
 2018ינואר  –פריטים חדשים 
 

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

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 

 
 
 

 

 

 
אלקטרוני[ : כיצד לסייע לעובדים העניים? / חנן הבר, חנן מחבר. אחרי 'מרווחה לעבודה' ]משאב 

הבר. ]אחרי מרוחה לעבודה ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : האוניברסיטה העברית בירושלים, 
. 2009בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, 

(001184415 ) 

 .ישראל --עובדים בשכר נמוך 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --ם שכר מינימו

 .ישראל -- שרותים --עניים 

 .ישראל --עני 

 .עבודה מרחוק

 

 
פולקמן, רועי מחבר. שותפים לשינוי ]משאב אלקטרוני[ : צעדים לקידום מעורבות הציבור הערבי 

ולשיתופו במדיניות הפיתוח של ממשלת ישראל / רועי פולקמן. ]שתפים לשנוי ]משאב 
ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים,  .[[אלקטרוני

 ( 001195404. )2008בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, 

 .ישראל -- (הון חברתי )סוציולוגיה

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .מצב חברתי --ישראל  -- ערבים פלשתינאים

 .השתתפות תושבים --ישראל  --לתי פתוח קה

 .מדיניות חברתית -- ישראל

 

 
הגבולות העתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית ]משאב אלקטרוני[ : עקרונות, תסריטים 

אחרים[. ירושלים : האוניברסיטה  6-אבי בן בסט ]ו ; והמלצות / שלמה חסון, ראש הפרויקט
בית ספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, מרכז שאשא  - העברית ירושלים, מדיניות ציבורית

 ( 002372683) .2011למחקרים אסטרטגיים, תשע"א 

 .גבולות --הרשות הפלשתינאית 

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל --סכסוכי גבול 

 .ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .גבולות -- ישראל

 

 
אב אלקטרוני[ / מאת שנטל וסרשטיין ורבקה ]מש 2006ורנט, שנטל. מקבלי קצבת נכות כללית 

 ( 002429913. )2007פריאור. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשס"ח 

 .ישראל --גמלאות  --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --בטוח נכות 

 .סטטיסטיקה --ישראל  -- בטחון סוציאלי



ה, ארז מחבר. דרמת ההדרמה ]משאב אלקטרוני[ : העברת מחנות הצבא אל מטרופולין באר צפדי
עמירם אורן, יגיל לוי. באר שבע : מרכז הנגב לפיתוח  ,שבע מנקודת מבט אזרחית / ארז צפדיה

 ( 002460252. )2007גוריון בנגב, -אזורי, אוניברסיטת בן

 .(אזור)אר שבע ב --ישראל  --הבטים חברתיים  --תכנון אזורי 

 .(באר שבע )אזור --ישראל  --מחנות צבא 

 .ישראל -- צבא ומדינה

 

 
 2005עד  1990מזר, יובל מחבר. פערי השכר בין גברים לנשים בעת הצטרפותם למגזר הציבורי : 

]משאב אלקטרוני[ / יובל מזר. ]פערי השכר בין גברים לנשים בעת הצטרפותם למגזר הצבורי : 
 ( 002460254. )2006מחלקת מחקר, בנק ישראל,  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 2005עד  1990

 .הבדלי המינים --ישראל  --שכר 

 .ישראל --אפליה מינית בתעסוקה 

 .משכורות -- עובדים בשרות הצבורי --ישראל 

 

 

וח ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת: סוגיות במינהל הכנסת ]משאב אלקטרוני[ ]ד .
. 2004ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[,  .[[בקרת: סוגיות במנהל הכנסת ]משאב אלקטרוני

(002460271 ) 

 .מנהל -- ישראל. הכנסת

 .ישראל --בקרת המדינה 

 

 
יום בגטו וילנה ]משאב אלקטרוני[ / אהרון עינת. גבעת חביבה : -עינת, אהרן מחבר. חיי יום

 ( 002460402. )2013נילביץ', תשע"ג מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי א

 .עינת, אהרן

 .ספורים אישיים --שואה 

 .היסטוריה --וילנה  --ליטא  --יהודים 

 .חיי הרוח -- וילנה --ליטא  --יהודים 

 .וילנה --ליטא  --שואה 

 .היסטוריה --גטו וילנה )ליטא( 

 .היסטוריה --ליטא( )וילנה 

 

 
החליפין, המדיניות המוניטרית ויעד האינפלציה ]משאב בסט, אברהם מחבר. משטר שער -בן

 ( 002460415. )1995מחלקת המחקר, בנק ישראל,  :אלקטרוני[ / אבי בן בסט. ירושלים 

 .ישראל --אינפלציה 

 .ישראל --מדיניות מוניטרית 

 .ישראל --שערי מטבע חוץ 

 

 

]משאב אלקטרוני[ : ניתוח נתונים סיגל מחבר. השפעת המדיניות המוניטרית על האינפלציה  ,רבון
 .2011חטיבת המחקר, ]תשע"ב[  -/ סיגל ריבון. ירושלים : בנק ישראל  FAVAR באמצעות

(002460417 ) 

 .ישראל --מדיניות מוניטרית 

 .ישראל --אינפלציה 

 .מדיניות כלכלית -- ישראל
 
 



קאעידה -אלקטרוני[ : אלמחבר. ארגוני טרור אסלאמיים באפריקה ]משאב  -1982ג'ן, עינת, 
עינת ג'אן. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  / (2016-2007)באזור המגרב כמייצג תופעה 

2017( .002460451 ) 

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

 .אפריקה הצפונית --ארגוני טרור 

 .אפריקה הצפונית --טרוריזם 

 .אפריקה הצפונית --ם פונדמנטליז

 .אפריקה הצפונית --מחבלים 

 (אלקאעדה )ארגון טרור

 

 
יהודית ]משאב אלקטרוני[ / ישראל -מחבר. הספרות האוקראינית -1957ספקטור, ישראל, 

 ( 002460452. )2017תשע"ז  ,ספקטור. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן
התכנית ללמודי פרשנות  --ים בין תחומיים למוד --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .ותרבות

 .היסטוריה ובקרת --אוקראינית, ספרות 

 .היסטוריה ובקרת --אוקראינה  --ספרות יהודית 

 .אוקראינה -- לאמיות

 .לאמיות בספרות

 .יהודים בספרות

 .יחסים אתניים --אוקראינה 

 .אוקראינה --סופרים יהודיים 

 .נהאוקראי -- משוררים יהודיים

 

 
מחבר. השתתפות אזרחית בדפי הפייסבוק של חברי כנסת  -1974וולשטין, מוריה, -זלצר

פרופיל וניתוח המוטיבציה להשתתפות / מוריה  - ישראליים ]משאב אלקטרוני[ : קהל המגיבים
זלצר וולשטין. ]השתתפות אזרחית בדפי הפיסבוק של חברי כנסת ישראליים ]משאב אלקטרוני[[. 

 ( 002460465. )2017תשע"ח  ,: אוניברסיטת בר אילןרמת גן 

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

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --פיסבוק )משאב אלקטרוני( 

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

 .עמדות -- ישראל --משתמשי אינטרנט 

 .תגוביות

 .סתחברי כנ

 (פסיכולוגיה)הנעה 

 

 
מחבר. השפעת עיצוב המעודד שמירה בתיקיות על אחזור קבצים בענן  -1984פרישמן, ירון, 

]משאב אלקטרוני[ / ירון פרישמן. ]השפעת עצוב המעודד שמירה בתיקיות על אחזור קבצים בענן 
 ( 002460468. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .השפעה --עצוב מערכות 

 .מחשוב ענן

 .קבצי מחשב

 .מידע, דליה

 .נהול מידע אישי

 

 

 



עיני, דלידה מחבר. בחינה מחודשת של הרכב סל המטבעות האופטימלי לישראל ]משאב 
אלקטרוני[ / דלידה עיני. ]בחינה מחדשת של הרכב סל המטבעות האופטימלי לישראל ]משאב 

 ( 002460512. )1997מחלקת המחקר, בנק ישראל,  :אלקטרוני[[. ירושלים 

 .ישראל --מחירים  --יבוא 

 .ישראל -- מחירים --יצוא 

 .ישראל --מטבע חוץ 

 

 

מחבר. סל המטבעות, שער המרק דולר ושער הין דולר ]משאב אלקטרוני[ /  -1967יואב,  ,פרידמן
 ( 002460513. )1999יואב פרידמן. ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל, 

 .ישראל -- שערי מטבע חוץ

 

 
דיניות המוניטרית על האינפלציה בישראל, אזולאי, אדי מחבר. מודל לבחינת ההשפעה של המ

]משאב אלקטרוני[ / אדי אזולאי ודוד אלקיים. ]ירושלים[ : בנק ישראל, המחלקה  1996עד  1988
 ( 002460514. )1999המוניטרית, 

 .ישראל --אינפלציה 

 .ישראל -- מדיניות מוניטרית

 

 

ב אלקטרוני[ : ההשפעה הראשונית משא]בלס, אשר מחבר. הודעות מוניטריות ותגובת שוק ההון 
על המק"ם והאג"ח וההשלכות למנגנון התמסורת / אשר בלס, יוסי ג'יברה. ירושלים : מחלקת 

 ( 002460553. )1996המחקר, בנק ישראל, 

 .ישראל --מדיניות מוניטרית 

 .ישראל -- שעורי רבית

 

 
אוקטובר  -ת מוניטרית בישראל גוטליב, דניאל מחבר. תנועות ההון של הסקטור הפרטי ומדיניו

]משאב אלקטרוני[ / דניאל גוטליב, סיגל ריבון. ]תנועות ההון של הסקטור  1997עד מארס  1988
]משאב אלקטרוני[[. ירושלים  1997עד מרס  1988אוקטובר  - הפרטי ומדיניות מוניטרית בישראל

 ( 002460554) .1997 ,: מחלקת המחקר, בנק ישראל

 .ישראל --ית מדיניות מוניטר

 .ישראל -- תנועות הון

 

 
חסון, שלמה מחבר. בין לאומיות לדמוקרטיה ]משאב אלקטרוני[ : תסריטים של יחסי רוב ומיעוט 

בישראל / שלמה חסון ; עורכת אחראית: שונמית קרין. ]בין לאמיות לדמוקרטיה ]משאב 
 ( 002460579. )2007אלקטרוני[[. ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 

 .ישראל -- יחסי יהודים וערבים

 .דמוקרטיה

 .ישראל --דמוקרטיה 

 .לאמיות

 .ישראל -- לאמיות

 .ישראל --לאמיות ערבית 

 .ישראל -- מעוטים

 

 
 

  



משאב אלקטרוני[ / ניר קליין. ] 1999-1980קלין, ניר מחבר. מחזורי עסקים פוליטיים בישראל, 
 ( 002460636. )2000ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל, 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --מדיניות מוניטרית 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --מדיניות פיסקלית 

 .ישראל -- טים פוליטייםהב --מחזוריות בעסקים 

 

 
בר, חדוה מחבר. האם אנליסטים של מניות משפיעים על שוק ההון והאם השוק מבין את 

קונסטנטין קוסנקו. ]האם אנליסטים  ,הפוטנציאל לניגודי עניינים? ]משאב אלקטרוני[ / חדוה בר
נים? ]משאב של מניות משפיעים על שוק ההון והאם השוק מבין את הפוטנציאל לנגודי עני

 ( 002460639) .2004 ,אלקטרוני[[. ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל

 .ישראל --מחירים  --מניות 

 .ישראל -- נתוח השקעות

 

 
מונק, מירי מחבר. העצמת נשים בדואיות בנגב ]משאב אלקטרוני[ / מאת מירי מונק. ]העצמת 

מוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, ה : נשים בדויות בנגב ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים
 ( 002460642) .2005מינהל המחקר והתכנון, תשס"ו 

 .רהט --ישראל  --שרותים  --נשים בדויות 

 .מצב חברתי --רהט  --ישראל  --נשים בדויות 

 

 

 משפט ופוליטיקה בפני ועדת אור / עורך: מרואן דלאל. חיפה : []משאב אלקטרוני 2000אוקטובר 
 ( 002460644. )2003המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל,  -: עדאלה 

 ישראל. ועדת החקירה הממלכתית לחקר התנגשיות בין כחות הבטחון ואזרחים יהודים וערבים

 .ישראל -- חקירות ממלכתיות

 -2001 --היסטוריה  --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .2000בר מהומות של ערביי ישראל, אוקטו

 .ישראל --ירי  --משטרה 

 .ישראל --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 

 
 2000אור, תאודור מחבר. שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר 

]משאב אלקטרוני[ / תאודור אור. ]שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר ארועי 
אביב, מרכז משה דיין ללימודי -אוניברסיטת תל :]משאב אלקטרוני[[. תל אביב  2000אוקטובר 

-המזרח התיכון ואפריקה ; קרן קונרד אדנאואר, תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי
 ( 002460654. )2004ערבי, 

 ישראל. ועדת החקירה הממלכתית לחקר התנגשיות בין כחות הבטחון ואזרחים יהודים וערבים

 .ישראל --חקירות ממלכתיות 

 .גורמים -- 2000מהומות של ערביי ישראל, אוקטובר 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 -1993 --היסטוריה  --ישראל  -- יחסי יהודים וערבים

 .ישראל --מנהיגות ערבית 

 .ישראל --משטרה, התנהגות לא ראויה 

 

 

 

 

 

 



ולה בשטחים בתקופת האינתיפאדה: הפרות ופגיעות בזכויות אדם באר, יזהר מחבר. משתפי הפע
ג'וואד. ]משתפי הפעלה בשטחים -יזהר באר, סאלח עבד אל :]משאב אלקטרוני[ / תחקיר וכתיבה

בתקופת האנתפאדה: הפרות ופגיעות בזכיות אדם ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, מרכז 
 ( 002460656. )1994המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .משתפי פעלה -- 1987-1993אנתפאדה, 

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

 

 

משאב אלקטרוני[ : על חוקה וזכויות ] ?מחבר. חוקה שוויונית לכל -1972ג'בארין, יוסף, 
'בארין. ]חקה שויונית לכל? קולקטיביות של האזרחים הערבים בישראל : נייר עמדה / יוסף ג

 ( 002460672. )2006תשס"ז[ ] ,]משאב אלקטרוני[[. חיפה : מרכז מוסאוא

 .ישראל -- זכיות האזרח --ערבים פלשתינאים 
 ישראל.. חקה

 

 
דודאי, רון מחבר. אצבע קלה ]משאב אלקטרוני[ : ירי בלתי מוצדק והוראות הפתיחה באש 

מחקר וכתיבה: רון דודאי. ירושלים : בצלם, מרכז המידע אקצא / -במהלך אינתיפאדת אל
 ( 002460740) .2002הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .הוראות פתיחה באש --ישראל. צה"ל 

 -2000 ,אנתפאדה

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. ההיערכות למכירת מניות הבנקים שבהסדר ]משאב אלקטרוני[ /  .
משאב אלקטרוני[[. ירושלים, תשנ"ג ]מכירת מניות הבנקים שבהסדר מבקר המדינה. ]ההערכות ל

1993( .002460742 ) 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --מניות בנקאיות 

 .1983משבר מניות הבנקים, ישראל, 

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח על הפעלת חברות מנהלות במינהל מקרקעי ישראל ]משאב  .
דינה. ]דו"ח על הפעלת חברות מנהלות במנהל מקרקעי ישראל ]משאב אלקטרוני[ / מבקר המ

 ( 002460745. )1997אלקטרוני[[. ירושלים, תשנ"ז 

 .בקרת -- ישראל. מנהל מקרקעי ישראל

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .נהול -- ישראל --קרקעות מדינה 

 

 
תכנון להקצאת קרקע  תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור ]משאב אלקטרוני[ ]תדריך

לצרכי צבור ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה, תשס"ה 
2005( .002460757 ) 

 .ישראל -- קרקעות מדינה

 .תכנון --ישראל  --שמושי קרקע 

 .ישראל --שרותים צבוריים 

 .תכנון --ישראל  --שטחים צבוריים 

 .ישראל -- מבנים צבוריים

 

 
 

  



הנאשמים ]משאב אלקטרוני[ / דו"ח בעניין האחריות הפלילית והציבורית להרג אזרחים ערבים 
. 2007המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל,  -. שפרעם : עדאלה 2000באוקטובר 

(002461974 ) 
 ישראל. משטרה. המחלקה לחקירת שוטרים

 .2000מהומות של ערביי ישראל, אוקטובר 

 .ישראל --זכיות האזרח  --ים פלשתינאים ערב

 .ישראל --משטרה, התנהגות לא ראויה 

 .ישראל -- ירי --משטרה 

 

 

אכיפת העוצר בשטחים באמצעות ירי /  : [סויסה, שלומי מחבר. עוצר קטלני ]משאב אלקטרוני
המידע  תחקיר וכתיבה: שלומי סויסה. ]עצר קטלני ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם מרכז

 ( 002461977) .2002הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .הוראות פתיחה באש --ישראל. צה"ל 

 -2000אנתפאדה, 

 .יהודה ושומרון --ישראל  -- עצר

 

 
הפוליטיקה הערבית בישראל על פרשת דרכים ]משאב אלקטרוני[ / עורכים: אלי רכס, תמר יגנס. 

. 1995כז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אביב[ : אוניברסיטת תל אביב, מר-]תל
(002462030 ) 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- פעילות פוליטית --ערבים פלשתינאים 

 

 
-פיס, שני מחבר. האם יש אור בקצה הוועדה? ]משאב אלקטרוני[ : לקראת פרסום מסקנות ועידת

חקירה בעקבות התנגשויות על רקע אתני וגזעי בארה"ב ובבריטניה : ניר אור : לקחים מוועדות 
עמדה / מאת שני פייס. ]האם יש אור בקצה הועדה? ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : סיכוי, 

 ( 002462031) .[2003העמותה לקידום שוויון אזרחי, ]
 רחים יהודים וערביםישראל. ועדת החקירה הממלכתית לחקר התנגשיות בין כחות הבטחון ואז

 .2000מהומות של ערביי ישראל, אוקטובר 

 .ארה"ב --חקירות ממלכתיות 

 .בריטניה --חקירות ממלכתיות 

 .ישראל --חקירות ממלכתיות 

 .יחסים בין גזעיים --בריטניה 

 .יחסים בין גזעיים --ארה"ב 

 

 
פלסטיני ]משאב -הישראלימחבר. עמדות הציבור כלפי סיקור הסיכסוך  -1944פרי, יורם, 

-אלקטרוני[ / יורם פרי, יריב צפתי, דניאל דור. ]עמדות הצבור כלפי סקור הסכסוך הישראלי
אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, -פלשתינאי ]משאב אלקטרוני[[. תל

 ( 002462036. )2004אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, -אוניברסיטת תל

 .עמדות --ישראל  --יהודים 

 .כסוי בעתונות -- -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .אמצעי התקשרת והסכסוך --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .דעת קהל --ישראל  --אמצעי התקשרת 

 

 
 

  



אשר ומאיר חטינה. -מאיר בר :האסלאם ]משאב אלקטרוני[ : היסטוריה, דת, תרבות / בעריכת
 ( 002462097. )2017ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 

 .אסלאם

 .אסלאם, כתות

 .'חדית

 .אסלאם --מיסטיקה 

 

 
הנגב ]משאב אלקטרוני[ : תהליכים חדשים, מאיר, אבינעם מחבר. כלכלה וקרקע בקרב בדווי 

תובנות חדשות / אבינועם מאיר... ]כלכלה וקרקע בקרב בדוי הנגב ]משאב אלקטרוני[[. באר שבע 
 ( 002462132. )2006גוריון בנגב, -אוניברסיטת בן ,: מרכז הנגב לפיתוח אזורי

 .ישראל -- חק וחקיקה --קרקעות, חזקה 

 .נגב --ישראל  --קרקעות, חזקה 

 .נגב -- ישראל --התישבות  --בדוים 

 .מצב כלכלי --נגב  --ישראל  --בדוים 

 

 
שלוש שנים לפרסום דוח ועדת אור ]משאב אלקטרוני[ :  -חטיב, האשם מחבר. הערבים בישראל 

אביב : אוניברסיטת -אביב. תל-באוניברסיטת תל 11.9.2006הרצאת השופט האשם ח'טיב ביום 
שה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ; קרן קונרד אדנאואר, תכנית קונרד אביב, מרכז מ-תל

 ( 002462133. )2007ערבי, -אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי
 ישראל. ועדת החקירה הממלכתית לחקר התנגשיות בין כחות הבטחון ואזרחים יהודים וערבים

 .ישראל --חקירות ממלכתיות 

 .2000בר מהומות של ערביי ישראל, אוקטו

 -2001 --היסטוריה  --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 

 
ידי כוחות הביטחון בשטחים / כתבה: רני -טלמור, רני מחבר. פתיחה באש ]משאב אלקטרוני[ : על

 ( 002462143. )1990טלמור. ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, 

 .פתיחה באשהוראות  --ישראל. צה"ל 

 .1987-1993אנתפאדה, 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --דכוי מהומות 

 

 
אזרחי, יעקב מחבר. מפעל מיוחד: פיתוח מסלולים מקצועיים לחיילות בגיוס מיוחד ]משאב 

מפעל מיחד: פתוח מסלולים מקצועיים לחילות ] .אלקטרוני[ / מאת יעקב אזרחי, אילן רוזינר
. 1994מרטנס הופמן, יועצים לניהול, תשנ"ד  : אב אלקטרוני[[. ירושליםבגיוס מיחד ]מש

(002462221 ) 

 .חנוך -- ישראל --חילות 

 .ישראל --למודים לא צבאיים  --חילים 

 .ישראל -- חנוך --טעוני טפוח, חילים 

 

 

אהרון לברן. ]כרח ההכרעה ]משאב  / [לברן, אהרן מחבר. כורח ההכרעה ]משאב אלקטרוני
 ( 002462225תשס"ב. ) ,אלקטרוני[[. שערי תקוה : מרכז אריאל למחקרי מדיניות

 -2000אנתפאדה, 

 .קבלת החלטות --ישראל  --בטחון לאמי 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .מדיניות צבאית --ישראל 

 



 
בית וברצועת עזה ]משאב אלקטרוני[ : כמכשיר לזר, הדרה מחבר. מערכת המיסוי בגדה המער

ידי הדרה לזר. ]מערכת המסוי בגדה -לאכיפת השלטון בתקופת ההתקוממות / הדו"ח נכתב על
משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות ]המערבית וברצועת עזה 

 ( 002462228) .1990האדם בשטחים, 

 .הבטים כלכליים -- 1987-1993אנתפאדה, 

 .שומרון ועזה ,יהודה --ישראל  --מסוי 

 

 
שטרית, גילת מחבר. הגנה על נוטלי משכנתאות ]משאב אלקטרוני[ : אחריות המדינה לרשתות -בן

שרון. ירושלים : מרכז טאוב לחקר -עורכת: דלית נחשון ; ביטחון / מאת: גילת בן שטרית
 ( 002462230) .2008המדיניות החברתית בישראל, תשס"ח 

 .ישראל --משכנתאות 

 .ישראל -- מדיניות ממשלתית --משכנתאות 

 .ישראל --שכון, מדיניות 

 .ממון -- ישראל --שכון 

 

 

שילוב בין ערבים ליהודים בגיל השלישי  : [יפה, אירית מחבר. עלה של זית ]משאב אלקטרוני-מירו
סד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, המו :/ מאת אירית מירו, אמין חאג' יחיא. ירושלים 

 ( 002462234) .2006מנהל המחקר והתכנון, תשס"ו 

 -- (עלה של זית )תכנית

 .ישראל -- הבטים חברתיים --יחסי יהודים וערבים 

 .ישראל --שרותים  --קשישים 

 .ישראל -- שרותים --קשישים ערבים פלשתינאים 

 

 
/ אילן  2004-1998שנתי לים התיכון ]משאב אלקטרוני[ : -רבמלסטר, אילן מחבר. מאזן מזהמים 

 ( 002462237. )2006מלסטר, אורלי מרק. ]ירושלים[ : המשרד להגנת הסביבה, אגף ים וחופים, 

 .(ישראל)הים התיכון  --זהום ים 

 .הבטים סביבתיים --הים התיכון )ישראל( 

 

 
" של חזנות אשכנז ]משאב אלקטרוני[ : קלין, עמית מחבר. התחנון המוסיקאלי ב"תור הזהב

סכימות סטרוקטוראליות ומלודיות ברצ'יטטיב החזני כפי שמשתקפות בהקלטות מסחריות של 
פרקי חזנות אשכנזית בחלקה הראשון של המאה העשרים. ]התחנון המוסיקלי ב"תור הזהב" של 

 ( 002462307. )2008תשס"ט אוניברסיטת בר אילן,  : חזנות אשכנז ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .מוסיקה --יהודים 

 .חזנות

 .מוסיקה של בתי כנסת

 
פדר, חגי מחבר. השפעת מאפיינים כלכליים, חברתיים ופוליטיים על שיעור גביית הארנונה 

חגי פדר. ]השפעת מאפינים כלכליים, חברתיים ברשויות המקומיות בישראל ]משאב אלקטרוני[ / 
ופוליטיים על שעור גבית הארנונה ברשיות המקומיות בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : 

מדיניות ציבורית, בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית 
 ( 002462499) .2007בירושלים ; מכון פהר, 

 .שראלי --מס רכוש 

 .ישראל --מסוי מקומי 

 .שלטון מקומי

 .ישראל --גבית מסים 



ישראלי בשירת לאה גולדברג כזירת התמודדות עם מוסכמות -טיקוצקי, גדעון. ייצוג הנוף הארץ
-ספרותיות ואידיאולוגיות ]משאב אלקטרוני[ / מוגש... על ידי גדעון טיקוצקי. ]יצוג הנוף הארץ

משאב ]ברג כזירת התמודדות עם מסכמות ספרותיות ואידאולוגיות ישראלי בשירת לאה גולד
 ( 002462557. )2006אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשס"ז 

 .בקרת ופרשנות --גולדברג, לאה 

 .נופים בספרות

 .נושאים ומוטיבים -- עברית, שירה מודרנית

 

 
על המודרנה : על פרשנות הטקסט הקפקאי  קטן, ענב. הטירה לקפקא: אלגוריה דיאלקטית

. 2006אביב[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, -עינב קטן. ]תל :]משאב אלקטרוני[ / הוגש... על ידי
(002462646 ) 

 .בקרת ופרשנות -- קפקא, פרנץ
 קפקא, פרנץ.. הטירה

 

 

פרש מחבר. מערכת תומכת הלחנה המבוססת על פתרון חידת מסלול ה -1945אזור, רות, 
משאב אלקטרוני[ / מאת רות אזור. ]מערכת תומכת הלחנה המבססת על ]באמצעות ריבועי קסם 

פתרון חידת מסלול הפרש באמצעות רבועי קסם ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 
 ( 002462681) 2017אילן, תשע"ז 

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

 .תכנה --וזיציה )מוסיקה( קומפ

 

 

 [נדבה, יוסף מחבר. זאב ז'בוטינסקי ]משאב אלקטרוני[ : האיש ומאבקיו / יוסף נדבה. ]תל אביב

 ( 002462727. )1986מכון ז'בוטינסקי בישראל, תשמ"ו  :

 .ז'בוטינסקי, זאב

 .ביוגרפיה --ציונים רויזיוניסטיים 

 .ביוגרפיה -- ציונות רויזיוניסטית

 

 

כניסתם של שיקולים כלכליים לאקדמיה והשלכותיהם על תכניות הלימודים  .סמואל, הדר מחבר
משאב אלקטרוני[ / הדר סמואל. ]כניסתם של שקולים כלכליים לאקדמיה ]ודמות התלמיד 

והשלכותיהם על תכניות הלמודים ודמות התלמיד ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : בית הספר 
. 2009דרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים ; מכון פהר, ע"ש פ

(002462758 ) 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך גבה 

 .ישראל --תכניות למודים  --אוניברסיטאות ומכללות 

 .מצב כלכלי --ישראל  --סטודנטים 

 .ישראל -- תכניות למודים, הערכה

 

 
גרוס, נחום מחבר. מדיניות האוניברסיטה העברית לשמירת מעמדה הבלעדי ]משאב אלקטרוני[ : 

( / מאת נחום גרוס. ירושלים : המכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש 1970-1950אביב )-שלוחות בתל
 ( 002462760. )2008מוריס פאלק, 

 .היסטוריה --האוניברסיטה העברית בירושלים 

 .היסטוריה --ישראל  --ות אוניברסיטאות ומכלל

 .היסטוריה --ישראל  --חנוך גבה 

 .ישראל -- שלוחות אוניברסיטאיות

 .היסטוריה --אוניברסיטת תל אביב 



ניגר, מוטי מחבר. רטוריקה של ביקורתיות ]משאב אלקטרוני[ : ביקורת מאתגרת, ביקורת 
 .יגר, אייל זנדברג, אורן מאיירסמאשרת והעיתונות הישראלית במלחמת לבנון השנייה / מוטי ני

 ,קיסריה לתקשורת-ספר רוטשילד-רטוריקה של בקרתיות ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : בית]

 ( 002462763. )2008אביב, -אוניברסיטת תל

 .כסוי בעתונות --מלחמת לבנון השניה 

 .אמצעי התקשרת והמלחמה --מלחמת לבנון השניה 

 

 

משאב אלקטרוני[ : מחקר גישוש / נורית ניראל ]עות רפואיים במצוקה ניראל, נורית מחבר. מקצו
מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, -וינט’ג-מאיירס : אחרים[. ירושלים 3-]ו

 ( 002462765) .2008תשס"ח 

 .ישראל --התמחיות וממחים  --רפואה 

 .ישראל -- לחץ בעבודה --רופאים 

 .ישראל --חץ בעבודה ל --רופאים מנתחים 

 .ישראל -- תעסוקה --רופאים 

 (שחיקה )פסיכולוגיה

 

 

ההיצע והביקוש לכוח אדם מקצועי ]משאב אלקטרוני[ /  -פאראמדיקים  .ניראל, נורית מחבר
ההצע והבקוש לכח אדם מקצועי ]משאב אלקטרוני[[.  -אחרים[. ]פרמדיקים  4-נורית ניראל ]ו

 .2007מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, תשס"ז -ג'וינט-מאיירס : ירושלים

(002462767 ) 

 .ישראל --הצע ובקוש  --סגל סמך רפואי 

 

 

ישראל. משרד מבקר המדינה. דוח ביקורת על משרד החקלאות ופיתוח הכפר ]משאב  .
 .2006, תשס"ו כרייה בקרקע חקלאית / מבקר המדינה. ירושלים : מבקר המדינה : [אלקטרוני

(002462768 ) 
 ישראל. משרד החקלאות

 .ישראל --בקרת המדינה 

 .ישראל -- מכרות ומחצבים

 .בקרת --ישראל  --שמושי קרקע חקלאיים 

 

 

יחזקאל מחבר. מים עד נפש ]משאב אלקטרוני[ : מצוקת הכפרים ללא רשת מים / מחקר  ,לין
 .2001 ,המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחיםוכתיבה: יחזקאל ליין. ירושלים : בצלם, מרכז 

(002462772 ) 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אספקת מים 

 

 

סיפורי חכמים מקהילות הספרדים ועדות  : [כהן, חזי מחבר. חוכמה מקדם ]משאב אלקטרוני
דיעות המזרח / חזי כהן ; עריכה: יפעת הראבן. ]חכמה מקדם ]משאב אלקטרוני[[. ראשון לציון : י

 ( 002462795. )2016אחרונות : ספרי חמד, 

 .לקסיקונים --ביוגרפיה  --חכמי המזרח 

 .אנקדוטות --חכמי המזרח 

 .ספורי מעשיות -- רבנים

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --נשים יהודיות 

 

 

 



נויבירט. נויבירט, רונן מחבר. לגעת בזמן ]משאב אלקטרוני[ : החגים כחוויה בעולם המדרש / רונן 
 ( 002462797. )2016ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ו[ 

 .מועדים במחשבת ישראל

 .מדרש

 

 
מגל, יניב מחבר. סרוגים בקנה ]משאב אלקטרוני[ : סיפור השתלבות הציונות הדתית בצה"ל / 

. 2016חמד, ]תשע"ו[ אביב : ידיעות אחרונות : ספרי -תל .יניב מגל ; עריכה: אריאל הורוביץ
(002462798 ) 

 .הבטים פוליטיים --ישראל. צה"ל 

 .ישראל --צבא, שרות חובה 

 .ישראל --חילים דתיים 

 .ישראל --חילות דתיות 

 .עמדות --ישראל  --ציונים דתיים 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --ציונות דתית 

 .פעילות פוליטית --ישראל. צה"ל 

 .פילוסופיה -- ישראל --ציונות דתית 

 .ישראל --צבא ומדינה 

 .ישראל --דת ומדינה 

 .ישיבות הסדר

 .מכינות קדם צבאיות דתיות

 

 

על פי תהום ]משאב אלקטרוני[ : אומה, אימה ומוסר בשיח הציוני /  .אבולוף, אוריאל מחבר
חמד, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; ידיעות אחרונות : ספרי  :אוריאל אבולוף. חיפה 

 ( 002462800אביב : )-תל .2015]תשע"ו[ 

 .ישראל --ציונות 

 .פילוסופיה --ציונות 

 .זהות --ישראל  -- יהודים

 .ישראל --בטחון לאמי 

 .ישראל -- לאמיות

 

 
הנביא מתקוע ]משאב אלקטרוני[ : עיונים בספר עמוס /  -תנ"ך.. עמוס.. תשע"ה.. ירושלים.. עמוס 

 ( 002462802. )2015תשע"ה  ,בית ראובן מס רפאל לוין. ירושלים :

 .בקרת ופרשנות -- --עמוס  --תנ"ך. 

 

 
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל ]משאב אלקטרוני[ ]בית דגן[ : משרד החקלאות 

 ( 002462808. )2015ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, תשע"ה 

 .ישראל -- חקלאות ומדינה

 .ישראל --פתוח כפרי 

 .תכנון --ישראל  --חקלאות 

 

 
 

  



עירית מחבר. עשו אחי, אבי אדום ורומי ]משאב אלקטרוני[ : עיון במקורות התלמוד  ,אמינוף
ישראל בתקופת התנאים והאמוראים / עירית אמינוף. ירושלים : ראובן מס, -והמדרש של ארץ

 ( 002462812) .[2015]תשע"ו 

 (אישיות תנכיתעשו )

 (יעקב )אישיות תנכית

 .דמיות תנכיות בתלמוד

 .היסטוריה ובקרת --מדרש 

 .היסטוריה ובקרת --אגדות חז"ל 

 .קנאה בתנ"ך ,אחאים

 .יחסים במשפחה --אחאים 

 

 

ציונות דתית בארץ מבוא השמש ]משאב אלקטרוני[ : מ'אהבת ציון' בצפון  .ארנון, ישי מחבר
( / ישי ארנון ; ערכה והביאה לדפוס: לאה 1956-1943תורה ועבודה' בישראל )'אפריקה לאתוס של 

 ( 002462814. )2016שניר. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 

 .אפריקה הצפונית --ציונות דתית 

 .יהודי אפריקה הצפונית --עליה 

 

 
ואטיקה, פדיה, חביבה מחבר. שיבתו של הקול הגולה ]משאב אלקטרוני[ : זהות מזרחית : פ

 Tel .חפץ, קציעה עלון, ישראל בלפר-חביבה פדיה ; עורכי הספר: דנה פריבך /מוזיקה ומרחב 

Aviv :  ( 002462815. )2016הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 

 .זהות עדתית --ישראלים 

 .מוסיקה --ישראל  --יהודים יוצאי ספרד( )ספרדים 

 .זהות --ישראל  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --יקה עממית מוס

 .ישראל --עדתיות 

 .זהות עדתית --ישראל  --עדות המזרח 

 .מוסיקה --עדות המזרח 

 .הוי ומנהגים --ישראל  --יהודי אפריקה הצפונית 

 .חלל וזמן באמנות

 

 

ביותר  ]משאב אלקטרוני[ : קנדי, חרושצ'וב והמקום המסוכן 1961פרידריך מחבר. ברלין  ,קמפ
 .[2016בתבל / פרדריק קמפ ; תרגמה מאנגלית: כרמית גיא. תל אביב : עם עובד, תשע"ו ]

(002462819 ) 

 .קנדי, ג'ון פיצג'רלד

 .1989-1961 ,חומת ברלין, ברלין, גרמניה

 .1945-1990 --פוליטיקה וממשל  --ברלין )גרמניה( 

 .חרושצ'וב, ניקיטה סרגיביץ

 ."מבריה --יחסי חוץ  --ארה"ב 

 .ארה"ב -- יחסי חוץ --בריה"מ 

 

 
עם / -גינסברג, עדית מחבר. המלאך והחמין ]משאב אלקטרוני[ : ייצוגי אוכל בסיפורי-פינטל

 ( 002462826) .2016גינסברג. חיפה : פרדס, תשע"ו -עידית פינטל

 .מזון בספרות

 .מעשיות

 .פולקלור -- יהודים
ית ארעי ]משאב אלקטרוני[ : התאטרון של דז'יגאן ושומאכר מחבר. הבמה כב -1972רוטמן, דיגו, 



הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית,  : ( / דיאגו רוטמן. ירושלים1927-1980)
 ( 002462828. )2017תשע"ח 

 1905-1980דז'יגן, שמעון, 
 1908-1961שומכר, ישראל, 

 .היסטוריה --פולין  -- תיאטרון יהודי

 .היסטוריה --ישראל  --יידיש תיאטרון, 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --תיאטרון 

 .ביוגרפיה -- שחקנים יהודיים

 

 

משאב אלקטרוני[ / מאת שנטל ] 1996-1997ורנט, שנטל מחבר. מקבלי קצבת נכות כללית 
. 1998וסרשטיין )ורנט(. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשנ"ח 

(002462830 ) 

 .ישראל -- גמלאות --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --בטוח נכות 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --בטחון סוציאלי 

 

 
]משאב אלקטרוני[ / מאת אופיר פינטו.  2013פינטו, אופיר מחבר. מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 

 ( 002462864. )2014מינהל המחקר והתכנון, תשע"ד ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, 

 .ישראל --גמלאות  --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --בטוח נכות 

 .סטטיסטיקה --ישראל  -- בטחון סוציאלי

 

 
 ]משאב אלקטרוני[ / אופיר פינטו. 2014פינטו, אופיר מחבר. מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 

 ( 002463008. )2016מינהל המחקר והתכנון, תשע"ו  ,ירושלים : המוסד לביטוח לאומי

 .ישראל -- גמלאות --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --בטוח נכות 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --בטחון סוציאלי 

 

 
]משאב אלקטרוני[ / מאת אופיר פינטו.  2015פינטו, אופיר מחבר. מקבלי קצבת נכות כללית בשנת 

 ( 002463009. )2016ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשע"ז 

 .ישראל --גמלאות  --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --בטוח נכות 

 .סטטיסטיקה --ישראל  -- בטחון סוציאלי

 

 
הענישה הקולקטיווית בגדה המערבית וברצועת עזה ]משאב אלקטרוני[ :  שלו, כרמל מחבר.

והביקורת השיפוטית עליה / תחקיר וכתיבה: כרמל שלו. ]הענישה הקולקטיבית בגדה המערבית 
ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם  .[[וברצועת עזה ]משאב אלקטרוני

 ( 002463010. )1990בשטחים, 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --ולקטיבית ענישה ק

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

 



שנתיים לפרסום דוח ועדת אור ]משאב אלקטרוני[ /  -שמיר, שמעון מחבר. הערבים בישראל 
יב. ]הערבים אב-באוניברסיטת תל 19.9.2005הרצאת הפרופסור )אמריטוס( שמעון שמיר ביום 

-אביב : אוניברסיטת תל-שנתים לפרסום דו"ח ועדת אור ]משאב אלקטרוני[[. תל -בישראל 
מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ; קרן קונרד אדנאואר, תכנית קונרד  ,אביב

 ( 002463011. )2005ערבי, -אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי
 התנגשיות בין כחות הבטחון ואזרחים יהודים וערבים ישראל. ועדת החקירה הממלכתית לחקר

 .מצב כלכלי --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .מצב חברתי --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --מנהיגות ערבית 

 -2001 --היסטוריה  --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .ישראל --חקירות ממלכתיות 

 .2000 מהומות של ערביי ישראל, אוקטובר

 

 
שנידרמן, רונן מחבר. על לא עוול בכפם ]משאב אלקטרוני[ : הריסת בתים לשם ענישה במהלך 

אקצא / מחקר וכתיבה : רונן שניידרמן ; עריכה : יחזקאל ליין. ]על לא עול בכפם -אינתיפאדת אל
. 2004בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים,  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

(002463012 ) 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --הבטים פוליטיים  -- הריסה

 -2000אנתפאדה, 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- ענישה

 

 

הסינון /  : I נאון, דניז מחבר. סקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל ]משאב אלקטרוני[ : שלב
מוראי. ]סקר ארצי על ילדים עם נכיות בישראל ]משאב -דניז נאון, אניקה יפרח, שרית בייץ

 ( 002463013. )1998ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשנ"ח  : אלקטרוני[[. ירושלים

 .ישראל -- שרותים --ילדים מגבלים 

 .ישראל --ילדים מגבלים 

 

 

. שיקום נכי עבודה קשים ]משאב אלקטרוני[ / ישראל. המוסד לבטוח לאמי. האגף למחקר ותכנון .
המוסד לבטוח לאומי, האגף למחקר ותכנון. ]שקום נכי עבודה קשים ]משאב אלקטרוני[[. 

 ( 002463016) .1975ירושלים, תשל"ו 

 .ישראל --שקום  --מגבלים 

 .ישראל -- שקום מקצועי

 .ישראל --תאונות עבודה 

 

 
משאב אלקטרוני[ : דרך למהגר בעולם / ערן קמחי. חיפה : קמחי, ערן מחבר. שחרור המקום ]

 ( 002463022) .2016פרדס, תשע"ו 

 .מהגרים

 .זהות פוליטית

 .מעמדות חברתיים

 (זהות )מושג פילוסופי

 .הגירה

 

 
 

  



נשים פלסטיניות בישראל / עורכות: היבא יזבק וליאת  : [מעמד אישי ומגדר ]משאב אלקטרוני
. 2017ת, מאנגלית ומערבית: נעמה זוהר. חיפה : פרדס, תשע"ז קוזמא ; תרגום לאנגלי

(002463023 ) 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים ערביות פלשתינאיות 

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

 .נשים באסלאם

 .אסלאם --הבטים דתיים  --זכיות האשה 

 .אסלאם --הבטים דתיים  -- פוליגמיה

 .ישראל --ה פוליגמי

 .משפט אסלאמי --ירשה 

 

 
העידן הפוסט אנושי ]משאב אלקטרוני[ : בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית / עורכים: יוחאי 

. 2016עתריה ועמיחי שלו. ]העדן הפוסט אנושי ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז 
(002463025 ) 

 .בינה מלאכותית

 .21-ה המאה --ציביליזציה מודרנית 

 .טכנולוגיה וציביליזציה

 .חזוי --אנתרופולוגיה פילוסופית 

 .חזוי

 .אבולוציה חברתית

 

 
השדות באפריקה ]משאב אלקטרוני[ : חוויות של מחקר והבניית ידע / ]עריכה[: רות ג'יניאו, נועה 

 ( 002463026. )2016חיפה : פרדס, תשע"ו  .לוי ולין שלר ; תרגום ועריכה: עמי אשר

 .אפריקה --תרופולוגיה אנ

 .יחסים אתניים -- אפריקה

 .מצב חברתי --אפריקה 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --אפריקה 

 

 
]משאב  2001ורנט, שנטל מחבר. מקבלי קצבת נכות ומקבלי קצבה לשירותים מיוחדים 

קצבה מקבלי קצבת נכות ומקבלי ] .אלקטרוני[ / מאת: שנטל וסרשטיין ]=ורנט[, רבקה פריאור
המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר  : ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 2001לשרותים מיחדים 
 ( 002463027. )2002והתכנון, תשס"ב 

 .ישראל --גמלאות  -- מגבלים

 .ישראל -- שרותים --מגבלים 

 

 
ויות, שחק, שושנה מחבר. אוצר הרומנסירו של יהודי ספרד ]משאב אלקטרוני[ : שורשים וגל-ויך

עידן דדי וייך. ]אוצר הרומנסרו של יהודי ספרד  :שחק ; עריכה-מוסיקה ותמליל / שושנה וייך
 ( 002463028) .2016]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .היסטוריה ובקרת --בלדות, לדינו 

 .היסטוריה ובקרת -- שירי עם, לדינו

 .היסטוריה ובקרת --לדינו, שירה 

 .היסטוריה ובקרת --שירים, לדינו 

 .שירים ומוסיקה --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 

 

 



לימוד מהצלחות ]משאב אלקטרוני[  -מנדלר, דליה מחבר. אנשים עם מוגבלות משולבים בקהילה 
למוד מהצלחות ]משאב  -/ דליה מנדלר, דניז נאון. ]אנשים עם מגבלות משלבים בקהלה 

 ( 002463029. )2002תשס"ב  ,מכון ברוקדייל -אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט 

 .התמודדות בחיים, מימניות

 .פסיכולוגיה -- מגבלים

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 

 
אשר, משה מחבר. תורת הצורות של לשון המשנה ]משאב אלקטרוני[ : פרקי מבוא ותצורות -בר

: האקדמיה ללשון העברית ; אשר ; עריכה והתקנה: אורי מור. ירושלים -משה בר / שם העצם
 ( 002463030. )-2015 -מוסד ביאליק, תשע"ה

 .מורפולוגיה --עברית, לשון חכמים 

 .היסטוריה --שמות עצם  --עברית 

 

 
ורנט, שנטל מחבר. מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי גמלה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח 

נטל ורנט, שלמה נאון. ]מקבלי קצבת נכות כללית ]משאב אלקטרוני[ / מאת ש 1995-1994לאומי, 
]משאב אלקטרוני[[. ירושלים  1995-1994ומקבלי גמלה לשרותים מיחדים מהמוסד לבטוח לאמי, 
 ( 002463031. )1996: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשנ"ו 

 .ישראל -- גמלאות --מגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 

 

תורת הצורות של לשון המשנה ]משאב אלקטרוני[ : פרקי מבוא ותצורות  .אשר, משה מחבר-בר
אשר ; עריכה והתקנה: אורי מור. ירושלים : האקדמיה ללשון העברית ; -שם העצם / משה בר

 ( 002463032. )-2015 -תשע"ה ,מוסד ביאליק

 .מורפולוגיה --עברית, לשון חכמים 

 .ריההיסטו --שמות עצם  --עברית 

 

 

משאב אלקטרוני[ : אוסף פרטי / רות קלדרון ; עורך ]קלדרון, רות מחבר. אלפא ביתא תלמודי 
 ( 002463034. )2014אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, -הספר: חיים פסח. תל

 .בקרת ופרשנות -- --תלמוד בבלי 

 .היסטוריה ובקרת --אגדות חז"ל 

 

 
-רת ]משאב אלקטרוני[ / אלדד בק ; עורכת הספר: נוית בראל. תלבק, אלדד מחבר. גרמניה, אח

 ( 002463035. )2014ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ד[  : אביב
 בק, אלדד

 .גרמניה --אנטישמיות 

 .גרמניה --ישראלים 

 .גרמניה --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  -- גרמניה

 

 
 

  



משאב אלקטרוני[ : ביטחון ומשפט בישראל / עמיחי כהן, ]כהן, עמיחי מחבר. יורים ושופטים 
אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, -סטיוארט כהן ; עיבוד לעברית ועריכה: עדי שורץ. תל

 ( 002463041. )2014]תשע"ד[ 
 ישראל. בית המשפט העליון

 .ישראל --צבא ומדינה 

 .ישראל --יקה חק וחק --בטחון לאמי 

 .ישראל --משפט צבאי 

 .ישראל --משפט 

 .ישראל -- הרשות המבצעת

 .ישראל --הרשות המחקקת 

 

 
ורנט, שנטל מחבר. סקר הערכה תפקודית של עקרות בית נכות ]משאב אלקטרוני[ / מאת שנטל 

. 1999ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשנ"ט  .[וסרשטיין ]=ורנט
(002463042 ) 

 .הערכה תפקודית --מגבלים 

 .ישראל --נשים נכות 

 .ישראל -- עקרות בית

 

 
/ תמר  1989דצמבר -1988הרון, תמר מחבר. מרכז אבחון למתמכרים ]משאב אלקטרוני[ : יוני 

 ( 002463043. )1990הרון. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תש"ן 

 (לאבחון ולהכון )תל אביבהמרכז 

 .ישראל --טפול  --מתמכרים לסמים 

 .ישראל -- שקום --מתמכרים לסמים 

 

 
הרון, תמר מחבר. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בקרב המתמכרים והמלצות לשיקומם ]משאב 

אלקטרוני[ / מאת תמר הרון. ]זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בקרב המתמכרים והמלצות 
לקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשנ"ח לשקומם ]משאב א

1998( .002463046 ) 

 .ישראל -- הבטחת הכנסה

 .ישראל --שקום  --מתמכרים לסמים 

 

 
תמרי, ישראל מתרגם מחבר מבוא מחבר תוכן טקסטואלי נוסף. תמונות מחמש עונות ]משאב 

מים מיפנית עם מבוא והסברים / ישראל תמרי. תל אביב : אסופת שירי היקו מתורג : [אלקטרוני
 ( 002463047. )2015ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ה[ 

 .היסטוריה ובקרת --היקו 

 .תרגומים לעברית --היקו 

 .תרגומים לעברית --יפנית, שירה 

 

 

אכיפת החוק -ואיאלימות, התנכלויות  : [אשקר, אנטיגונה מחבר. חרב הגרוש ]משאב אלקטרוני
מרכז המידע הישראלי  -ירושלים : בצלם  .בדרום הר חברון / מחקר וכתיבה: אנטיגונה אשקר

 ( 002463048. )2005לזכויות האדם בשטחים, 

 .חברון, הר --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .מגורים --חברון, הר  --ישראל  -- ערבים פלשתינאים

 .וסיהאוכל -- חברון, הר

 



ואליה לא תבוא ]משאב אלקטרוני[ : מניעת גישתם של פלסטינים  .סויסה, שלומי מחבר
קלקיליה / מחקר וכתיבה: שלומי -למכשול ההפרדה באזור טול כרם : לאדמותיהם שממערב

 ( 002463112. )2004מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים,  ,רושלים : בצלםסויסה. י

 .יהודה ושומרון --ישראל  -- זכיות האדם

 .יהודה ושומרון --ישראל  --חפש התנועה 

 (ישראל)גדר ההפרדה 

 

 
אשקר, אנטיגונה מחבר. משפחות בהקפאה ]משאב אלקטרוני[ : האיסור שמטילה ישראל על 

משפחות בשטחים מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה / מחקר וכתיבה: אנטיגונה אשכר. איחוד 
. 2006ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ; המוקד להגנת הפרט, 

(002463113 ) 

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

 .יהודה, שומרון ועזה -- ישראל --משפחות ערביות פלשתינאיות 

 .שומרון ועזה ,יהודה --ישראל  --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --חק וחקיקה  --אחוד משפחות 

 

 
בנדל, משכית מחבר. תכנית ההתנתקות והשלכותיה על הזכות לבריאות ברצועת עזה ]משאב 

. 2005אביב : רופאים לזכויות אדם, -תל .כית בנדל ; עריכה: הדס זיואלקטרוני[ / כתיבה: מש
(002463114 ) 

 .2004 ,יזמת ההתנתקות מהפלשתינאים

 .(עזה )אזור --ישראל  --נגישות לשרותי בריאות 

 .(עזה )אזור --ישראל  -- זכות לטפול רפואי

 .(אזור)עזה  --ישראל  --טפול רפואי  --ערבים פלשתינאים 

 .(אזור)עזה  --ישראל  --זכיות האזרח  --לשתינאים ערבים פ

 

 
מוות ידוע מראש ]משאב אלקטרוני[ : דו"ח ינואר  -בנדל, משכית מחבר. סרטן השד ברצועת עזה 

-מות ידוע מראש ]משאב אלקטרוני[[. תל -/ כתיבה: משכית בנדל. ]סרטן השד ברצועת עזה  2005
 ( 002463118) .2005אביב : רופאים לזכויות אדם, 

 .(עזה )אזור --ישראל  --נגישות לשרותי בריאות 

 .(עזה )אזור --ישראל  --זכות לטפול רפואי 

 .(אזור)עזה  --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .(עזה )אזור --ישראל  --חולים  --סרטן  --שד 

 .(עזה )אזור -- ישראל --טפול רפואי 

 

 
חים מאחריות ]משאב אלקטרוני[ : טיפול המערכת הצבאית בתלונות של ברעם, מנחם מחבר. בור

מנחם ברעם, יוסי וולפסון, שמוליק שיינטוך. ירושלים :  :פלסטינים נגד חיילים / תחקיר וכתיבה
 ( 002463119) .1997המוקד להגנת הפרט, 

 ישראל. צה"ל. הפרקליטות הצבאית

 .1987-1993אנתפאדה, 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --כיות האזרח ז --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --מעמד חקי וחקים  -- ערבים פלשתינאים

 

 
 

  



 : יחזקאל מחבר. גופות אסורות ]משאב אלקטרוני[ / מחקר וכתיבה: יחזקאל ליין. ירושלים ,לין

 ( 002463121. )1999בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכוית האדם בשטחים ; המוקד להגנת הפרט, 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --מחבלים פלשתינאים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- מדיניות ממשלתית --קבורה 

 

 
אבניאל מבצלאל ]משאב אלקטרוני[ / ]אוצרת  -בניאל סוקמן, רחל מחבר אוצר. מרדכי א

 ( 002463147[. )2016התערוכה ועורכת הספר:[ רחל סוקמן. תל אביב : גלריה משרד בתל אביב, ]
 אבניאל, מרדכי

 .תערוכות -- 20-המאה ה --ציור ישראלי 

 .תערוכות --ישראל  --צירים 

 .תערוכות -- ישראל --דיוקנים 

 .תערוכות --ל ישרא --ציורי נוף 

Painting, Israeli -- 20th century -- Exhibitions. 

Painting -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Portraits -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Landscape painting -- Israel (State) -- Exhibitions. 

Avniel, M. (Mordechai), 1900-1989, 

 

 
מחבר. דיפלומט ]משאב אלקטרוני[ / זלמן שובל ; עורך: רמי טל. תל אביב :  -1930שובל, זלמן, 

 ( 002463149. )2016תשע"ו[ ] ,ידיעות אחרונות : ספרי חמד

 -1930שובל, זלמן, 

 .ביוגרפיה -- ישראל --דיפלומטים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --שגרירים 

 .ארה"ב -- יחסי חוץ --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  --ארה"ב 

 

 
גונדה, אטול מחבר. להיות בן תמותה ]משאב אלקטרוני[ : הרפואה ומה שחשוב בסוף החיים / 

 .[2016אטול גוואנדה ; תרגמה מאנגלית: עתליה זילבר. תל אביב : עם עובד, תשע"ז ]

(002463157 ) 

 .טפול בחולים סופניים

 .איכות חיים

 .הבטים פיסיולוגיים --הזדקנות 

 .טפול --קשישים 

Terminal Care 

Aging 

Critical Care 

Quality of life 

 

 
 

  



כשגוגל פגשה את ויקיליקס ]משאב אלקטרוני[ : הראיון הסודי /  .אסנג', ג'ולין מחבר, מראיין
קטיה בנוביץ' ; עריכה: ענבל מלכה. מהדורה ראשונה.. תל אביב : דיונון  :ג'וליאן אסאנג' ; תרגום

 ( 002463165. )2014 תשע"ד[] ,מבית פרובוק

 -1955שמיט, אריק, 

 (גוגל )חברה

 .חפש המידע

 .בקרת גישה --אינטרנט 

 .ארה"ב --הדלפות )גלוי מידע( 

 .ארה"ב --חשיפה והתרעה על אי סדרים 

 .ארה"ב --פשעי מחשב 

 .אסנג', ג'ולין

 (ארגון)ויקיליקס 
 ארה"ב. סוכנות לבטחון לאמי

 .ארה"ב --מעקב אלקטרוני 

 .ארה"ב --ביון( ) מודיעין

 

 
אורון, יאיר מחבר. מאה השנים של מוסה דאג ]משאב אלקטרוני[ : ממצאים ותובנות חדשות על 

ועל מחברו, פרנץ ורפל / יאיר אורון ; עריכה: אורית  'הספר 'ארבעים הימים של מוסה דאג
 002463193. )2017משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז ]פרידלנד. ]מאה השנים של מוסה דג 

) 
 ורפל, פרנץ.. ארבעים הימים של מוסה דג

 .1915-1923הטבח הארמני, 

 

 

איריס מחבר. מהשכונה אל השיכון ]משאב אלקטרוני[ : ההתיישבות העירונית של  ,גריצר
/ איריס גרייצר. ]מהשכונה אל השכון  1950-1920הפועלים בארץ ישראל ושורשיה הרעיוניים, 

 ( 002463194. )2017ני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז ]משאב אלקטרו

 .היסטוריה -- ישראל --מעמד העובדים 

 .היסטוריה --ישראל  --שכון צבורי 

 .היסטוריה -- ישראל --עיּור 

 .היסטוריה --ישראל  --התישבות 

 .ישראל -- גאוגרפיה עירונית

 .1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 

 .ההיסטורי -- ישראל --שכונות 

 

 
אור, ענת מחבר. מחשבה מתקתקת ]משאב אלקטרוני[ : ג'ון דיואי: עקרונות מרכזיים -רמון

המרכז  -בתורתו ומחשבה מחודשת עליהם / ענת רימון אור ויוסי ארגמן. אור יהודה : מל"א 
 ( 002463195. חיפה : )2017פרדס, תשע"ז  ;ללימודים אקדמיים, המכון לאחריות אזרחית 

 .השקפה על חנוך --ון דיואי, ג'

 .פילוסופיה --חנוך 

 

 
שטדלר, רות מחבר. סיפור בטיפול ]משאב אלקטרוני[ : סיפור הריפוי כ"שלישי" בחדר / רות 

. 2017שטדלר ; עריכה: מירה ברק. ]ספור בטפול ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז 
(002463198 ) 

 .ביבליותרפיה

 .פסיכותרפיה

 



 
מחבר. חז"ל עכשיו ]משאב אלקטרוני[ : מסע בשבילי הסיפור התלמודי / ענת  1969ענת, שפירא, 

 ( 002463203. )2017חז"ל עכשו ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז ] .שפירא לביא

 .היסטוריה ובקרת --אגדות חז"ל 

 

 
העולם / אשר  עדן, אשר מחבר. הכוח החמישי ]משאב אלקטרוני[ : סוד הרשתות שמשנות את

אביב : ידיעות אחרונות : ספרי -עידן ; עורך: יהודה יערי. ]הכח החמישי ]משאב אלקטרוני[[. תל
 ( 002463205) .2014חמד, ]תשע"ד[ 

 .רשתות חברתיות באינטרנט

 .רשתות חברתיות

 .רשתות מידע

 

 
: יהודה ברנדס, בעיני אלוקים ואדם ]משאב אלקטרוני[ : האדם המאמין ומחקר המקרא / עורכים

משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בית מורשה ]טובה גנזל, חיותה דויטש. ]בעיני אלקים ואדם 
 ( 002463208. )2015בירושלים, תשע"ה 

 .בקרת ופרשנות -- --תנ"ך 

 .היסטוריה --באורים -- --תנ"ך 

 .מאמרים -- -- תנ"ך

 

 
רוני[ : ילדים בטיפול / לילך רחמים ; רחמים, לילך מחבר. לגלות את הגן הנעלם ]משאב אלקט

 ( 002463210) .[2016] ,עורכת: גיתית בן דור. תל אביב : דיונון

 .פסיכולוגיה קלינית

 .תרפיה קוגניטיבית לילדים

 .תרפיה קוגניטיבית למתבגרים

 .ארועים --פסיכותרפיסט וחולה 

 .ארועים -- פסיכותרפיה של ילדים

 .ארועים -- פסיכותרפיה של מתבגרים

 

 
ינאי, מילי מחבר. בין אילוצים לאפשרויות במרחב מוגן ]משאב אלקטרוני[ : הזמנה -אפשטין

ינאי. ]בין אלוצים לאפשריות במרחב מוגן ]משאב אלקטרוני[[. ]תל -לסדנת כתיבה / מילי אפשטיין
 ( 002463212) .2017אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ז[ 

 .מדריכים --כתיבה יצירתית 

 

 

לילי מחבר. בין היסטוריה למבדה ]משאב אלקטרוני[ : שואת יהודי הונגריה / לילי  ,זמיר-הלפרט
 ( 002463213. )2015זמיר בהשתתפות דורון נידרלנד. תל אביב : מכון מופ"ת, תשע"ו -הלפרט

 .קסטנר, ישראל

 .למוד והוראה --הונגריה.  --שואה 

 .למוד והוראה --שואה בספרות 

 .למוד והוראה --וע שואה בקולנ

 

 
 

  



הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי ]משאב אלקטרוני[ / עורכים: עוזי מלמד ואולז'ן גולדשטיין. 
 .2017]הוראה ולמידה בעדן הדיגיטלי ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ז[ 

(002463214 ) 

 .טכנולוגיה חנוכית

 .מידע, טכנולוגיה

 .שיטות הוראה

 .ה בסיוע מחשביםהורא

 .הוראה בסיוע מחשבים --למידה מרחוק 

 .אינטרנט בחנוך

 .עבודה קבוצתית בחנוך

 .חנוך, חדושים

 .השפעת חדושים טכנולוגיים --חנוך 

 

 

החינוך כדיאלוג ]משאב אלקטרוני[ : התבוננות במעשה  - מחבר. דרך שער החוק -1949גרן, רזי, 
 -לנוע / רזי גורן ; עורכת: דורית פרידמן. ]דרך שער החק החינוכי באמצעות יצירות ספרות וקו

 ( 002463230. )2016החנוך כדיאלוג ]משאב אלקטרוני[[. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 

 .חנוך בספרות
 חנוך בקולנוע

 .קולנוע בחנוך

 

 
וק : לאחד נון, יואל מחבר. המקור הכפול ]משאב אלקטרוני[ : השראה וסמכות במשנת הרב ק-בן

נון ; עורכת... חיותה דויטש. ירושלים : בית מורשה בירושלים, -את הבלתי מתאחד / יואל בן
המרכז האקדמי למנהיגות וללימודי היהדות ; ספריית הילל בן חיים ; הקיבוץ המאוחד, בני 

 ( 002463235) .2014 ,ברק

 .בקרת ופרשנות --קוק, אברהם יצחק 

 .פילוסופיה -- הלכה

 .20-המאה ה --פיה יהודית פילוסו

 .משנתו -- קוק, אברהם יצחק

 

 

תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת /  : [סלברג, פסי מחבר. לומדים מפינלנד ]משאב אלקטרוני
אורטל ; עורך מדעי: נמרוד אלוני. ]בני ברק[ : הקיבוץ -פאסי סאלברג ; מתרגמת: תמי אילון

 ( 002463236) : [אביב. ]תל 2015המאוחד ; מכון מופת, תשע"ה 
 פינלנד --חנוך 

 .פינלנד -- שנוי חנוכי

 

 

 2-בעריכת: שגית מור, נטע זיו, ארלין קנטר ]ו / [לימודי מוגבלות: מקראה ]משאב אלקטרוני
אחרים[ ; עריכה מדעית: נטע זיו, שגית מור, אדוה איכנגרין. ]למודי מגבלות: מקראה ]משאב 

 ( 002463237[. )2016הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ו  :ון ליר אלקטרוני[[. ירושלים : מכון 

 .מצב חברתי --ישראל  --מגבלים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --מגבלים 

 .ישראל -- מגבליות, מחקרים

 .ישראל --ביואתיקה 

 

 
 

  



פורת, יוסי -תרבותיות ]משאב אלקטרוני[ / עורכים: בשיר בשיר, גיא בן-מדיניות ציבורית ורב
 ; תרבותיות ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מכון ון ליר בירושלים-מדיניות צבורית ורב] .יונה

 ( 002463240[. ]בני ברק[ : )2016הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ו 

 .ישראל -- נהול מדיניות צבורית

 .ישראל --תרבותיות -רב

 

 
ין בישראל בין מדינה, זיו, נטע מחבר. מי ישמור על שומרי המשפט? ]משאב אלקטרוני[ : עורכי ד

שוק וחברה אזרחית / נטע זיו ; עריכה: לאה שניר. ]מי ישמר על שומרי המשפט? ]משאב 
מהדורה ראשונה. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד ; אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה  .[[אלקטרוני

 ( 002463242. ]רמת גן[ : )2015

 .לשכת עורכי הדין בישראל

 .טסוציולוגיה של תורת המשפ

 .ישראל --בתי משפט 

 .ישראל --תהליך שפוטי 

 .ישראל -- עורכי דין

 .ישראל --אתיקה משפטית 

 .ישראל --אתיקה מקצועית 

 .ישראל -- הרשות השופטת

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --עורכי דין 

 .ישראל -- משפטים

 

 
ון ויורם הרפז. מהדורה ירון, עדן מחבר. תמונות מחיי בית הספר ]משאב אלקטרוני[ / עידן יר

. ]תל אביב[ : מכון מופת, בית ספר למחקר 2015תשע"ה  ; ראשונה.. ]בני ברק[ : ספרית פועלים
 ( 002463243ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, )

 .ישראל --מחקר  --חנוך 

 .ישראל --בתי ספר תיכוניים 

 .ישראל --בתי ספר, אוירה 

 .ישראל -- דים, יחסיםמורים ותלמי

 .עמדות --ישראל  --תלמידי בתי ספר תיכוניים 

 .אתרים יהודיים -- תאור וסיור --פולין 

 .עמדות --ישראל  --מורי בתי ספר תיכוניים 

 .פולין --תכניות סיור לנער יהודי 

 

 
בים סימן טוב, אילת מחבר. ילד במתנה או ילד בהמתנה? ]משאב אלקטרוני[ : מבט אל המשא

. 2016התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם / אילת סימן טוב. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ו[ 
(002463244 ) 

 .ספורים אישיים --אוטיזם 

 .הבטים פסיכולוגיים --אוטיזם אצל ילדים 

 .פסיכולוגיה -- הורים לילדים אוטיסטיים

 .עמדות --הורים לילדים אוטיסטיים 

 .רשתות חברתיות -- סטייםהורים לילדים אוטי

 .יחסים במשפחה --ילדים אוטיסטיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --רוחה נפשית 

 

 
 

  



מחבר. מכשירים פיננסיים נגזרים ]משאב אלקטרוני[ : חוזי אקדמה, חוזים  1943חורין, משה, -בן
[. 2017נון, ]חורין. תל אביב : דיו -עתידיים, אופציות, מוצרים מובנים והסכמי החלפה / משה בן

(002463245 ) 

 .מכשירים פיננסיים

 .השקעות הון

 .אגרות חוב

 (אופציות )כספיות

 .נירות ערך נגזרים

 

 
חננאל, רוית מחבר. נטורי קרקע ]משאב אלקטרוני[ : הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות 

הקבוץ המאוחד, הקרקעית בישראל / רוית חננאל ורחל אלתרמן. מהדורה ראשונה.. בני ברק : 
1997( .002463247 ) 

 רשות מקרקעי ישראל .ישראל

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --שמושי קרקע 

 .ישראל --חק וחקיקה  -- קרקעות, חזקה

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --קרקעות, בעלות 

 .נהול --ישראל  --קרקעות מדינה 

 

 
ספר לימוד / רונן א. כהן. מהדורה שלישית.. כהן, רונן א. מחבר. פרסית ]משאב אלקטרוני[ : 

 ( 002463248. )2016]אריאל[ : אוניברסיטת אריאל בשומרון, ]תשע"ו[ 

 (למוד והוראה )גבה --פרסית 

 .עברית --מלונים  -- פרסית

 .פרסית --מלונים  --עברית 

 

 

 :בי אלדור ; צילומיםגבי מחבר. נהרין ]משאב אלקטרוני[ : רשימות ושיחות על יצירתו / ג ,אלדור

 ( 002463249. )2017גדי דגון. רמת השרון : אסיה, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- -1952נהרין, אהד, 

 (שבע )להקת מחול-בת

 .ישראל --מחול, להקות 

 .ביוגרפיה --ישראל  --רקדנים 

 .ישראל --מחול מודרני 

 

 
: כיצד הפכה אותנו האבולוציה קנריק, דגלס ט מחבר. החיה הרציונלית ]משאב אלקטרוני[ 

לחכמים יותר ממה שאנו חושבים / דאגלס ט' קנריק, ולאדס גרישקביצ'וס ; מאנגלית: יעל ענבר. 
 ( 002463250. )2017מטר, תשע"ז  : אביב-תל

 .פסיכולוגיה אבולוציונית

 .קבלת החלטות

 (חשיבה הגיונית )פסיכולוגיה

 

 

מה הוא רוצה? ]משאב אלקטרוני[ : תובנות מפתיעות על  -מחבר. הצרכן החדש  -1958ירו, קיט, 
המניעים והרצונות של הלקוח שלך / קיט יארו ; הקדמה מאת: פאקו אנדרהיל ; מאנגלית: אורי 

 ( 002463252. )2016אביב : מטר, תשע"ז -תל .שגיא

 .פסיכולוגיה --צרכנים 

 .הבטים פסיכולוגיים --התנהגות  ,צרכנים

 .הבטים פסיכולוגיים --צריכה )כלכלה( 



מחבר. טוב לך, מצוין בשבילי ]משאב אלקטרוני[ : ניהול משא ומתן שבו  -1947ססקינד, לורנס, 
. 2017אביב : מטר, תשע"ז -מאנגלית: עפר קובר. תל ; כולם מרוויחים / לורנס א' ססקיינד

(002463253 ) 

 .משא ומתן בעסקים

 

 
מחבר. הסנה בוער ואוכל ]משאב אלקטרוני[ : המסע הציוני  -1945פרידמן, מרדכי בן משה צבי, 

פרידמן. ]הסנה בוער וֻאכל. ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים :  (של בנימין זאב הרצל / מרדכי )מוטי
 ( 002463255. )2015הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית, ]תשע"ו[ 

 .הרצל, בנימין זאב

 .ציונות

 

 
מחבר. הגוף הרוקד, הגוף הטבעי ]משאב אלקטרוני[ : איזדורה דנקן באמריקה /  -1957דלי, אן, 

 ( 002463256. )2014רמת השרון : אסיה, תשע"ה  .אן דאלי ; מאנגלית: ניב סבריאגו

 1877-1927 ,דנקן, איזדורה
 ביוגרפיה --ארה"ב  --רקדניות 

 

 
תומס, הלן מחבר. הגוף, מחול ותיאוריית תרבות ]משאב אלקטרוני[ / הלן תומס ; מאנגלית: ניב 

משאב ]סבריאגו ; עריכה מדעית: גבי אלדור, איריס לנה, רן בראון. ]הגוף, מחול ותאורית תרבות 
 ( 002463257. )2014אלקטרוני[[. רמת השרון : אסיה, תשע"ה 

 .הבטים חברתיים --מחול 

 .הבטים אנתרופולוגיים --מחול 

 .הבטים חברתיים --גוף האדם 

 

 
ממט, דיויד מחבר. שלושה שימושים לסכין ]משאב אלקטרוני[ : על טבעה ותכליתה של דרמה / 

דיוויד מאמט ; מאנגלית גיא עד. ]שלושה שמושים לסכין ]משאב אלקטרוני[[. רמת השרון : 
 ( 002463258. )2016אסיה, תשע"ז 

 .דרמה

 .טכניקה --ה דרמ

 .תיאטרון וחברה

 

 

ידידיה מחבר. ללחום אחרת ]משאב אלקטרוני[ : תפיסת הלחימה החדשה : עקרונות  ,יערי
התמרון המבוזר / ידידיה )דידי( יערי, חיים אסא ; עורך: רמי טל. ]ללחם אחרת ]משאב 

 ( 002463259. )2014אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"ד[ -אלקטרוני[[. תל

 .מניעה --ישראל  --טרוריזם 

 .ישראל --תורת המלחמה 

 .חזוי -- תורת המלחמה

 .ישראל --דוקטרינה צבאית 

 .ישראל -- השפעת חדושים טכנולוגיים --תורת המלחמה 

 .מדיניות צבאית --ישראל 

 .ישראל -- חדושים טכנולוגיים --תורת המלחמה 

 

 
 

  



היה ויהיה הווה כאן עכשיו : מסכת  : [אלקטרוני עתי, יהודה מחבר. מורה אנכי ]משאב
יפו : דברי הימים, -יהודה ַעַתי. תל אביב /ביאור גנרי למאפייני הספירות הקבליות  -פילוסופית 

 ( 002463261. )2017תשע"ז 

 .עשר הספירות

 .נפש וגוף

 .אנתרופולוגיה פילוסופית

 .תורת ההכרה

 .פילוסופיה -- קבלה

 

 
תשע"ז.. ראשון לציון.. מגילת איכה ]משאב אלקטרוני[ : פירוש ישראלי חדש : תנ"ך.. איכה.. 

המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו / יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן ; סייעה בידם: 
[. 2017מיטל בלומנטל גורדון. ]מגלת איכה ]משאב אלקטרוני[[. ראשון לציון : משכל, תשע"ז ]

(002463264 ) 

 .בקרת ופרשנות -- --איכה  -- .תנ"ך

 .איורים -- -- איכה --תנ"ך. 

 

 

עורכים: חנן חבר, מחמוד כיאל ; עורכים מדעיים:  / [מרחב ספרותי ערבי עברי ]משאב אלקטרוני
ירושלים : מכון ון ליר בירושלים ; הקיבוץ המאוחד,  .טראורינג-עדו ליטמנוביץ ואסף שטול

 ( 002463265) : [[. ]בני ברק2016]תשע"ז 

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --ערבית, ספרות 

 .ישראל --סופרים ערבים פלשתינאים 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 .יחסי יהודים וערבים בספרות

 

 
קבלי ברנסנס ]משאב אלקטרוני[ : גיום פוסטל -ויס, יהודית, )מחשבת ישראל( מחבר. משיח נוצרי

 ( 002463268. )2016הקיבוץ המאוחד,  :יהודית וייס. בני ברק  וספר הזוהר /
 1510-1581פוסטל, גיום, 

 .נסחים -- -- זהר

 .קבלה ונצרות

 .נצרות --מיסטיקה 

 .באורים -- -- זהר

 

 
שיפמן, סמדר מחברת. שפוטה ונשפטת ]משאב אלקטרוני[ : דמות האם בסיפורת העברית במפנה 

 ( 002463270. )2017הקיבוץ המאוחד, תשע"ז  : Tel Aviv .האלף / סמדר שיפמן

 .אמהֹות בספרות

 .אמהּות בספרות

 .היסטוריה ובקרת -- 21-המאה ה --ספרות מודרנית  ,עברית

 

 

מחבר. החומר והצורה במורה נבוכים לרמב"ם ]משאב אלקטרוני[ / יוסף  -1949יוסף,  ,שטרן
מורה נבוכים לרמב"ם ]משאב אלקטרוני[[. בני מאנגלית: יורם נבון. ]החמר והצורה ב ; שטרן
 ( 002463271. )2017הקיבוץ המאוחד,  : ברק

 .בקרת ופרשנות --משה בן מימון.. מורה נבוכים 

 .עקרי האמונה

 .ימי הבינים --פילוסופיה יהודית 

 .הילומורפיזם



לקטרוני[ : קובץ טוהר, ורד מחבר. חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות )פירארה שי"ד( ]משאב א
סיפורים עברי בן תקופת הדפוס: מהדורה מוערת / ורד טוהר. ]חבור המעשיות והמדרשות 

. 2016וההגדות )פררה שי"ד( ]משאב אלקטרוני[[. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 
(002463272 ) 

 -- (חבור המעשיות והמדרשות וההגדות )ספר

 .וריההיסט --איטליה  --דפוס והדפסה עבריים 

 .איטליה --מעשיות יהודיות 

 .היסטוריה ובקרת --מעשיות יהודיות 

 

 
מחבר. סדקים של חירות ]משאב אלקטרוני[ : גוף מגדר ואידיאולוגיה בחינוך  -1958נתיב, יעל, 

לריקוד בישראל : שתי אתנוגרפיות של חינוך לריקוד / יעל )ילי( נתיב, הודל אופיר ; עורכת: נעמה 
. 2016דקים של חרות ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : קיבוץ המאוחד, תשע"ז צפרוני. ]ס

(002463273 ) 

 .ישראל --למוד והוראה  --מחול 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --מחול 

 ישראל -- מורים למחול

 .ישראל --פעיליות פנאי 

 

 
וריות בישראל / אייל נוה, איל מחבר. עבר בסערה ]משאב אלקטרוני[ : מחלוקות על סוגיות היסט

 ( 002463274[. ]תל אביב[ : )2017נווה. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד ; מכון מופ"ת, ]תשע"ז 

 .היסטוריוגרפיה --שואה 

 .פילוסופיה --ציונות 

 .ישראל -- לאמיות

 .ישראל --לאמיות יהודית 

 .ישראל --ציונות -פוסט

 .היסטוריוגרפיה -- ישראל

 .הערכה --ישראל  --ספרי למוד 

 

 

יהודה מחבר. הפילוסוף המקובל ]משאב אלקטרוני[ : עיונים בספר "קול הנבואה" / יהודה  ,ביטי
 .2016ביטי. ]הפילוסוף המקבל ]משאב אלקטרוני[[. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

(002463275 ) 

 .משנתו --כהן, דוד בן יוסף )הנזיר( 

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 
 הן, דוד בן יוסף )הנזיר(.. קול הנבואהכ

 

 

יעקב מחבר. חלון אל העולם ]משאב אלקטרוני[ : קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית  ,שביט
-עשרה / יעקב שביט, יהודה ריינהרץ. ירושלים : ספריית הילל בן-במזרח אירופה במאה התשע

 ( 002463276. בני ברק : )2017חיים ; הקיבוץ המאוחד, 

 .היסטוריוגרפיה -- אירופה

 .היסטוריוגרפיה ישראלית

 .19-המאה ה -- אירופה --השכלה )תנועה יהודית( 

 .היסטוריונים יהודיים

 .19-המאה ה --היסטוריה ישראלית 
 היסטוריה --ספרים עבריים 

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

 .19-המאה ה --וח חיי הר --אירופה המזרחית  --יהודים 
מחבר. במלכודת הרשע, האדישות והסילוף ]משאב אלקטרוני[ : פעולות  -1940ברנד, דניאל, 



ההצלה של הנזי ויואל ברנד בשואה ומחירן / דניאל ברנד ; עורכת: ד"ר נחמה ברוך. ]במלכדת 
. 2017פרי חמד, ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ס .[[הרשע, האדישות והסלוף ]משאב אלקטרוני

(002463277 ) 

 1906-1964 ,ברנד, יואל

 .ספורים אישיים --בודפסט  --הונגריה  --שואה 

 .בודפסט --הונגריה  --פעלות הצלה  --שואה 

 .בודפסט --הונגריה  --עמידה והתנגדות  --שואה 

 .הונגריה --עמידה והתנגדות  -- שואה

 .הונגריה --פעלות הצלה  --שואה 

 .הנזי ,ברנד

 .קסטנר, ישראל

 .ספורים אישיים --הונגריה  --שואה 

 .הונגריה -- ציונים

 

 

חופש התנועה מרצועת עזה ואליה ערב תכנית  : [לין, יחזקאל מחבר. כלא עזה ]משאב אלקטרוני
. 2005ירושלים : בצלם ; המוקד להגנת הפרט,  .ההתנתקות / מחקר וכתיבה: יחזקאל ליין

(002463304 ) 

 .(עזה )אזור -- ישראל --עה חפש התנו

 .(עזה )אזור --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .מצב כלכלי --עזה )אזור(  --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 

 

יחזקאל מחבר. משטר הכבישים האסורים בגדה המערבית ]משאב אלקטרוני[ / חקר  ,לין
 .2004המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, יחזקאל ליין. ירושלים : בצלם, מרכז  :וכתיבה

(002463305 ) 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --חפש התנועה 

 .יהודה ושומרון -- ישראל --כבישים 

 

 
קדמן, נגה מחבר. משפחות שסועות ]משאב אלקטרוני[ : פירוד משפחות פלסטיניות בשטחים / 

המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, בצלם, מרכז  : תחקיר וכתיבה: נגה קדמן. ירושלים
1999( .002463306 ) 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --משפחות ערביות פלשתינאיות 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --אחוד משפחות 

 

 
/ כתיבה:  3.12.02]משאב אלקטרוני[ : שטין, יעל מחבר. התעללות חיילים בפלסטינים בחברון 

יעל שטיין. ]התעללות חילים בפלשתינאים בחברון ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, מרכז 
 ( 002463307) .2002 ,המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים

 .ארועים -- חברון --ישראל  --התעללות  --ערבים פלשתינאים 

 .חברון -- ישראל --האזרח זכיות  --ערבים פלשתינאים 

 

 
 

  



שימוש באזרחים פלסטינים כבמגינים אנושיים  : [שטין, יעל מחבר. מגן אנושי ]משאב אלקטרוני
בניגוד לצו בג"צ / תחקיר וכתיבה: יעל שטיין. ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות 

 ( 002463308. )2002האדם בשטחים, 

 -2000אנתפאדה, 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --ם זכיות האד

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --הגנה על אזרחים  -- מלחמה

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --מעמד חקי וחקים  --ערבים פלשתינאים 

 

 
זכויות אדם מאז הסכמי אוסלו ]משאב אלקטרוני[ : תמונת מצב / דו"ח משותף של בצלם, מרכז 

הקבוצה הפלסטינית לפיקוח על זכויות האדם. ]זכיות  -לזכויות האדם בשטחים  המידע הישראלי
אדם מאז הסכמי אוסלו ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות 

 ( 002463309. )1996האדם בשטחים ; הקבוצה הפלסטינית לפיקוח על זכויות האדם, 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --זכיות האדם 

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

 .הרשות הפלשתינאית

 

 
סופר, מיכל מחבר. השלמת השכלה למובטלים ככלי להגברת השילוב בשוק העבודה ]משאב 

השלמת השכלה למבטלים ככלי להגברת השלוב בשוק העבודה ]משאב ] .אלקטרוני[ / מיכל סופר
. 2006התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד  : אלקטרוני[[. ירושלים

(002463310 ) 

 .ישראל --השפעת חנוך  --כח עבודה 

 .ישראל -- שרותים --מבטלים 

 

 
כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית ]משאב אלקטרוני[ : בחינת כלים קיימים והצעת 

באזורי עדיפות לאמית ]משאב אלקטרוני[[. כלים חדשים : דו"ח מסכם. ]כלים לעדוד התישבות 
 ( 002463311) .2006גבעתיים : צנובר יועצים, תשס"ז 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --התישבות 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --הגירה פנימית 

 .ישראל --סיוע ממשלתי לתכנון אזורי 

 .גליל --ישראל  --תכנון אזורי 

 .גבנ --ישראל  --תכנון אזורי 

 

 

קהילתי ]משאב אלקטרוני[ / דניאל פלזנשטיין. ]פתוח -דניאל מחבר. פיתוח כלכלי ,פלזנשטין
קהלתי ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף -כלכלי

 ( 002463312. )2008למחקר, תכנון והכשרה, תשס"ח 

 .ישראל --פתוח קהלתי 

 .ישראל --פתוח כלכלי 

 .ישראל --ארגון קהלתי 

 .ישראל -- הבטים כלכליים --ארגון קהלתי 

 .ישראל --עובדים סוציאליים 

 

 
 

  



ההיפוך ביחס לכיבוש ]משאב אלקטרוני[ : אתגר חדש לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. 
 ( 002463313. )2007]ההפוך ביחס לכבוש ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : מכון ראות, 

 (עהתנו)חמאס 

 .ישראל --בטחון לאמי 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .הצעות ותכניות --פוליטיקה וממשל  --שומרון ועזה  ,יהודה

 

 

A410.3 מנד.לע תשע"ב 
הכרת ערך עצמו, שאיפות,  -מנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחה מחבר. לעלות : התכבדות 

תרגילים מעשיים( / ... )"ל... עם דרך עבודה "קנאת סופרים", שמחה, עלפי מקורות בתורה ובחז
מאתי אלכסנדר אריה )בן(... שמחה מנדלבוים ; בעריכת... חיים אייזיק טיקוצקי. ירושלים : 

 ( 001228755. )2012]המחבר[, תשע"ב 

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 .יהדות --נפש 

 (מדות טובות )יהדות

 .מדריכים -- מוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 מונ.נס תשע"ב 028

מחבר. הנסיכה שלבשה שקית ניר / רוברט מאנץ' ; איורים: מייקל  -1945מונש, רוברט, 
. 2012מאי, -אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד : טל-רונית רוקאס. תל :מרצ'נסקו ; מאנגלית

(002457603 ) 

 .ספרות ילדים ונער --נסיכות 

 .ספרות ילדים ונער --פמיניזם 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 אהר.הש תשל"ח 155.333

ורדינה מחבר. השפעת דעות מסורתיות או ליברליות על הפחד מפני הצלחה ועל בחירת  ,אהרני
צוע אצל נשים / הוגש על ידי ורדינה אהרוני. ]השפעת דעות מסרתיות או ליברליות על הפחד מק

 ( 002462491. )1978מפני הצלחה ועל בחירת מקצוע אצל נשים[. תשל"ח 

 .פחד מהצלחה

 .הכונה מקצועית --נשים 

 .הבטים פסיכולוגיים --תעסוקה  --נשים 

 .הבטים פסיכולוגיים --שאיפות מקצועיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --פקידי המינים ת
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אלע.קש תשל"ח 155.41315
אלעזר, תלמה מחבר. הקשר בין מושגים משותפים בתחום התמיסות והטמפרטורה והשפעת אמון 

על התפתחות בשני תחומים / מוגש ע"י תלמה אלעזר. ]הקשר בין משגים משתפים בתחום 
 ( 002462601. )1978ון על התפתחות בשני תחומים[. התמיסות והטמפרטורה והשפעת אמ

 .משגים, למידה

 .קוגניטיביות אצל ילדים
 ספרייה :

Psychology 



 בית.פת תשל"ח 155.5192

 -השואה בין בני נוער בעיר לבני נוער בקבוץ / נינה ביתן. ]פתיחות  -נינה מחבר. פתיחות  ,ביתן

 ( 002462518. )1978 השואה בין בני נער בעיר לבני נער בקבוץ[. תשל"ח

 .קבלה חברתית

 .חשיפה עצמית בגיל ההתבגרות

 .פסיכולוגיה -- קבוצים --ישראל  --נער 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --נער עירוני 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 דקל.דמ תשל"ח 158.6

דמיון בין ציונים בשאלוני נטיות כמדד לגיבוש הנטיות המקצועיות / הוגש <<ה> .רנה מחבר ,דקל
דמיון בין ציונים בשאלוני נטיות כמדד לגבוש הנטיות המקצועיות[. <<ה>] .ידי רינה דקל על

 ( 002462490. )1978תשל"ח 

 .שאלוני נטיות

 (ציונים והערכה )תלמידים

 .הערכה -- מבדקים --שאיפות מקצועיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --הכונה מקצועית 

 .הבטים פסיכולוגיים --שאיפות מקצועיות 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אסל.הי תשע"ח 297

אשר ומאיר חטינה. ירושלים : הוצאת -היסטוריה, דת, תרבות / בעריכת: מאיר בר :האסלאם 
 ( 002462839. )2017ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 

 .אסלאם

 .כתות ,אסלאם

 .'חדית

 .אסלאם --מיסטיקה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 תוד.בי תשע"ז 305.4

 -עידית אלפנדרי  /דעה בין משבר להתעצמות : כתיבה אינטרדיסציפלינרית על נשים ומגדר תו
נפתלי ; ערכו והביאו לדפוס: דבי איילון -עורכת ; תרגום מאנגלית של פרקים א, ב: ד"ר מיכל בן

אביב, -. תל אביב : אוניברסיטת תל2017ולאה שניר. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד ; תשע"ז 
(002457026 ) 

 .פמיניזם

 .תפקידי המינים

 .זהות מגדרית

 .מצב חברתי --נשים 

 .זהות --ישראל  --נשים אתיופיות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 
 



 טפו.בה תשע"ח 306.874
טיפול בהורות : גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם / עורכת: אסתר 

 ( 002457214. )2017ע"ח קרית ביאליק : אח, תש .[כהן. ]טפול בהורות

 .פסיכותרפיה של משפחות

 .השתתפות הורים --פסיכותרפיה של ילדים 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורות 

 .הורים, השפעה

 .הורים וילדים

 (פסיכולוגיה)התקשרות 

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( אצל ילדים
 ספרייה :

Education 

 

 

 שיפ.עמ תשס"א 306.874
ות של מתבגרים כלפי הורות והקשר שלהן להערכתם את שיפטן, רחל מחבר. עמדות ואמונ

 ( 002462211. )2001הוריהם / רחל שיפטן. 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורים וילדים 

 .פסיכולוגיה של מתבגרים

 .עמדות --מתבגרים 

 .דעת קהל --הורות 

 .הבטים פסיכולוגיים --הורות 

 .הורים ומתבגרים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 תשע"זאופ.יו  362.28

מסע אישי וחברתי /  - אופנבכר, רועי מחבר. יותר מאחד, פחות משניים : על אחים למתאבדים
שמן : מודן, -רועי אופנבכר ; עריכה: שולמית דוידוביץ. ]יותר מאחד, פחות משנים[. מושב בן

[2017( .]002460782 ) 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --התאבדות 

 .ם במשפחהיחסי --ישראל  --מתאבדים 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --אחאים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --אחאים 

 .הבטים פסיכולוגיים --מות  --אחאים 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

 היל.חנ תשע"א 371.102

-חנוך עם חיוך[. תל] .הילמן, עליזה מחבר. חינוך עם חיוך / עליזה הילמן ; איורים: שוקי אלוני

 ( 002459922[. )2011אביב : גוונים, ]תשע"א 

 .פתגמים

 .הומור בחנוך

 .הומור --הנעה בחנוך 

 .הומור --כתה, נהול 

 .הומור -- משמעת בבתי ספר

 .הומור --מורים ותלמידים, יחסים 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 לנג.נו תשע"ו 371.1024
ובעיות לנגברג, פנינה מחבר. הנופלים בין הכיסאות : דרכים חיוביות להתמודדות עם משמעת 

. 2015התנהגות בכיתה / פנינה לנגברג. ]הנופלם בין הכסאות[. קרית ביאליק : אח, תשע"ו 

(002418303 ) 

 .מדריכים --נהול  ,כתה

 .מדריכים --משמעת אצל ילדים 

 .כתה, אוירה

 .משמעת בבתי ספר

 .פסיכולוגיה חנוכית

 .הערכה -- הפרעות התנהגות אצל ילדים
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 שר.משח תשע"ב 371.337
משחקים קלים ומהנים לפיתוח האינטליגנציה /  101שר, ברברה מחבר. משחקים חכמים : 

כהן. קרית ביאליק : אח, תשע"ב -ברברה שר ; איורים: ראלף בטלר ; מאנגלית: יונת דלסקי

2011( .002459918 ) 

 .משחקים חנוכיים

 .פעיליות פנאי משפחתיות
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

  



 

 מנח.הס תשל"ח-בן 371.9046
בן מנחם, עליזה מחבר. הסתגלות ילדים בעלי פגור קל בשתי מסגרות של חנוך מיוחד : כתה 

מקדמת ובית ספר מיוחד / בן מנחם עליזה. ]הסתגלות ילדים בעלי פגור קל בשתי מסגרות של 

 ( 002462510. )1978חנוך מיחד[. תשל"ח 

 .הסתגלות )פסיכולוגיה( אצל ילדים

 .חנוך מיחד

 .הבטים פסיכולוגיים --חנוך  --ילדים מגבלים בשכלם 

 .הבטים פסיכולוגיים --פגור שכלי 

 .הבטים פסיכולוגיים --שלוב מגבלים בחנוך 

 (חנוך)כתה ה 

 (כתה ו )חנוך
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 און.יח תשל"ח-בר 371.93

על ידי מורים לעתיד  הניתן (Causal attribution) און, חנה מחבר. הייחוס הסיבתי-בר

היחוס ] .און-להתנהגויות שונות של תלמידים טעוני טיפוח ומבוססים / מוגש על ידי חנה בר

הנתן על ידי מורים לעתיד להתנהגיות שונות של תלמידים טעוני  (Causal attribution) הסבתי

 ( 002462578טפוח ומבססים[. תשל"ח. )

 (יחוס )פסיכולוגיה חברתית

 .דעת קהל --טפוח, ילדים טעוני 

 .עמדות --פרחי הוראה 

 .עמדות --מורים לילדים טעוני טפוח 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אמת.אפ תשל"ח 371.94
אמתי, אשר מחבר. איפיון הילד המתאים לקבלת סיוע ב"כיתה טיפולית" והדרך לאיתורו / מוגש 

. 1978והדרך לאתורו[.  "יתעל ידי אשר אמיתי. ]אפיון הילד המתאים לקבלת סיוע ב"כתה טפול

(002462588 ) 

 .ישראל -- (חנוך )יסודי --טעוני טפוח, ילדים 

 .זהוי --טעוני טפוח, ילדים 

 .כתה טפולית
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 ול.עד תשע"ח 591.513
ול, פרנס דה מחבר. עד כמה החיות חכמות? והאם אנחנו חכמים מספיק להבין זאת? / פראנס דה 

 ( 002459575[. )2018שמן : מודן, ]-יצן לפידות. מושב בןמאנגלית: נ ; ואל

 .אינטליגנציה של בעלי חיים

 .פסיכולוגיה משוה
 ספרייה :

Life Sciences 



 

 

 פרי.הת תשמ"ג 613.94019

התנהגות מניעת הריון כפונקציה של מספר מדדי אוטונומיה של האשה  .פיאמנטה, ענת מחבר-פרי

 ( 002462286. )1983ידי ענת פיאמנטה. -/ מוגשת על

 .הבטים פסיכולוגיים --מניעת הריון 

 .הבטים פסיכולוגיים --ילודה, פקוח 

 (אוטונומיה )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים -- בריאות והיגינה --נשים 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 למצ.מק תשע"ח 616.8914
לפנדרי ; אחרית למצוא מקום לנפש : אבני יסוד בעבודה סוציאלית פסיכודינמית / עורך: רוני א

 ( 002460559) .2018דבר: משה הלוי ספירו. ]למצא מקום לנפש[. ירושלים : כרמל, תשע"ח 

 .פסיכותרפיה פסיכודינמית

 .ארועים -- פסיכותרפיה פסיכודינמית

 .ישראל --פסיכותרפיסט וחולה 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --עבודה סוציאלית 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --עובדים סוציאליים 

 .ישראל --הדרכה  -- עובדים סוציאליים

 .ישראל --פסיכולינגויסטיקה 

 .הבטים פסיכולוגיים --עברית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 אשד.הש תשל"ח 618.24019
זוג / -אשד, אנה מחבר. השפעת הכנה מוקדמת ללידה על קבוצות נשים וקבוצות נשים עם בני

זוג[. -ה מקדמת ללדה על קבוצות נשים וקבוצות נשים עם בנימוגשת ע"י אנה אשד. ]השפעת הכנ

1978( .002462596 ) 

 .למוד והוראה --לדה 

 .הבטים פסיכולוגיים --אבהות 

 .הבטים פסיכולוגיים --אמהּות 

 .פסיכולוגיה -- (אבות )לילדים

 .פסיכולוגיה --אמהֹות 

 .פסיכולוגיה -- בני זוג
 ספרייה :

Psychology 

 

 

  



 

 תשע"חקונ.חו  649.51

צילום: דנה ישראלי ;  ; קונאו, רנת מחבר מאייר. חוגגים ויוצרים : סביב חגי ישראל / רינת קונאו

 ( 002457263. )2017איורים: רינת קונאו. ]רעננה[ : נשומה, תשע"ח 

 .מדריכים --מלאכת יד 

 .פעיליות יצירתיות ועבודות בישיבה

 .מועדים
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 תשע"ז לוי.תש 701.15
מחבר. תשוקת המבט : עיונים באמנות ובפסיכואנליזה / איתמר לוי. תל אביב  1949לוי, איתמר, 

 ( 002462189. )2017: רסלינג, 

 .פסיכואנליזה ואמנות

 .פסיכולוגיה -- אמנות

 .הבטים פסיכולוגיים --ציור 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 גוט.מר תשע"ו 704.94329
פי הממצא הארכאולוגי בישראל ובשכנותיה, -הכבשים בעבר על גוטוין, אלישע מחבר. מראה

פי הממצא -במסופוטמיה ובארצות הים התיכון / אלישע גוטויין. ]מראה הכבשים בעבר על
הארכיאולוגי בישראל ובשכנותיה, במסופוטמיה ובארצות הים התיכון[. ]בית דגן[ : מינהל 

 ( 002432738. )2016מרכז וולקני, תשע"ו  -המחקר החקלאי 

 .צאן באמנות

 .היסטוריה --ישראל  --צאן 

 .היסטוריה --המזרח התיכון  --צאן 

 .היסטוריה --ישראל  --גזעי צאן 

 .היסטוריה --המזרח התיכון  --גזעי צאן 

 .עתיקות -- ישראל

 .עתיקות -- המזרח התיכון
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 לנד.קו תשס"ז 704.9484

משה מירסקי.  :"ך בראי המכחול / חסידה לנדאו ; עיצוב והפקהלנדאו, חסידה אמן. קול התנ

 ( 002459181. )2006שלוחות : משפחת לנדאו, ]תשס"ז[ 

 חסידה ,לנדאו

 .איורים -- --תנ"ך 

 .באמנות -- --תנ"ך 

Bible -- Illustrations. 

Bible -- In art. 
 ספרייה :

Judaica 



 

 

 לאה.לש תשע"ח 808.8
ט לואיס סטיבנסון, ולטר בנימין, גארנט קדוגן, וירג'יניה וולף, הנרי לאהוב, לשוטט, להפליג / רובר

אנמרי בארטפלד, הראל קין, יהונתן דיין,  :(דייוויד תורו, גי דה מופסאן ; מתרגמים )לפי סדר א"ב
יותם בנשלום, רעות בן יעקב ; עורך ומוציא לאור: אוריאל קון. ]לאהב, לשוטט, להפליג[. 

 ספרייה :( 002459090) .2017ת, ]תשע"ח[ ]ירושלים[ : תשע נשמו

Literature 

 

 

 לונ.לה תשע"ח 818.5

ג'ק מחבר. להבעיר מדורה )פעמיים( / ג'ק לונדון ; מאנגלית: עודד וולקשטיין ; אחרית  ,לונדון

תשע"ח[ ] ,דבר מאת יוחאי ג'רפי ; עורך ומוציא לאור: אוריאל קון. ]ירושלים[ : תשע נשמות

 ספרייה :( 002459053. )2017

Literature 

 

 

 מונ.יר תשע"ח 819.85

אורטל אריכה. חבל  :מונרו, אליס מחבר. הירחים של יופיטר : סיפורים / אליס מונרו ; מאנגלית

 ספרייה :( 002462210[. )2017ביתן, ]תשע"ח -מודיעין : כנרת, זמורה

Literature 

 

 

 אחמ)אחמ( תשע"ז 828.99624
ל גולה בארץ ישראל / אדם אחמד ; מאנגלית: אחמד, אדם מחבר. מדארפור לתל אביב : סיפורו ש

 .[2017רחביה ברמן ; עריכה: רחביה ברמן. ]מדרפור לתל אביב[. ]ישראל[ : ]אדם אחמד[, ]

(002456457 ) 
 אדם, אחמד

 .ביוגרפיה --דרפור  --סודאן  --פליטים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --מדיניות ממשלתית  -- פליטים

 .ביוגרפיה -- שראלי --עובדים זרים אפריקניים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 לוד.נז תשע"ח 853.914

עריכה: אברם קנטור  ; מחבר. נזירה / מרקו לודולי ; מאיטלקית: ארנו בר -1956לודולי, מרקו, 

 ( 002459044. )2017ונגה אלבלך. בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ח 

 .ספרת --איטליה  --נזירֹות 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 רוד.בנ תשע"ח 861.6

ויקטור  / (2016-1979מחבר. בניחוח מוזר של עולם : )שירים  -1955רודריגז נוניס, ויקטור, 

 ספרייה :( 002456735) .2017רודריגס נונייס ; מספרדית: טל ניצן. חיפה : פרדס, תשע"ח 

Literature 



 

 

 קיק.שב תשע"ח 878

וס קיקרו ; תרגם והוסיף הערות ומבוא: נאומים / מרקוס טולי 17מרקוס טוליוס מחבר.  ,קיקרו

 ( 002462190. )2017משה ליפשיץ. ירושלים : כרמל, תשע"ח 

 .קיקרו, מרקוס טוליוס

 .חבורים קדומים --פילוסופיה עתיקה 

 .היסטוריה ובקרת --תרגומים לעברית  --פילוסופיה עתיקה 

 .תרגומים לעברית --נאומים והרצאות, לטינית 

 .רפובליקה ,לפנה"ס 30-לפנה"ס 265 --היסטוריה  --רומי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 אוס.אר תשע"ח 917.9403

שחר ברם ;  :מחבר. ארץ שמועט בה הגשם / מרי אוסטין ; מאנגלית 1868-1934אוסטין, מרי, 

 ( 002459051. )2017רישומים: צביקה לחמן. רעננה : אבן חושן, תשע"ח 

 .קליפורניה --ידיעת הטבע 

 .תאור וסיור -- קליפורניה
 ספרייה :

Literature 

 

 

(A)E323.1 סמו.לא תשע"ז 

/ סמי  2015יהודים בישראל -סמי מחבר. לא שוברים את הכלים : מדד יחסי ערבים ,סמוחה

 ( 002460097. )2017חיפה : פרדס, תשע"ז  .סמוחה

 .סטטיסטיקה -- ישראל --ערבים פלשתינאים 

 -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .דעת קהל --ישראל  --שתינאים ערבים פל

 .עמדות --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- מדיניות ממשלתית --ערבים פלשתינאים 

 .פוליטיקה וממשל --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- יחסי יהודים וערבים

 .ישראל --סקרי דעת קהל 

 .עמדות --ישראל  --יהודים 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --יהודים 

 .יחסים אתניים --ל ישרא

 .21-המאה ה --מצב חברתי  --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

A12 אלא.בס תשע"ח 

גיא מחבר. בסתר עליון : חיי אמונה במציאות משתנה / גיא אלאלוף. ]ירושלים[ : דברי  ,אלאלוף

 ( 002459684. )2017שיר, תשע"ח 

 (אמונה )יהדות

 .יהדות והעולם המודרני
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A12 כחי.עק תשע"ב 

יעקב מחבר. עיקרי האמונה : גלויי חכמינו... לדעת את הדרך הנכונה והאמיתית בעבודת  ,כחי
השם... הומלץ ע"י גדולי ישראל גם לקרוא את הדברים בליל הסדר לקיים מצות "והגדת לבנך" 

 ( 001228713) .[?ב כוחי, ]תשע"בבמהודר / ר' יעקב כוחי. ]עקרי האמונה[. ]בני ברק?[ : ר' יעק

 .עקרי האמונה

 .מצות ספור יציאת מצרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A19 אדו)בקר( תשע"ז 

מחבר. חינוך לעצמאות מחשבתית : הרצאות ושיחות עם הלמוט  1903-1969תאודור ו,  ,אדורנו

ף אנגרמן ; תאודור ו' אדורנו ; תרגום, אחרית דבר ועריכה מדעית: אס / 1969-1959 ,בקר
גרד קאדלבאך. ]חנוך לעצמאות מחשבתית[. ]בני ברק[ :  -הקדמת עורך המהדורה הגרמנית 

 ( 002460784. )2017הקיבוץ המאוחד ; ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות -- 1903-1969 ,אדורנו, תאודור ו

 .20-המאה ה --גרמניה )מערבית(  --פילוסופים יהודיים 

 .20-המאה ה --גרמניה )מערבית(  --פיה יהודית פילוסו

 .פילוסופיה -- חנוך
 20-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה )מערבית(  --חנוך 

 (גרמניה )מערבית --הבטים פוליטיים  --חנוך 

 .(מערבית)גרמניה  --למוד והוראה  --מחשבה וחשיבה 

 .(מערבית)גרמניה  --למוד והוראה  --חשיבה בקרתית 
 ספרייה :

Education 

 

 

A19 גול.צו תשל"א 

 ,המחבר : Paris ... צו די הייכן פון יידישן גייסט / א. גאלאמב1888-1982אברהם יצחק,  ,גולומב

 ( 002463015. )1971תשל"א 

 .20-המאה ה --פילוסופים יהודיים 

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 



 

A19 קוק.מצ תשע"ח 
מחבר. מציאות קטן : פנקס ביכורים / של... הרב אברהם יצחק הכהן קוק...  קוק, אברהם יצחק

עורך ראשי: הראל  ; תרנ"ה, בעת כהנו כרבה של זיימל שבליטא-שכתב בצעירותו בשנים תרמ"ט
כהן... ; ראשי מערכת: אליעזר קליין, חיים אורי קוטלר, יעקב רינשמידט. ירושלים : מגיד ; בית 

 ( 002460677. )2018שע"ח אל : מאבני המקום, ת

 .קוק, אברהם יצחק

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 .היסטוריה --זימל  -- ליטא --יהודים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A37 ברז.או תשס"ב 

יוסף צבי מחבר. אוצרות הברכה : מצות קריאת שמע : כולל: אוצר ידיעות נרחב ובירורי  ,ברזל

יוסף  :נו הראשונים והאחרונים / יוסף צבי ברזל. בני ברק ענינים, אוצר דברי מחשבה, מאת רבותי

 ( 002462188[. )2002צבי ברזל, תשס"ב ]

 -- .קריאת שמע --תפלות. 

 .הלכה -- --קריאת שמע  -- .תפלות

 .דרשות -- --קריאת שמע  --תפלות. 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --קריאת שמע  --תפלות. 

 .מאמרים -- -- קריאת שמע --תפלות. 

 .מצוות

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 מזר.הפ תשע"ז 

יעקב בן בנימין מחבר. הפסק בתפילה : אוצר פסקי הלכות בענין עניית דברים שבקדושה  ,מזרחי

מלוקט  : באמצע התפילה ושאר דיני הפסק בתפילה... בענין טעות והנהגה נכונה בשעת התפילה

תורת חכם ברוך,  ,יוסף, המשנה ברורה, בן איש חי, כף החיים, אור לציון מפסקי... רבינו עובדיה

ע"י[ יעקב ב"ר בנימין ] ...ילקוט יוסף, הלכה ברורה, דעת נוטה, פסקי תשובות... / נלקט ונערך

 ( 002462806) .מזרחי. ]הפסק בתפלה[. ירושלים : יעקב מזרחי, תשע"ז

 .הלכה --תפלה 

 .הלכה --הפסק 

 .כההל -- טעיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A45 טיט.חד תשס"ה 

אהרן בן משה מחבר. חידושי תורה : והוא... פלפולים ודרושים... ודברי מוסר...  ,טיטלבוים
בשלשת העמודים: תורה, עבודה וגמילות חסדים... הדקרכה והשקפה בעניני צניעות, אמונות 

מידי וחסידי סאטמאר מרחבי ודעות... בארבעה ימי ביקור לקראת שבת התוועדות שע"י תל
אייראפע בעיר הבירה לאנדאן, שב"ק פרשת פקודי )שקלים( שנת תשס"ה... / ששמענו מאת מרן 

הגאב"ד קרית יואל שליט"א ]ר' אהרן טיטלבוים[. ]חדושי תורה[. לאנדאן : ועד להוצאת ספרי 

 ( 001227415[. )2005כ"ק הגאב"ד שליט"א, תשס"ה ]

 .פהאירו -- (סטמר )חסידות

 .דרשות

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A51 יו.ספ תשנ-בר"- 

בהתאם לספר  ,יוסף, מרדכי מחבר. ספר המפתחות : לתרי"ג מצוות ולהלכותיהן בזמן הזה-בר
המצוות הקצר של החפץ חיים ולפי פרשיות השבוע... תוכן המצוות והענינים לפי הפרשיות 

?[. -ב"ר יוסף )פלדרבאום(. ב"ב : מכון מרדכי, ]תשנ" ידי הרב מ.-בהרחבה / נערך... על

(001227624 ) 

 .מפתחות --הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. ספר המצוות הקצר 

 .מפתחות -- מנין --מצוות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A54 אהר.אר תשע"ז 
יוצא לאור מחדש אהרן בן יעקב, הכהן, מלוניל מחבר. ארחות חיים / לרבנו אהרן הכהן )מלוניל( ; 

ע"פ כתבי יד ודפוסים ישנים, בצרוף מבואות, שינויי נוסחאות, מקורות, ביאורים ומפתחות, עורך 

מרכז שפירא : אור עציון  .ראשי: הרב שלום יהודה קליין ; עריכה וביקורת: הרב יוסף נעם רמון
 002462643. )-[2017]ספרי איכות תורניים, המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ', תשע"ז 

) 
 אהרן בן יעקב, הכהן, מלוניל.. ארחות חיים

 -- (כל בו )ספר

 .1565- --הלכה 

 (הלכה )מתחום ארח חיים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A67 מרג.יל תשע"ח 
מרגליות, ישראל אריה יצחק מחבר. ילקוט איים רבים : בעניני אמונת חכמים... : דברים... 

דיקים ואמונה בחכמים שבכל דור... מעלת הדבקות... ונסיעה הלבבות להכרת מעלת הצ ...לעורר
אליהם... / נערך ונסדר ע"י ישראל אריה יצחק מרגליות. מהדורה שניה.. תל אביב : ישראל אריה 

 ( 002462041יצחק מרגליות, תשע"ח. )

 .דבקות בצדיקים

 .אמונת חכמים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A67 ציט.מב תשע"ח 

מחבר. מבוא לחסידות ולדרכה של חב"ד : מושגי יסוד בחסידות; חייו  1871-1942הלל,  ,ציטלין
ופועלו של הרב מליאדי; שיחות על חב"ד / מאת הלל צייטלין ; תרגום לעברית: שלום דובער 

 ( 002459713) .2017טייכטל ; עריכה: לוי יצחק הולצמן. ]כפר חב"ד[ : ]יריד החסידות[, תשע"ח 
 מלדישניאור זלמן בן ברוך, 

 .פילוסופיה --חסידות 

 .פילוסופיה --חסידות( )חב"ד 

 .ביוגרפיה -- (חב"ד )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A012 תרצ"ח (גינ)ריב 

צוזאמענגעשטעלט פון  / 1892-1937. שאול גינזבורג ביבליאגראפיע 1895-1968ריבקינד, יצחק, 
. 1938יוביליי קאמיטעט, תרצ"ח יאהריגער -70יצחק ריבקינד. ניו יארק : שאול גינזבורג 

(002462123 ) 

 1866-1940 ,גינזבורג, שאול
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A012 תש"א (קהן)ישו 

צוזאמענגעשטעלט פון  / (ישורין, יפים. אב. קאהאן ביבליאגראפיע : )מיט ביאגראפישע דאטעס

 ( 002462124) .1941יעפים ישורין. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 .ביבליוגרפיה -- 1860-1951קהן, אברהם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A077 יעק תשע"ב-בית 

מכון בית יעקב למורות )ירושלים(. "שמעי בת וראי" : תקנון מכון בית יעקב למורות ירושלים.  .

 ( 001225195ירושלים : מכון בית יעקב למורות, ]תשע"ב?[. )

 (מכון בית יעקב למורות )ירושלים

 (יעקב )רשת בתי ספר לבנות : ירושליםבית 

 .ישראל --חנוך )תיכוני(  -- חרדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A077.3 דרשו תשע"ב 

 ---דרשו השם ועזו, קרן עולמית לחזוק ועדוד למוד התורה )ירושלים(. תכלית יציאת מצרים .
"ס במחזור הקודם קבלת התורה : גליון מיוחד לסיכום פעילות הארגון העולמי דרשו, מסיום הש

תוכניות ומסלולי הלימוד שבהם השתתפו עד כה  14-בתשס"ה ועד לאירועי סיומי דרשו תשע"ב, ב

 ( 001228549תשע"ב. ) ,למעלה ממאה אלף נבחנים בכל רחבי תבל... ]ירושלים[ : דרשו

 .הדף היומי

 .תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.3 שיק.סד תשל"ו 

חבר. סדר דרך הלמוד : על פי דעת... רבי נחמן מברסלב / ]ליקט ר' אליעזר אליעזר שלמה מ ,שיק

 :ברק -נחמן מברסלב[ ; גם הוספנו התעוררות ללימוד שו"ע בכל יום. בני’ שלמה שיק מכתבי ר

 ( 002358359חסידי ברסלב, תשל"ו )
 נחמן בן שמחה, מברסלב

 .למוד והוראה --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A078.1 דרש.סד תשע"א 

קרן עולמית לחזוק ועדוד למוד התורה )ירושלים(. סדר הכנה : לקט מדברי  -דרשו השם ועזו  .
רבותינו ודברי הדרכה שנשמעו בכנסי סדר הכנה של דרשו לבני הישיבות מסיימי ישיבות קטנות 

לימוד התורה, קרן עולמית לעידוד וחיזוק  -העולים לישיבות גדולות. ירושלים : דרשו ד' ועוזו 

 ( 001224583]תשע"א[. )

 .ישיבות

 .תלמוד תורה

 .ארחות חיים --תלמידי ישיבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A078.1 מיר תשע"ז 

ישיבת מיר  : לא פסקה ישיבה : דינר מאתיים ישיבת מיר תשע"ז / כתיבה א. פולק. ירושלים

 ספרייה :( 002462811ירושלים, תשע"ז. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 גר.דב תשס"זא 

אגרות קודש, מילי דקידושין, אגרות אבות, ברכת המזון. ]אגרא דבי הלולא[.  : אגרא דבי הילולא

 ( 002358521פרנקל[, תשס"ז. )] : [?]בני ברק
 והבה, מנחם מנדל בן טובי

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A092 גר.ווי תשכ"א 

 .אביב : י-ייכענונגען / יוסף גאר. תלווידערקלאנגען : אויטאביאגראפישע פארצ .-1905 ,גר, יוסף

 ( 002462613. )1961ל. פרץ, תשכ"א 

 -1905 ,גר, יוסף
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A092 גרוס.דג תש"ן 

אליעזר יחזקאל מחבר. קובץ דגל הזהב : סיפורים ... שמועות ועדויות מארחות חייהם  ,גרוסמן
גרוסמן. ]קבץ דגל הזהב[. חיפה : ]מוציא לאור של אבות המשפחה... / מאת נכדם אליעזר יחזקאל 

 ( 002364612לא ידוע[, הקד' תש"ן. )
 גרוסמן, פרדיל שפרה

 (משפחה)גרוסמן 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A092 מלמ)משה( תשמ"ד 
משה מעלמאן : זיין לעבן און שאפן, אפשאצונגען און זכרונות. ירושלים : די משפחה און 

 ( 002463003. )1984ן מפ"ם, געזעלשאפטלעכער קאמיטעט פו

 .משה ,מלמן
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A092 סלו.צו תשע"ג 

מאנטרעאל : המחבר,  .קאהן-קהן, גרוניה. צוואנציקסטער יארהונדערט / גרוניא סלוצקי-סלוצקי

 ספרייה :( 002462617. )2013

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A092 פיל.יי תש"ל 

אביב : ל. קנאי, -ער וועלט / יעקב פילאווסקי. תלא ייד אויף ד .1898-1969 ,פילובסקי, יעקב

 ( 002462615) .1970תש"ל 

 1898-1969 ,פילובסקי, יעקב
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

A092 תשע"ג (פרנ)פרנ 
פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליב. באר בשדה : ... פרקי תהלים ומשניות הנהוגים לאומרם 

ספת קוים קצרים וזכרונות נעימים מדמות אבי מורי ביום השבעה, השלושים והיארצייט, בתו
הכ"מ ר' חיים יהודה לייב בן ר' נחום יצחק שמעון פראנק... / ]ברוך מרדכי פרנק[. ]ירושלים[ : 

 ( 002361287מכון באר בשדה, תשע"ג. )
 1943-2012פרנק, חיים יהודה ליב בן נחום יצחק שמעון, 

 -- .חולים ומתים --תפלות. 

 .ביוגרפיה --ירושלים  --שראל י --חרדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A102 ארם.שא תשס"ו 
ארם צובה, מרדכי מחבר. שאלה של חיים / מרדכי ארם צובא. ירושלים : ארגון צוהר, תשס"ו. 

(002460391 ) 

 .מוסר

 (אמונה )יהדות

 .עבודה ואהבה --אלקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A102 לוי.אח תשע"ג 
: ספר יהדות, המלמד לעומק על היהדות... בשפה השווה לכל נפש... / עריכה: אחי, שמע רגע! 

 ( 002358320יצחק לוי... ]ישראל[ : דינמי, ]תשע"ג?[. )

 .קרוב ליהדות

 .חבורים בעד ונגד -- יהדות

 .חבורים פופולריים --יהדות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A102 קרו.במ תשע"ז 

ישעיהו קרונמן  / לה : סקירת סוגיות יסוד במחשבת ישראלקרונמן, ישעיהו מחבר. במחשבה תחי

 ( 002460404) .2017אורן. ]במחשבה תחלה[. אזור : ספרי צמרת, תשע"ז -; עריכה: גילי תל

 .מחשבת ישראל

 (אמונה )יהדות

 .צדוק הדין

 .טעמים -- מצוות

 .יהדות --הבטים דתיים  --חיים 

 .תפלה במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 
 

  



 

A108.1 גול.צו תשל"ד 

גאלאמב. תל אביב : י.ל.  ... צו די טיפן פון יידישן געדאנק / א1888-1982גולומב, אברהם יצחק, 
 ( 002463014פרץ, תשל"ד. )

 .יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A108.1 רנד.שי תשמ"ה 

ראנד... יצחק  'רנד, משה אליקים בריעה מחבר. זכרון / לר' משה אליקים בריעה בן ר' ארי
 ( 002369018]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשמ"ה[. )

 .בריה"מ --רדיפות  -- יהודים

 .שירה --בריה"מ  --רדיפות  --יהודים 

 .סיביר --רוסיה )פדרציה(  --אסירים במחנות רכוז 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A127 ויס.שי תשע"ז 
יבואר כל עניני הנשמה הטהורה... למה באה ויס, שלמה בן משה מחבר. שימו לב אל הנשמה : בו 

ביתר עילית : מכון שימו לב אל  .כלל לעולם והיכן משכנה ומה תפקידה / מאת שלמה הכהן ווייס
 ( 002459782. )-[2017הנשמה, תשע"ז ]

 .יהדות -- נפש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A127 קסט.עו תשע"ג 
עריכת קטעים מספר הזוהר: ברוך דוד  העולם שאחרי : על פי המקורות וסיפורים אישיים /

 002459403. )2012ליקוט ועריכת מקורות: אורית מרטין. קרית גת : דני ספרים, תשע"ג  ; קסטנר
) 

 .יהדות --הבטים דתיים  --מות 

 .חזרה לחיים ממות קליני

 .ספורי מעשיות --יהדות  -- השארות הנפש

 .גלגול נשמות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A127 תשע"ח שור.דע 

איתמר מחבר. דע את נשמתך : בו יבואר דרכי רבותינו ז"ל לגילוי נשמת האדם / מבעל  ,שורץ
 : [מחבר ספר 'בלבבי משכן אבנה' ]ר' איתמר שורץ[ ; נכתב ונערך מתוך סרטי הקלטה. ]ירושלים

 ( 002460401[. )2017מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ח ]

 .יהדות -- נפש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A129.2 כשר.על תשע"ח 

חנה  / חנה מחבר. עליון על כל הגויים : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר ,כשר
 ( 002460394. )2018כשר. תל אביב : אדרא, תשע"ח 

 .בחירת עם ישראל

 .היסטוריה -- פילוסופיה יהודית
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

A309 תפלה תשע"ב 

 .[?ק התפילה. ]תפלה[. ]ירושלים?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"בתפילה : לקט עצות לחיזו

(001227993 ) 

 .תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.6 ברז.בי תשע"ד 
ברזל, חיים עזרא מחבר. בינת חיים : על סדר התפילה: שמונה עשרה / נערך מכתבי אבינו... רבי 

[. 2013ברק : ]יוסף צבי ברזל[, תשע"ד ] חיים עזרא ברזל ; ]העורך: הרב יוסף צבי ברזל[. בני
(002462048 ) 

 ברזל, חיים עזרא

 .באורים -- -- (שמונה עשרה )תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.6 ברז.טו תשע"ז 
ברזל, יוסף צבי מחבר. טוב להודות לה' : עיונים וביאורים בברכת ההודאה ובמצות התפילה / 

 ( 002462050) .ני ברק : יוסף צבי ברזל, תשע"זיוסף צבי ברזל. ]טוב להודות לשם[. ב

 .באורים -- -- (שמונה עשרה )תפלה

 .תפלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.1 קרב.פס תשע"ב 

 מ. סלמון, תשע"ב : תקונים.. שונים.. סדר אמירת קרבן פסח לי"ד ניסן : מנחת שלמה... ירושלים

c2012. (001224427 ) 

 .תפלות וברכות --פסח, ערב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A314.14 יוס.הל תשע"ב 
תקונים.. לג בעמר.. תשע"ב.. ירושלים.. הלולא רבא : סדר לימוד ליום ל"ג לעומר, יום הילולת... 

פי הדפוס הראשון והשני, -יוחאי / למורנו... כמוהר"ר יוסף חיים ; אשר הוגה על-רבי שמעון בר
.. בהשתדלות יוסף חיים מזרחי. ירושת"ו : ישועה ונוקד וסודר מחדש... בתוספות ומעלות רבות.

 ( 001225670בן דוד סאלם, תשע"ב. )
 שמעון בן יוחאי, תנא

 .הלולות של צדיקים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.14 פינ.תו תשע"ח 
דורש טוב לעמו : דרשות ומאמרים בשבחו של  -פינטו, יאשיהו בן יוסף מחבר. תורת יאשיהו 

מוציא לאור לא ידוע[, ] : [בר יוחאי / מפי... רבי יאשיהו יוסף פינטו. ]אשדודהתנא... רבי שמעון 
 ( 002462714]תשע"ח?[. )

 שמעון בן יוחאי, תנא

 .דרשות --ספירת העמר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 אזו.סד תשע"ג 

סדות ירושלים : מו .[סדר התפילות : ליום הילולת מרן החיד"א... י"א אדר תשע"ג. ]סדר התפלות
 ( 002361293דרכי הוראה לרבנים, תשע"ג. )

 .אזולאי, חיים יוסף דוד

 .הלולות של צדיקים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 ספר.תפ תשס"ה 
ספר תפילה וכל בנייך לימודי ה' : על הבנים : ובו תפילות על הבנים והבנות, המחולק לימות 

 ( 001228281תשס"ה. ) ,5851520 .להשבוע. ]ספר תפלה וכל בניך למודי השם[. ירושלים : ט
 חודדה, גל

 .תפלות. תפלות שונות

 .תפלות וברכות --בנים ובנות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A351 אהבת.עו תשע"א 
אהבת עולם אהבתיך : יו"ל לרגל הכנסת ספר תורה לביהמ"ד בית אהרן, שנתרם לע"נ הר"ר 

ניהם... במלאת שנה לפטירת אמם ט"ז אהרון ב"ר אליהו ומרת שרה לאה ב"ר חיים וקס, ע"י חת
אלול תשע"א, שבישיבה לצעירים סערט ויזניץ ב"ב. ב"ב : מוסדות התורה סערט ויז'ניץ, תשע"א 

[2011( .]002359346 ) 
 וקס, אהרן בן אליהו

 וקס, שרה לאה בת חיים

 .הכנסת ספר תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A381 מהר.שב תשנ"ט 

סאטמאר, תשנ"ט.  '. שבת המתאחדת. ב"ב : ישיבת מהרי"ט דישיבת מהרי"ט )בני ברק( .
(001227408 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 שבת.המ תשע"ג 
שבת המלכה : סדר ליל ויום שבת קודש, זמירות לשבת ושמחות, סדר הבדלה ומלוה מלכה, 

 ,הם קוקה. בני ברק : מוסדות אור דודקונטרס שושנים לדוד : כבוד שבת קודש / העורך: אבר

 ( 002363087תשע"ג?[. )]

 .קדוש בשבת וביום טוב

 .זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 שפתי.דע תש"ס 

מכון  : ישיבת שפתי דעת )ירושלים(. רזא דשבת : אסיפת מאמרים בענייני שבת קודש. ירושלים .
 ( 002366906תש"ס. )ניב שפתים שע"י ישיבת שפתי דעת, 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 טלל.או תשס"ה 
טללי אורות : גאולה ותפילה : לקט מיוחד על עניני יציאת מצרים, קריעת ים סוף, שירת הים על 

אבות  : [פי סדר התפילה / נערך... על ידי הרב יששכר דוב רובין. מהד' מיוחדת.. ב"ב ]=בני ברק
 ( 002364618ובנים, תשס"ה. )

 .דרושים, שיחות ואמרים --יציאת מצרים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --תפלות 

 .דרושים, שיחות ומאמרים --תנ"ך. שמות. פרק טו 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 שמו.חג תשע"א 

ודרושים... על גודל  ...שמואלי, בניהו יששכר בן שלום מחבר. חג השבועות : ובו מאמרי הזוה"ק
מעלת קדושת ליל שבועות, מעמד הר סיני, עשרת הדברות ולימוד התורה... / ... ממני ... בניהו 

 ( 001232579תשע"א. ) ,יששכר בכה"ר שלום שמואלי. ירושלים : ישיבת נהר שלום

 .שבועות

 -1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.1 ברל.תפ תשע"ב 

 .[חנכה -חנוכה / מאת הרה"ח ר' אליעזר ברלנד. ]תפלה לעני  -ר. תפילה לעני אליעזר מחב ,ברלנד

 ( 002357387ירושלים?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ב?[. )]

 .תפלות וברכות --חנכה 

 .תפלות. תפלות שונות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 רוז.מש תשע"ח 
ם לימי החנוכה / מפרי פנקסו ושיחות... הרב רוזנבוים, פנחס מחבר. משנת פינחס : ילקוט עניני

 ( 002459770) .[2017פינחס רוזנבוים... ]משנת פנחס[. ירושלים : רוזנבוים, תשע"ח ]
 רוזנבוים, פנחס

 .דרשות --חנכה 

 .הלכה --חנכה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.2 קונ.טו תשמ"ו 
לבקורו של... אדמו"ר שליט"א בעירנו עיה"ק בני  קונטרס ט"ו בשבט : לכבוד שמחת קהילתנו

ברק, ולרגל הכנסת ספר תורה של ידידנו הרה"ח יהושע הלר לבית מדרשנו / נערך ע"י הרב משה 
 ( 002364114אהרן לאנדא. בני ברק : ת"ת דחסידי באבוב, תשמ"ו. )

 יהושע בן יצחק איזיק ,הלר

 .מדריכים --הלכה  --טו בשבט 

 .מדריכים -- ההלכ --ספר תורה 

 (בובוב )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 שיפ.של תשע"ו 
שיפמן, בנימין מחבר. שלמת בנימין : מאמרי חכמה ומוסר, ונוספו בו חידושים בשמעתתא 

 ( 002460425דיבמות גיטין וקידושין / ... בנימין שיפמן. בני ברק : בנימין שיפמן, תשע"ו. )

 .באורים -- --ות מסכת יבמ --תלמוד בבלי. 

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

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

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.716 זכו.וח תשע"ב 

 ( 001234829זכות וחובת השעה. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ב?[. )

 .תשובה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A411.74 ברור.הס תשע"ב 
ברור הסוגיא דנושא אשה לשם ממון : ... והמסתעף. ובסוגית לעולם ימכור אדם כל מה 'שיש לו' 

וישא בת ת"ח, וברור במורים להתר להתחייבות עם אפשרות לכסוי חלקי ופחות, ועוד בנדון בגנות 
בני ברק?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ] .המ]י[ותרות. ]ברור הסוגיה דנושא אשה לשם ממון[. תשע"ב

 ( 001225244תשע"ב. )

 .התחיביות ממוניות של נשואין

 .הבטים כלכליים --ישראל  --נשואין 

 .יהדות -- הבטים דתיים --מותרות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 הנה.בא תשע"ב 
אסופת דברי חז"ל ומדברי הקדמונים לעודד... את אותן נשים יקרות... העובדות רק  הנה באהל :

 ,בתקנת ביתם ואינם מחרפות נפשם, ולפעמים גם את נשמתם ונשמות ילדיהן, לצאת מביתן
ולעתים גם ממסגרתן... ועוד איסורים הנלווים שיתבארו. ]ירושלים?[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ( 001225249]תשע"ב?[. )

 .צניעות

 .יהדות --הבטים דתיים  --צניעות במקומות עבודה 

 .ישראל --חנוך  --בנות חרדיות 

 .ישראל -- חנוך --נשים חרדיות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 כנסת.יש תשע"ג 

 ( 002358326כנסת ישראל. ]ישראל[ : דינמי, ]תשע"ג?[. )

 .חבורים בעד ונגד --פאות נכריות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 לוי.של תשע"ח 

 / דוד בן חיים מיכל מחבר. שלום ורעות : יסודות בנין הבית היהודי : עם הדרכה מעשית ,לוי

 ( 002462202מאת... רבי דוד לוי. ירושלים : מרכז פלא יועץ, ]תשע"ח[. )

 .מדריכים -- יהדות --הבטים דתיים  -- נשואין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 ב.של תשע"חסי 
סיבי, ליאור מחבר. שלום עליכם : תובנה זוגית בפרשה : לימוד חיי הנישואין לאור פרשיות 

 ( 002460396) .[2017השבוע / מאת ליאור סיבי. בני ברק : ליאור סיבי, תשע"ח ]

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 

 .רעיונות והגיגים --מועדים 

 .יהדות --הבטים דתיים  --נשואין 

 .יהדות --הבטים דתיים  --יחסי גברים ונשים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A411.9 שורץ תשע"ז 
בחיי בן יוסף אבן פקודה מחבר. חובת הלבבות : שער התשובה / אשר חיברו... רבינו בחיי הזקן 

במוה"ר יוסף אבן פקודה... ; והעתיקו ללשון הקודש... מוה"ר יהודה אבן תבון ; עם פירוש 
ספרינג )תשע"ז  -, ]מאת[ ירמי' שמואל שווארטץ. ]חובות הלבבות. שער התשובה "ישמח לב"

 ספרייה :( 002462251[. )2017שבלי הלקט, תשע"ז ] : Spring Valley .[(ולי

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 אלב.מש תשע"ח 

משכני אחריך : ... מאמרים ופנינים... לעורר לב העם ליראתו... דרושים...  .אלבז, ראובן מחבר
הגיגי מוסר, משלים ומעשיות... על סדר פרשיות התורה / ... אשר דלינו... מאוצרות  ,בשלוב עצות

תורתו... של ראש הישיבה רבי ראובן אלבז ; נערך... על ידי יעקב ישראל בלאמו"ר רבי אביגדור 
 ( 002462199) -נחמיה פוזן. ירושלים : ישיבת אור החיים, תשע"ח

 ראובן ,אלבז

 .דרושים, שיחות ואמרים -- --רה תו --תנ"ך. 

 .דרשות -- פרשת השבוע

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 ארי.מא תשע"ח 

יעקב בן משה מחבר. מאהלי תורה : מאמרי הגות ומחשבה לתורה ולמועדים... / מאת  ,אריאל
 : מן. במהדורה החדשה.. רמת גןהרב יעקב אריאל ; עריכה: הרב עזריאל אריאל, הרב יואל פריד

 ( 002460446[. )2017מכון התורה והארץ, שבי דרום, תשע"ח ]

 .דרשות -- פרשת השבוע

 .מועדים במחשבת ישראל
 ספרייה :

Midrasha 

 

 

A451 גרי.זכ תשע"ח 
גרינפלד, חיים דוד מחבר עורך. זכרו תורת משה : עיונים בפרשת השבוע לאור משנת הרמב"ם / 

הרב אמציה ברקוביץ,  ,הרב דוד גרינפלד ; השתתפו בכתיבה: הרב יהונתן אביבעיבוד ועריכה: 
הרב שאול גרינפלד, הרב דוד גרינפלד, הרב בועז לוי, הרב עמיחי צוריאל, הרב מנשה צימרמן, הרב 

 ( 002462192) .-ידידיה שחור. ירושלים : ספריית בית אל, תשע"ח

 .משנתו --משה בן מימון 

 .מאמרים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A451 חוצ.עב תשע"ח 
חוצין, צדקה בן סעדיה מחבר. עבודת הצדקה : דרושים וביאורים על התורה בדרך פרד"ס... / 

סודר ונערך  ;מאת... כמוהר"ר צדקה חוצין, מגדולי חו"ר ארם צובה... ; מהדיר: שאול רגב 
ורשת יהדות סוריא ; בכרך זה השתתף: הרב רחמים שעיו, הרב אלחנן מכתי"ק, ע"י מוזיאון למ

 ( 002462129) .-2017תשע"ח  ,New York :  Sephardic Heritage Museum .שרבאני

 .חוצין, צדקה בן סעדיה
 סית, יעקב בן יוסף

 .דרשות -- פרשת השבוע

 .ביוגרפיה --חלב  --סוריה  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 מלכ.או תשע"ה 

מרדכי מחבר. אור המלך : על חמישה חומשי תורה... / מנאי מרדכי מלכא. אלעד : מרדכי  ,מלכא
 ( 002462043מלכא, תשע"ה. )

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .מוסר בתנ"ך

 .ספורי מעשיות -- מוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 סגל.מנ תשע"ז 
ם יהושע מחבר. מנחת הלוי : על מועדי השנה : בדרך אגדה והשקפה, ע"פ דברי סגל, חנניה בן חיי

עריכה: הרב שאול טרייטל.  ; חז"ל ורבותינו... / ... חנניה בלאאמו"ר חיים יהושע הלוי סגל
 ( 002460379ירושלים : חנניה סגל, תשע"ז. )

 .מועדים במחשבת ישראל

 .דרשות --מועדים 

 .חסד

 .תפלה

 .בטחון בשם
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 שפי.שע תשע"ח 
שפירא, משה בן יצחק מאיר מחבר. שיעורי רבינו : שיעורי ליל שישי : מועדים / ... רבי משה 

נכתבו כאמירתן כדרך דברים שבעל פה, על ידי ישראל יוסף בלאאמו"ר משה אליעזר  ; שפירא
 ( 002460666ברונשטיין. ]שעורי רבנו[. ירושלם : מישרים, תשע"ח. )

 .מועדים במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A455 ברכ.הס תשע"ד 
ברכת הסופרים : על ברכת המזון ושבע ברכות : מתורתם של שבט הסופרים: החתם סופר, הכתב 

סופר, המכתב סופר, השבט סופר, הדעת סופר, החשב סופר. ]ישראל[ : מכון אור חדש, תשע"ד 
[2014]. (002460266 ) 

 ב בר שלמה בן יצחק יהודהשפירא, ד

 (משפחה)סופר 

 .דרושים, שיחות ואמרים --תפלות. ברכת המזון 

 .שיחות ואמרים ,דרושים --שבע ברכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A455 טוב.וי תשנ"ה 

מר' נתנאל פריד[ ]טוב ויפה : יפרד לשלשה... ליקוט על עניני נישואין ושמחה מספה"ק פני מבין 
יחיאל דוד בן נתנאל פריד[. שיח יצחק : אוסף אמרות... ודרושים... על התורה ותורת יפה ]מר' 

ומועדים / ממה שהשאיר אחריו בכתובים... האבדק"ק בעסערמין, בעמח"ס ויעתר יצחק, שיח 
חידושי אגדה : על עתותי שמחה והזדמנויות  .[יצחק ]ר' יצחק איזיק בן מאיר אברהם ליברמן

שמעו מאת הרב אב"ד ור"מ שליט"א ]ר' יחיאל מיכל ליברמן[. שונות וקצת דברי מוסר, שנ
 ( 002367298[. )1995ברוקלין : חק"ס דישיבה ומתיבתא ביהמ"ד תורת יפה בעסערמין, תשנ"ה ]

 שטינמץ, אברהם בן נחמן יחיאל מיכל

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

 .דרושים, שיחות ואמרים --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508 ישראל תשע"ח-בית 

רלב"ח )ירושלים(. מבית ישראל : קובץ תורני הלכתי / מאת רבני ואברכי  -כולל בית ישראל  .
 ( 002462787) .רלב"ח ירושלים. ירושלים : כולל בית ישראל, תשע"ח -כולל בית ישראל 

 טרויבה, אפרים חיים בן פנחס

 .הלכה --שבת 

 .הלכה -- אסור והתר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508.8 תשע"ח (שפי)הוד 

רבי משה  ...שפירא, משה בן יצחק מאיר מחבר. ספר זכרון הוד משה : מאסף / מתורת רבינו
שפירא, מתוך שיעוריו שנאמרו בבית מדרשנו, ונוסף עליו דברי הספד שנאמרו בבית מדרשנו ומבני 

 ( 002460530. )-[2017המשפחה. ירושלים : כולל זיו משה, תשע"ח ]
 הספדים --שפירא, משה בן יצחק מאיר 

 .מאמרים --הלכה 

 .מחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A509.2 ונו.אנ תשע"ח 

שמעון מחבר. אינציקלופדיה לחכמי איטליה : תולדות חייהם, משנתם וחיבוריהם של רבני  ,ונונו
מוציא ] : ליה[. ירושליםאיטליה... לדורותיהם / מאת שמעון ואנונו. ]אנציקלופדיה לחכמי איט

 ( 002460264. )2017לאור לא ידוע[, תשע"ח 

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --איטליה  --רבנים 

 .היסטוריה --איטליה  --יהודים 

 .היסטוריה -- איטליה --ישיבות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A509.2 תשע"ד (ליפ)ברו 

 -תרגום ועריכה  ; ברוור ליפשיץ ליפשיץ, מרים מחבר. רב חובק עולם : הרב ליפשיץ / מרים-ברור
 ( 002460206) .2014זהבה מרקס. ]ירושלים[ : ההסתדרות הציונית העולמית, תשע"ד 

 1916-1990ליפשיץ, אשר מיכאל, 

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --רבנים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשס"ח (פרי)וינ 
ר. ר' אשר : מפי תלמידיו : פרקי חייו של ... ר' אשר פריינד, הליכותיו בקודש, וינשטוק, יאיר מחב

נתחבר... על ידי יאיר וינשטוק. ]רבי  / ...סיפורים ואמרות... מלוקטים מפי תלמידיו ובני משפחתו
 ( 002460511) .[2007אשר[. ירושלים : רובינשטיין, תשס"ח ]

 .פרינד, אשר בן אריה מרדכי

 .ביוגרפיה -- ירושלים --ראל יש --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 שטי.כא תשע"ח 
שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי מחבר. כאיל תערוג : עובדות והליכות על גדולי הדורות / 

שנאמרו ע"י... הגראי"ל שטינמן ; ]העורך[: ר' ישראל גולדברג. ]כאיל תערג[. ירושלים : מכון דעת 
 ( 002462034[. )2017] סופרים, תשע"ח

 .ביוגרפיה -- רבנים

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ח (שטי)שור 

סיומה של תקופה :  - . פטירת מרן הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן-1939שורץ, יואל בן אהרן, 
יואל בלאאמו"ר אהרן ופטירת... הרב דוב יפה, אחרון המשגיחים מהדור הקודם / חובר... על ידי 

סיומה של תקופה[. ירושלים : סריגת שוורץ,  -שורץ. ]פטירת מרן הרב אהרן יהודה ליב שטינמן 
 ( 002462130תשע"ח. )

 .שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי
 יפה, דב

 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 



 

 

A554 גנצ.קצ תש"ט 
שלמה גאנצפריד ; ועל דגלו: ספר שערים גנצפריד, שלמה מחבר. קיצור שלחן ערוך / להרב... 

מצויינים בהלכה... : חידושי דינים... השכיחים, בטעמם... למצוא פתרון לשאלות... 
ראשונים ואחרונים...  ,המתחדשות... מציין ומאסף כל השיטות והדעות... בספרי רבותינו ושו"ת

 : תש"ט )ניו יורק([. ניו יורק - הארות והערות... חברתי... שלמה זלמן ברוין... ]קצור שלחן ערוך

Hadar Linotyping & Publishing Co., ספרייה :( 002383191תשי"ב. )-תש"ט 

Beit Hamidrash 

 

 

A562 יוס.הל תשע"ז 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. הליכות עולם יוסף חיים : פסקי הלכות על פי סדר השלחן ערוך... / 

מרדכי" : ובו עיון והבנה על רבינו יוסף חיים להגאון... רבי יוסף חיים ; בתוספת "ליקוטי 
ומקורות וחידושים מרבותינו המקובלים והערות... על מי שזז מפסקיו... סדרתי וכתבתי... מרדכי 

. -[2017ירושלים[ : מרדכי אברג'ל, תשע"ז ]] .[הליכות עולם יוסף חיים -אברג'ל. ]שלחן ערוך 
(002459689 ) 

 .באורים --וך ארח חיים שלחן ער .קרו, יוסף בן אפרים

 .אליהו, מרדכי בן סלמאן

 (הלכה )מתחום ארח חיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 פיל.עט תשע"ח 

קנד : הנהגת אדם -אריה ליב מחבר. עטרת ארי : שיעורים ובירורי ענינים, אורח חיים א ,פיליפס
אריה  ... / ית הכנסתבבוקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר, קריאת שמע, תפילה, קריאת ס"ת, ב

 ( 002460572) .[2017לייב בן... רבי בנימין פיליפס. ירושלים : אריה פיליפס, תשע"ח ]

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

 (הלכה )מתחום ארח חיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.1 ליב.קו תשע"ז 
תפלין, תפלה / מאת אריה צבי ליבוביץ, ר"מ  ליבוביץ, אריה צבי מחבר. הקונה עולמו : ציצית,

  : Valley Stream N.Y .בבית המדרש לתלמוד, מרא דאתרא דבית הכנסת דצפון וואודמיר

Aryeh Lebowitz,  ( 002462849. )2017תשע"ז 

 .הלכה -- ציצית

 .הלכה --תפלין 

 .הלכה --תפלה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.2 תשע"ג אהל.יונ 
אנעים זמירות : מקבץ פיוטים, הלכות שבת וכשרות המאכלים / בית המדרש אוהל יונה, 

 ( 002364121]ירושלים[. ירושלים : בית המדרש אוהל יונה, ]תשע"ג?[. )

 .מדריכים --הלכה  -- שבת

 .מדריכים --הלכה  --מליחה 

 .מדריכים -- הלכה --בשר בחלב 

 .מדריכים -- הלכה --תערובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 הלמ.טע תשנ"ג 
הלמן, אליהו מאיר מחבר. טעמה של הלכה : הלכות שבת : ביאור דברי השו"ע והרמ"א בחלק 

שמד ובירור הדינים וטעמיהם / נתחבר... ע"י הרב אליהו מאיר הלמן. כפר -או"ח סימנים רמב
 ( 002462002[. )1992סבא : אליהו הלמן, תשנ"ג ]

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

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

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 פיג.פר תשע"ז 

חזרה והטמנה  ,פיגנבוים, אברהם ראובן מחבר. פרי אברהם : דיונים והערות בהלכות שהייה
שבת, על סדר השו"ע ; ונלוה אליו: קונטרס ממשלת היום : בעניני בין השמשות / חובר... ובישול ב

תשע"ז.  ,Feigenbaum :על ידי אברהם ראובן באאמו"ר ר' רפאל זאב פייגענבוים. קליבלנד 
(002462846 ) 

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

 .הלכה --השהיה והטמנה בשבת 

 .הלכה -- (בשול )אבות מלאכות

 .הלכה --בין השמשות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 רומ.שמ תשע"ה 

שיב : נושא -רמב 'קרו, יוסף בן אפרים מחבר. שמך אברהם : על שלחן ערוך הלכות שבת: ס
ונותן... בדברי הגמרא, ראשונים, ב"י ושו"ע ואחרונים... על דברי השלחן ערוך לבארם... / 

שמך אברהם[. ירושלים : אברהם  -חיברתיו וערכתיו... אברהם רומנקביץ'. ]שלחן ערוך 
 ( 002460393רומנקביץ', תשע"ה. )

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

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.3 שור.לב תשע"ח 

וש מרדכי : אוצר פסקי דינים והנהגות למעשה בעניני ימי מרדכי בן חיים יעקב מחבר. לב ,שורץ
החנוכה, על פי דברי גדולי הפוסקים וספרי השו"ת, הראשונים והאחרונים / מתוך שיעורי הלכה 

שנאמרו בבית המדרש 'קאלשיץ' בבני ברק, על ידי... ר' מרדכי שווארץ, מו"צ בשכונת מרום שיר, 
[. 2017תשע"ח ] ,נר. בני ברק : יעקב שמואל הומינרבני ברק ; ]העורך[: יעקב שמואל הומי

(002460416 ) 

 .הלכה --חנכה 

 .מדריכים -- הלכה --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.4 אזו.עי תשס"ו 
אזולאי, מיכאל מחבר. עיון המועדים : קושיות ותירוצים בעניני פסח / מנאי מיכאל בן לאמו"ר 

 ( 002461957י, תשס"ו. )אליהו אזולאי. אלעד : מיכאל אזולא

 .הלכה -- פסח

 .קושיות ותרוצים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.4 ברז.הג תשע"ו 
ברזל, יוסף צבי מחבר. הגיון לבי : קובץ בעניני חג הפסח / יוסף צבי ברזל. בני ברק : משפחת 

 ( 002462049. )-ברזל, תשע"ו

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

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

 .הלכה --פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 אש.הל תשע"ח-בר 
ֹאשר, דוד מחבר. הליכות כשרות הבית : הלכות איסור והיתר : כולל דיני בשר בחלב, צליית -בר

יין נסך, תולעים, ביצים ודיני  ,נתעלם מן העין, פת נכרים, טבילת כליםהכבד, בישולי גויים, בשר ש
תערובות / מתוך ספריו ]של הרב עובדיה יוסף[: יביע אומר, חזון עובדיה, יחוה דעת, הליכות עולם 

דוד בר אושר, ת'שרה ש'כינתך ע'ל ח'יינו ]תשע"ח[.  : ; ]ליקט[... דוד בר אושר... ירושלים
(002462045 ) 

 יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה קרו,

 .יוסף, עובדיה

 .הספדים --יוסף, עובדיה 

 (מתחום יורה דעה)הלכה 

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



A563 ברי.כס תשע"ה 

מהותה, גדרה וענינה /  : ברים, יהודה אריה מחבר. כסף צרוף : בענין נותן טעם בר נותן טעם
 ( 002459758) .[2015עילית[ : יהודה ארי' ברים, ]תשע"ה -יהודה ארי' ברים. ]ביתר

 .הלכה --תערובות 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 פרו.פר תשע"ח 
פרוכטר, אשר אנשל מחבר. פירות הבית : הלכות בשר בחלב ותערובות / נערך ע"י אשר אנשיל בן 

 ( 002462139תשע"ח. ) ,יעקב צבי פרוכטר. ]פרות הבית[. ]ירושלים[ : אשר אנשיל פרוכטרר' 

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

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

 .באורים -- עה. הלכות תערובותקרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה ד

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

 .הלכה --בשר בחלב 

 .הלכה -- תערובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 פרי.של תשע"ח 

 יוסף שלמה בן יששכר דב מחבר. שלמי דעה : על הלכות בשר וחלב ותערוב]ו[ת, סימנים ,פרידמן
ספיקות / ... יוסף  ,קיא : ובו סוגיות ונידונים... בעניני בשר בחלב, ביטול, בליעות, רוב וקבוע-פז

שלמה באאמו"ר... ישכר דוב הכהן פריעדמאן. בית שמש : יוסף שלמה פריעדמאן, תשע"ח. 
(002462142 ) 

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

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

 .הלכה --בשר בחלב 

 .הלכה --כללי ספקות 

 .הלכה -- תערובות

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 שלז.עמ תשע"ז 

מסימן פז עד סימן צז :  ,שלזינגר, יצחק יהושע מחבר. עמודי השלחן : סיכומי הלכות בשר בחלב
תמצית דברי השולחן ערוך וט"ז והש"ך ופתחי תשובה... בתוספת עיקרי שיטת הראשונים 

יצחק  : Brooklyn .המובאים בב"י... / נערך ע"י יצחק יהושע שלעזינגער בן... מוה"ר משה דוד
 ( 002462275. )2017יהושע שלעזינגער, תשע"ז 

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

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

 תקצירים --הלכות בשר בחלב  .דוד בן שמואל, הלוי.. טורי זהב

 תקצירים --כץ, שבתי בן מאיר, )ש"ך(.. שפתי כהן. הלכות בשר בחלב 

 תקצירים -- לבאיסרלין, ישראל איסר בן מרדכי.. פתחי תשובה. הלכות בשר בח

 .הלכה --בשר בחלב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A563.3 אלב.דר תשע"ז 
אלברמן, מרדכי דוד מחבר. דרכי טוהר : הלכות נדה : לקט שיטות ראשונים... אחרונים והכרעות 
הפוסקים, גדולי אשכנז וספרד... נימוקיהם ומקורותיהם, על הלכות נדה וטבילה לפי סדר השו"ע, 

דרכי טהר[. ירושלים : מרדכי דוד אלברמן, ] .וביאורים / חובר ע"י מרדכי דוד אלברמןעם הערות 
 ( 002460272תשע"ז. )

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

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

 .באורים --הלכות טבילה  .רה דעהקרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יו

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

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 .הלכה -- מקואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 מור.פת תשע"ח 
מורגנשטרן, דוד אריה מחבר. פתחי דעת : הלכות נדה... : בו נסדרו הלכות נדה לפרטיהן, עם 

מקורות הדינים והכרעות הפוסקים, ובו נתבררו בהרחבה צדדי המציאות וההלכה בנדונים רבים / 
 ( 002463153) .2018... דוד ארי' מורגנשטרן. ירושלים : ]דוד אריה מורגנשטרן[, תשע"ח 

 .הלכה -- טהרת המשפחה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 סדו.הש תשע"ז 
ר : תוכן דברי השו"ע, הרמ"א, הט"ז, הש"ך והפתחי -ם קפגסידור השלחן : הלכות נדה, סימני

מוציא לאור ] : תשובה )וכן עיקר דברי הבית יוסף(, מסוכמים ומסודרים. ]סדור השלחן[. ירושלים
 ( 002462629[. )2017[, תשע"ז ]054-8476309לא ידוע, טל. 

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

 תקצירים -- דוד בן שמואל, הלוי.. טורי זהב. הלכות נדה
 תקצירים --כץ, שבתי בן מאיר, )ש"ך(.. שפתי כהן. הלכות נדה 

 תקצירים --ישראל איסר בן מרדכי.. פתחי תשובה. הלכות נדה  ,איסרלין

 .הלכה -- טהרת המשפחה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 פוע.פת תשע"ח 

פוריות ורפואה על פי ההלכה. פתרונות יישומיים בטהרת המשפחה : קובץ שאלות  -מכון פועה  .
רפואיים, הערות -ותשובות בענייני טהרה שנשלחו למכון פוע"ה... בתוספת מבואות הלכתיים

ירושלים : מכון פוע"ה,  וסיכומים / עריכה: הרב אריה כץ. ]פתרונות ישומיים בטהרת המשפחה[.
 ( 002462662. )2017תשע"ח 

 .הלכה --טהרת המשפחה 

 -1948 -- שאלות ותשובות

 .הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A563.6 גבא.יח תשט"ו 

פזמונים, קידוש וי"ר  ,גבאי, ראובן. יחי ראובן ; בדמיך חיי : לברית יצחק ובר מצוה: למוד הזוהר
ראובן גבאי... ירושלים : דפוס  ...ושים לבר מצוה ופזמונים, סודות הזוהר / יצא לאור ע"ידר

 ( 001224600השחר, ל'י'ש'ע'ת'ך' קיויתי ה' ]תשט"ו[. )

 .דרשות --בר מצוה 

 .תפלות. זמירות ופיוטים

 .זמירות ופיוטים --ברית מילה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 אלי.צי תשע"ח 

חופה וקידושין,  :לום מחבר. ציוני הלכה : פסקי הלכה ושיעורים: הלכות נישואיןאלישיב, יוסף ש
אלישיב ; בתוספת ביאורים והערות, ]מאת[ בן ציון  'שבע ברכות, שידוכים / מפי... רבינו יוסף שלו

 ( 002462743) .הכהן קוק. ירושלים : מכון ציוני הלכה, תשע"ח

 .הלכה --חפה 

 .הלכה --קדושין 

 .הלכה --ברכות שבע 

 .הלכה --שדוכים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 ארי.אג תשע"ז 

ופרטים בדבר  ,אריוביץ, ישראל יעקב מחבר. אגלחך לשמים : בענין תקרובת עבודה זרה בפאות
עלית[ : מכון -מודיעין] .[הונאת הכשרות בנידון / ]הרב ישראל יעקב אריוביץ, הרב יניב עסיס

 ( 002460527. )בקודש פנימה, ]תשע"ז[

 .הלכה -- פאות נכריות

 .הלכה --עבודה זרה 

 .הינדואיזם -- גלוח הראש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 חות.יח תשע"ח 

דיני יחוד הלכה  : חותה, בנימין בן אליהו רחמים מחבר. היחוד בהלכה : שו"ע אבן העזר סימן כב
ההלכה למעשה בדיני יחוד / ערך למעשה לספרדים ואשכנזים, ונוסף עליו בסוף הספר: קיצור 

[. 2017בנימין חותה, תשע"ח ] : וחיבר... בנימין בלאאמו"ר... אליהו רחמים חותה... ביתר עילית
(002460411 ) 

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות יחוד 

 .הלכה --יחוד 

 .מדריכים -- הלכה --יחוד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A564 סדי.פנ תשע"ח 

סה( עם -הלכות קידושין )כו -רפאל סינדלר בן שמחה מחבר. פני השולחן : אבן העזר  ,סדין
ביאורים ועיונים. בראש הספר: עיקר הלכות כתובה )עם נוסחאות הכתובות( ; עיקר הלכות עדות 

ף, תשע"ח צו : ; סדר עריכת חופה וקידושין / מאת רפאל סינדלר סדין... ]פני השלחן[. ירושלים
[2017( .]002460664 ) 

 .באורים --קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות קדושין 

 .הלכה --קדושין 

 .הלכה --כתבות 

 .הלכה --עדים 

 .הלכה --חפה 

 .נשואין במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564.1 גנצ.אה תשע"ז 
גיטין / שחיבר... רבי שלמה גאנצפריד... ;  גנצפריד, שלמה מחבר. אהלי שם : על הלכות שמות

נדפס מחדש... עם הרבה מעלות והוספות... ]עם[ הערות וציונים "מסגרת השם" : והוא הוספת 
מסודרת ומורחבת..  ,פסקי דינים מגדולי הפוסקים... ]מאת[ דוד הכהן כ"ץ. בהוצאה חדשה

 ( 002462159. )2017תשע"ז  ,Dovid Katz : ברוקלין

 .הלכה --שמות  --גטין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 סוב.מנ תשע"ז 

יוסף בן אפרים מחבר. מנחת יהודה : והוא מיוסד על שולחן ערוך חושן משפט הלכות טוען  ,קרו
ונטען : ובו ביאורים, הערות והארות בדברי... המחבר והרמ"א ונו"כ / ]ר' נתן יהודה סובוביץ[. 

 ( 002460388) .שמש[ : ]נתן יהודה סובוביץ[, תשע"ז-מנחת יהודה[. ]בית -]שלחן ערוך 

 .באורים -- קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך חשן משפט. הלכות טוען ונטען
 פקטה, מאיר

 .הלכה -- טוען ונטען
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 רינ.שו תשע"ז 

 ...בירורים, חידושיםיעקב יוסף בן אריה ליב מחבר. שופרא דשעבודא : כולל ביאורים,  ,רינמן
והערות בעניני שעבודים בש"ס, רמב"ם ושולחן ערוך / ... יעקב יוסף ריינמאן בלאאמו"ר מהרא"ל 

; ונלוה אליו: הגהות, ציונים והשלמות, מאת יוסף ברוך רייך. לייקוואוד : יוסף ארי' שווארץ, 
 ( 002462167. )2017תשע"ז 

 .הלכה --ערבות 

 .קומותמראי מ --הלכה  --ערבות 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A566.1 חיט.קד תשע"ח 
חיטובסקי, ישעיהו מחבר. קדושת המנחה : ... שער א: ענינים כלליים בסוגיות הקדושה של קרבן 

מנחה ; שער ב: סוגיות בענינים אלו בפ"ק דמנחות מדף ו עד דף ט / נתחבר... ע"י ישעיהו 
]קדשת המנחה[. ירושלים : ישעיהו חייטובסקי, תשע"ח. בלאאמו"ר יהושע חייטובסקי. 

(002462140 ) 
 באורים -- --פרק א )כל המנחות(  --מסכת מנחות.  --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --מנחות 

 .הלכה -- קדשים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.2 שוב.יו תשע"ז 

 : : כולל: וישב יצחק יצחק אליעזר מחבר. יושב אהלים : על עניני אהלות וטומאת כהנים ,שוב

 ;הלכות טומאת מת ; באר לחי רואי : מקורי הדברים ; דמשק אליעזר : סיכום ההלכות בקצרה 

 / ...נתיבות לשבת : מערכה בגדרי התפשטות הטומאה ; יושב שער : עיונים הנוגעים למעשה
יצחק אליעזר שוב, נכתב... ע"י יצחק אליעזר בלאאמו"ר הג"ר זבולון שוב... נוה יעקב ]ירושלים[ : 

 ( 002460534]תשע"ז[. )

 .הלכה -- טמאה וטהרה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A571 אלפ.שא תשס"ג 

יצחק בן יעקב, )רי"ף( מחבר. שאלות ותשובות רבנו יצחק אלפסי ז"ל / ... נתוספו עליהן  ,אלפסי
בד"ק טעלז, בשם הגהותיו של... מו"ה אפרים זלמן מרגליות... והגהות מהגאון... זאב בן אריה, א

"בן אריה" ; והגהות והערות בשם "עין רואה", מאת זאב וואלף לייטער, אבד"ק פיטסבורג... 
משה חיים לייטער, תשס"ג  ; Abba Leiter : ]שאלות ותשובות הרי"ף[. מהדורה חדשה.. ירושלים

[2003( .]002462264 ) 
 אלפסי, יצחק בן יעקב )רי"ף(.. שאלות ותשובות הרי"ף

 באורים -- יגש, יוסף בן מאיר.. שאלות ותשובות הר"י מיגשאבן מ

 .1040-1600 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A571 בוט.לח תשע"ח 
בוטון, אברהם בן משה די מחבר. לחם רב : משאלות ותשובות / ... כמוהר"ר אברהם די בוטון, 

ה... בתוספת מראי מקומות, הערות בעל לחם משנה... ; יוצא לאור... בעריכה מחודשת... ובהג
אחרים[. יוצא לאור  5-ו]וציונים, מפתחות... ותולדות המחבר, ]העורך[: ר' חיים יצחק פרוש 

 ( 002460724[. )2017מחדש.. ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ח ]

 .בוטון, אברהם בן משה די

 .1040-1600 --שאלות ותשובות 

 .פיהביוגר --סלוניקי  -- יון --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A572 ברנ.עב תשע"ח 
ברנדר, שלום מחבר. שאלות ותשובות עבודת הכהן : כולל שאלות ותשובות וחידושי דינים 

בארבעה חלקי שולחן ערוך ופילפולי דאורייתא / אשר השיב... מוהר"ר שלו' הכהן בראנדר, ראש 
רהם הכהן בראנדר בן המחבר. ]עבודת ישיבת חסידי בעלזא... ירושלם... ; הוצאתיו לאור... אב

 ( 002462659תשע"ח. ) ,New Square : A. Brander .[הכהן

 -1948 --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 חסד.מע תשס"ט 
חסדאי, אליהו בן דוד מחבר. שו"ת מעגלי אליהו : תשובות ומחקרים ופסקי דינים בארבעת חלקי 

חסדאי... ; עם הערותיהם של גדולי  ..... אליהו )עמרם( הלוי בר... רבי דודשו"ע... / שנערכו... ע"י.
. -[2009הדור... ב]י[ניהם הרה"ג יצחק יוסף... ]מעגלי אליהו[. אשקלון : אליהו חסדאי, תשס"ט ]

(002460424 ) 
 חסדאי, חנה

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 כהן.בנ תשע"ח 
כהן, שלמה בן ישראל משה מחבר. בנין שלמה : ... כולל שאלות ותשובות וחידושים בכל מקצועות 
התורה עפ"י כתבי יד וספרים / מאת... רבי שלמה הכהן בר' ישראל משה, מו"ץ דווילנא ; בעריכת 

 ( 002460207)[. 2017הרב הלל מן. ירושלים : שלמה ניימן, תשע"ח ]

 .כהן, שלמה בן ישראל משה

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .ביוגרפיה -- וילנה --ליטא  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 מחפ.בר תשס"ז 
מחפוד, איתמר מחבר. שאלות ותשובות ברית הלוי : ... כולל חקרי דינים ובירורי הלכה... / ... 

. -בינה לשבים, יבנה, תשס"ז : מחפוד... ]ברית הלוי[. אשדודמאיתי איתמר בלאאמו"ר... אהרן 
(002460423 ) 

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584 ארי.של תשע"ח 

 'שלמה בן חיים יעקב מחבר. שלמת יעקב : ... כולל הערות ובירורים בכמה ענינים בגמ ,אריאלי

 .-ה אריאלי. ירושלים : שלמה אריאלי, תשע"חובפוסקים... )וסודרו על סדר הרמב"ם( / שלמ

(002462040 ) 

 .באורים --משה בן מימון.. משנה תורה 

 .באורים -- -- מסכת כלים --משנה. 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 הוכ.נת תשע"ז 
אגדות הוכהיזר, חיים ישעיה מחבר. נתיבות חיים : ביאורים וחידושים בסוגיות הש"ס וביאורי 

בנו[ יוחנן. קרית יואל : חיים  :ביסודי הדת / ממה שנתחדש לי... חיים ישעי' האכהייזער ; ]העורך
 ( 002462165[. )2017ישעי' האכהייזער, תשע"ז ]

 .באורים -- --תלמוד בבלי 

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .הלכה -- מועדים

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 ליפ.נח תשל"ב 
ליפוביץ, יוסף זאב בן ברוך מחבר. נחלת יוסף : באורים בענינים שונים בגמרא וברמב"ם / מאת 

 ( 002460216) .הרב יוסף זאב הלוי ליפוביץ. תל אביב : הוצאת הועד, תשל"ב

 .באורים --משה בן מימון.. משנה תורה 

 .באורים -- -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.011 נטע.אש תשע"ח 
נטעי אש : לדמותו ולזכרו של... רבי שמואל אהרן לידר : חידושי תורה על מסכת ברכות, פרק 

כיצד מברכין ; פרקי חייו והספדים לזכרו / מרבני ואברכי הכולל "אהבת שלום" ; ובסופו צורף 
ים ממרן... רבי חי ,קונטרס כיצד מברכין בסוגיא דפסחים, בענין הנוסח בברכת המצוות

 ( 002455412[. )2017קנייבסקי. בני ברק : כולל אהבת שלום, ]תשע"ח 
 לידר, שמואל אהרן
 הספדים --לידר, שמואל אהרן 

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

 .הלכה --ברכת המצוות 

 .חדושים ופלפולים

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.011  תשע"חרוז.של 
רוזנברג, חנוך חיים מחבר. שלמי חנוך : ביאורים, הערות וציונים על כל מסכת ברכות / ... חנוך 

[. 2017תשע"ח ] ,חיים בלאמו"ר... שלמה מאיר רוזנברג. ירושלים : חנוך חיים רוזנברג
(002462195 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.014 כ.דב תשע"חרי 

עם[: דברי שיר ] : ג-משנה.. מסכת כלאים.. תשע"ח.. ירושלים.. משניות מסכת כלאים : פרקים א
בדברי המשנה ; דברי  ...: פירוש בהיר לכל משנה על פי שיטות הראשונים, הערות... להרחיב

להלכה בית המדרש  :הלכה : פסקים... לכל משנה... / מאת שאול יוסף רייכנברג. ירושלים 
 ( 002460741[. )2017בהתישבות, תשע"ח ]

 .חבורים פופולריים --באורים -- -- מסכת כלים --משנה. 

 .הלכה --כלאי זרעים 

 .מדריכים -- הלכה --כלאי זרעים 

 .הלכה --כלאי הכרם 

 .מדריכים -- הלכה --כלאי הכרם 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.02 גרי.אמ תשע"ז 
אמרי יושר : עירובין / מאתי מאיר בלאאמו"ר הגר"ש גריינימן. ]אמרי ישר גרינימן, מאיר מחבר. 

 ( 002460263תשע"ז. ) ,ערובין, פסחים, ביצה, תענית, מועד קטן[. בני ברק : גריינימן -

 .באורים -- --מסכת ערובין  --תלמוד בבלי. 

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

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

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

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

 .הלכה --ליל הסדר 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 אוי.מנ תשע"ח 
אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב מחבר. חידושי מנחת שלמה : ביאורים וחידושים על 

ס : מסכת שבת: יציאות השבת, במה מדליקין, הזורק / מאת... מוהר"ר שלמה זלמן הש"
 -אחרים[. ]מנחת שלמה  3-אויערבאך ; ערוכים ומסודרים ע"פ כתב ידו... ע"י... ר' יעקב לוין ]ו

 ( 002460390[. )2017שבת[. ירושלם : אוצרות שלמה, תשע"ח ]

 .באורים -- --השבת(  פרק א )יציאות --מסכת שבת.  --תלמוד בבלי. 

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

 .באורים -- -- (פרק יא )הזורק --מסכת שבת.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A584.03 ליב.חל תשע"ז 

והאחרונים הראשונים  ...ליבוביץ, אלתר חנוך הנך מחבר. חלקת כהן : חידושים וביאורים בדברי
: סדר נשים: יבמות, כתובות, גיטין, קידושין / מרבינו ראש הישיבה... רבי אלתר חנוך הענאך 

בישיבה... ישיבת רבינו ישראל מאיר הכהן  ...הכהן לייבאוויטש בן... רבי חיים דוד... משיעוריו
וסף אלטער בעל החפץ חיים ; נערכו מכתבי תלמידים, החותם בשם התלמידים: חיים בן... הרב י

 ( 002462248מכון מפרשי הש"ס, תשע"ז. ) : Lakewood .מרדכי ברוך טרופר

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

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

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.035 ארל.בר תשע"ז 
ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל מחבר. ברכת אברהם : הערות, ביאורים וחידושים על מסכת 

חגיגה, סוטה ; עם מפתח הש"ס והענינים על כל ספרי ברכת אברהם / ... על ידי אברהם 
לנגר, אברהם אר : בלאאמו"ר שמשון רפאל ארלנגר, ר"מ בישיבת קול תורה, ירושלים... ירושלים

 ( 002460578[. )2017תשע"ז ]
 מפתחות --ארלנגר, אברהם בן שמשון רפאל.. ברכת אברהם 

 .באורים -- --מסכת חגיגה  --תלמוד בבלי. 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.036 פינ.שע תשע"ח 

משיעורי... רבי יחיאל מיכל  / גיטיןפינשטין, יחיאל מיכל מחבר. שיעורי רבנו יחיאל מיכל : 
גטין[. ירושלם :  -שעורי רבנו יחיאל מיכל ] .[פיינשטיין ; המלבה"ד: צ. א. ק. ]=צבי אריה קראוס

 ( 002462663צ. א. ק., תשע"ח. )

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.042 אור.שע תשע"ח 

פרק הזהב / ...  : חבר. שערי מקח : ביאורי סוגיות בענייני מקח וממכראורבך, מנחם בן חיים מ
 ( 002462144) .מנחם בן... הרב חיים אורבך. ירושלים : מנחם אורבך, תשע"ח

 .באורים -- -- (פרק ד )הזהב --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.043 כהן.קב תשע"ה 
מחבר. קובץ סוגיות : ביאורי סוגיות בעיון ומראה מקומות על מסכת בבא כהן, דניאל בן שאול 

בתרא: פרק השותפין, פרק חזקת הבתים ופרק יש נוחלין, שנלמדו על סדר הדף בישיבת "נחלת 
 ( 002461959תשע"ה. ) ,משה" / כתבתיו וערכתיו... דניאל כהן. ]קבץ סוגיות[. ירושלים : כד

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

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

 .באורים -- -- (פרק ג )חזקת הבתים --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --פרק ג )חזקת הבתים(  --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- (פרק ח )יש נוחלין --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --פרק ח )יש נוחלין(  --מסכת בבא בתרא.  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.046 קרי.חס תשע"ח 
קריגר, מרדכי אהרן מחבר. חסדי השם : על עין יעקב: שבועות / מאתי מרדכי אהרן קריגר... 

 ( 002460209) .[2017תשע"ח ] ,Lawrence : Mordechai Kriger .[שבועות -]חסדי השם 

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

 .באורים --אגדות -- --מסכת שבועות  -- .תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.051 זיל.חש תשע"ח 

על ידי יצחק בן...  ...זבחים / נכתבזילברשטין, יצחק בן דוד יוסף מחבר. חשוקי חמד : על מסכת 
מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ח ] : [ברק-זבחים[. ]בני -ר' דוד יוסף... זילברשטיין. ]חשוקי חמד 

[2017( .]002460646 ) 

 .באורים -- -- מסכת זבחים --תלמוד בבלי. 

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.053 מאי.מת תשע"ח 

טריפות, תולעים, בשר  ,וסף בן אריה יהודה מחבר. מתנת יהודה : חולין : הלכות שחיטהמאיר, י
בחלב, תערובות / חובר... ע"י יוסף מ.ד. בן מו"ר ארי' יהודה מאיר. בני ברק : מאיר, תשע"ח. 

(002462628 ) 

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

 .הלכה --שחיטה 

 .הלכה --טרפות 

 .הלכה --תולעים 

 .הלכה -- בשר בחלב

 .הלכה --תערובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A650.2 קוק)איר( תשע"ח 
אירם, חגי מחבר. הבו אור : פנימיות התורה ולימודה במשנת מרן הראי"ה / חגי אירם ; עורך: 

 ( 002460747. )2017משה גרוס. ]ירושלים[ : דברי שיר, תשע"ח 

 .הקבלה השקפה על למוד --קוק, אברהם יצחק 

 .למוד והוראה --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 יוד.בא תשע"ח 
ביאורים מרבוה"ק אדמור"י חב"ד : בכתבי האר"י ז"ל / נערך והוכן לדפוס... על ידי שמואל יצחק 

 -דעת קדושים, תשע"ח :גד הכהן יודייקין. ]באורים מרבותינו הקדושים אדמור"י חב"ד[. בני ברק 
(002462214 ) 

 (לוריא, יצחק, )אר"י

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 אבי.תו תשע"ח 
אביחצירא, יצחק בן יעקב מחבר. תולדות יצחק : וכלולים בו ארבעה ספרים: אלף המגן : 

חידושים על סדר אלפא ביתא דתנ"ך ; לב טהור : חידושים על תפלה ועניינה ; השבת הגדול : בו 
מעשה ידי...  ... /מצות במילת "השבת" ; שערי בינה : חידושים על שיר השירים ירמוז כל תרי"ג 

 ( 002460580תשע"ח. ) ,רבנו יצחק אביחצירא בן... מרן "אביר יעקב". חיפה : מאור יצחק

 .ערכים לפי אלף בית --באורים -- --תורה  --תנ"ך. 

 .תפלה

 .שבת

 .גימטריות וראשי תבות

 .מנין --מצוות 

 -1660 -- קבלה

 .ערכים לפי אלף בית --באורים -- --נ"ך  --תנ"ך 

 .באורים -- --שיר השירים  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A655 אלי.ער תשע"ח 
אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה מחבר. ערכי תורת הגר"א : ובו מסודרים, לפי נושאים, אלפי 

מעיינות הגר"א, תשע"ח.  : סוד. ירושליםלקוטים... בנגלה ובנסתר / מחיבוריו של... הגר"א ע"ד ה
(002462648 ) 

 .משנתו -- אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה

 .ערכים לפי אלף בית --קבלה 

 .חבורי הגר"א, תלמידי הגר"א --קבלה 

 .ערכים לפי אלף בית --ספרות רבנית 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A658 פלט.יו תשע"ב 
תורה, גילויי צפונות ורמזים אודות זבולון בן יעקב  פלטין, עזיאל מחבר. יורדי הים באניות : דברי

תשע"ב.  ,[אבינו ובעניינים נוספים / מאת עוזיאל פלטין. ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע
(002355775 ) 

 .גימטריות וראשי תבות

 (זבולון )אישיות תנכית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.1 אלי.דר תשע"ז 
ר. דרכי נועם : אמרות... הנהגות ישרות והדרכות נכונות אלימלך בן אליעזר, מליזנסק מחב

לעבודת השי"ת / מאת... אדמו"ר אלימלך מליזענסק. ]דרכי נעם[. יו"ל מחדש.... ירושלים : מכון 
 ( 002462274סוד ישרים, תשע"ז. )

 אלימלך בן אליעזר, מליזנסק

 .ספרות עיונית -- (ליז'נסק )חסידות

 .עיוניתספרות  -- 1815- --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.1 מנח.פר תשע"ח 

 ,מנחם מנדל בן משה, מויטבסק מחבר. פרי הארץ : על התורה... / אמרות... מהרב... מנחם מנדל

ביתר  ..מוויטעפסק... ; עם ביאור: פריו מתוק : המבארו בצורה קלה... מהדורה חדשה ומתוקנת
 ( 002460750)[. 2017עילית : מכון פרי הארץ, תשע"ח ]

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

 .ספרות עיונית --ויטבסק )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 

 .דרשות --שבת שובה 

 .דרשות -- סכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.2 טיט.רב תשע"ז 

על חמשה  ,לבית ישראלטיטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן, מסיגט מחבר. רב טוב : 
חומשי תורה : ... ביאורים... בפרד"ס התורה... / מאת... מרן יקותיאל יהודה טייטלבוים... ; עם 

אלפי תיקונים, מראי מקומות ומפתחות, ע"י נכדיו שרגא פייבוש יחיאל שפיטץ, יעקב שמואל 
 ( 002462253'. )17תשע"ז  ,שפיטץ. נדפס מחדש.. ברוקלין : באר התמרים שע"י הוצאת ירושלים

 מסיגט ,טיטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן
 מפתחות --טיטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן, מסיגט. רב טוב 

 חוה יוטא בת מרדכי ,שטרן

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

 .דרשות -- פרשת השבוע

 .ספרות עיונית --סיגט )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 

 .ביוגרפיה -- (סיגט )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A671.2 לינ.מי תשע"ח 

ממאמרי... אדמו"ר...  ...לינר, מרדכי יוסף בן יעקב, מאיז'ביצה מחבר. מי השלוח / נאסף ונלקט
אלחנן ראובן מרדכי יוסף מאיזבצא... ; ]העורכים[: יהודה יוסף שפיגלמן בלאמו"ר... שמואל צבי, 

גולדהבר בלאמו"ר... שמעון... ]מי השלח[. נדפס מחדש במהדורה מורחבת... ומתוקנת.. בני ברק : 
 ( 002459711) .[2017יצחק נתן נחום אנגלרד, תשע"ח ]

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

 .ספרות עיונית --חסידות( )רדזין -איז'ביצה

 .פרות עיוניתס -- 1815-1915 --חסידות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A671.3 ביד.בר תשע"ח 
בידרמן, משה מרדכי בן שמעון נתן נטע, מללוב. ברכת משה : על התורה וליקוטים : אמרות... 

 .ותורת אמת / שנאמרו... מפי... רבי משה מרדכי בן... רבי שמעון נתן נטע מלעלוב ...דברות

 ( 002462790ע"ח. )מהדורה שניה.. ]בני ברק[ : מכון ברכת משה, תש

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

 .ספרות עיונית --ללוב )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 הלב.דב תשמ"ג 
הלברשטם, יקותיאל יהודה, מקלויזנבורג מחבר. דברי חיזוק לרגל המצב הנורא השורר בארה"ק 

ר' יקותיאל יהודה =]אבדק"ק צאנז קלויזענבורג : דברי אלוקים... / דנפקא מפום... אדמו"ר... 
הלברשטם[... אשר... דרש... בשנת תשמ"ג... ]דברי חזוק לרגל המצב הנורא השורר בארץ הקדש[. 

 ( 002355661) .[מרכז תורני, ]אחרי תשמ"ג -ירושלים : באר מים חיים 

 .ספרות עיונית --קלויזנבורג )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 רבי.לה תשע"ח 

לעורר הלבבות... /  ...רבינוביץ, דוד מתתיהו בן יחיאל יהושע, מבילה מחבר. להבת דוד : אמרות
העורכים[: יקותיאל יוסף בינדר, חיים ] ; ... רבי דוד מתתיהו... בן... רבי יחיאל יהושע... מביאלה

: מכון להבת דוד,  למהדורה החדשה.. בני ברק .שמואל דוד איילנברג, שמעון אליעזר טויסיג
 ( 002462627[. )2017תשע"ח ]

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרשות --מועדים 

 .ספרות עיונית --בילה )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A672 כשי.הא תשע"ח 
]ירושלים[ :  פי דרכה.-כשיתבונן האדם : נושאים : מבחר מאמרים במשנת חב"ד ובעבודת ה' על

 ( 002459716[. )2017ספריית מעיינותיך, תשע"ח ]

 .ספרות עיונית -- (חב"ד )חסידות

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .עבודה ואהבה בחסידות --אלקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 סלב.הת תשע"ח 

הועלו על הכתב  ...סלבטיצקי, שבתי מחבר. התוועדות / הרב שבתי סלבטיצקי ; התוועדויותיו
ידי דרור יהב ואהרוני ברנשטיין... וכעת... בעריכתו של הרב יצחק קפלן. ]התועדות[. -ונערכו על

 ( 002459714. )2017ירושלים : ספריית מעיינותיך, תשע"ח 

 (חב"ד )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 פול.מנ תשע"ב 

חיש הפצת  : א פאלטער. כפר חב"דפולטר, דוד שרגא מחבר. מנגינת החיים / הרב דוד שרג
 ( 001234539המעיינות, ]תשע"ב?[. )

 'מליובויץ ,שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .משלים חסידיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 ((לק)יוד1שנ) תשע"ח 
ס... על ידי שמואל יצחק גד ביאורים מרבוה"ק אדמור"י חב"ד : בספר התניא / נערך והוכן לדפו

דעת קדושים, תשע"ח.  : הכהן יודייקין. ]באורים מרבותינו הקדושים אדמור"י חב"ד[. בני ברק
(002462215 ) 

 .באורים -- שניאור זלמן בן ברוך, מלדי.. לקוטי אמרים

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (אד תשל"ח3שנ) 

קטע מדברי ימי  : וסף יצחק, מליובויץ' מחבר. אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלהשניאורסון, י
חיי אדמו"ר הצמח צדק / מרשימותיו של... אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן... הוצאה ד.. 

 ( 001227351ברוקלין, נ"י : קרני הוד תורה, תשל"ח. )

 'שניאורסון, מנחם מנדל, מליובויץ

 (חב"ד )חסידות

 (שכלה )תנועה יהודיתחסידים וה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A672 (בא תשע"ב7שנ) 

מאמר ד"ה באתי  :שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. ביאורים במאמרי רבינו 
לגני תשי"ב ומאמר ד"ה באתי לגני תשל"ב / מאת... אדמו"ר מליובאוויטש. ]באורים במאמרי 

 ( 001224604תשע"ב. )רבנו[. מלבורן : מכון גוטניק, 

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (ענ תשע"ח7שנ) 

משיחת י"ט  :שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. ענינה של תורת החסידות 
 עם שיעורי הרב ; כסלו, ה'תשכ"ו / מאת... אדמו"ר מנחם מענדל... שניאורסאהן מליובאוויטש

 ( 002459707. )2017יואל כהן. ברוקלין : מערכת אוצר החסידים, תשע"ח 

 .פילוסופיה --חב"ד )חסידות( 

 .פילוסופיה -- חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 ג'קי.מר תשס"- 
ג'קי, אברהם מחבר. מראות אלוקים : שברת פעם את הפסלים של תרח?, ראית את שר המשקים 

מראות ] .בלעם ממשיך להפוך הקללה לברכה? / הרב אברהם ג'קיואת שר האופים? ... האם 
 ( 001227404) .[?-"אלקים[. קריית הרצוג, פרדס כץ : ארגון חבורת הנ.נ.מ.ח. כולל חצות, ]תשס

 .חבורים פופולריים --ברסלב )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 שטר.לק תשע"ח 
. לקוטי הלכות : המבואר : על שלחן ערוך... : לבאר שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב מחבר

בדרך חכמת האמת... ומוסר  ...ולחדש בכל הלכה... מכל ארבעה חלקי השלחן ערוך, למצא סמך
השכל... / חברו... רבי נתן, תלמידו... של... רבינו נחמן מברסלב ; בתוספת ביאור נרחב המשולב 

עם תיקוני טעויות... בתוספת אלפי מראי  ,עניניםבתוך תיבותיו, עם הערות וציונים והרחבת ה
מקומות וציונים, בפתיחת ראשי תיבות... עם כותרות משנה, עורך ראשי: הרב מנחם מנדל 

פומרנץ. במהדורה חדשה, מנוקדת ומאירת עינים.. נהריה : מוסדות אביר יעקב ; ירושלים : מכון 
 ( 002462196. )-אור לישרים, תשע"ח

 .באורים --פרים.. שלחן ערוך קרו, יוסף בן א

 מנמירוב ,שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ

 .ספרות עיונית --ברסלב )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 

 .ביוגרפיה -- (ברסלב )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A682 אמת.וה תשע"ג 
ב, נאמן בית מרן ראש האמת והשלום אהבו : תמליל דברים בענייני השעה / מהרב יוסף פטרו

 ( 002358790הישיבה הגר"ש אויערבך. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשע"ג[. )
 אוירבך, שמואל בן שלמה זלמן

 .שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי

 .עמדות --ישראל  -- חרדים

 (חבורי פולמוס )יהדות

 .חבורים בעד ונגד --יתד נאמן )בני ברק. תשמ"ה( 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A682 רוט.שע תשע"ח 
רוטר, אהרן ישעיה מחבר. שערי אהרן : קובץ מאמרים לשעה ולדורות שנתפרסמו בעתונות 

עד שנת תשע"ו / מאתי... אהרן ישעי' רוטר... מהדורה שלישית.. בני ברק  -החרדית משנת תשל"ו 
 ( 002462738: ]א. י. רוטר[, תשע"ח. )

 .ישראל -- דת ומדינה

 .חבורים בעד ונגד --ציונות 

 .חרדים ומדינת ישראל

 .ארחות חיים --חרדים 

 .עמדות --חרדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A813 קשת.פל תשע"ח 
קשת, אחיקם. פלפולא דאורייתא : שערים לעולם הלמדנות : ידע מקיף ומסודר בסוגיות 

נערך ע"י אחיקם קשת... עיקריות, דרכי לימוד ללימוד העיון, הנאה מהעומק שבתורה... / 
 ( 002462194]פלפולא דאוריתא[. נתניה : אחיקם קשת, תשע"ח. )

 .למוד והוראה -- -- תלמוד בבלי

 (חקירות )שיטת למוד בתלמוד

 .הלכה --כללי ספקות 

 .הלכה --מעשי קנין 

 .הלכה --בעלות 

 .הלכה --מדות ומשקלות יהודיים 

 .הלכה -- (מלאכת מחשבת )שבת

 .פוליםחדושים ופל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A888 ארנ.אב תשל"ט 
ארנריך, שלמה זלמן בן יעקב מחבר. אבני המקום : מיוסד על שנים עשר אבנים... / אשר חברתי... 

שלמה זלמן עהרענרייך, אבדק"ק שאמלויא... ; ההגהות מבן המחבר הנמצאות בספר הן מבנו... 
 ( 002460214) .תשל"טהרב שמעון זאב. ירושלים : מפעל קסת שלמה, 

 .באורים -- אגדות חז"ל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A888 יהו.חד תשע"ח 

 :יהודה ליואי בן בצלאל מחבר. חידושי אגדות הש"ס למהר"ל מפראג : על המסכתות מסדר נשים

נכתב  ,נדרים, נזיר, סוטה גיטין, קידושין ; עם באור משולב בלשון בהירה וזאת ליהודה / נלקט
ירושלים[, תשע"ח ] ,]ע"י[ אלון בן יוסף כהן. ]חדושי אגדות מהר"ל מפרג[. נתניה : יפה נוף ונערך...

]2017( .]002460640 ) 

 .באורים --אגדות -- --תלמוד בבלי 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A952.93 סלו.לו תשע"ג 
לומון. סלומון, ישראל ז. מחבר. לוח ס"א ראשים השלם : לוח סוד אחדות ישראל / ישראל ז. ס

 ( 002363854) .הדפסה ג עם תיקונים, הוספות והשלמות.... בני ברק : י. סלומון, תשע"ג

 .הלוח העברי

 .כרונולוגיה -- היסטוריה ישראלית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A961 דבו.בש תשע"ח 

בירורים הלכתיים  : דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה מחבר. בשבילי הרפואה : זכרון ישראל
ליים בעניני רפואה ופיקוח נפש / חובר מאתי... אליקום בלאאמו"ר... ישעיהו אריה לייב אקטוא

גבעת זאב החדשה : אליקום דבורקס,  ..דבורקס, מו"ץ בד"ץ "שארית ישראל". מהדורה מורחבת
 ( 002462044[. )2017תשע"ח ]

 .הלכה -- רפואה

 .מאמרים --הלכה  --רפואה 

 .תיהדו --הבטים דתיים  --רפואה 

 .הלכה --הצלת נפשות 

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

B431 שלו.עק תשע"ח 

זהבה מחבר. עקב בצד אגודל : סיפורים מן התלמוד בעקבות ביטויים וצירופי לשון שגורים  ,שלו
 ( 002458995. )2017בפינו / זהבה שלו. ]פתח תקוה[ : סטימצקי, ]תשע"ח[ 

 .ון, סגנוןלש -- --תלמוד בבלי 

 .אגדות -- --תלמוד בבלי 

 .היסטוריה -- ניבים --עברית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 חן.רו תשע"ז-אבן 
חן ; עורך -הארץ : ארבעה סיפורים ונובלה / גליה אבן-חן, גליה מחבר. רואים לו לכדור-אבן

 ( 002459076. )2017הספר: אמתי צמרת. ]תל אביב[ : ספרא, 

 .ספרת --ת פסיכותרפיה קבוצתי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

C2 אוצ.כו תשע"ח 

תמר ביאליק. חבל  :מחבר. כותבת הנאומים / מגי אוצרי ; עורכת הספר -1983אוצרי, מגי, 
 ( 002459049[. )2017ביתן, ]תשע"ח -מודיעין, כנרת, זמורה

 .ספרת --ישראל  --נשים פוליטיקאיות 

 .ספרת --ישראל  --נשים עתונאיות 

 .ספרת --ישראל  --בות נאומים נשים כות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 אלמ.כל תשס"ג 

עורך הספר:  ; / רות אלמוג 1997-1967אלמג, רות מחבר. כל האושר המופרז הזה : סיפורים 
 ספרייה :( 002460262[. )2003שמעון אדף. ]כל האשר המפרז הזה[. ירושלים : כתר, ]

Literature 

 

 

C2 ביר.לצ תשע"ח 
ורדי. ]לצחק -בירן, יעד מחבר. לצחוק עם לטאות : סיפורים / יעד בירן ; עורכת הספר: עלמה כהן

 ספרייה :( 002459048[. )2017ביתן, ]תשע"ח -עם לטאות[. חבל מודיעין : זמורה

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 אב.פו תשע"ז-בר 
עריכה: יצחק  טאטה( ;-אב )בן-אב, אברהם מחבר. פושקין מרוקאי : סיפורים / אברהם בר-בר

 ( 002453046. )2017גורמזאנו גורן. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 .ספרת --קהיר  -- מצרים --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 לב)לב( תשכ"ה 

 ,מחבר. בנפול הבן / אברהם לב. ]בנפל הבן[. ירושלים : קרית ספר 1894-1972אברהם,  ,לב

 ( 002459153. )1964תשכ"ה[ ]
 1929-1956לב, עמוס, 

 .שירה -- ישראל --חללי צבא ומלחמה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 סלי)סלי( תשע"ז 

אור ; מהדורה עברית: נרי -/ גלעד סליקטר ; עריכה: עדי בר 8גלעד מחבר מאייר. צו ,סליקטר
 ( 002456234. )2017[. בני ברק : ספרית פועלים, תשע"ז 8אלומה. ]צו 

 קומיקס --סליקטר, גלעד 

 .ישראל --ספרי קומיקס 

 .קומיקס -- הוי ומנהגים --ישראל  --חילים 

 .קומיקס -- יחידות מלואים --ישראל. צה"ל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

C2 פין.בו תשע"ח 

עודד  :מחבר. הבוסמן / יונתן פיין ; עורכת הספר : מיכל חרותי ; אחרית דבר -1958יונתן,  ,פין
 ( 002459088. )2017מור, ]תשע"ח[ לוי. רמת גן : עיל-מנדה

 .ספרת -- ישראל --כדורגל 

 .ספרת --ישראל  --יריביות ספורט 

 .ספרת -- ישראל --סטודנטים 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 צור.הו תשע"ב 

ההורה השלישי / עובד צור ; עריכה: טל שוורץ. תל אביב יפו : דרור לנפש,  .צור, עובד מחבר
 ( 002459916) .2011תשע"ב 

 .ספרת --ישראל  --מורי בתי ספר תיכוניים 

 .ספרת -- ישראל --הוראה 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

C4 אמר.הי תרצ"ב 

 ... הייראט אויף צוויי יאר : ראמאן / רחל פייגענבערג. ווארשע : ב1885-1972רחל,  ,אמרי

 ספרייה :( 002460756. )1932קלעצקין, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בור.זא תר"פ 

 .1920יארק : אידיש, תר"פ -. זאמד : א פאעמא / מנחם. ניו1888-1949, מנחם, בורישו

 ספרייה :( 002460588)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בור.רי תרע"ו 
. א רינג אין דער קייט : / מנחם ; צייכנוגען פון יצחק ליכטענשטיין. ניו 1888-1949בורישו, מנחם, 

 ספרייה :( 002460500יארק : ליטערארישער פערלאג, תרע"ו. )

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 בלי.וו תשל"ו 

-די ווייסע ציג מיט די זילבערנע גלעקעלעך / בלימאלע יאקיר. תל .1936-1971 ,בלימלה, יקיר
 ספרייה :( 002462180. )1976המנורה, תשל"ו  : אביב

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברג.או תשמ"ו 

ליטערארישע עסייען / לילי  ,דערציילונגעןברגר, לילי. אויף די כוואליעס פון גורל : נאוועלן, 
 ספרייה :( 002462181. )1986בערגער. פאריז : המחברת, תשמ"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 ברו.אי תש"ך 

-אינאיינעם און באזונדער : עסייען / יחזקאל בראנשטיין. תל .1897-1968 ,ברונשטין, יחזקאל
 ספרייה :( 002460443. )1960פרץ, תש"ך  .אביב : י.ל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברו.פו תשכ"ג 
. פון אייגן הויז : עסייען און מענטשן וואס איך האב געקענט / 1897-1968ברונשטין, יחזקאל, 

 ספרייה :( 002460624. )1963אביב : המנורה, תשכ"ג -יחזקאל בראנשטיין. תל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ברק.פי תרפ"ח 

 .1928פילאדעלפיא : ]מוציא לאור לא ידוע[,  פישער / פון ח. ברכהן. ..1896-1966 ,ברקן, חיים

 ספרייה :( 002460625)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גוט.מו תש"ח 

בענדער( / גאלדע גוטמאן )קרימער(. בוענאס איירעס  2גולדה. די מוטער רחל : ראמאן )אין  ,גוטמן
 ספרייה :( 002460706. )1948: ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4."דגיל.דע תשי 

-דערציילונגען און דראמעס / שלמה גילבערט ; מיט א ביאגרפיש .1885-1942 ,גילברט, שלמה
 : Toronto .קריטישער אריינפיר פון ש' ניגער און זכרונות פון פנחס גילבערט און מלך גראפשטיין

Denatta Press, 1954. (002461976 ): ספרייה 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גיס.פא תרצ"א 

. 1931ניילאנד,  :פאעמען און באלאדען / משה דוד גיסער. בוענאס איירעס  גיסר, משה דוד.
 ספרייה :( 002461970)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גיצ.בט תרצ"ט 

 .1939 ,. בטחון : דראמען / מ. גיציס. שיקאגא : מ. צעשינסקי1894-1968גיציס, משה, 

 ספרייה :( 002462185)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גיצ.זו תרצ"ו 

. 1936צעשינסקי,  .די זון אין מיזראך : נאוועלאדראמע / מ. גיציס. שיקאגא : מגיציס, משה. 
 ספרייה :( 002462125)

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 גיצ.מא תש"ז 

 002462128) .[1947גיציס, משה. מאמע ערד / מ. גיציס. שיקאגע : ליטערארישע זאמלונגען, ]

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 גיצ.נא תרצ"ב 

 002462184. )1932. נאוועלן / מ. גיציס. שיקאגא : ט. צעשינסקי, 1894-1968משה,  ,גיציס
 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 הור.גע תרע"ו 

 [. געזאמעלטע ווערק / ז. ליבין ]ישראל זלמן הורביץ[. ]ניו יארק1872-1955הורביץ, ישראל זלמן, 

 ספרייה :( 002462119. )1915פארווערטס,  :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 י תשמ"דהיר.א 

-הירשהויט. תל .הירשהויט, יחיאל. אין גאנג פון דער געשיכטע : מאנאגראפיעס און עסייען / י
 ספרייה :( 002462122) .1984אביב : וועלטראט פאר יידיש און יידישער קולטור, תשמ"ד 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 הרב.צי תשי"ז 

 .לוסטראציעס דורך מאיר ברוק. צייטמאטיוון / מרדכי הערבסט ; אי1930-2016מרדכי,  ,הרבסט

ARGENTINA : [ תשי"ז ,]ספרייה :( 002462179. )1957מוציא לאור לא ידוע 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 וינ.וו תשל"א 

 .1971יארק : איקוף, -וועגווייזער פאר דורות : עסייען / שמואל ווינער. ניו .-1889 ,וינר, שמואל

 ספרייה :( 002462127)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4  תשל"חויס.פע 

תשל"ח  ,אביב : פריינד-. פען פראפילן : עסייען / גבריאל ווייסמאן. תל1900-1988גבריאל,  ,ויסמן
 ספרייה :( 002460736. )1978

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 זק.או תשמ"ב 
. אונטער די פליגל פון טויט ; "פאניע גנב" / אברהם זאק. בוענאס איירעס 1891-1980זק, אברהם, 

קאנגרעס, תשמ"ב -קאמיטעט ביים יידישן קולטור-ביים יידישן קולטורקאמיטעט -: באערונג
 ספרייה :( 002462495. )1982

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 זק.אוי תשכ"ה 

 : איירעס-אויף וועגן פון גורל : )דערציילונגען( / אברהם זאק. בוענאס .1891-1980 ,זק, אברהם

 ספרייה :( 002460445. )1964ה פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשכ"-צענטראל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 יהו)יהו( תרפ"ז 

יארק, -יהואש זכרון אלבום : צום שלשים טרויער אוונט, קארנעגי האל, ניו .1872-1927 ,יהואש
 ( 002463196[. )1927יארק : יהואש פאבליקיישאן סאסייעטי, ]-. ניו1927פעברואר  6

 1872-1927יהואש, 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

C4 יפי.גע תשכ"ח 
כץ -עלקע יאפין-כץ, רחמה אלקה. געזאמלטע שריפטן : לידער און אפשאצונגען / פון רוחמה-יפין

 ספרייה :( 002462498) .1968יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשכ"ט -)אלישבע(. ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 יקי.גע תשמ"א 

אביב : אייגנס, תשמ"א -ן / יאנקל יאקיר. תל. געשיכטעס און פארטרעט1908-1980יעקב,  ,יקיר
 ספרייה :( 002462176) .1981

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוי.גע תשט"ז 

-1956מרים לעווי,  : . געזאמעלטע שריפטן / יוסף הלל לעווי. לאנדאן1891-1955לוי, יוסף הלל, 
 ספרייה :( 002460730. )1958

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוי.סא תשל"ד 

. 1974אנקע און הערשל באכראך,  : טעג / י.מ. לעווין. מעלבורן 6די סאגע פון  לוין, ישראל מרדכי.
 ספרייה :( 002460442)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוי.רע תשי"ט 

אפריקע / -דער רעגן האט פארשפעטיקט : דערציילונגען פון דרום .1901-1957 ,לוינסקי, נחמיה
 ספרייה :( 002460488. )1959נחמיה לעווינסקי. יאהאנעסבורג : משפחה, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לוצ.פו תשי"ח 
לוצקי, אהרן. פון אלדאס גוטס : דא אין בוך געפינט זיך:פאעזיע, פילאזאפיע, עסייען, נאוועלן, 

 ספרייה :( 002460440. )1958יארק[ : די פעדער, -הומאר און סאטירע / א. לוצקי. ]ניו ,פארטרעטן

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 לור.אי תשל"ב 

 .1972אין וואלד / נויעך לוריע. מאסקווע : סאוועטסקי פיסאטעל,  .1885-1960 ,חלוריא, נ

 ספרייה :( 002460605)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לור.הי תשכ"ה 

. הימל און ערד : ראמאן / נאטע לוריא. מאסקווע : סאוועטסקי 1906-1987נוטה,  ,לוריא
 ספרייה :( 002460617) .1965 ,פיסאטעל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סט תש"חלור. 
. דער סטעפ רופט : א ראמאנ אינ צוויי טיילנ / נאטע לוריע. מאסקווע : 1906-1987לוריא, נוטה, 

 ספרייה :( 002460615. )1948אגיז, דער עמעס, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לזר.זא תשכ"ב 

זאווערא : )היסטארישע דערציילונג( / סאמסאן לאזאר )לאסקאר שאראגא(.  .לזר, סמסון
 ספרייה :( 002460601. )1962ליטערארישע גרופע פון עולי רומניה, -נורהמ : ירושלים

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לסו.או תשכ"ה 

אויסגעווארצלטע מענטשן : און אנדערע דערציילונגען / ל. לאסאווין. תל אביב : ניי  .לסוין, ליזר
 ספרייה :( 002460613. )1965לעבן, תשכ"ה 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לסו.אי תשמ"ט 
לסוין, ליזר. אין בענקשאפט נאך א מענטשן : מיניאטורן און דערציילונגען / ל. לאסאווין. תל 

 ספרייה :( 002460610. )1989אביב : י.ל. פרץ, תשמ"ט 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לסו.נא תש"ם 
 1980לסוין, ליזר. א נאכט אויפן ים כנרת : דערציילונגען / ל. לאסאווין. תל אביב : ניי לעבן, 

 ספרייה :( 002460611) .תש"ם

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לרנ.אי תשי"ג 

פליק. אין אומרויקע צייטן : )דערציילונגען( / פאליק לערנער. בוענאס איירעס : ]מוציא  ,לרנר
 ספרייה :( 002460395. )1953לאור לא ידוע[, תשי"ג 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 לרנ.גע תרצ"ז 

 .ערגאס : ליד און פאלקסמאטיוו / יאסל לערנערדאס געזאנג פון הינט .1903-1994 ,לרנר, יוסל

 ספרייה :( 002462120. )1936עליכם, -בוקארעשט : שלום

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לרנ.פו תשל"ה 

 .פון כעלעמער פינקס / יאסל לערנער ; בילד פון מחבר: משה קריניץ .1903-1994 ,לרנר, יוסל

Tel-Aviv :  ספרייה :( 002460398. )1975י.ל. פרץ, תשל"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לרר.מי תש"ח 
.. מיין היים / יחיאל לערנער ; מיט צייכענונגען אין טעקסט פון אריה 1910-1943לרר, יחיאל, 

. 1948פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, -איירעס : צענטראל-מערזער. בוענאס
 ספרייה :( 002460626)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מור.חל תשל"ז 

א חלוץ פון פוילן : ראמאן / יחיאל מאר. פאריז : ]מוציא לאור לא  .1902-1984 ,מור, יחיאל
 ספרייה :( 002460627. )1977תשל"ז  ,[ידוע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מור.פו תשכ"ח 

פאריז : אויפסניי,  .. פון סאן ביז סען : לידער און פאעמען / יחיאל מאר1902-1984מור, יחיאל, 
 ספרייה :( 002460619. )1968

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מזה.אמ תרצ"א 
. אמאמע / איידע מאזע. מאנטרעאל : אידישער קולטור געזעלשאפט, 1893-1962מזה, אידה, 

 ספרייה :( 002460616. )1931

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיז.אי תש"ך 
מיזל, משה יהודה. אייגענס און פרעמדס / פון משה יהודה מייזעל. ניו יארק : ]מוציא לאור לא 

 ספרייה :( 002460620ך. )ידוע[, תש"

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיט.פו תשמ"א 

 .פון ווייטן אמאל ביזן היינט : )פארשונגען און עסייען( / יעקב י ..1900-1984 ,מיטליס, יעקב

 ,בוך-אביב : ישראל-מייטליס ; פארטרעט פון מחבר, געצייכנט: פעליציא פאצאנאווסקי. תל

 ספרייה :( 002462593. )1981תשמ"א 

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 מיל.אי תשי"ג 
.. אין די שווארצע פינטעלעך / ש. מיללער ]=ישעיה מילער[. ניו יארק : 1895-1958מילר, ישעיה, 

 ספרייה :( 002460602. )1953משה שמואל שקלארסקי, תשי"ד 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.בל תרפ"ו 

: ]מוציא לאור לא ידוע[, בלעטער פאלן / ש. מיללער. לאס אנגעלעס  ..1895-1958 ,מילר, ישעיה
 ספרייה :( 002460582) .1926

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.בל תרצ"ה 

 .1935.. א בליאסק אויף טאג / ש. מיללער. ווילנע : ב. קלעצקין, 1895-1958ישעיה,  ,מילר

 ספרייה :( 002460504)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.דא תרצ"ט 

בענע לידער און פאעמעס / ל. מילער. ניו יארק : . דא איז מיין היים : געקלי1889-1967ל.,  ,מילר
 ספרייה :( 002460549. )1939סיגנאל ביים פראלעטפען, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.מא ת"ש 

מאטיוון / ש. מיללער. לאס אנגעלעס : אידישע קולטור געזעלשאפט,  ..1895-1958 ,מילר, ישעיה
 ספרייה :( 002460497) .1940

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שט"זמיל.נע ת 

.. נעכטן / ש. ]=ישעיה[ מיללער. לאס אנגעלעס : ש. מיללער בוך 1895-1958ישעיה,  ,מילר
 ספרייה :( 002460550. )1956קאמיטעט, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.רו תש"ה 

מיללער בוך  ... רויט און שווארץ / ש. מיללער. לאס אנגעלעס : ש1895-1958מילר, ישעיה, 
 ספרייה :( 002460584. )1945קאמיטע, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיל.שמ תרצ"ג 

 002460503. )1933גרוב / ש. מיללער. ווילנע : ב. קלעצקין, -די שמאלץ ..1895-1958 ,מילר, ישעיה
 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 מיצ.אי תש"ל 

אביב : י.ל. פרץ, תשל"א -איינער פון א סך / ש. מיצמאכער. תל ..1912-1991 ,מיצמכר, שלמה
 ספרייה :( 002462610) .1970

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיצ.אי תשל"ט 

י.ל. פרץ, תשל"ט  : Tel-Aviv ... אין פשוטע ווערטער / ש. מיצמאכער1912-1991שלמה,  ,מיצמכר
 ספרייה :( 002462507) .1979

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיצ.שמ תרפ"ו 
מיצמאכער. ווארשע  קלויבער : און אנדערע דעציילונגען / דוד-. שמאטע1904-1941מיצמכר, דוד, 

 ספרייה :( 002460502. )1926: ש. גאלדפארב, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מיר.לי תשמ"ו 

בוך, -אביב : ישראל-ליבשאפט און שטראף : דראמען / מיכאל מירסקי. תל .מירסקי, מיכאל
 ספרייה :( 002460583) .1986תשמ"ז 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מן.אין תשי"ד 

 : איירעס-פארווארלאזטן דארף : )ראמאן( / מענדל מאן. בוענאס.. אין א 1916-1975מנדל,  ,מן

 ספרייה :( 002460392. )1954קיום, תשי"ד 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מן.מלח תשכ"ה 
טרילאגיע : ביי די טויערן פון מאסקווע ; ביי דער ווייסל ; דאס -.. די מלחמה1916-1975מן, מנדל, 

פאנד פאר יידישע ליטעראטור אין זשענעוו, -אןפאלן פון בערלין / מענדל מאן. פאריז : נוימ
 ספרייה :( 002462501תשכ"ה. )

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מן.שוו תשכ"ט 

-דער שווארצער דעמב : דערציילונגען / מענדל מאן ; מיט אן אקווארעל ..1916-1975 ,מן, מנדל
 ספרייה :( 002460618. )1969בילד פון מארק שאגאל. פאריז : אונזער קיום, תש"ל 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מני.אי תשכ"ד 

אין טריט פון דיין וואנדער / י. מאניק. תל אביב : דפוס אורלי, תשכ"ד  ..1909-1973 ,מניק, י
 ספרייה :( 002460607) .1964

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 מקו.יו תשי"ג 

יארק : -מאקאווסקי. ניו .. יוגנט : און אנדערע דערציילונגען / מ1887-1955מקובסקי, מנדל, 
 ספרייה :( 002460738. )1953]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מרק.מי תש"ח 

. 1948מילכאמע / פערעצ מארקיש. מאסקווע : אגיז, דער עמעס,  ..1895-1952 ,מרקיש, פרץ
 ספרייה :( 002460499)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 מש.מיט תשס"ז 
לונגען / יענטע מאש ; רעדאקציע / מש, יעל. מיט דער לעצטער הקפה : דערציילונגען, אפהאנד

אביב : ה. לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון יידישע שרייבערס און -לעמסטער. תל .עריכה: מ
 ספרייה :( 002460622. )2007זשורנאליסטן אין ישראל, תשס"ז 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 נפו.אי תרפ"ו 
דיינאף. טאראנטא : פארלאג יוגנט, נפום, שמעון. אין געראנגל / ש. נעפאם ; צייכנונגען פון י. 

 ספרייה :( 002460548) .1926

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סוכ.או תרצ"ט 

סאכאטשעווסקי און יוסף  .א-. אונטערן שווערט / פון בן1889-1958סוכצ'בסקי, יחיאל מאיר, 
 ספרייה :( 002460623. )1939-1940הלל לעווי. לאנדאן : י. נאראדיצקי, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 י תרצ"הסול.ל 

-POSY דפוס : New York .דאס ליכט אף מיין גאס / מ.א. סול .1908-1986 ,סול, יורי

SHOULSON, 1935. (002460621 ): ספרייה 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סיג.או תש"ט 

נוארק : ארויסגעגעבן  .. דער אוצר : דערציילונגען / נ. סיגאלאווסקי1901-1986סיגלובסקי, נח, 
 ספרייה :( 002460547. )1949גרופע יידיש, -מיט דער הילף פון קולטור

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סיג.אי תש"ב 

גרופע -אין קריג : טרילאגיע / נ. סיגאלאווסקי. נוארק : קולטור .1901-1986 ,סיגלובסקי, נח
 ספרייה :( 002460543) .1942-1944 ,יידיש

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 ת"ש סיג.הו 

סיגאל. מאנטרעאל :  .. דאס הויז פון די פשוטע : לידער / פון י. י1896-1954סיגל, יעקב יצחק, 
 ספרייה :( 002460551. )1940]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סיג.נא תשי"ח 

נאכן שטורעם : און אנדערע געקליבענע דערציילונגען / נ.  .1901-1986 ,סיגלובסקי, נח
 ספרייה :( 002460546. )1958ראט, -ראטשעסטער, נ. י. : יידישן קולטור .וסקיסיגאלאו

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סימ.צו תש"ך 

 002460739. )1960צווייגן / שלמה סיימאן. בוענאס איירעס : יידבוך,  .1895-1970 ,סימון, שלמה
 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סלו.אי תש"ל 

 .1970יארק : איקוף, -רום : עסייען / ח. סלאוועס. ניואין און א .1905-1988 ,סלובס, חיים

 ספרייה :( 002462619)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סלו.אפ תשס"ט 

מוציא לאור לא ] : קאהן. מאנטרעאל-קהן, גרוניה. אפגעברענטע זאנגען / גרוניא סלוצקי-סלוצקי
 ספרייה :( 002462618. )2009ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סלו.בר תשט"ז 

ברוך פון אמסטערדאם : )דראמע אין פיר אקטן, ניין בילדער( / ח.  .1905-1988 ,ייםסלובס, ח
 ספרייה :( 002460590. )1956יארק : איקופ, -ניו .סלאוועס

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סלו.מל תשכ"ג 

ח. סלאוועס. ניו יארק  / (. די מלחמה פון גאט : )דראמע אין דריי אקטן1905-1988סלובס, חיים, 
 ספרייה :( 002460593. )1963רלאג, : איקוף פא

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 סנה.בל תש"ח 

בלעטער אפן ווינט : לידער און פאעמען / סימכע סנע ; פארווארט פון זישע  .-1914סנה, שמחה, 
 ספרייה :( 002460603. )1948הילע געצייכנט מ. פרייגנבלום. בוענאס איירעס : איקוף,  ; וויינפער

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 ב תרצ"וספי.ד 

דבורה : ביבלישער ראמאן פון דער צייט פון די שופטים / פון שאול  .1895-1974 ,ספיר, שאול
 New York, N.Y : United publishing Co., 1936. (002460597 ) .ספיר

 .ספרת --דבורה )אישיות תנכית( 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 ספק.יי תשל"ב 
ישער מוזשיק : ראמאן : פראגמענטן פון פארשארבעטן, צו . דער ייד1858-1925ספקטור, מרדכי, 

דער כאראקטעריסטיק, זכרונות / מרדכי ספעקטאר ; אריינפיר און רעדאקציע פון שמואל 
-פאנד פון דער ליטעראטור-איירעס : יוסף ליפשיץ-טע אויפלאגע.. בוענאס2ראזשאנסקי. 

 ( 002460600. )1972געזעלשאפט ביים ייווא, תשל"ב 

 1858-1925מרדכי,  ,ורספקט
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פוט.קד תשי"ב 

 .1952 ,פוטש, רקודה. פון קדרון טאל : לידער / רקודה פאטאש. לאנדאן : משה עובד

 ספרייה :( 002460692)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פור.אי תש"ז 

 New .טיילן( / אברהם פארסייט 3אין רויטן גלי : )ראמאן אין  ..1896-1954פורסיט, אברהם, 

York :  1947, אידיש נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד, 10יצחק אייזיק הורוויץ ברענטש .
 ספרייה :( 002461971)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פור.בר תש"א 
. ניו יארק : .. בר כוכבא : )היסטארישער ראמאן( / אברהם פארסייט1896-1954פורסיט, אברהם, 

נאציאנאלער ארבעטער -אידיש-178בר. ,, און היימישער ווינקל10יצחק אייזיק הורוויטש בר.
 ( 002460710. )1941פארבאנד, 

 .ספרת --בר כוכבא, שמעון 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פור.צו תשי"ג 

 ; פארסייט.. צום ליכטיקן מארגן : היסטארישער ראמאן / אברהם 1896-1954אברהם,  ,פורסיט
נאציאנאלער -אידיש 10צייכנונג פון פנחס סקולקא. ניו יארק : יצחק אייזיק הורוויץ ברענטש 

 ספרייה :( 002460712. )1953ארבעטער פארבאנד, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 פיל.טר תשי"ט 

טריט אויף דער ערד / יעקב פילאווסקי. סאנטיאגא, טשילע :  .1898-1969 ,פילובסקי, יעקב
. 1959יעריקן יוביליי פון יעקב פילאווסקי, -60לעכער קאמיