים בימי הדין והרחמים  /ע"י
מורנו ...רבי יהושע ברכץ ; נכתבו ונערכו ...ע"י שומעי לקחו .בני ברק  :כולל עץ חיים ,תשס"ה.
()002433247
ימים נוראים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3אורה.וש תשע"ד
קובץ אורה ושמחה  :לקט אמרי קודש לפורים וד' פרשיות  /מרבותינו הקדושים מסוכטשוב[ .קבץ אורה
ושמחה] .ירושלים  :מכון להוצאת אמרי קודש מרבוה"ק שע"י איגוד חסידי סוכטשוב ,תשע"ד [.]2014
()002431338
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבתות מיחדות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
סוכטשוב (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A384.3לוי.אג תשמ"ו
לוי ,נתן מחבר .איגרת פורים  :כולל :א .פירוש [עם נבדל] על כל מגילת אסתר .ב .קיצור הלכות פורים.
ג .חידושים וביאורים על מס' מגילה  /חובר ונערך ע"י נתן לוי ואברהם לוי[ .אגרת פורים] .בני ברק  :נ.
לוי ,תשמ"ו)002433231( .
תלמוד בבלי -- .מסכת מגלה  -- --באורים.
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A384.3קרו.דו תשע"ד
קרון  ,חיים מרדכי מחבר .דורש טוב לעמו  :הנהגות ...לימי הפורים ,עם ביאורים על מגילת אסתר ומס'
מ גילה  /חיים מרדכי בן ...הרב אליהו קראהן .מהדורא תנינא ...עם הרבה הוספות ותיקונים[ ..מודיעין
עילית]  :חיים מרדכי קראהן ,תשע"ד [) 002430400( .]2014
תנ"ך -- .אסתר  -- --באורים.
פורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת מגלה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A385מנחם.צי תשנ"ח
מנחם ציון  ... :בו יתבאר מגודל האבידה שנגרמה על ידי חורבן בית המקדש וירושלם והעצות לזכות
מהרה לבנינו .מהדורה חדשה עם הוספות רבות ..בני ברק [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשנ"ח.
()002433250
חרבן בית המקדש 586 ,לפנה"ס  --דרשות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
אבלות על ירושלים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A385עז-והדר תשע"ו
משנת בין המצרים  :לקט דברי רז"ל בהלכה ובאגדה לימי המועדים מספרי המכון  -בין המצרים ותשעה
באב  /ממלכת התורה 'עוז והדר' .בית שמש  :עוז והדר ,תשע"ו) 002432109( .
בין המצרים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
בין המצרים  --מנהגים.
צדיקים  --ספורי מעשיות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A385קרו.נח תשע"ו
קרון ,ישראל קלמן מחבר .נחפשה דרכינו ונחקורה  -תשעה באב  /ישראל קלמן קראהן .לייקוואוד : Y.
K. Krohn,תשע"ו [)002433263( .]2016
בין המצרים  --דרשות.
תשעה באב  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3אטו.מא תשע"ז
אטון ,בן-ציון מחבר .מאבני המקום  :עיונים ,נלקחים ממבטם של רבותינו ,אבותינו ואבו"א ,מגלות
ירושלים ועד בואם כאן מלפנים מקדם ...לבוא אל תוכן עניינה ,לדבקה ב'מה נורא המקום' ,ושלכך לא
דבק בנפשם מאום שלא מעצם עניינה / ...על ידי בן-ציון בן מורנו הרב רבי שבתי אטון .הוצאה שניה,
בתוספת ג מאמרים ,גם הוגהו המאמרים ונוספו דברים ..ירושלים  :ישיבת ראשית חכמה תשע"ז [.]2016
()002439179
אלקים  --עבודה ואהבה.
מוסר.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3כהן.זכ תש"ס
כהן ,שמואל בן רחמים מחבר .זכרון מנשה  ... :לקט דברי מוסר מרבותינו ...ראשונים ואחרונים ,מסודר
במערכות עפ"י סדר א-ב ...עם מעשיות ומשלים ...בלשון קלה ... /לקטתיו וערכתיו ...שמואל א .כהן.
ירושלים  :שמואל א .כהן ,תש"ס []. (002439360 )2000
איבס ,מנשה
מוסר  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3לוז.דב תשע"ז
לוז ,עקיבא מחבר .דבקה נפשי אחריך  :דרכים בקנין היראה ,הדרכה מעשית לאוהבי ה' ולחושבי שמו :
מבחר מאמרים ורעיונות ...למבט האדם על עצמו ועל העולם על פי ...מחשבת התורה ,מדברי רבותינו
הקדמונים אשר העמידו בספריהם את יסודות ההשקפה ומוסר התורה והורו לנו דרכים בקניין היראה /
מאת עקיבא לוז .בני ברק  :עקיבא לוז ,תשע"ז) 002439675( .
מוסר  --מדריכים.
יראת השם.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרות רבנית  --ציטטות ומימרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3רחל.יס תשע"ה
רחלין ,פנחס דניאל מחבר .יסוד במלכות  /מאת האדמו"ר מרחלין ...רבי פינחס דניאל הכהן רחלין.
ירושלים  :יקצ"ן חי[ ,תשע"ה?])002439538( .
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
נפש  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.6דסל.מכ תשע"ז
דסלר ,אליהו אליעזר מחבר .מכתב מאליהו  :דברי חכמה ומוסר בעניני חנוכה ,פורים וארבע פרשיות /
מאת רבי אליהו אליעזר דסלר ; נאספו ונערכו מספריו המודפסים ,מאוצר כתבי ידו ומרשימות התלמידים.
בני ברק  :ועד שפתי חכמים ,תשע"ז [) 002439625( .]2016
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבתות מיחדות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.6ולד.אל תשכ"ד
ולדשין ,יצחק אלחנן בן אברהם אהרן מחבר .מ"ע אל המבקש  :יכיל בקרבו מאמרי מוסר אשר נדברו...
בישיבת "בית יוסף" באסטרובצה  /רבי יצחק ולדשיין ; ובנו הרב רפאל [העורך][ .אל המבקש] .בני ברק
 :חכמה ומוסר ,תשכ"ד)002435845( .
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6קוט.נע תשע"ז
קוטלר ,יוסף חיים שניאור מחבר .נועם שי"ח  :מאמרים ושיחות מוסר  :חנוכה ,פורים ,תעניות ,ימי זכרון
 ... /מפי ...רבי יוסף חיים שניאור קוטלר בן ...רבי אהרן ; ...מוהר"ר שמעון וולס ...שהשקיע...
בכתיבתם ועריכתם של הכתבים[ .נעם שיח ].לייקוואוד-ירושלים  :מכון משנת רבי אהרן ,תשע"ז
[)002438783( .]2016
קוטלר ,יוסף חיים שניאור  --הספדים.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תעניות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
עשרה בטבת  --מאמרים.
הספדים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.716לוי.תש תשע"ו
לויכטר ,ראובן מחבר .תשובה  :יצירת סיפור חיים  :ועדים בענין המשך ימי אלול ותשרי  /מאת ראובן
לויכטר .ירושלים  :ראובן לויכטר ,תשע"ו [) 002434171( .]2016
תשובה.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.74רוב.מר תשע"ז
רובין ,יצחק מרדכי .מראה כהן  :קיצור הלכות יחוד במקומות עבודה  ... /יצחק מרדכי בלאמו"ר יחיאל
מיכל הכהן רובין .ירושלים  :קהילת בני תורה ,תשע"ז []. (002438767 )2016
יחוד  --הלכה.
צניעות במקומות עבודה  --הלכה.
יחסי גברים ונשים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.76כח.התש תשע"ו
כח התשובה  :מורה הדרך ...לתיקון מידת היסוד ופגם המחשבה ; ...ומחבר לטהרה ,ספר כח המִשְ נָה :
במעלת וחשיבות וכח המשניות לטהר את נפש האדם ...בני ברק  :נחלת צבי ,תשע"ו [.]2016
()002435822
משנה--
משנה  -- --אמצעים לזכרון.
בעל קרי.
תלמוד תורה  --חזרה ושנון.
תפלה.
תשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.76נפש.שח תשע"ו
נפשנו  -ארגון ארצי להחדרת תודעת הצניעות גוף מנפיק .שחיטתן בצפון :אודות חובת החיזוק בתורה
ויראת שמים ודקדוק ההלכה בימי בין הזמנים .ולעורר בענין המכשולות המצויים בבתי מלון ואתרי נופש.
ועל חיוב השמירה על בנינו ...מהנסיונות האורבות להם מחוץ לכותלי בית המדרש[ .ירושלים]  :ארגון
נפשנו ,תשע"ו []. (002433266 )2016
תלמידי ישיבות  --ארחות חיים.
נפש.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.76שני.הצ תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' .הצנע לכת  :בגודל זכות וחובת הצניעות  :שיחות ,אגרות
וסיפורים  /מתורת ...אדמו"ר [השביעי] מליובאוויטש[ ; העורך] :אליקים איילנברג .מהדורה שלישית
מורחבת ..מודיעין עילית  :איילנברג[ ,תשע"ז )002439582( .]2016
צניעות  --הבטים דתיים  --יהדות.
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'  --השקפה על צניעות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.77פיש.כב תשע"ז
פיש ,נחמן יעקב יוסף מחבר .כבוד חכמים  :על מצות "כיבוד חכמים ומוראם" : ...לקט מאמרי ...חז"ל
וספרים הקדושים בגודל החיוב והזהירות בכבודן ומוראן של תלמידי חכמים וגודל העונש ...של בזיון
תלמידי חכמים ועניני התעוררות בגודל מעלת השלום ואהבת ישראל ולהיפך גודל העון של מחלוקת
ושנאת חנם וסיפור לשון הרע והתחזקות בגודל המצוה ...לדון את כל אחד ...לכף זכות ועוד כמה ענינים
המסתעפים לזה  ... /נחמן יעקב יוסף פיש באאמו"ר ...אברהם יהודה .ירושלים  :נחמן יעקב יוסף פיש,
תשע"ז [) 002438706( .]2016
רב ותלמיד.
תלמידי חכמים.
מחלקת  --הבטים דתיים  --יהדות.
שלום  --הבטים דתיים  --יהדות.
רכילות ולשון הרע  --הבטים דתיים  --יהדות.
אהבת ישראל.
שנאה  --הבטים דתיים  --יהדות.
למוד זכות.
תוכחה  --הבטים דתיים  --יהדות.
כרוזים  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.772קלו.מר תשע"ו
קלוגר ,אברהם צבי .מרפא לשון  :מאמרים יסודיים המבארים כיצד שמירת הלשון היא מרפא לנפש ופתח
לחיים של שלום בין איש לרעהו ...מתוך שיחות ומאמרים  /שנאמרו מפי ...רבי אברהם צבי קלוגער ,בית
המדרש 'נזר ישראל' בית שמש .בית שמש  :מכון פאר ישראל[ ,תשע"ו?])002439723( .
רכילות ולשון הרע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.777אסו.צד תשע"ו
אסויד ,יצחק מחבר .צדקה ומרפא  :כלבו לעניני צדקה וחסד / ...יצחק אסויד ; עריכה :הרב מאיר חננאל
אסויד .צפת  :יצחק אסויד ,תשע"ו)002438807( .
כהן ,משה בן שלום.
צדקה.
ברסלב (חסידות)  --ספרות עיונית.
רבנים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A412תשע"ה
יונה בן אברהם ,גרונדי מחבר .שערי תשובה  ... /רבינו יונה גירונדי ; בהדגשת הפסוקים ובגליון הספר
תמצית הדברים ; וגם ספר 'ליקוטי שערי תשובה'  :והוא ליקוט דבריו בקיצור בלשונו[ ...ליקט וערך]
חיים נתן היילפרין .מהדורא שניה ..ירושלים  :חיים נתן היילפרין, , UKתשע"ה )002438834( .ספרייה
:
Cen.lib-Stacks
A419רדו.מס תשע"ד
לוצטו ,משה חיים מחבר .מסילת ישרים  :סיפורים ,עובדות והנהגות מגדולי ישראל הממחישים את דרך
קיום המסילת ישרים למעשה  /ירחמיאל רדוצקי[ .מסלת ישרים  -תשע"ד (ישראל)][ .ישראל] :
ירחמיאל רדוצקי ,תשע"ד [)002439844( .]2014
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A451בן-הר.או תשע"ז
בן הראש ,יואל מחבר .אור יואל  :דרושים ומאמרים על פרשיות התורה / ...מאת יואל בן הראש.
ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ז)002439664( .
פרשת השבוע  --דרשות.
קבלה -1660 --
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A451הרא.מו תשע"ו
הראל ,אבי 1961 ,מחבר .מוסר ,צדק חברתי ומנהיגות בפרשות השבוע  /אבי הראל[ .פתח-תקוה ] :
סטימצקי)002432993( .2016 ,
מוסר בתנ"ך.
צדק חברתי בתנ"ך.
מנהיגות בתנ"ך.
פרשת השבוע  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451שבי.דר תשע"ו
שביד ,אליעזר מחבר .דרשות על פרשות השבוע  :האקטואליות של תורת משה / ...אליעזר שביד ; העורך
הראשי :אשר שקדי .ירושלים  :האוניברסיטה העברית בירושלים ,המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ; [תל
אביב]  :מכון מופ"ת ,בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה ,במכללות ;
תשס"ו! [צ"ל תשע"ו] )002438937( .-2016
פרשת השבוע  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A452ישר.לב תשס"ג
ישר ,יוסף בן דוד מחבר .לבוש יוסף  :על המועדים  :כולל דרשות וחידושים ,מעשיות ומשלים משולבים
ברעיונות ומוסרים  ... /יוסף ישר .ירושלים  :יוסף ישר ,ת'הא ש'נת ס'וף ג'לותנו [תשס"ג].
()002439432
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A453הלל.רו תשע"ז
הלל ,יעקב משה מחבר .רוח הי"ם  :הספדים  :דרשות והספדים אשר נאמרו בקהל-עם על פטירתם של
צדיקים וגדולי הדור  /שנאמרו מפי המקובל רבי יעקב משה הלל ...ירושלים  :אהבת שלום ,תשע"ז.
()002439838
הספדים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A508אורות.בי תשע"ו
קובץ תורני אורות בין הזמנים  /אוסף חידושי תורה ובירורי הלכה מבני החבורה לומדי בין הזמנים
בסוגיא דמצוה הבאה בעבירה[ .קבץ תורני אורות בין הזמנים][ .מודיעין עלית]  :סיטיבוק סרביסיס,
תשע"ו)002432510( .
רוזנבוים ,ישראל בן יוסף יצחק
הלכה  --מאמרים.
מצוה הבאה בעברה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A508יקירי.ים תשס"ט
 .ישיבת יקירי ירושלים (ירושלים) .קובץ יקרא דאורייתא  :חידושי תורה בסוגיות בש"ס ...מפרי עטם...
של הבחורים ...בוגרי הישיבה" ...יקירי ירושלים"[ ...קבץ יקרא דאוריתא[ ].ירושלים]  :ישיבת יקירי
ירושלים ,תשס"ט [)002433236( .]2009
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508מנחת.התו תשע"ו
קובץ תורני מנחת התורה  /פרי עמלם של רבני וחכמי מבצר הכוללים ,על טהרת הקודש ,בעיה"ת בית
שמש ,בהתייסדות ובנשיאות ...גאב"ד ירושלים שליט"א[ .קבץ תורני מנחת התורה] .בית שמש  :מבצר
הכוללים ,תשע"ו [)002432520( .]2016
יגודה ,מרדכי יעקב בן יצחק משה
הלכה  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A509.2ויט.דמ תשע"ז
ויטו ,משה מחבר .דמות  :זכרונות ,הנהגות ועובדות מרבותינו זי"ע  /מאת משה ויטו .ירושלים  :מכון קול
חוצב[ ,תשע"ז?])002439661( .
שינברג ,חיים פנחס
שמואלביץ ,רפאל בן חיים ליב
וולבה ,שלמה
אלישיב ,יוסף שלום.
ווזנר ,שמואל.
פינקל ,נתן צבי בן אליהו מאיר
גנחובסקי ,אברהם.
זקס ,הלל בן מנחם מנדל יוסף
רבנים  --אנקדוטות.
קרית מטרסדורף (ירושלים  :שכונה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A509.2ויס(ויס )תשע"ז
ויסמנדל ,אברהם חיים אליהו מחבר .איש חמודות  :תולדות וקורות חייו של ...רבי חיים מיכאל דוב
ווייסמאנדל ,ראש ישיבת נייטרא  /אברהם חיים אלי' ווייסמאנדל .במהדורא [חדשה] ...עם הרבה הוספות
ותיקונים .. Monsey :אברהם חיים אלי' ווייסמאנדל ,תשע"ז )002439610( .'16
ויסמנדל ,מיכאל דב.
ברקוביץ ,גיננדל
רבנים  --סלובקיה  --ניטרה  --ביוגרפיה.
שואה  --סלובקיה.
שואה  --פעלות הצלה  --הונגריה.
שואה  --פעלות הצלה  --סלובקיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2קוק.הס תשע"ז
קוק ,אברהם יצחק מחבר .הסכמות הראיה  :מכתבי הערכה ,הסכמה והערות למאות חיבורים בהלכה
ובאגדה ,אמונה ,פילוסופיה ,קבלה ,מדע ומחקר ,הרעיון ...הציוני ...שיצאו לאור בתקופתו  /מאת הרב ר'
אברהם יצחק הכהן קוק ,שנות תרנ"ז-תרפ"ח ; עריכה ,הערות ...הרב ארי יצחק שבט וצוריאל חלמיש.
מהדורה מורחבת ומוערת ..ירושלים  :בית הרב ,תשע"ז ) [2016]. (002439163
הסכמות.
רבנים  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
ספרות רבנית  --ביבליוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A509.2קלפ(קלפ) תשע"ז
קלפהולץ ,שמעון בן חיים יעקב מחבר .ובחרת בחיי"ם  :מסכת חייו וקצת דרכיו בקודש של ...רבי חיים
יעקב קלפהולץ  /העורך :שמעון באאמו"ר ...חיים יעקב קלפהולץ .ירושלם  :שמעון קלפהולץ ; פסח
קלפהולץ ,תשע"ז [) 002439199( .]2016
קלפהולץ ,חיים יעקב
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A509.2שטי(רבי )תשע"ז
רבי אהרן-ליב  :לקט עובדות ,פנינים והנהגות ,מרבנו ...ראש הישיבה ...רבי אהרן-יהודא-ליב שטינמן.
בני ברק  :מעיין החיים ,תשע"ז)002439612( .
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי.
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי  --אנקדוטות.
ראשי ישיבות  --ישראל  --בני ברק  --ביוגרפיה.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A531בלי.וב תשע"ז
משה בן מימון מחבר' .ובהם נהגה' עיונים בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם  /יעקב בלידשטיין[ .משנה
תורה .הלכות תלמוד תורה] .באר-שבע  :הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,תשע"ז.
()002439060
תלמוד תורה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561יוס.בן תשע"ו
יוסף חיים בן אליהו ,מבגדאד מחבר .בן איש חי  /אשר חיבר ...רבי יוסף חיים בן כמוהר"ר אליהו ; ...עם
אבן חן  :כולל בירור ...סוגיות ...במשא ובמתן של הלכה ,וציוני אשר  :מראה מקומות ,הערות ...קצרות,
חברתיו וערכתיו ...אשר בן-חיים .ירושלים  :אשר בן-חיים ,תשע"ו)002439628( .-
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
הלכה  --קבצי דינים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A561יוס.חי תשע"ו
יוסף חיים עליכם  :שאלות ותשובות לשינון ולימוד הלכות הבן איש חי ,ונוסף עליו דעת הרב ...עובדיה
יוסף ,מסודר על סדר פרשיות השבוע ,משולב בפנינים ...מרבותינו בעלי המוסר והחסידות המלהיבים...
לעבודת בוראו וחיזוקים באמונה וביטחון ...ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו)002439029( .
יוסף חיים בן אליהו ,מבגדאד ..בן איש חי
יוסף ,עובדיה.
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
הלכה  --בחינות ושאלות.
הלכה  --קבצי דינים.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A561ליפ.דב תשע"ז
ליפשיץ-הלברשטם ,יחזקאל שרגא בן יששכר דב ,מסטרופקוב מחבר .דברי יחזקאל שרגא  :חידושים
והגהות על ד חלקי שולחן ערוך  ... /אדמו"ר ...רבי יחזקאל שרגא ,מסטראפקוב ; נערך ונסדר ...ע"י
יוסף מושקוביץ ...ירושלים  :מכון דברי יחזקאל שרגא ,ת'הא ש'נת ז'כרון ע'ולם [תשע"ז .]2016
()002437676
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A561קהן.חז תשע"ו
קהן ,דוד -1932 ,מחבר .חזקו ואמצו  :על הלכות אימוץ  /מאת הרב דוד קאהן ,מרא דאתרא אהל ובית
עזרא .ברוקלין ,נוא יארק [ :דוד קאהן] ,תשע"ו []. (002430028 )2015
אמוץ ילדים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562הכה.מש תשע"ו
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .משנה ברורה  :והוא פרוש ...על שלחן ערוך ארח חיים  :אשר חבר ...מו"ה
יוסף קארו ,עם חדושי ...מו"ה משה איסרליש ,עם באר הגולה ...באר היטב ...שערי תשובה ...ובאורי...
משנה ברורה ...ביאור הלכה ...שער הציון ...כל אלה חברתי ...ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן ; ...עם
מקורות וביאורים  :בו הובאו מקורות מהש"ס ומהמדרשים ,וכן נתבארו טעמים לפסקי המשנה ברורה,
בתוספת פסקי הלכות ,חברתי ...בנימין אליהו בלאמו"ר ר' ישעיה יצחק[ .שלחן ערוך  -משנה ברורה].
ביתר עילית  :בנימין אליהו ,תשע"ו )002438730( -ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562כהן.חמ תשע"ה
כהן ,צבי בן דב מחבר .חמה ולבנה  :הלכות ומנהגים השלם  :בענייני עשיית דמויות חמה ,לבנה
וכוכבים ; ...ליקוי מאורות ; סטיית השמש ממסלולה במשך הדורות; החמה לעתיד לבוא; שאילת גשמים
בחוץ לארץ ביום הששים לתקופה; משקאות שהיו בעת התקופה; הבטה בלבנה או בחמה; מנהגים
הקשורים במולד הלבנה; תחילת זמן ברכת הלבנה וסופו; נישואין אחר חצי החודש  /מאת צבי בהרה"ג דב
כהן .בני ברק  :הרב צבי כהן ,תשע"ה)002439655( .
שרעבי ,שלום מזרחי  --הבטים דתיים  --יהדות.
לבנה  --הבטים דתיים  --יהדות.
לקוי חמה  --חבורים פופולריים.
תפלות .ברכת הלבנה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562פק.דינ תשע"ו
פק ,יוסף מרדכי .דיני תשעה באב שנדחה  :השייכים לתשעה באב שחל בשבת ולתשעה באב שחל ביום
ראשון ,ע"פ מנהגי אשכנז ועדות המזרח ,מלוקט מספרנו כל המתאבל עליה ,עם הוספות  /חובר ע"י יוסף
מרדכי פאק ...ירושלים  :יוסף מרדכי פאק ,תשע"ו)002432116( .
תשעה באב  --הלכה.
Ninth of Av.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562קרל.חו תשע"ו
קרליץ ,נסים מחבר .חוט שני  :ביאורים ובירורי ענינים וחידושי דינים [בשו"ע או"ח א] :בהלכות ציצית,
קריאת שמע ,עוסק במצוה ,והיה מחניך קדוש ,תפילה ,נשיאות כפים ,קריאת התורה ,בית הכנסת,
תשמישי קדושה ,שבת ועירובין ,שמירת הלשון ; קונטרס כחוט השני שפתותיך  :לזכרה של הרבנית,
אשת חבר לרבינו ; הלכות אבילות על ירושלים ,הלכות שמחות  /שיעורי ...רבי שמריהו יוסף נסים
קרליץ ; נערך ...ע"י חיים אריה הלוי הוכמן .בני ברק  :הרב חיים אריה הלוי הוכמן ,ירושלים ,תשע"ו.
() 002439690
קרליץ ,לאה גיננדל
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..חפץ חיים  --באורים.
הלכה (מתחום ארח חיים)
רכילות ולשון הרע  --הלכה.
אבלות (יהדות ) --הלכה.
אבלות על ירושלים  --הלכה.
כרוזים  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2בוס.מנ תשע"ז
בוסקילה ,שאול בן יוסף מחבר .מנוחה ושמחה  ... :הלכות מוקצה עם מקורותיהם ,חידושים וביאורים
ונקראו שלמי שמחה ; ובסופו לוח מוקצה  -אינדקס לפי חפצים  :הגדרתם ,דין טלטולם בשבת
ומקורותיהם  ... /שאול בה"ר יוסף בוסקילה .מדיעין עילית  :שאול בוסקילה ,תשע"ז)002440112( .
מקצה (מ בקובוץ)  --הלכה.
מקצה (מ בקובוץ ) --הלכה  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.2דרז.שב תשע"ז
דרזי ,יצחק בן שמואל מחבר .שבות יצחק  :בדיני מלאכות שבת :בונה וסותר ,מכה בפטיש ,מחתך ,תופר
וקורע ,קושר ומתיר ,כותב ומוחק ,מלבן ,סוחט ,ממחק ,מעמר ופתיחת אריזות מזון  /מאת יצחק
בלאאמו"ר ...שמואל דרזי .ירושלים  :יצחק דרזי ,תשע"ז)002439639( .
אבות מלאכות  --הלכה.
פתיחת כלים בשבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.2הלפ.תפ תשנ"ח
הלפרט ,צבי מחבר .תפארת צבי  :בירורי סוגיות בעניני שבת ויו"ט  /המחבר צבי האלפערט .לונדון :צבי
האלפערט ,תשנ"ח)002432553( .
שבת  --הלכה.
יום טוב  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.2כהן.מח תשע"ז
כהן ,שמואל בן דוד מחבר .מחשבת השבת  :חלק א :שאלות ותשובות בדיני שבת המצויים ; חלק ב :משא
ומתן ,בירורים וחידושי דינים בהלכות שבת  ... /מאת שמואל בן ...הרב דוד כהן .ירושלים  :שמואל כהן,
תשע"ז)002439835( .
שבת  --הלכה.
שאלות ותשובות -1948 --
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3ברו.שע תשע"ו
ברויר ,אברהם בן שלמה מחבר .שיעורי חול המועד  / :נאמרו בכולל יום השישי 'תפארת שרביט' ,ביתר
עילית ,מאת ...ר' אברהם ברויאר ; הרב מאיר מנדל ...שערך את הספר והעיר את הערותיו ...בשולי
הספר[ .שעורי חל המועד] .ביתר עילית  :אברהם ברויאר ,תשע"ו [)002438821( .]2016
חל המועד  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3יבר.דב תשע"ה
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .דברי סופרים על הלכות חנוכה  :והוא ביאור על שו"ע הלכות חנוכה מסימן
תר"ע עד סימן תרפ"ד ...האחד נקרא דברי סופרים  :והוא פירוש לדברי המחבר והרמ"א ...השני נקרא
עמק דבר  :שבו בארתי עומק הדברים ...השלישי נקרא בירור הלכה ( :הכולל ...רוב דברי הביאור הלכה
של ...המ"ב בתוספת ביאור) ,וגם ...איזה ענינים הטעונים ביאור ...בהרחבה / ...מאתי נחום בלאאמו"ר
משה יצחק אהרן יברוב[ .שלחן ערוך  -דברי סופרים] .מהדורת ביקורת ..ירושלים  :נחום יברוב,
תשע"ה) . (002438719
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3לוי.מנ תש"ן
לוי ,אברהם בן יצחק מחבר .מנורת המאור  :והוא כמה שאלות ותשובות אקטואליות ובירורים שונים
בעניני חנוכה  /חובר ונערך ...מאתי אברהם לוי ...מהדורא שניה מורחבת ומתוקנת ..בני ברק  :אברהם
לוי ,תש"ן)002433235( .
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3רבי.פר תשע"ז
רבינוביץ ,גמליאל בן אלחנן יעקב דוד מחבר .פרדס יוסף החדש על עניני פורים : ...אוצר של דברי...
הפוסקים והדרשנים ,ראשונים ואחרונים ...וגדולי דורינו ...בתוספת הערות וחידושים ...על הדרך
שיסד ...רבי יוסף פאצאנאווסקי  /ערכתי וחיברתי גמליאל הכהן רבינוביץ ;  ...מוסיף ...שני חיבורים...
מאת אחי ...רבי אליעזר ...ספר כרם אליעזר  :בירורי הלכה וחידושי דינים ...בעניני ארבע פרשיות
וחודש אדר ובעניני פורים וכתיבת המגילה ; קונטרס חינוך הבנים כהלכתו  :הלכות חינוך הבנים והבנות
ודיני הקטנים בהלכות הפורים וארבע פרשיות .בני ברק  :מכון זכרון מרדכי ,תשע"ז) 002439858( .
פצנובסקי ,יוסף ..פרדס יוסף
פורים  --הלכה.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קטינים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3שור.עמ תשע"ו
שורץ  ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .עמק הטבוח  :עיונים וביאורים בענין הימים אחרי היו"ט דעצרת
עם קונטרס בענין לקט שכחה ופאה בזה"ז  /חובר ...מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ .ברוקלין :
ראובן שווארץ ,תשע"ו) 002434567( .
שבועות ,מוצאי  --הלכה
שבועות ,מוצאי  --מנהגים
מתנות עניים  --הלכה.
סיון (חודש)  --הלכה.
סיון (חודש ) --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3שור.עמ תשע"ו[]1
שורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .עמק הפרה  :עיונים וביאורים בענין שבת פרשת פרה בהלכה
ובאגדה  /חובר ...מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ .ברוקלין  :ראובן שווארץ ,תשע"ו.
()002434569
שבתות מיחדות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבתות מיחדות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.4ליפ.אש תשע"ה
ליפשיץ ,אברהם שמעון .אשל אברהם  :הלכות פסח  ... /אברהם שמעון בן הר"ר גרשון יוסף ליפשיץ .
רכסים  :אברהם שמעון ליפשיץ ,תשע"ה)002440094( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות פסח  --באורים.
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563כתר.חי תשס"ח
כתר חי תורת חיים יעקב  :והוא קובץ שיעורים על הלכות בשר בחלב  /שנאמרו בכולל אברכים כתר חי
בג'נבה ...ג'נב  :כולל כתר חי תורת חיים יעקב ,תשס"ח)002439887( .
בשר בחלב --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563שמר.מש תשע"ו
איסרלין ,ישראל איסר בן מרדכי מחבר .משמר הפתח  :על פתחי תשובה ,יורה דעה הלכות תערובות :
לפתוח ...הפת"ח [הפתחי תשובה] ולבאר ...בדבריו ...הערות ...ובירור השיטות והטעמים אשר נלקטו
מדברי גדולי הפוסקים ומספרי השו"ת  /כתבתי ...מנחם מענדל שמרלר באאמו"ר ...יעקב ישראל[ .פתחי
תשובה] .בני ברק  :מנחם מענדל שמרלר ,תשע"ו ) [2016]. (002438768
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תערובות --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
תערובות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563ששו.מל תשע"ז
ששון ,משה הלל מחבר .מלח ברית  :הלכות מליחה  :שיעורים ,ביאורי ענינים ,מראי מקומות  /למחבר
משה ששון .תל ציון  :כולל אהבת שלום[ ,תשע"ז )002438388( .]?2016
הלל ,חיים בן יוסף
מליחה  --הלכה.
מליחה  --הלכה  --מראי מקומות
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.1קמן.בי תשע"ו
קמין  ,דוד בן חיים צבי מחבר .בית דוד  :מקוצר ומבואר  :על הלכות שחיטה ,בדיקות ,טריפות הריאה,
שאר טרפות ( /להגאון דוד קאמין) ; נכתב ונערך ...ע"י מאיר זאב טרעפ בלא"א ר 'שלמה דוד .יוהנסבורג
 ירושלים  :מאיר זאב טרעפ ,תשע"ו)002438888( .שפירא ,צבי הירש ,ממונקטש .דרכי תשובה  -תקצירים
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך יורה דעה .הלכות שחיטה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות טרפות --באורים.
שחיטה  --הלכה.
טרפות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.3אוי.של תשע"ז
אוירבך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב מחבר .שולחן שלמה  :הלכות נדה וטבילה ; קונטרס היחוד :
אסופת פסקי דינים מלוקטים ...בספרים ומתשובות כת"י ומקורות נאמנים  /מתורתו של ...רבינו שלמה
זלמן אויערבאך ; סביביו רוחב השולחן  :מה שהרחיב ...ברר היטיב ולעיתים באנו בתוספת בינה ; ...נוכח
השולחן  :ציונים ...וביאורים ...מגדולי ההוראה ; ...בירכתיים מדור העיונים  :עיונים ובירורים ...לפי
סדר השו"ע ונו"כ ,נלקט ונערך ...ע"י שמחה בונם בן ...אברהם יוסף לייזרזון[ .שלחן שלמה] .ירושלים :
שמחה בונם לייזרזון ,תשע"ז [)002439735( .]2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
יחוד  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.7סיא.גם תשע"ו
סיאני ,שלום מאיר .גם אני אודך  :תשובות בהלכות ודיני 'לא ילבש' ,שו"ע יו"ד סימן קפב ...והמסתעף /
מהגאון ...רבי שלום מאיר סיאני ,על שאלותי ,ממני גמליאל הכהן רבינוביץ בן ...רבי אלחנן יעקב דוד,
ונלווה עליו בסופו שער פסקי דינים  :והם יסודות ההלכה העולים מהתשובות .בני ברק  :מכון גם אני
אודך ,תשע"ו )002432171( .2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה  --באורים.
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
כלי גבר ושמלת אשה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7שטר.אמ תשע"ה
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .אמרי יעקב  :על שו"ע יו"ד סי' רמה :הלכות מלמדים ; ...אמרי יעקב ... :
פירוש ...לדברי השו"ע והרמ"א ...ומתחתיו ...שער הציון ,לציין בו מקור כל דין ...ביאורים  :שבו
מבוארים ...הלכות ...ליקוטים  :ובו ליקוט מהרבה ספרים ושו"ת / ...חובר ...על ידי יעקב מאיר שטרן,
אב"ד קהילות יעקב[ ...שלחן ערוך  -אמרי יעקב] .הוצאה חמישית עם הוספות ותיקונים ..בני-ברק :
יעקב מאיר שטרן ,תשע"ה) . (002439671
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תלמוד תורה  --באורים.
מורים  --הלכה.
אבות ובנים  --הלכה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.7שרי.נת תשע"ה
שריבר ,ישראל בונם בן פנחס מחבר .נתיב בינה  :מקנת כסף בעניני עבדים  /מאת ישראל בונם
בלאאמו"ר ...פינחס שרייבר .מהדורה שניה ..בני ברק  :ישראל בונם שרייבר ,תשע"ה) . (002433214
עבדים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.8בד"ץ.שר תשע"ו
.בית דין צדק של העדה החרדית (ירושלים) .ועד הכשרות .שרשרת ההשגחה  :במצוות התלויות בארץ :
גליון כשרות לסיכום שנת השמיטה תשע"ה  /וועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושת"ו ; כתיבה
ועריכה :חיים נח קוטלר .ירושת"ו  :וועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה החרדית ,תשע"ו [.]2016
()002432698
שמטה  --הלכה.
כשרות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.8שור.שמ תשע"ו
שורץ  ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .גינת ראובן על סדר זרעים  :ספר שביעית בשמינית  :דיני
פירות שביעית אחרי שמיטה  ... /מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ[ .גנת ראובן על סדר זרעים].
ברוקלין  :ראובן מלך שווארץ ,תשע"ו [) 002434562( .]2016
שמטה  --הלכה.
שמטה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A564ויל.שה תשע"ב
וילהלם ,נחמן יוסף מחבר .שהשמחה במעונו  :אוצר ההלכה והדרוש לנשואין  /ערוך ומבואר ע"י נחמן
יוסף וילהלם .מהדורה שניה[ ..בני ברק]  :נחמן יוסף וילהלם ,תשע"ב) 002430937( .
נשואין  --הלכה.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564ויס.לק תשע"ז
ויס  ,יצחק יעקב מחבר .ליקוטי מנחת יצחק  :פסקי הלכות ומנהגים ,חידושים וביאורים בהלכה ...פנינים...
ומאמרים בדרוש ואגדה  -בעניני שידוכים ונישואין  ... /בלשון צח ...בתוספת הערות ומראי מקומות,
מלוקט מספרי ...רבי יצחק יעקב ווייס ,רב ואב"ד ...ירושלם[ .לקוטי מנחת יצחק] .ירושלם  :מכון מנחת
יצחק ,תשע"ז)002439857( .
שדוכים  --הלכה.
נשואין  --הלכה.
שדוכים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A564יהו.שד תשע"ז
יהודה בן שמואל ,החסיד מחבר .שידוכים ונישואין במשנת רבי יהודה החסיד  : ...מלוקט מספרי וכתבי
רבינו  :אוצר עניני זיווגין ,אירוסין ,כתובה ,חופה ,סעודת נישואין ,חתן וכלה ועוד ,עם מקורות והארות ;
צוואת רבינו יהודה החסיד בעניני שידוכים ונישואין ,עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים ,עם ליקוט נרחב
מדברי הפוסקים באופנים המצויים למעשה ; נערך ...ע"י הרב שמעון גוטמן[ ...שדוכים ונשואין במשנת
רבי יהודה החסיד] .ירושלים  :מכון אוצר הפוסקים[ ,תשע"ז])002439663( .
שדוכים  --הלכה.
נשואין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A564כטו.עי תשי"ט
כטורזא ,דוד .עיני דוד  ... :על סדר הש"ע אה"ע הלכות גיטין  /פעולת ...כמה"ר רבי דוד כטורזא ...ג'רבה
 :דפוס עידאן כהן צבאן חדאד ,תשי"ט ) 002439757( .1958
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך אבן העזר .הלכות גטין  --באורים.
גטין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A564לוי.גן תשע"ז
לוי ,יעקב בן יוסף מחבר .גן נעול  :על הלכות יחוד להלכה ולמעשה עם ביאור פתח הגן  :ובו מקורות,
ציונים והערות  ...משא ומתן בדברי הפוסקים ...עד אחרוני זמנינו  /מנאי  ...יעקב לוי בן ...יוסף...
מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת ..תל אביב  :יעקב לוי ,תשע"ז ) [2016]. (002440176
יחוד  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565גור.ענ תשע"א
גורביץ ,אברהם בן אריה זאב מחבר .ענפי ארז  :הלכות קנינים  ... /מאת אברהם בלאאמו"ר ...אריה זאב
גורביץ .הוצאה שניה עם הוספות ותיקונים ..ירושלים  : A. Gurwicz, Gateshead,תשע"א.
()002438801
מעשי קנין  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A565יצח.שמ תשס"ו
יצחקי ,יהודה בן משה מחבר .שמחת משה  :חיד"ות והערות על ספר קצות החושן ; קונטרס בעניני מיגו /
יהודה ...יצחקי[ .ישראל]  :יהודה יצחקי ,תשס"ו) 002433255( .
יצחקי ,יהודה בן משה
אריה ליב בן יוסף ,הכהן הלר ..קצות החשן  --באורים.
טוען ונטען  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A565שטר.עד תשע"ז
שטרן ,רפאל בן משה מחבר .עד דרש אחיך  :סוגיות בהלכות השבת אבידה  /מאת רפאל שטרן ,על פי
לימוד משותף בבית ועד לתורה גבעת שמואל .גבעת שמואל  :בית ועד לתורה ,תשע"ז [.]2016
()002439104
אבדה  --הלכה.
ספרייה :
Beit Hamidrash
A565שטר.שי תשע"ז
שטרן ,רפאל בן משה מחבר .שימני כחותם  :מהלכות סימנים ,זיופים ,טביעות עין וחותמות כשרות  /מאת
רפאל שטרן ,על פי לימוד משותף בבית ועד לתורה גבעת שמואל .גבעת שמואל  :בית ועד לתורה ,תשע"ז
[]. (002439105 )2016
תובנה  --הלכה.
זיופים וזיפנות  --הלכה.
כשרות  --הלכה.
שטרות  --הלכה.
ספרייה :
Beit Hamidrash
A566.1היר.זב תשע"ו
הירש ,יהודה מאיר בן מנחם נפתלי צבי מחבר .זבחי רצון  :ביאורים וציונים והערות ומו"מ בענין כל
העוסק בתורת הקרבנות כאילו הקריב קרבן ,בהלכה ובאגדה / ...נכתב ...יהודה מאיר הירש .מהדורה
חדשה .. Lakewood :מפעל תלמודו בידו ,תשע"ו)002434666( .
קרבנות (יהדות) במחשבת ישראל.
קרבנות (יהדות)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1כהן.לק תשמ"ט
זה השער ...בו ג ספרים נפתחים  /ליקטתיו וערכתיו ...שמואל כהן .ירושלים  :ישיבת אור ודרך ,תשמ"ט.
()002432968
פטום הקטרת (תפלה)
קטרת.
תנ"ך  --הרמנוטיקה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A571יעק.מן תשע"ז
יעקב ,ממרויש מחבר .שאלות ותשובות מן השמים  /להרה"ג ...יעקב ממרויש ; ההדיר מחדש עפ"י כת"י,
הרב מרדכי גולדשטיין ,בתוספת מבואות והערות לכל שאלה ותשובה[ .מן השמים] .לוד  :אורות יהדות
המגרב תשע"ז [)002439203( .]2016
נבואה והלכה.
שאלות ותשובות .1600-1040 --
טרפות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A571צהל.שא תשע"ו
צהלון ,יום טוב מחבר .שאלות ותשובות  ... /כמוהר"ר יום טוב צהלון ; ...מוגה ומתוקן ע"פ דפו"ר,
פיסוק וקיטוע ...הוספת אלפי מראי מקומות ,ציונים והערות ,פענוח ראשי תיבות ,מפתחות[ ...העורך]:
רבי אביגדור אפשטיין[ .שאלות ותשובות מהריט"ץ] .מהדורה חדשה ..ירושלים  :זכרון אהרן ; מכון
ירושלים ,תשע"ו)002438891( .
צהלון ,יום טוב.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא -- .פרק ה (איזהו נשך ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא -- .פרק ו (השוכר את האומנין ) -- --באורים.
שאלות ותשובות .1600-1040 --
רבנים  --ישראל  --צפת  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica
A572ויס.גם תשע"ו
ויסמן ,אהרן שלמה בן זידא יוסף מחבר .גם אני אודך  /תשובות שקבלתי מהגאון ...רבי אהרן שלמה
וייסמן ...על שאלותי ששאלתי ...גמליאל הכהן רבינוביץ בן ...רבי אלחנן י .ד .בני ברק :מכון גם אני
אודך ,תשע"ו)002432170( .
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572מני.מע תשע"ז
מני ,אליהו בן סלימאן מחבר .מעשה אליהו  :שו"ת ופסקי דין הלכה למעשה בארבעה חלקי שלחן ערוך /
מאת הרב ...אליהו סלימאן מני ...רבה של ...של חברון ; [העורך] :כה"ר שלמה שאשה .ירושלים  :אהבת
שלום  -יד שמואל פרנקו ,סניף מודיעין עילית ,תשע"ז []. (002438761 )2016
מני ,אליהו בן סלימאן.
שאלות ותשובות .1800-1600 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
רבנים  --ישראל  --חברון  --ביוגרפיה.
חכמי המזרח  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572פדו.חש תשע"ז
פדובה ,חנוך דב מחבר .שאלות ותשובות חשב האפוד  :תשובות ופלפולים  :חלק א ...ב ...ג ...ד  ... /חנוך
דוב פדווא ,אב"ד דקה"ח לונדון ; [העורך] :מו"ה אליקים געציל בהרי"נ פדווא[ .חשב האפוד] .מהדורה
חדשה ..ירושלים  :אליקים געציל פדווא ,תשע"ז)002439868( .
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572פינ.אג(רוז )תשע"ו
רוזמן ,יונתן .פתיחת האגרות  :ליקוטי הערות על ספר אגרות משה ,מלוקט מתוך למעלה מחמש מאות
ספרים ,ונלוה אליו נספחים הכולל עיונים בכללי פסיקתו של מרן ...משה פיינשטיין  /חובר ...על ידי יונתן
הלוי רוזמן .סטעטן איילענד ,ניו יורק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו)002439843( .
פינשטין ,משה בן דוד ..אגרות משה  --באורים.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572פינ.גם תשע"ו
פינהנדלר ,ישראל פסח מחבר .גם אני אודך  :תשובות מבעל "אבני ישפה "... :מאות תשובות ...ובהם
פסקי הלכות אקטאליות ...אשר לא נתבררו בספרי הפוסקים ... /מאת ...רבינו ישראל פסח פיינהנדלר...
אשר השיבני ; ...ערכתי וסידרתי ...גמליאל הכהן רבינוביץ ...בני ברק  :מכון גם אני אודך ,תשע"ו
[)002432886( .]2016
שאלות ותשובות -1948 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572קנט.אג תשע"ז
קנטורוביץ ,יעקב בן זאב חיים מחבר .אגרות מלכים  :תשובות בהלכה בארבעת חלקי השולחן ערוך,
הכוללות משא ומתן בהלכה עם גדולי הרבנים  /מאת ...רבי יעקב קנטורוביץ ...ראש ישיבה בישיבת תורה
ודעת ; נערך מכתבי יד וממקורות נוספים ,עורכים :הרב שלמה ליפשיץ ,הרב דוד ברנהולץ .בני ברק :
מכון כתב מלכות ,תשע"ז) 002439840( -
קנטורוביץ ,יעקב בן זאב חיים.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572שטר.אמ תשע"ז
שטרן ,יעקב מאיר מחבר .שאלות ותשובות אמרי יעקב  ... :תשובות ובירורי הלכה בארבעה חלקי
השולחן ערוך  ... /יעקב מאיר שטרן ...אב"ד קהילות יעקב ,בני-ברק[ .אמרי יעקב ].בני-ברק  :יעקב
מאיר שטרן ,תשע"ז)002439534( .-
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584ברנ.הע תשע"ו
ברנשטין ,יצחק אליהו בן נחמן ליב מחבר .הערות  :ובו הערות והארות וביאורים על ענינים בש"ס ... / ...
יצחק אליהו באאמוז"ל נחמן לייב ברנשטיין .ירושלים  :בני יצחק אליהו ברנשטיין ,תשע"ו [.]2016
()002439681
תלמוד בבלי  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584זיל.מן תשע"ו
זילברשטרום ,אהרן מרדכי מחבר .מן המעין  :חידושים וביאורים ברמב"ם ובשולחן ערוך  /הרב אהרן
מרדכי זילברשטרום .כפר חב"ד  :ת.ד ,303 .תשע"ו [) 002439635( .]2016
משה בן מימון ..משנה תורה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך  --באורים.
בר מצוה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584פני.אמ תשנ"ז
פנירי ,יוסף בן יעקב מחבר .אמרי יוסף  ... :ח"א :ביאורי ענינים על סדר הש"ס ,ח"ב :על התורה /
נערך ...יוסף בן הרב יעקב פנירי .קרית ספר  :עמותת ברית התורה ,שע"י מוסדות בית אבא ,תשנ"ז.
()002434739
תלמוד בבלי  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584קופ.מל תשע"ז
קופמן ,אהרן בן מרדכי מחבר .מילי דרבנן  :בו יבואר שורש וחומר דיני דרבנן אשר נוגעים לכמה ...דיני
דאורייתא  /חיברתי ...אהרן בן ...ר' מרדכי קופמן[ .מלי דרבנן][ .ישראל]  :אהרן קופמן ,י'ע'ר'ף' כ'מ'ט'ר'
ל'ק'ח'י' [תשע"ז]) 002439836( .
דרבנן.
התנגשות דינים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584קינ.וי תשע"ו
קינריך ,אליהו 1955-2015 ,מחבר .קובץ זיכרון ויעל אליהו  :חידושי תורה ,מילי דאגדתא ,דברי זיכרון
 /מתורתו של רבי אליהו קינרייך[ .קבץ זכרון ויעל אליהו[ ].ירושלים] [ :משפחת קינרייך] ,תשע"ו.
()002430399
קינריך ,אליהו 2015-1955
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584רבי.חש תשע"ו
רבינוביץ ,ברוך יהושע ירחמיאל בן נתן דוד מחבר .חשב נבונים  :מאמרים ...בהלכה ואגדה  /מאת
האדמו"ר ...ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ ...אבדק"ק מונקאטש ...רב הראשי דעיר חולון ...נערך
ונהדר ...ע"י בן אחיו הרב נתן דוד רבינוביץ ,מוסדות אהבת תורה ,ניו-יארק  -ירושלים  Brooklyn :נתן
דוד רבינוביץ ,תשע"ו )002434707( .2016
חדושים ופלפולים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584שני.שע תשע"ד
שניאור ,ישראל מחבר .שיעורי מעשה אפוד  /רשימות שיעורים ממורנו ...רבי ישראל שניאור ; נערך ע"י
בני החבורה "מבקשי תורה" בני ברק ,עריכה :הרב דב ברטמן[ .שעורי מעשה אפוד] .בני ברק  :מבקשי
תורה ,תשע"ד [)002432959( .]2013
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584שרי.דע תשס"ד
שרים ,אליהו מחבר .דעת אליהו  :תשובות בהלכה וחידושי סוגיות ,שיחות מוסר ומאמרי דעת ומחשבה /
אשר השאיר אחריו ...רבי אליהו שרים ,ראש ישיבת "תורה והוראה" בת"א ...רב ...שכונות דרום תל-
אביב ; ...סודר ונערך מכי"ק ומפי השמועה ...ע"י בנו ...דביר שרים .תל אביב  :המכון למחקר תורני
שעל יד ישיבת "תורה והוראה" ,תשס"ד []. (002433262 )2003
שרים ,אליהו  --אנקדוטות
חדושים ופלפולים.
מוסר  --ספרות עיונית  --חכמי המזרח.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.011גתי.אש תשס"ח
גתי ,יזהר מחבר .אשמורת הלילה  :הערות בעניני מסכת ברכות ועניני או"ח ועוד כמה ענינים  /נכתב...
ע"י יזהר גתי[ .אשמרת הלילה] .טבריה  :יזהר גתי ,תשס"ח) . (002433241
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת ברכות  -- --באורים.
הלכה (מתחום ארח חיים)
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.011ריכ.בצ תשע"ז
ריכנברג ,יוסף מחבר .בצל משכיות הכסף  :בו יבוארו אגדות חז"ל ...בעיון ובמחשבה ...ע"פ יסודות
נאמנים מרבותינו גדולי הדורות ראשונים ואחרונים  -על מסכת ברכות ... /מאתי יוסף בלאאמו"ר יצחק
צבי שאול הלוי רייכנברג .בני ברק  :י .רייכנברג ,תשע"ז)002439653( .
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --אגדות --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.023גרנ.פא תשע"ב
גרנדש ,אברהם בן דב מחבר .פאת הקדש  :על מסכת פסחים דף נח-צט  :ביאורים וחידושים על סדר הדף
 /מאת אברהם בלאמו"ר ר' דב הלוי גרנדש .בני ברק  :א .גרנדש ,תשע"ב)002433229( .
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.023כהנ.יכ תשע"ה
כהנמן ,אליעזר מחבר .יכהן פאר  -פסחים  /שיעורי ...רבי אליעזר הכהן כהנמן ...חידושי רבינו אריה ליב
רובין אב"ד ווילקומיר ,מכת"י ,על התורה בהלכה ובאגדה ,בפרשיות דענייני יציאת מצרים .בני ברק :
ישיבת פוניבז' ,תשע"ה) 002432517( .
רובין ,אריה ליב
כהנמן ,יצחק יהודה בן אליעזר
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- --באורים.
יציאת מצרים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.026ליפ.אש תשס"ט
ליפשיץ ,אברהם שמעון מחבר .אשל אברהם  :סוכה ,פרק ראשון  ... /אברהם שמעון בן הר"ר גרשון
יוסף ליפשיץ .רכסים  :אברהם שמעון ליפשיץ ,תשס"ט) 002440093( .
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק א (סכה שהיא גבוהה ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.029רוט.שע תשע"ו
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .שעשוע אפרים  :מסכת תענית  ... /אפרים נתן בן ...בנימין רוטשילד .בני
ברק  :אפרים נתן רוטשילד ,תשע"ו [)002438837( .]2016
תלמוד בבלי -- .מסכת תענית  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.031ליב.זא תשע"ב
א .מ .מחבר מבני ברק .זאת הברכה  :ביאור דברי ה"ברכת שמואל" ועליו דברי האחרונים וראשי
הישיבות ,יחד עם משא ומתן בענינים שנתבארו  -יבמות סימנים א-ח  /מ .א .מהדורה זמנית ..בני ברק :
מ .א ,.תשע"ב [)002433259( .]2011
ליבוביץ ,ברוך דב .ברכת שמואל .יבמות
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות  -- --באורים.
יבום  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.032שיף.שע תשע"ז
שיף ,שמחה בן חיים שאול מחבר .שערי שמחה  :חידושים וביאורי סוגיות עמ"ס כתובות וגיטין / ...
שמחה בלאאמו"ר חיים שאול הלוי שיף .ירושלם  :שמחה שיף ,ו'ע'ת'ה כתבו לכם א'ת הש'ירה הזאת
[תשע"ז])002440183( .
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.033מנד.בא תשע"ז
מנדלסון ,יהודה בן מאיר מחבר .ביאורי השיטות  :ילקוט ביאורים ,הערות והארות על סדר הדף בשיטות
הראשונים והאחרונים עמ"ס נדרים ,קידושין ,בבא קמא ... /מאת ...רבי יהודה מנדלסון ,ראש ישיבת נר
ישראל ; [העורך] :בנו ...ר' ישראל[ .באורי השיטות] .ירושלים  :מנדלסון ,תשע"ז [.]2016
()002438886
מנדלסון ,יהודה בן מאיר
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין . --פרק א (האשה נקנית)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא קמא -- .פרק א (ארבעה אבות)  -- --באורים.
תלמוד בבלי  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.036גוט.טי תשע"ו
גוטליב ,חיים יוסף מחבר .טיב גיטין וקידושין  :חידושים וביאורים בגפ"ת על מסכת גיטין ,כתובות,
קידושין ,בבא מציעא ועוד סוגיות הש"ס ותשובות בהלכה  /שהשאיר אחריו ...מוהר"ר חיים יוסף
גאטליב ; ...ועתה נסדר ונערך מחדש ...עם מאות תיקונים ,הערות וביאורים ומראה מקומות[ ...על ידי
מנשה ואפרים בני חיים יוסף גוטליב] ; [עורך]  -מנחם מנדל מאשקאוויטץ[ .טיב גטין וקדושין] .ברוקלין,
נ.י . :נכדי המחבר ,תשע"ו )002430073( .'16
גוטליב ,חיים יוסף.
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
שאלות ותשובות .1948-1800 --
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא  -- --באורים.
רבנים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.041חתם-סופ תשע"ד
.ישיבת חתם סופר (בני ברק) .קובץ תורני דעת סופרים  :אסופת חידו"ת ומערכות עמ"ס בבא קמא
שנתלבנו ונתחדשו בישיבת חתם סופר[ .קבץ תורני דעת סופרים ].ב"ב [בני ברק]  :מערכת דעת סופרים
שע"י ישי"ג חתם סופר ,תשע"ד [) 002430140( .]2014
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא קמא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.042ארח.מא תשע"ה
.ישיבת ארחות מאיר (ירושלים) .אביטה אורחותיך  :בבא מציעא  /ישיבת ארחות מאיר[ .אביטה
ארחותיך][ .ירושלים]  :ישיבת ארחות מאיר ,תשע"ה [) 002432543( .]2015
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.042כהן.חל תשע"ו
כהן ,צבי בן פנחס אליהו מחבר .חלקת צבי  :בבא מציעא  /צבי ב"ר פנחס אליהו הכהן .מודיעין עילית :
כהן ,תשע"ו)002439393( .
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא -- --באורים.
מחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.042קלר.מע תשע"ז
קלר  ,חיים עוזר מחבר .מעוז חיי  :ביאורים וחידושים על פרק איזהו נשך ובהם יסודות וחקירות בעניני
ריבית  /נכתב ...על ידי חיים עוזר בן ...רבי ישעיה הכהן קלאר ...בני ברק  :חיים עוזר קלאר ,תשע"ז.
()002439532
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות רבית  --באורים.
קלר ,אליהו דב  --אנקדוטות
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא -- .פרק ה (איזהו נשך)  -- --באורים.
רבית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.045הלוי.שע תשס"ט
הלוי ,משה ,ראש ישיבת תפארת לוי מחבר .שיעורי הגר"מ הלוי  :שיעורים יומיים וכלליים בפ"ק דמכות
 /שנמסרו מפי מורנו ראש הישיבה רבי משה הלוי ...בישב"ק תפארת לוי זמן קיץ תשס"ט[ .שעורי הגר"מ
הלוי] .ירושלים  :ישיבת תפארת לוי ,תשס"ט) . (002433245
תלמוד בבלי -- .מסכת מכות -- .פרק א (כיצד העדים ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.0592פיט.קן תשס"ה
פיטוסי ,נתנאל יהודה מחבר .קן יולדת  :על סדר מסכת קינים  :ליבון שיטות הראשונים ,מו"מ בדברי
האחרונים  /חובר ...ע"י נתנאל יהודה פיטוסי .בני ברק  :נתנאל יהודה פיטוסי ,תשס"ה)002433260( .
משנה -- .מסכת קנים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.066רוט.שע תשס"ג
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .שעשוע אפרים  :מסכתות מקואות ,ידים  ... /אפרים נתן בן מוה"ר בנימין
רוטשילד ; ...וכלול בו חידושי תורה ,מבני החבורה בכולל פוניבז'[ .בני-ברק] [ :אפרים נתן רוטשילד],
תשס"ג [)002439736( .]2003
משנה . --מסכת מקואות  -- --באורים.
משנה -- .מסכת ידים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A652.7רוב.פנ תשע"ו
רובין ,שמעון בן שלום מחבר .פנימיות תורה ,נביאים ,כתובים  :עם פרוש הזוהר / ...נערך ע"י שמעון בן
שלום [רובין][ .אור-יהודה]  :שמעון [רובין] ,תשע"ו) . (002438802
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A653אבר.בר תשע"ז
אברהם בן יצחק ,מרמון ספרד מחבר .ברית המנוחה [ /ר' אברהם בן יצחק מרימון] ; מהדורה מדעית
ומבואות[ ,מאת] עודד פורת[ .ברית מנוחה] .בני ברק  :הקיבוץ המאוחד ; ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז )002439080( .2016
אברהם בן יצחק ,מרמון ספרד ..ברית מנוחה  --בקרת הנסח.
קבלה.1500- -- 1300
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A653.11תשל"ז
קורדוברו ,משה בן יעקב .תומר דבורה  /והוא מאמר ...מאת המקובל ...רבנו משה קורדואירו[ .תמר
דבורה  -תשל"ז (בני-ברק)] .מהדורה משוכללת ..בני ברק  :ר .פישר ,תשל"ז)002439679( .
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A654.2עץ-חיים(מוצ )תשע"ז
מוצפי ,סלמאן מחבר .האלף לך שלמה  :הגהות ...חידושים וביאורים על ספר עץ חיים ,לרבנו חיים
ויטאל ,וספר נהר שלום ,לרבנו הרש"ש  /נדפס לראשונה מכתב יד קדשו של ...רבי סלמן מוצפי ; ...
בהשתדלות בנו ...בן ציון מוצפי .ירושלים  :מכון בני ציון ,תשע"ז)002439853( .
ויטל ,חיים בן יוסף .עץ חיים  --באורים.
שרעבי ,שלום מזרחי ..נהר שלום  --באורים.
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A655איב.וא תשע"ו
איבשיץ ,יהונתן מחבר .ואבוא היום אל העין  :קונטרס בקבלה  /לר' יהונתן אייבשיץ ; מהדורה מוערת
ומבוארת מאת פאבל מצ'ייקו ; הוסיפו מחקרים נועם לפלר ,יונתן בן הראש ושי אליסון-גרברג .מהדורה
שניה ..לוס אנג'לס  :כרוב ,תשע"ו )002440207( .2016
קבלה --- 1660
ספרייה :
Judaica

A658גוט.מל תשע"ו
גוטמן ,אברהם בן יהודה ליב מחבר .מלאכת חכמה  :והוא פרפראות ,גימטריאות ורמזים על התורה והנ"ך
/ממה שהשאיר ...רבי אברהם גוטמן בן הג"ר יהודא ליב דווארזעץ ; ...יוצא לאור על ידי חתן המחבר
יצחק אלחנן ולדשיין ; [העורך ]:צבי בן ...הג"ר משה יצחק אהרן יברוב[ .ישראל]  :יצחק אלחנן
ולדשיין ,תשע"ו)002432206( .
גוטמן ,אברהם בן יהודה ליב
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
גימטריות וראשי תבות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A659שרע.בי תשע"ה
שרעבי ,שלום מזרחי מחבר .סידור בית אל  :סידור כונות לחנוכה  /להרש"ש [ר' שלום שרעבי] ; עם
צילום מסידור כת"י של הרב פירירה ,ונלווה עמו :ביאור לכונות חנוכה שבכתבי ...האר"י ,נהר שלום,
סידור הרש"ש ורבותינו המפרשים[ ,העורך] ... :יוסף טבילה[ .סדור בית אל ].מהדורה שניה ..צפת  :עלי
עין ,תשע"ה)002438796( .
שרעבי ,שלום מזרחי ..נהר שלום
תפלות -- .סדור  -- --פקסימילים.
כונות (קבלה)
חנכה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671תורת.הנ תשע"ו
תורת הנשואין  :יכיל הדרכות ישרות ,שיחות ומאמרי קודש ,עובדות והנהגות בעניני אירוסין ,נשואין
והנהגת הבית  /מרבותינו נ"ע ומיבדלחט"א ...אדמו"ר שליט"א [ר' יצחק מנחם וינברג מטולנא] .ירושלים
 :מכון המאור שבתורה ,שנת ב'ת'ף' ו'ב'כ'י'נ'ו'ר' [תשע"ו) ]. (002432395
פינקלשטין ,יעקב בן אהרן
ארוסין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידים  --אגרות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.1ישר.כת תשע"ז
ישראל בן אליעזר (בעש"ט) מחבר .כתר שם טוב  :מפורש ומבואר  /והוא ליקוט דברי ...רבי ישראל
הבעל שם טוב ; חברי המערכת :הרב אברהם מענדל וועכטער ,הרב צבי הירש זלמנוב ,הרב יצחק קפלן .
Brooklyn, New York :קהת ; ירושלים  :מעיינותיך ,תשע"ז )002439051( .-2016
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2מור.אה תרס"ט
מורגנשטרן ,מנחם מנדל ,מקוצק מחבר .אהל תורה  :לקוטי אמרות / ...אשר יצאו מפי ...רבינו מנחם
מענדל ,הרבי מקאצק ;  ...נאסף ע"י אליעזר צבי ציגעלמאן ...אברהם נייערמאן בלאאמו"ר צבי דוד...
לובלין  :דפוס נ' הערשענהארן ,ש"ש שטרייזבערגער ומ"מ שניידמעססער ,תרס"ט .1909
()002432532
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
קוצק (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.2ספר.דר תשע"ו
ספרין ,יצחק איזיק יהודה יחיאל ,מקומרנה מחבר .דרך אמונה  :על י"ג עיקרים /לאדמו"ר יצחק יהודה
יחיאל מקאמרנא ; עם באר אליהו ,לרב אליהו בן ר' נפתלי ...עובדיה ,ובתוספת מקורות והוספות.
[רחובות]  :הוצאת אור שמואל ,תשע"ו []. (002432877 )2016
משה בן מימון ..שלושה עשר עקרים
עקרי האמונה.
קומרנה (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.3לוי.עב תשע"ו
לוי  ,משלם פיש בן מרדכי ,מטוש( ,השני) מחבר .עבודת עבודה  :מכתבי קודש  /מאת ...מרן משולם פייש
סג"ל לאווי ,אבדק"ק טאהש . Monroe :מכון עבודת הלוים ,תשע"ו '. (002432673 )16
חסידים  --אגרות.
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.3פרל.לק תשע"ז
פרלוב ,אלתר ישראל שמעון בן יעקב ,מנובומינסק מחבר .ליקוטי תפארת איש  :על התורה  :ליקוטים
מספרי תפארת איש על המועדים ...על הגדה של פסח  /מאת אדמו"ר מרן אלטר ישראל שמעון
מנאוואמינסק ; עם הערות ומראה מקומות ,ועם השוואות מספר שופרא דיעקב ,מאביו אדמו"ר הזקן מרן
יעקב מנאוואמינסק ,בעריכת שמואל יצחק וויינבוים[ .לקוטי תפארת איש] .ברוקלין  :גליון ,תשע"ז
)002440122( .2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
נובומינסק (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3רבי.שמ תשע"ו
רבינוביץ ,משה יחיאל אלימלך בן נתן דוד ,מלברטוב מחבר .שמירת הדעת  :מאמר המדות ,מחשבות
מאירות ,עבודת הלב ,אמת ושלום ,אמרי טל  :י"ד פרקים  ... /אדמו"ר ...משה יחיאל אלימלך,
מלברטוב ...בן ...רבינו נתן דוד ; ...ערך וסידר ...מאיר יחזקאל ...ויינר .ירושלים  :מגמ"ה ,מוסדות גנזי
מהרי"ץ ביאלא ,כי יבא א'ל'י' ה'ע'ם 'ל'ד'ר'ש' א'ל'ק'י'ם' [תשע"ו])002438721( .
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.3שפי.בנ תש"ל
שפירא ,קלונימוס קלמיש מחבר .בני מחשבה טובה  /מאת ...מוהר"ר קלונימוס קלמיש ...בן ...אלימלך...
[שפירא] .יצא לאור בפעם הראשונה מתוך כת"י .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תש"ל.
()002439762
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
פיסצנה (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672הנג.הו תשע"ו
הנגבי ,מאיר מחבר .הולך בדרך מצוותיך  :עם הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)  :בעקבות ספרו של
אדמו"ר ה'צמח צדק' על טעמי המצוות  /מאיר הנגבי ; עריכה והגהה :גילה מאירסון .ירושלים  :מגיד,
)002438889( .2016
שניאורסון ,מנחם מנדל ,מליובויץ' .דרך מצוותיך  --באורים
שטינזלץ ,עדין.
חב"ד (חסידות ) --ספרות עיונית.
מצוות  --טעמים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672וול.קל תשע"ז
וולף ,אליהו בן מנחם מנדל מחבר .קליאמקע  :אסופת מאמרים :זכרונות ,געגועים והרהורים  :בשאיפה
להאחז ב'קליאמקע' ,ידית הדלת ,של חדר הרבי  /אלי' וולף .כפר חב"ד  :קה"ת ,תשע"ז .2016
()002439046
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'
חב"ד (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672ויל.יס תשע"ז
וילהלם ,ישראל נחום .יסודות ושורשים בשער היחוד והאמונה  /ישראל נחום וילהלם[ .יסודות ושרשים
בשער היחוד והאמונה][ .ירושלים?]  :ישראל נחום וילהלם ,תשע"ז )002439600( .2017
אמונה (יהדות)
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672זלמ.בד תשע"ז
זלמנוב ,ישראל יצחק מחבר .בדרך תמים  :חיילי צבאות השם מתכוננים לתומכי תמימים  /ליקוט וכתיבה:
הרב ישראל יצחק זלמנוב .נצרת עילית  :תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש ,תשע"ז [.]2016
()002439058
ישיבת תומכי תמימים ליובויץ'.
חב"ד (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672חב"ד תשע"ז
חב"ד  :היסטוריה ,הגות ודימוי  /עורכים :יונתן מאיר ,גדי שגיב .ירושלים  :מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי ,תשע"ז )002439876( .2016
חב"ד (חסידות ) --היסטוריה.
חב"ד (חסידות ) --פילוסופיה.
ספרייה :
Judaica
A672ימי.שב תשע"ז
ימי  : 770יומנים יומיים מבית חיינו מסודרים לפי ימות השנה / ...עריכה :יצחק כהן .כפר חב"ד  :ופרצת,
תשע"ז )002439048( .-2016
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ ' --אנקדוטות.
חב"ד (חסידות)
חסידים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672שיל.שו תשע"ז
שילת ,משה בן יצחק מחבר .שווה לכל נפש  :תפילה  :חסידות בלשון עכשווית  /משה שילת ; ציורים:
הרב נחום רכל[ .שוה לכל נפש  -תפלה] .כפר חב"ד  :משה שילת ,תשע"ז []. (002439033 )2016
תפלה בחסידות.
חסידות  --חבורים פופולריים.
חב"ד (חסידות ) --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()5ספ תשע"ז
שניאורסון ,שלום דב בר ,מליובויץ' .ספר המאמרים  -עזר"ת  /מוהר"ר שלום דובער מליובאוויטש.
הוצאה שלישית עם תיקונים ..ברוקלין  :קרני הוד תורה ,מערכת אוצר החסידים ,תשע"ז .2016
()002439054
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות -- 1915- -- 1815ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672שנ()7הנ תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' מחבר .היא שיחתי  :לקט משיחות הרבי מלובביץ'
לפרשיות השבוע / ...עם ביאור מאת מעיין הנדלר[ .ירושלים ] :מעיינותיך ,תשע"ז [.-]2016
()002439032
פרשת השבוע  --רעיונות והגיגים.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672שנ()7על תשע"ו
על כֻלנה  :אוצר מכתבים מהרבי מליובאוויטש לנשים ובנות  /עריכה :יצחק קפלן ,משה שילת[ .ירושלים]
 :מעיינותיך ,תשע"ו [)002439043( .]2016
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'  --אגרות.
חב"ד (חסידות)  --אגרות.
חב"ד (חסידות ) --נשים.
נשים ביהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672שנ()7פת תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' מחבר .פתקים משלחנו של הרבי /ליקוט תשובות בכתב
יד ...אדמו"ר מנחם מענדל [בן לוי יצחק] ...שניאורסאהן ,מליובאוויטש ; עריכה :הרב יצחק קפלן ,הרב
ישראל א .ל .רבינוביץ ,הרב משה שילת .ברוקלין ,נ .י : .אוצר החסידים ; תשע"ז  .-2016קהת,
()002439034
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'  --אגרות  --פקסימילים.
חב"ד (חסידות ) --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672.092גור.שץ תשע"ז
גורליק ,ירחמיאל מחבר .ש"ץ ללא מניין  :אתגרים ,ניסים ,נשמות  :מיומנו של שליח בסיביר  /הרב
ירחמיאל גורליק .טיומן ,רוסיה  :ירחמיאל גורליק ,תשע"ז []. (002439053 )2016
חב"ד (חסידות)  --ביוגרפיה.
חב"ד (חסידות)  --שליחים.
חב"ד (חסידות)  --רוסיה (פדרציה ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A672.092כהן.קצ תשע"ז
כהן ,יצחק בן מאיר בן דוד מחבר .הקצרים  :הרבניות  :סיפורים קצרים על רבניות חב"ד ; ...הוספה:
הרבנית חנה / ...עריכה :יצחק כהן .כפר חב"ד  :ופרצת ,תשע"ז ) 2016. (002439599
שניאורסון ,חנה בת מאיר שלמה  --אנקדוטות.
חסידים ,רעיות --אנקדוטות
חב"ד (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A673שיק.שמ תשמ"ה
שיק ,אליעזר שלמה מחבר .שמירת הברית  :ממעלת הזוכה לשמור את בריתו ולא לפגום בו ...ע"פ
דברי ...רבי נחמן מברסלב ...וע"פ דברי תלמידו ...רבי נתן מברסלב ...ומשולב בפסוקי תנ"ך ומאמרי
חז"ל ...בגמרא ,מדרשים וזוה"ק וכתבי האריז"ל . Brooklyn :חסידי ברסלב ,דפוס אופסט מוריה,
תשמ"ה)002438833( .
ברסלב (חסידות ) --ספרות עיונית.
בעל קרי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A782טוה.חב תשע"ו
טוהר ,ורד מחבר .חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד ) :קובץ סיפורים עברי בן תקופת
הדפוס :מהדורה מוערת  /ורד טוהר[ .חבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פררה שי"ד)] .בני ברק :
הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו ) 002439572( .2016
חבור המעשיות והמדרשות וההגדות (ספר) --
דפוס והדפסה עבריים  --איטליה  --היסטוריה.
מעשיות יהודיות  --איטליה.
מעשיות יהודיות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A782.1יוסיפון תרצ"ב
רובין ,שמואל בן עזריאל יחיאל .מעשי נסים  ... :ספורי הנסים ...שעשה המפליא פלאות ,עם אבותינו
בשנים קדמוניות ...נדפס בהוצאת ...ר' אלטיר ברוך וויעדער ,מונקאטש ( /המוציא לאור ...שמואל בן
עזריאל יחיאל) ...מיהאלעויטץ  :דפוס משה גרינפעלד ,תרצ"ב )002439753( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A782.1יוסיפון תרצ"ב
תקנת השבים  :בו מבואר ,חומר העון בפגם הברית ,העונשים ...התיקונים ...כלם נקבצו ובאו מספר...
יסוד יוסף [לר’ יוסף ב"ר שלמה מפוזנא] ,עבודת הקודש [צפורן שמיר ,לר’ חיים יוסף דוד אזולאי],
ומכת"י (דרכי חיים) שלקט ...מוה"ר חיים מרדכי [אדלר] אב"ד פאררא ...מיהאלעוויטץ  :דפוס משה
גרינפעלד ,תרצ"ב) . (002439783
בעל קרי.
ספרייה :
ספרייה ##:
A782.4גלר.יא תשע"ג
גלר ,יצחק דוד מחבר .יאמרו המושלים  :משלים ,דרשות ומערכות בחרוזים  /יצחק דוד גלר .מודיעין
עילית  :יצחק דוד גלר ,תשע"ג [)002438958( .-]2013
משלים יהודיים.
משלים ,עברית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A787הלל.תמ תשע"ז
הלל ,יעקב משה .תמים תהיה  :השלם  :לבאר ע"פ דברי חז"ל וגדולי הפוסקים ...וכן ע"פ דעת המקובלים
האמתיים את מצות התורה להיות תמים באמונת הבורא ...ולצפות לישועת ה' ע"י תשובה ,צדקה ,תפלה
ומעשים טובים ,גם מבאר האיסור לדרוש בקוסמים ...ומגידי עתידות ואיסור השתמשות בקבלה מעשית /
 ...יעקב משה הלל ...ירושלם :הוצאת אהבת שלום ,תשע"ז)002439614( .
על טבעי  --הבטים דתיים  --יהדות.
קבלה מעשית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A787.2פרל.בח תשע"ו
פרלוב ,אהרן בן אלתר ישראל שמעון מחבר .בחלום אדבר בו  :חלומות גאוני וצדיקי הדורות  :מפיהם
ומפי כתבם ומרשימות תלמידיהם  :דברי תורה בנגלה ובנסתר ,גלויים נפלאים וסיפורי קודש  /נלקט
ונערך ...ע"י אהרן פרלוב .ירושלים  :אהרן פרלוב ,תשע"ו)002432393( .
ברקוביץ ,גיננדל
חלומות.
חלומות  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A787.3דוד.גב תשע"ו
דוד בן יהודה ,החסיד .ספר הגבול  :על פי כתבי יד בהמ"ל  2193ו / 2197-רבי דוד בן יהודה החסיד
(נכד הרמב"ן) ; ההדיר בן ציון בן לוי הכהן . New York :בן ציון הכהן. (002439009 )2016 ,
חכמת הפרצוף.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A813ביג.נת תש"ע
ביגל ,אפרים מלכיאל .נתיבי א"ש  :על משניות ראש השנה ; דרכי המשנה  :עיונים בכללי הש"ס ; מכלול
 :כללי הש"ס  /אפרים מלכיאל בייגעל .ירושלים  :מכון נתיבי א"ש ,תש"ע)002432541( .
תלמוד בבלי  -- --מתודולוגיה --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A814דוי.רא תשע"א
דויטש-אביבי ,דורית מחבר .ראשיתה של המערכת חינוכית לילדים בארץ ישראל ובבבל בתקופת התלמוד
( :עיון מחודש לאור הטרמינולוגיה התלמודית)  /מגישה :דויטש-אביבי דורית[ .ראשיתה של המערכת
חנוכית לילדים בארץ ישראל ובבבל בתקופת התלמוד][ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר-אילן ,הפקולטה
למדעי היהדות ,המחלקה לתולדות ישראל ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי ,תשע"א )002435751( .2011
חנוך בתלמוד.
היסטוריה ישראלית  ,425-10 --תקופת התלמוד.
חנוך  --ישראל  --היסטוריה.
חנוך  --בבל  --היסטוריה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A867כהן.זכ תשכ"ה
כהן ,רחמים חי חויתה מחבר .זכרי כהונה [ :מערכות ע"ס א"ב] ...דינים ואסיפות על ארבעה חלקי
הש"ע / ...המסדר רחמים חי חויתא בלא"א חנינה הכהן[ ...זכרי כהנה] .ירושלים  :דפוס י"ע איתאח,
תשכ"ה)002439883( .
הלכה  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A882איכה(רוז) תשע"ד
מדרש רבה המפורש  -איכה  :ערוך מחדש עם ניקוד ופיסוק והשלמת הפסוקים ,עם פירוש הדברים
המשולבים יחדיו ,ולמטה להם הרחבת הפירוש ומקורותיו ,ונלוה עליהם ’אור המדרש[ ’ :לקוט] דברי
חכמים וסופרים להבנת עומק דברי המדרש  /בנימין יוסף רוזנשטרוך[ .מדרש רבה המפרש  -איכה].
מהדורת ובלכתך בדרך[ ..בני ברק]  :בנימין יוסף רוזנשטרוך. (002432996 )2014 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A882קהלת(היר )תשע"ז
מדרש רבה ..קהלת ..פרשיות א-ו ..תשע"ז ..ירושלים ..מדרש קהלת רבה א-ו  :מהדורה ביקורתית על פי
כתבי יד וקטעי גניזה  :עם מבוא ,מסורת המדרש ,חילופי נוסח ופירוש  /מאת מנחם הירשמן ; בסיועו של
שאול ברוכי .ירושלים  :מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות ,תשע"ז )002439562( .2016
מדרש רבה -- .קהלת  -- --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Judaica

A887קלפ.או תשע"ז
קלפהולץ ,ישראל מחבר .אוצר אגדות חז"ל  :לקוטי אגדות שנאספו מתלמוד בבלי וירושלמי ,מדרשים
וספרי ראשונים ,המסדרים לפי נושאים וענינים ,על-פי זמן חייהם של חכמינו התנאים והאמוראים זכרונם
לברכה  /המלקט ישראל יעקב קלפהולץ .בני ברק  :מישור ,תשע"ז [] (002439670 )2016
אגדות חז"ל.
תנאים.
אמוראים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A930.682פיש.לו תשע"ז
פישרמן ,שרגא מחבר .לו כלה דרכנו  :היכרות וחיזור בחברה הדתית  /שרגא פישרמן .חיפה  :שאנן,
המכללה האקדמית הדתית לחינוך ,תשע"ז ) 002437704( .2016
בחירת בן זוג  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
צעירים דתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ציונים דתיים  --פסיכולוגיה.
ציונים דתיים  --עמדות.
נשים ציוניות דתיות  --פסיכולוגיה.
נשים ציוניות דתיות  --עמדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A952.93ויל.לו תשע"א
וילק ,שלום מחבר .הלוח העברי ומסלולי השמש והירח  :להבנה פשוטה ,קלה ומהירה של הלוח היהודי,
עונות השנה ומופעי הירח ,עם לוח שנה תמידי עד שנת  / 6000שלום וילק .מהדורה שלישית ,מתוקנת
ומורחבת ..ירושלים  :ש .וילק ,תשע"א)002432079( .
הלוח העברי.
אסטרונומיה יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A961גינ.רפ תשע"ז
גינזבורג ,יצחק בן שמשון מחבר .רפואה שלמה  :רפואה לאור הקבלה  /הרב יצחק גינזבורג .מהדורה
שנייה ..כפר חב"ד  :גל עיני ,תשע"ז [) 002438728( .]2016
רפואה  --הבטים דתיים  --יהדות.
קבלה  --חבורים חסידיים.
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A961ולד.הג תשע"ו
ולד ,יהודה -1983 ,מחבר .הגדרת מצב נפשי כפיקוח נפש  /יהודה ולד[ .הגדרת מצב נפשי כפקוח נפש].
תשע"ו )002439050( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הצלת נפשות  --הלכה.
יהדות ופסיכולוגיה.
בריאות הנפש  --הבטים דתיים  --יהדות.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)  --הבטים דתיים  --יהדות.
דכאון נפשי --הבטים דתיים  --יהדות.
טראומה נפשית  --הבטים דתיים  --יהדות.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Education
A992.2קני.שמ תשע"ז
קניבסקי ,שמריהו יוסף חיים מחבר .שמות בארץ  :בדיני וענייני שמות אנשים ונשים ובשווי שמות
בשידוכין  /במשנתו של ...רבי חיים קניבסקי ממה שכתב והשיב בכתב ידו ,ובראשו קונטרס :שמות נשים,
מכת"י רבינו הרואה לראשונה אור עולם ; ערוך ומסודר ...על ידי צבי בלאאמו"ר ...משה יצחק אהרן
יברוב .הוצאה שניה עם הוספות ותיקונים ..בני ברק  :צ .יברוב[ ,תשע"ז?])002440181( .
שמות אישיים  --יהודים.
שמות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
B451קסל.לו תרס"ה
קסלין ,חיים בן נפתלי הירץ מחבר .לוח הבנינים ולוח משקלי השמות  /מסודר לתועלת התלמידים ע"י
המדקדק התורני כ"ה חיים קעסלין ...ירושלם  :דפוס האחים סאלאמאן ,תרס"ה) . (002439754
עברית  --פעלים.
עברית  --שמות עצם.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
C2בונ.שת תשע"ו
בוני ,מיכל מחבר .השתיקה שבין המילים /מיכל בוני ; עריכה :יונית פרידלר .קרית גת  :דני ספרים ;
תשע"ו  .2016סלה) , (002439318
נשים עתונאיות  --ישראל  --ספרת.
קבוצים  --ספרת.
חוזרים בתשובה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2גול(גול )תשע"ז
גולדברג ,לאה מחבר .אולי רק ציפורי מסע  :חליפת מכתבים  /לאה גולדברג ,טוביה ריבנר ; עורך :גדעון
טיקוצקי[ .אולי רק צפורי מסע] .בני-ברק  :ספרית פועלים ,תשע"ז )002439872( .2016
גולדברג ,לאה.
ריבנר ,טוביה.
גולדברג ,לאה  --אגרות.
ריבנר ,טוביה  --אגרות.
משוררים עבריים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Literature
C2גול(הני) תשע"ו
הניג ,חדוה -1986 ,מחבר .בחדרי הליל נרדם  :כינוס חטיבת שירי הערש של לאה גולדברג  :תימטיקה,
פואטיקה ומשמעות  /חדוה הניג .תשע"ו )002439194( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
גולדברג ,לאה  --בקרת ופרשנות.
שירי ערש ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
שירת ילדים עברית  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Literature
C2גרי.נג תשס"ג
גרינברג ,אורי צבי .נגוהות  :אצ"ג בקו ובצבע :אמנים בהשראת שירת אורי צבי גרינברג  /אוצר
התערוכה :דורון פולק ; הכתבים נערכו בידי דן מירון בסיוע  ...עליזה גרינברג טור-מלכא .ירושלים :
בית מורשת אצ"ג[ ,תשס"ג )002435601( .]2002
גרינברג ,אורי צבי.
בית מורשת אורי צבי גרינברג (ירושלים)  --תערוכות
עברית ,שירה מודרנית --איורים  --תערוכות.
איור ספרים  --ישראל  --תערוכות.
אמנות וספרות  --ישראל  --תערוכות.
אמנים  --ישראל  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica
C2דגן(אהר) תשע"ו
אהרן ,קרן , 1990-מחבר .מקומו של הסופר אביגדור דגן כסופר דו-לשוני בספרות הישראלית  /קרן
אהרון .תשע"ו )002439083( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
דגן ,אביגדור  --בקרת ופרשנות.
ספרות ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
דו לשוניות וספרות.
ספרייה :
Literature

C2ויל.וא תשע"ז
ויל ,אסתר מחבר .ואפילו בהסתרה  :סיפורי אמת שבוחרים לראות את האור /אסתר ווייל[ .ואפלו
בהסתרה] .ירושלים  :אסתר ווייל[ ,תשע"ז ) 002439180( .]2016
ספרת דתית יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C2ורד.בח תשע"ו
ורדי ,יואב מחבר .בחגווי הלב  :שירים  /יואב ורדי[ .בחגוי הלב][ .תל אביב ] :ספרי עתון  ,77תשע"ו
 )002439336( .2016ספרייה :
Literature
C2חכי.במ תשע"ו
חכימי ,תהלה מחבר .במים  :נובלה גרפית  /כתבה :תהילה חכימי ; ציירה :לירון כהן ; עריכת טקסט:
עודד וולקשטיין .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב[ ] :תהילה חכימי ולירון כהן])002435513( .2016 ,
ספרת גרפית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C2לנג.כה תשע"ז
לנגר-שמעוני ,כרמלה -1936 ,מחבר .כהרף אין  :שירים  /כרמלה לנגר-שמעוני ; עריכה :יובל גלעד[ .תל
אביב]  :ספרי עתון  ,77תשע"ז ) 002439339( .2016ספרייה :
Literature
C4ברק.יי תשס"ג
ברקוביץ ,יצחק דב .יידישע דערציילונגען  / 1906-1924 :י.ד .בערקאוויטש ; אפקלייב און אריינפיר -
יונה אלטשולער ; צוגעגרייט צום דרוק און צונויפגעשטעלט דעם גלאסאר  -ווערא סאלאמאן .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ג) 002439295( .ספרייה :
Yiddish
C4בשב.שר תשע"ו
בשביס ,יצחק מחבר .השריד שנותר  /יצחק בשביס זינגר ; מיידיש :בלהה רובינשטיין ; עורכת הספר:
נוית בראל .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002438678( .2016 ,
בשביס ,יצחק ..השריד שנותר
יהודים  --אירופה המזרחית  --היסטוריה  --המאה ה -- 20-ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C4גור.או תשנ"ב
גורשמן ,שירה .אויסדויער  :דערציילונגען ,נאוועלן ,זכרונות  /שירה גארשמאן .תל אביב  :ישראל-בוך,
 )002439170( .1992ספרייה :
Yiddish

C4גור.אן תשנ"ז
גורשמן ,שירה .אן א גאל  :דערציילונגען ,סקיצעס ,זכרונות  /שירה גארשמאן .תל אביב : ,ישראל-בוך,
תשנ"ז ) 002439171( .1996ספרייה :
Yiddish
C4גור.וו תשנ"ה
גורשמן ,שירה .ווי צום ערשטן מאל  :נאוועלע ,דערציילונגען ,סקיצן  /שירה גארשמאן ; צייכענונגען:
מענדל גארשמאן .תל אביב  :ישראל בוך ,תשנ"ה ) 002439173( .1995ספרייה :
Yiddish
C4גור.חנ תשנ"ג
גורשמן ,שירה .חנהס שאף און רינדער  :ראמאן  /שירה גארשמאן ; ציורים :מנדל גורשמן .תל אביב :
ישראל בוך ,תשנ"ג ) 1993. (002439169ספרייה :
Yiddish
C4גור.לע תשל"ד
גורשמן ,שירה .לעבן און ליכט  :דערציילונגען און נאוועלן  /שירע גארשמאן .מאסקווע  :סאוועטסקי
פיסאטעל )002439298( .1974 ,ספרייה :
Yiddish
C4גינ.אי תרע"ח
גינזבורג ,איסר .אידישע דענקער און פאעטען אין מיטעל-אלטער  /דר .א .גינזבורג .ניו יורק :
פארווערטס) 002439115( .1918 ,ספרייה :
Yiddish
C4גרו.וי תשט"ז
גרוסמן ,משה .1904-1961 ,די ווידוי פון א רעוואליוציאנער  :פאליטישער ראמאן  /משה גראסמאן[ .די
ודוי פון א רעוואליוציאנער] .תל אביב  :מענדעלע ,תשט"ז ) 002439567( .1955-1956ספרייה :
Yiddish
C4גרי.או תשל"ח
גרינברג ,אורי צבי .אונדזערע אותיות גליען  :ביי די טויערן פון טרערן ,שטייט א ייד אין געדענקשאפט /
אורי צבי גרינבערג .תל אביב [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשל"ח ) 002439555( .1978ספרייה :
Yiddish
C4הרץ.גע תש"ו
הרץ ,יעקב שלום .די געשיכטע פון א יוגנט  :דער קליינער בונד  -יוגנט-בונד צוקונפט אין פולין  /י.ש
הערץ .ניו-יארק  :אונזער צייט )002439297( .1946 ,ספרייה :
Yiddish

C4ילי.מי תשמ"א
ילין ,מאיר .די מיראזשן פונעם אמאק-לויפער אסקאר גריק  :נאוועלע  /מאיר יעלין .תל אביב  :ה .לייויק-
פארלאג ,תשמ"א ) 002439156( .1981ספרייה :
Yiddish
C4כור.מי תש"ל
כוריק ,איזי .מיט לייב און לעבן  :אויסדערוויילטע ווערק  /איזי כאריק .מאסקווע  :סאוועטסקי פיסאטעל,
. (002439299 )1970ספרייה :
Yiddish
C4למס.אמ תשס"ח
למסטר ,משה , 1946-.אמאל בראשית  :געקליבענע לידער און פאעמעס  / 2007-1982משה לעמסטער
; אילוסטראציעס :עדוארד גראסמאן .תל אביב  :ה .לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון יידישע שרייבערס
און זשורנאליסטן אין ישראל ,תשס"ח ) 002439148( .2008ספרייה :
Yiddish
C4מיל.שט תש"ח
מילר ,ישעיה .שטויב  /ש .מיללער [=ישעיה מילר] .לאס אנגעלעס  :ש .מיללער בוך קומיטעט.1948 ,
() 002439164ספרייה :
Yiddish
C4סגל.לי תשמ"ה
סגל ,מאיר .-1911 ,לידער  /מאיר סעגאל .ניו-יארק [ :מוציא לאור לא ידוע]002439167( .1985 ,
)ספרייה :
Yiddish
C4פטר.אי תשנ"ח
פטר ,יששכר .אין דער וועלט פון מוזיק און מוזיקערס ( :ליכט און שאטן)  /יששכר פאטער .תל אביב: ,
ישראל-בוך ,תשנ"ח  )002439174( .1998ספרייה :
Yiddish
C4פלז.עס תשנ"ב
פלזנבאום ,מיכאל .עס קומט דער טאג  :לידער  /מיכאל פעלזענבאום ; איורים :אלכסנדר קנצ'יק .תל
אביב  :ד"ר שמואל און רבקה הורוויץ ליטעראטור-פאנד ביי דער יידישער קולטור-געזעלשאפט אין
ירושלים ,תשנ"ב ) 002439143( .1992ספרייה :
Yiddish
C4פרו.לי תרצ"א
פרום ,דוד. 1903-1988 ,לידער און פאעמעס  /דוד פראם .ווילנע יאהאנעסבורג  :דוד פראם.1931 ,
() 002439566ספרייה :
Yiddish

C4פרי.בל תשמ"א
פרידמן ,יצחק בן אליעזר .בלעטלעך פון א לעבן  /יצחק (איזידאר) פרידמאן .תל-אביב  :ניי לעבן,
. (002439113 )1981ספרייה :
Yiddish
C4רטנ.גע תשנ"ב
רטנר-מרגולין ,קציעה .1905-1999 ,געזאנגען פון מיין געמיט  :לידער און פאעמעס  /קציעה ראטנער-
מארגאלין .רחובות  :קציעה ראטנער-מארגאלין ,תשנ"ב ) 002439144( .1992ספרייה :
Yiddish
C4שרג.הא תשל"ז
שרגל ,יעקב צבי .הארבסטיקע טרויבן  :לידער  /יעקב צבי שארגעל ; הילע געצייכנט :אלכסנדר באגען.
תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ז  )002439152( .1977ספרייה :
Yiddish
C5ויג.מו תשע"ד
ויג ,שושנה מחבר .מולי רוצה לשיר  /שושנה ויג ; איורים :אילנה גרף[ .נתניה]  :פיוטית ,תשע"ד .2014
()002438942
קבלה עצמית  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Information Science
C5ויג.קו תשע"ד
ויג ,שושנה מחבר .קופיף מעצבן  /שושנה ויג ; איורים :יוני גבריאל[ .נתניה]  :פיוטית ,תשע"ד .2014
()002438939
יחסים בין אישיים אצל ילדים  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Information Science
C5שיק(אוח )תשע"ו
אוחיון ,אברהם בן דוד מחבר .הצדיק מיבנאל  :עשרים וחמשה ספורים ממסכת חייו המפלאה של...
מוהרא"ש רבי אליעזר שלמה שיק זצוק"ל הצדיק מיבנאל המלוים באיורים אותנטיים ומרגשים  /מאת
הרב אברהם אוחיון ; ציורים :אבישי חן ; עריכת לשון :הרב שאול עובדיה פתיה[ .ירושלים]  :הודיה בן
דוד ,תשע"ו [)002435100( .]2016
שיק ,אליעזר שלמה  --ספרות ילדים ונער
ברסלב (חסידות)  --ביוגרפיה  --ספרות ילדים ונער.
ספרת דתית יהודית לילדים ולנער.
ספרייה :
Pedagogic Library

C109רוט.דר תשע"ז
רוטמן ,דוד -1976 ,מחבר .דרקונים ,שדים ומחוזות קסומים  :על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים /
דודו רוטמן ;עורכים :אמיר בנבג'י וחיים וייס .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :דביר[ ,תשע"ז
) 2016]. (002438968
עברית ,ספרות ימי הבינים  --היסטוריה ובקרת.
דמונולוגיה יהודית בספרות.
ספרייה :
Literature
C880.5לוי.מח תשע"ד
לוי עד ,הילדה מחבר .מחקר בעיתונות ציונית בלאדינו בשלוניקי  :בין השנים 1939-1881 /מאת:
הילדה לוי עד[ .מחקר בעתונות ציונית בלדינו בסלוניקי] .רמת גן  :הילדה לוי עד ,תשע"ד.
()002438499
עתונים ,לדינו  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה.
עתונים יהודיים  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
עתונים יהודיים  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-
עתונות יהודית  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
עתונות יהודית  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ציונות  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.19-
ציונות  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C880.9ויך.או תשע"ז
ויך-שחק ,שושנה מחבר .אוצר הרומנסירו של יהודי ספרד  :שורשים וגלויות ,מוסיקה ותמליל  /שושנה
וייך-שחק ; עריכה :עידן דדי וייך[ .אוצר הרומנסרו של יהודי ספרד] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז .2016
()002438519
בלדות ,לדינו  --היסטוריה ובקרת.
שירי עם ,לדינו  --היסטוריה ובקרת.
לדינו ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
שירים ,לדינו  --היסטוריה ובקרת.
ספרדים (יהודים יוצאי ספרד)  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Ladino
D47אור.סא תשכ"ד
אורנשטין  ,בנימין .סאציאלע פראבלעמען ביי יידן אין דער נאציעפאכע  /בנימין ארענשטיין .מאנטרעאל :
יידישער קולטור קלוב) 002439116( .1964 ,
שואה.
ספרייה :
Yiddish

D47איכ(הרא) תש"ן
הראל ,איסר מחבר .הבית ברחוב גריבלדי  /איסר הראל .מהדורה מעודכנת ..תל אביב  :זמורה ,ביתן ,
תש"ן )002432530( .1990
איכמן ,אדולף.
פושעי מלחמה  --גרמניה.
צידי נאצים.
נאצים  --חפוש וזהוי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
D477מכת.בנ תשע"ו
מכתרי ,רוית -1975 ,מחבר .בני דור שני לניצולי שואה המטפלים בהוריהם  :הקשר בין סגנון התקשרות,
מידת מחויבות וחרדות לגבי ההורה המזדקן  /רווית מוכתרי[ .בני דור שני לנצולי שואה המטפלים
בהוריהם] .תשע"ו ) 002439197( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
ילדים של נצולי שואה  --פסיכולוגיה.
ילדים של נצולי שואה  --יחסים במשפחה.
הורים מזדקנים  --טפול ביתי.
הורים מזדקנים  --יחסים במשפחה.
ילדים מבגרים של הורים מזדקנים  --פסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מחיבות (פסיכולוגיה)
חרדה.
ספרייה :
Social Sciences
D478צ'רק.יו תשע"ו
צ'רקה ,שי מחבר מאייר .יודיסאה  /שי צ'רקה .מושב בן שמן  :מודן[ ,תשע"ו ) 2016]. (002434892
ספרי קומיקס  --ישראל.
שואה  --פולין  --קרקוב  --ספרת.
נצולי שואה  --פולין  --ספרת.
שואה  --פרטיזנים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E027.7גור.קש תשע"ו
גור-הדר ,הדס -1983 ,מחבר .הקשר בין משתנים אישיותיים ,תפיסתיים ,קוגניטיביים וטכנולוגיים לרמת
אוריינות המידע של סטודנטים  /הדס גור הדר[ .הקשר בין משתנים אישיותיים ,תפיסתיים ,קוגניטיביים
וטכנולוגיים לרמת אורינות המידע של סטודנטים] .תשע"ו )002439214( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
אוניברסיטת בר אילן  --סטודנטים.
סטודנטים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
סטודנטים  --השפעת חדושים טכנולוגיים  --ישראל.
אישיות.
קוגניטיביות.
מימניות למוד.
למידה התנסותית.
יעילות עצמית.
אורינות מידע.
אורינות טכנולוגית.
אורינות אינטרנט.
אורינות מקורות מידע אלקטרוני.
ספרייה :
Information Science
E041אין.כאן תשע"ז
.ישיבת עוד יוסף חי (יצהר) .אין כאן אדמות ערביות  :בירור בסוגיית הבעלות על ארץ ישראל  -האם יש
כזה דבר "קרקעות פרטיות" של גויים בארץ ישראל?  /תלמידי ישיבת "עוד יוסף חי"[ .יצהר]  :ישיבת
עוד יוסף חי[ ,תשע"ז) ?]. (002439222
ארץ ישראל בהלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books
E092בן-צבי.אנ תשכ"ב
בן-צבי ,רחל ינאית מחבר .אנו עולים  /רחל ינאית בן צבי .תל אביב  :עם עובד ,תשכ"ב .1962
()002439000
בן-צבי ,רחל ינאית.
חלוצות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Social Sciences
E092קני(צבי) תשע"ז
צביון ,רות מחבר .בית אמי  :עדות מתוך הבית פנימה ,על חייה המופלאים של אמי הרבנית בת שבע
אסתר קניבסקי  :שזורה בפרק הוד על שושלת המשפחה  /ר .צביון .בני ברק  :משפחת צביון[ ,תשע"ז
]. (002439074 )2016
קניבסקי ,בת שבע אסתר.
רבנים ,רעיות  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092רבי(יצח )תשע"ו
יצחק רבין  -סיפור ישראלי  :אלבום היסטורי המבוסס על תצוגת המוזיאון במרכז רבין  /עורכות :אניטה
שפירא ונורית כהן-לוינובסקי[ .יצחק רבין  -ספור ישראלי] .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין כנרת,
זמורה-ביתן ,דביר[ ,תשע"ו ) 002438936( .]2016
רבין ,יצחק בן נחמיה  --חמר מאיר.
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל.
ראשי ממשלה  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica
E111ציט.נח תשנ"ח
ציטלין ,יצחק צבי .נחלות בארץ ישראל  :והמסתעף  /חובר ...ע"י יצחק צבי צייטלין .בני ברק  :יצחק צבי
צייטלין ,תשנ"ח [)002433234( .]1998
קרבן פסח.
בני ישראל  --מסעות במדבר.
בנות צלפחד (אישיּויֹות תנכיות)
התנחלות שבטי ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E114ירו.וא תשע"ו[]7
ירושלים במפות עתיקות  :סדרת פרסומים חדשה של 'אריאל' במלאת  50שנה לשחרור ירושלים (-1967
 / )2017בעריכת אלי שילר .ירושלים  :אריאל[ ,תשע"ו ]. (002432265 )2016
מפות קדומות  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים  --מפות.
ירושלים --חמר מאיר.
VM
Cen.lib-Special Books
E114מרא.יר תשע"ו
מראות ירושלים  :מהמאה הי"ט בהדפס ובצילום  /תערוכה  -אוצר :רן הלל ; קטלוג  -טקסטים :רן הלל,
אורן כהן ,אורית רוטגייזר ; עריכת טקסט עברית :ירון דוד .חיפה  :המוזיאון הימי הלאומי[ ,תשע"ו
)002436155( .]2016
צלומי נוף  --ישראל  --ירושלים  --תערוכות.
ירושלים  --חמר מאיר  --תערוכות.
Landscape photography -- Israel -- Jerusalem -- Exhibitions.
Jerusalem (Israel) -- Pictorial works -- Exhibitions
ספרייה :
Judaica

E172.42צבא.את תשנ"ז
צבא ואתיקה  :היבטים היסטוריים ,סוציולוגיים ,פילוסופיים ,משפטיים / .בעריכת אביהו רונן[ .תל אביב]
 :מפקדת קצין חינוך וגדנ"ע ראשי ובית הספר לפתוח מנהיגות ,תשנ"ז ) 1996. (002438920
אתיקה צבאית  --ישראל.
משפט צבאי  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences
E305.6לאו.מצ תשע"ו
לאון ,נסים מחבר .המצנפת והדגל  :לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית  /נסים ליאון .ירושלים  :מכון ון
ליר ; [בני-ברק]  :הקיבוץ המאוחד)002435968( .]2016[ ,
יוסף עובדיה  --השקפה על מדינת ישראל
ש"ס (מפלגה)
חרדים  --חוגי עדות המזרח  --ישראל.
חרדים וציונות  --ישראל.
חרדים ומדינת ישראל.
לאמיות  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E306.8נתנ.זו תשע"ה
נתנאל ,אורלי -1960 ,מחבר .זוגיות ומשפחה כאתגר  /אורלי נתנאל ; עריכה :ניצנה רוטנברג ,יעל
לוקסמן .חולון  :אוריון)002432639( .2015 ,
תקשרת בנשואין.
יחסי גברים ונשים.
יחסים בין אישיים.
הורות.
משפחות.
ספרייה :
Education
E307.776צור.כא תשע"ז
צור ,מוקי מחבר עורך .כאחד הדשאים ,כאחד האדם  :איחוד הקבוצות והקיבוצים  / 1980-1950מחקר,
כתיבה ועריכה :מוקי צור .בני ברק  :הקבוץ המאוחד ,תשע"ז )002438922( .2016
אחוד הקבוצות והקבוצים.
קבוצים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Judaica

E343.04דינ.מס תשע"ו
דיני מיסים  :ספר החקיקה  /עורכים :רון דלומי ,מנשה כהן[ .דיני מסים] .בני ברק  :מחשבות ,תשע"ו
) [2016]. (002439869
מסים  --למוד והוראה (גבה)
מסוי  --חק וחקיקה  --ישראל.
מס הכנסה  --חק וחקיקה  --ישראל.
מס ערך מוסף  --חק וחקיקה  --ישראל.
מסי מקרקעין  --חק וחקיקה  --ישראל.
ספרייה :
Economics
E355.4כהן.גב תשע"ו
כהן ,אביחי , 1976-מחבר .גבולות ההרתעה  :פעולות התגמול ומדיניות ההרתעה בעשור השני לקיומה
של מדינת ישראל  /אביחי כהן ; עורכת הספר :נוגה שטיאסני .תל אביב  :רסלינג[ ,תשע"ו ] 2016.
) (002438933
הסכסוך הערבי-ישראלי .1967-1948 --
פעלות תגמול  --ישראל.
ישראל  --מדיניות צבאית.
צבא ומדינה  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ישראל  --היסטוריה צבאית  --המאה ה.20-
ישראל  --היסטוריה.1967- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E362.74אנג'.הש תשע"ו
אנג'ל ,עדי -1977 ,מחבר .השפעת מסע אתגרי ,נבואה המגשימה את עצמה ואופטימיות על תחושת
מסוגלות עצמית בקרב נוער בסיכון ונוער פוסט אשפוזי  /עד אנג'ל[ .השפעת מסע אתגרי ,נבואה
המגשימה את עצמה ואופטימיות על תחושת מסגלות עצמית בקרב נער בסכון ונער פוסט אשפוזי] .תשע"ו
)002439040( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
נירים ,עמתה לנער בסכון.
ארגון בית אקשטין.
מסעות וסיורים  --הבטים פסיכולוגיים.
תרפיה באמצעות הרפתקאות  --ישראל.
השרדות בחיק הטבע  --ישראל.
השרדות ,מימניות  --ישראל.
נבואה המתגשמת מאליה.
אופטימיות  --הבטים פסיכולוגיים.
יעילות עצמית.
נער בעיתי --ישראל  --פסיכולוגיה.
נער בעיתי  --טפול  --ישראל.
נער בעיתי  --שקום  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.7485נעי.קש תשע"ו
נעים ,נופר -1984 ,מחבר .הקשרים שבין איכות היחסים ותדירות הקשר בין חניכים בפנימייה פוסט
אשפוזית להוריהם ומעורבותם של הורי החניכים בפנימייה ,לבין השינויים בתפקודו הרגשי וההתנהגותי
של החניך לאורך שהותו בפנימייה  /נופר נעים[ .הקשרים שבין איכות היחסים ותדירות הקשר בין
חניכים בפנימיה פוסט אשפוזית להוריהם ומערבותם של הורי החניכים בפנימיה ,לבין השנויים בתפקודו
הרגשי וההתנהגותי של החניך לארך שהותו בפנימיה] .תשע"ו )002438422( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
הורים ,השפעה.
הורים ומתבגרים  --ישראל.
השמת ילדים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פנימיות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
תלמידי פנימיות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי פנימיות  --ישראל  --יחסים במשפחה.
נער בעיתי  --טפול מוסדי  --ישראל.
נער בעיתי  --בריאות הנפש  --ישראל.
נער בעיתי  --ישראל  --פסיכולוגיה.
נער בעיתי  --שקום --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences
E369.4פז.פני תשע"ז
פז ,שאול מחבר .פנינו אל השמש העולה  :חניכי תנועות הנוער החלוציות ובוגריהן בני הדור השני,
 / 1967-1947שאול פז ; עריכה :שלומית טנא .ירושלים  :מוסד ביאליק ; קריית שדה בוקר  :מכון בן-
גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב[ ,תשע"ז )002439071( .]2016
תנועות נער  --ישראל  --היסטוריה.
קבוצים  --היסטוריה.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E370.711שקד.הם תשע"ז
שקדי ,אשר מחבר .הם לא ברחו מהכיתה  :נרטיבים של סטודנטים מצטיינים בדרכם להתמחות בחינוך /
אשר שקדי[ .הם לא ברחו מהכתה] .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :מכון מופת[ ,תשע"ז ] 2016.
) (002438893
פרחי הוראה  --הכשרה  --ישראל.
מורים  --הכשרה  --ישראל.
יהדות  --למוד והוראה (גבה ) --ישראל.
ספרייה :
Education

E377צול.מע תשס"ג
צולמן ,נתן מחבר .מעלים באקלים  :טיפוח אקלים חינוכי בבית הספר הממ"ד  /כתיבה :הרב נתן צולמן ,
חסידה ויניצקי ,יעל הורוביץ [ו 3-אחרים] ; עריכה :חסידה ויניצקי[ .ירושלים]  :מדינת ישראל ,משרד
החינוך ,מינהל חברה ונוער ,תשס"ג )002431451( .2003
בתי ספר ממלכתיים דתיים ,אוירה.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
חנוך חברתי  --ישראל.
חנוך  --השתתפות הורים  --ישראל.
ספרייה :
Pedagogic Library
E378מה.בעצ תשע"ו
מה בעצם עשינו?  :סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה  /עורכים :ארנה שמר,
יונה רוזנפלד ,אורית דהן ,אריאלה דניאל-הלוינג[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת ; [ירושלים]  :מכון מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל ,היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות[ ,תשע"ו] .2016
()002429805
לקויי למידה  --ישראל  --ארועים.
לקויי למידה  --למוד והוראה (גבה)
צעירים לקויי למידה  --חנוך (גבה)  --ישראל.
סטודנטים מגבלים  --שרותים  --ישראל.
השגים למודיים  --ישראל.
ספרייה :
Education
E610.73שאו.קו תשע"ו
שאול-לדרמן ,שירי -1983 ,מחבר .קונפליקט עבודה-משפחה בקרב אחיות  :הקשר בין קונפליקט עבודה-
משפחה לשביעות רצון בעבודה ולרווחה פסיכולוגית ואינטליגנציה רגשית כמשתנה ממתן  /שירי שאול
לדרמן .תשע"ו )002438996( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
מרכז רפואי רבין (פתח תקוה)
אחיות רפואיות  --ישראל  --פסיכולוגיה.
עבודה ומשפחה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספוק בעבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
אינטליגנציה רגשית.
ספרייה :
Social Sciences

E618.9285882פוק(פוק )תשע"ו
פוקס ,דני אור מחבר .החיים עם אוריאל  :שונה אבל שווה!  /דני אור פוקס ; עורכת הספר :סימונה חנוך.
מהדורה ראשונה[ ..כפר הס]  :גלים ; [אור יהודה]  :ביתן ,תשע"ו )002432630( .2015
פוקס ,אוריאל
פוקס ,דני אור
הורים לילדים אוטיסטיים  --ישראל.
ילדים אוטיסטיים  --יחסים במשפחה.
ילדים אוטיסטיים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Education
E636.0845זלי.על תשע"ו
זליגמן ,נעם מחבר .על צומח ,בעלי חיים ואנשים  :תורת ניהול המרעה בישראל  /נעם זליגמן ,יוג'ין
אונגר ,זלמן הנקין [ו 2-אחרים] ; אבי פרבולוצקי (עורך) .ירושלים :נקודת ח"ן002439848( .2016 ,
)
מרעה  --ישראל.
מרעה  --ישראל  --היסטוריה.
מרעה  --המזרח התיכון  --היסטוריה
מרעה ,בעלי חיים.
צמחי מרעה.
מרעה  --נהול.
מרעה  --הבטים כלכליים.
מרעה בתנ"ך.
אקולוגיה של מרעה.
ספרייה :
Life Sciences
E680בעל.מל תשע"ו
בעלי מלאכה [ /טקסט] :אורה פיקל צברי ; צילום :רן ארדה .ירושלים  :מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש
יצחק קפלן[ ,תשע"ו בערך])002433131( .
מוזיאון חצר הישוב הישן (ירושלים ) --תערוכות.
בעלי מלאכה  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica

E709.04ישו(מנד) תשע"ו
מנדלסון ,אמיתי מחבר .זה האיש :ישו באמנות הישראלית  /אמיתי מנדלסון ; עריכה :תמי מיכאלי .
ירושלים  :מוזיאון ישראל ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית]. 2016[ ,
) (002440179
ישו ,הנוצרי  --באמנות.
אמנות ישראלית  --המאה ה -- 20-תערוכות.
אמנות ישראלית  --המאה ה -- 21-תערוכות.
אמנות יהודית  --ישראל  --תערוכות.
אמנים יהודיים  --תערוכות.
אמנים  --ישראל  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica
E709.05ויה.ער תשע"ו
ויהי ערב ויהי בוקר שפה אחת[ .ויהי ערב ויהי בקר שפה אחת] .ראשון לציון  :החברה העירונית
ראשל"צ לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ  -הרשות לתרבות ואמנות[ ,תשע"ו ) 002439630( .]2016
אמנים  --ישראל  --ראשון לציון  --תערוכות.
אמנות מודרנית  --המאה ה -- 21-תערוכות.
ספרייה :
Judaica
E709.2קאו.מב תשס"ה
קאופמן ,יעקב -1945 ,אמן .מבקרים דוממים  /יעקב קאופמן ; [מאמר מבוא]  -ורד זפרן גני .תל אביב :
יעקב קאופמן  -עיצוב)002437710( .]2005[ ,
קאופמן ,יעקב, 1945-
מיצבים (אמנות)  --ישראל.
אמנות ישראלית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Judaica
E759גור-לב.פל תשע"ו
גור לביא ,נורית -1952 ,אמן .פלורה פלשתינה  /נורית גור לביא (קרני) ; עורך ומחבר :רון ברטוש .
[ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו [)002435349( .]2016
אמנות ישראלית  --המאה ה.21-
נשים אמניות  --ישראל.
צמחים  --ישראל  --חמר מאיר.
פרחים  --ישראל  --חמר מאיר.
Art, Israeli -- 21st century.
Plants -- Israel (State) -- Pictorial works.
Flowers -- Israel (State) -- Pictorial works.
ספרייה :
Judaica

E759טל(טל) תשע"ו
טל ,נתן אמן .נתן טל  -אסיף  /תערוכה  -אוצרת :רות שדמון ; קטלוג -עיצוב והפקה :מגן חלוץ ; עריכת
טקסט :אילנה בן יהודה .אשדות יעקב מאוחד  :מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן[ ,תשע"ו 2016].
) (002429528
טל ,נתן
מוזיאון בית אורי ורמי נחשתן (אשדות יעקב מאחד ) --תערוכות.
ציור ישראלי  --המאה ה -- 21-תערוכות.
צירים  --ישראל  --תערוכות.
צירים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica
E759מיב.די תשע"ה
מיברג ,אורלי אמן .דיו לבנה  /אורלי מיברג ; טקסט :דליה מתתיהו ; עיצוב והפקה :מיכל סהר[ .תל-
אביב] [ :המחברת] ; נגא גלריה לאמנות עכשווית[ ,תשע"ה ) 002419497( .]2015
מיברג ,אורלי
גלריה נגא לאמנות עכשוית (תל אביב)  --תערוכות
ציור ישראלי --המאה ה -- 21-תערוכות.
ציור בצבעי מים  --ישראל  --תערוכות.
נשים צירות  --ישראל  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica
E759עפר(עפר )תשע"ו
עפרי ,גליה אמן .גליה עופרי  -חופשת מחלה  /אוצרת :ורד זפרן גני[ .גליה עופרי  -חפשת מחלה] .תל
אביב  :סדנאות האמנים בתל אביב[ ,תשע"ו ) 002435165( .]2016
עפרי ,גליה.
סדנאות האמנים בתל אביב  --תערוכות
ציור ישראלי  --המאה ה -- 21-תערוכות.
נשים צירות  --ישראל  --תערוכות.
Painting, Israeli -- 21st century -- Exhibitions.
Offri, Galia, -- Exhibitions
ספרייה :
Judaica

E770.092דוד(דוד) תשע"ו
דוד ,צפורה 1882-1936 ,צלם .ציפורה דוד  -צלמת חלוצה  /תערוכה  -אוצר :גיא רז ; קטלוג  -עריכה:
גיא רז[ .צפורה דוד  -צלמת חלוצה][ .עין חרוד]  :בית שטורמן. (002436151 )2016 ,
דוד ,צפורה1882-1936 ,
בית חיים שטורמן (עין חרוד ) --תערוכות.
נשים צלמות  --ישראל  --תערוכות.
צלום תעודי  --ישראל  --תערוכות.
עין חרוד  --חמר מאיר.
Women photographers -- Israel -- Exhibitions.
Documentary photography -- Israel -- Exhibitions.
En Harod (Israel) -- Pictorial works.
David, Zipporah, 1936-1882 -- Exhibitions
ספרייה :
Judaica
E990.12רוז.במ תשע"ו
רוזנסון ,ישראל מחבר" .במבצע"" ,במשלט"" ,במבצר"  :על ביטאוני יחידות בצה"ל בתש"ח-תש"ט /
ישראל רוזנסון ; עריכה :רמי לבני .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז . (002438927 )2016
ישראל .צה"ל  --כתבי עת.
מלחמת הקוממיות  --היסטוריה.
מלחמת הקוממיות  --אמצעי התקשרת והמלחמה.
מלחמת הקוממיות  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E990.12שדה.המ תשע"ו
שדה המערכה  :עיונים בחקר קרבות מלחמת העצמאות  /עורך :ניר מן .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז 2016.
) (002438971
הארגון הצבאי הלאמי.
בטחון לאמי  --ישראל.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --רמלה.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --דגניה.
מלחמת הקוממיות  --קרבות --ישראל  --ירושלים (אזור).
מלחמת הקוממיות  --השתתפות בדוים.
מלחמת סיני, 1956.
ישראל  --היסטוריה.1956- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.24פרי.חב תשע"ו
פרימרק ,עדי -1974 ,מחבר .חברה ,תרבות ומדיניות  :שבויים ונעדרים בישראל ובארצות הברית:
מלחמת יום הכיפורים ומלחמת וייטנאם  /מאת :עדי פריימרק .תשע"ו . (002438980 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למדעי המדינה.
מלחמת יום הכפורים  --נעדרים.
מלחמת יום הכפורים  --שבויים ובתי כלא.
מלחמת ויטנם -- 1975-1961 ,נעדרים.
מלחמת ויטנם -- 1975-1961 ,שבויים ובתי כלא.
חילים נעדרים  --ישראל.
חילים נעדרים  --ארה"ב
שבויי מלחמה  --ישראל.
שבויי מלחמה  --ארה"ב.
פדיון שבויים  --ישראל.
פדיון שבויים  --ארה"ב.
ספרייה :
Cen.lib-Office
T15=924.9תרפ"ו
תנ"ך ..יידיש ..תרפ"ו ..ניו יורק ..תנ"ך  /אידיש פון יהואש .ניו יארק  :תנך-. (002439832 1926 ,
)ספרייה :
Judaica
T27יעק.חד תשע"ז
יעקב בן מאיר( ,ר"ת) מחבר .חידושין על התורה לרבינו תם  :ובית מדרשו  :יוצא לאור לראשונה על פי
כתב יד גינצבורג  362/8ונתמך בכתב יד פריז  ,167/2בלוויית מראי מקומות וציונים ,הערות גירסא
והערות וביאורים בשם :אהלי תם ,מבוא מקיף ומפתחות מפורטים  /מאת אברהם בן מוהר"ר זבולון
שושנה וחבר עוזרים[ .חדושין על התורה לרבנו תם] .ירושלים  :מכון אופק ,תשע"ז .2016
()002438890
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
ספרייה :
Judaica
T278ווז.אמ תשע"ו
ווזנר ,מאיר יודא מחבר .אמרי יודא  :מאמרים ...פירושים ...חידושים ...מיוסדים על דברי חז"ל ודברי ...
תלמידי הבעל שם טוב וממה שקבלתי מצדיקים  ... /מאיר יודא סג"ל וואזנער .שיכון סקווירא  :מאיר
יודא וואזנער ,תשע"ו )002432396( .'16
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים --דרושים ,שיחות ואמרים.
תלמוד בבלי  -- --אגדות --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278ויז.קו תשע"ו
ויזר ,חיים מרדכי מחבר .קול תודה  :ענינים בפרשיות השבוע ובמועדים  /נכתב ע"י חיים מרדכי
בלאאמו"ר יהושע וייזר[ .ירושלים?]  :חיים מרדכי וייזר[ ,תשע"ו?]) 002432518( .
ויזר ,מאיר בן חיים מרדכי
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278ויס.אמ תשע"ז
ויס ,אליעזר מרדכי בן שרגא מחבר .אמרי טל  :על חמשה חומשי תורה ומועדי השנה  /מאת אליעזר
מרדכי הלוי בן ...הרב שרגא וייס .ירושלים  :אליעזר מרדכי וייס ,תשע"ז []. (002438885 )2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278ויס.וז תשע"ז
ויסנשטרן ,יהודה אריה מחבר .וזאת ליהודה  :פנינים ...הארות וביאורים ,חידושי סוגיות ולקחי מוסר -
על סדר פרשיות התורה ומועדי השנה  /מאוצרו של רבי יהודה אריה ויסנשטרן ,בתוספת ...מפי ...גדולי
הדורות וביחוד מתורת רבותיו ... :רבי חיים שמואלביץ ומרן רבי יוסף שלום אלישיב ; בסופו קונטרס
עובדות והנהגות ממרן הגרי"ש אלישיב ; עורך :הרב נחום סילמן .ירושלים  :מורשה ,תשע"ז.
()002439855
אלישיב ,יוסף שלום  --אנקדוטות.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278כהן.שע תשע"ו
כהן ,יהודה בן שמחה מחבר .שיעורי ליל שישי  :על סדר הפרשיות והמועדים  /שנמסרו ע"י ...רבי יהודה
כהן מידי ליל שישי בישיבה ...ברכת יצחק  -אור יהודה ,תשע"ב -תשע"ה[ .שעורי ליל ששי] .אור יהודה
 :אוצר הספרים שע"י ישיבת ברכת יצחק[ ,תשע"ו?])002438823( .
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278מזל.בן תשע"ז
מזלומין ,ישי .בן ישי  :על סדר פרשיות השבוע  :מאמרים ופרפראות ,עובדות והנהגות ,הלכות והליכות,
בשילוב קיצור קורות גדולי ישראל ,בתוספת שו"ת ...רבי חיים קניבסקי ,עם פניני חשוקי חמד ,ממו"ר
רבי יצחק זילברשטיין  /מאת ישי מזלומיאן ...חולון  :ישי מזלומיאן ,תשע"ז)002435740( -
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278שינ.שא תשע"ז
שינפלד ,יחזקאל מחבר .שו"ת הפרשה  :הגות על פרשיות השבוע בדרך של שאלות ותשובות  /מאת
יחזקאל שינפלד[ .שאלות ותשובות הפרשה] .ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ז . (002439021 )2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .תורה  -- --בחינות ושאלות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T417בלו.תה תשע"ז
בלומנברג ,ברכי מחבר .תהילות  /ברכי בלומנברג[ .תהלות] .ירושלים  :תפארת ,תשע"ז [.]2016
()002438840
תנ"ך -- .תהלים  -- --רעיונות והגיגים.
נשים דתיות  --ארחות חיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T427מאי.לק תשע"ז
תנ"ך ..משלי ..תשע"ז ..מושב עצם ..לקחת מוסר  :פניני חכמה ,אוצרות מחשבה ,השקפת חיים ולקחי
מוסר ,שנאמרו על סדר משלי  /משיחות רבי יששכר מאיר ; ועליהם נקבץ ביאור יוסף לקח  :פירוש
הפסוקים בדרך קצרה ובהירה ע"פ תוכן השיחות ; עריכה :הרב שמואל ספרא .מושב עוצם  :מכון מנחת
יששכר ,ישיבת נר זרח ,תשע"ז) 002440182( .
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C-143
תלמוד ,יעקב מלחין .מלוה מלכה [הקלטת שמע]  :ניגוני גור מאת הרב יעקב תלמוד ( /הכנה ועריכה:
חיים תלמוד)[ .ישראל] [ :ח .תלמוד]) 002438955( ]?1980[ ,
חזנות.
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
שבת  --שירים ומוסיקה.
מלוה מלכה  --זמירות ופיוטים.
גור (חסידות)  --מוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-144
תלמוד ,יעקב מלחין .לכל השנה [הקלטת שמע]  :ניגוני גור מאת הרב יעקב תלמוד ( /הכנה ועריכה :חיים
תלמוד)[ .ישראל] [ :ח .תלמוד]) 002438956( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
שבת  --שירים ומוסיקה.
גור (חסידות)  --מוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-145
תלמוד ,יעקב מלחין .ישמחו [הקלטת שמע]  :ניגוני גור מאת הרב יעקב תלמוד ( /הכנה ועריכה :חיים
תלמוד)[ .ישראל] [ :ח .תלמוד]) 002439206( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
גור (חסידות)  --מוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-146
תלמוד ,יעקב מלחין .עלי תזמורת [הקלטת שמע]  :ניגוני גור מאת הרב יעקב תלמוד ( /הכנה ועריכה:
חיים תלמוד)[ .עלי תזמרת [הקלטת שמע]][ .ישראל] [ :ח .תלמוד]) 002439207( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
גור (חסידות)  --מוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

REC. ISRAELI-091
חנוך ,שלום מלחין .חתונה לבנה [הקלטת שמע]  /כל השירים  -שלום חנוך ; הפקה אמנותית  -לואי להב ;
עיבודים והפקה מוסיקלית  -ירוסלב יעקובוביץ[ .חתנה לבנה [הקלטת שמע]] .תל-אביב .1981 ,CBS :
() 002439211ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-147
תלמוד ,יעקב מלחין .חג ומועד [הקלטת שמע]  :ניגוני גור מאת הרב יעקב תלמוד ( /הכנה ועריכה :חיים
תלמוד)[ .ישראל] [ :ח .תלמוד]) 002439632( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
גור (חסידות)  --מוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-148-I-II
הדים מקונצרט חזנות לכבוד החזן והזמר יאן פירס [הקלטת שמע] [הדים מקונצרט חזנות לכבוד החזן
והזמר ין פירס [הקלטת שמע]] .בני ברק  :איי .אם .סי) 002439636( ]1991[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
חזנות.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

REC. ISRAELI-092
אריק אינשטיין [הקלטת שמע]  :ישן גם חדש ( /הפקה :בני אמדורסקי)[ .אריק אינשטין][ .תל אביב] :
הד ארצי) 002439645( ]1968[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-149-I-II
הדים מקונצרט חזנות לכבודו של החזן משה קוסביצקי [הקלטת שמע] בני ברק  :איי .אם .סי]1991[ ,
() 002439902
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
חזנות.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

REC. ISRAELI-093
דליה עמיהוד בשירי חנכה [הקלטת שמע] [ישראל]  :מקולית) 002439904( ]?-196[ ,
מועדים  --שירים ומוסיקה.
חנכה  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

C-150-I-II
הדים מקונצרט חזנות לכבודם של החזנים משה גנטשוף וישראל שור [הקלטת שמע] בני ברק  :איי .אם.
סי) 002440257( ]1990[ ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
חזנות.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

REC. ISRAELI-094
חג החנוכה [הקלטת שמע]  :שמחה לילדים[ .חג החנכה [הקלטת שמע]] .חיפה  :התקליט]?-196[ ,
() 002440268
מועדים  --שירים ומוסיקה.
חנכה  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
ספרייה sic Reading Room:

M 42 K354 1989-90/2
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .2תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439451( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1989-90/3
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .3תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439452( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1989-90/5
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .5תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439455( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1989-90/6
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .6תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439456( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1990-91/5
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .5תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439808( 1991 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1990-91/6
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .6תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002440147( 1991 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1990-91/7
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .7תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002440148( 1991 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 42 K354 1990-91/8
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .8תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002440150( 1991 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

M 1852 G45Y6
גלברט ,מיכל מלחין .יובל געזאנגען  :פאר שול און היים  /מיכל געלבארט'ס ; הילע געצייכנט פון :שלמה
טייטלבאום .ניו יארק  :ארויסגעגעבן פון בילדונגס-ארבעטער רינג ) 002439698( 1956
שירים ,יידיש.
.Songs, Yiddish
ספרייה :
ספרייה sic:

M 1852 L544S52
לידער  :געזונגען פונעם פאלק  /געזאמלט פון נחום שאכנאווסק (נאטאן) .פאריז  :פארלאג נאטאן.1958 ,
() 002439692
שירים ,יידיש.
.Folk songs, Yiddish
.Songs, Yiddish
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 K354 1990-91/1
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .1תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439801( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 K354 1990-91/2
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .2תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439803( 1991 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 K354 1990-91/4
קול המקהלות  :קונצרט למנויים מס'  .4תל-אביב  :זמרי קאמרן) 002439804( 1990 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 O63N3 1996
ורדי ,ג'וזפה מלחין .נבוקו  /ורדי .תל-אביב  :האופרה הישראלית החדשה תל אביב.1996 ,
() 002439102
אופרות  --ספורים ועלילות.
אופרה  --ישראל.
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 O63R55 1997
ורדי ,ג'וזפה מלחין .ריגולטו  /ורדי .תל-אביב  :האופרה הישראלית החדשה תל אביב.1997 ,
() 002439103
אופרות  --ספורים ועלילות.
אופרה  --ישראל.
ספרייה :
ספרייה sic:

ML 42 S554 1993/94
קונצרט מנויים מס : 5 .ערב חלומות[ .קונצרט מנויים מספר ( .]5רעננה)  :תזמרת סימפונט רעננה,
) 002439107( .1994
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
ספרייה sic:

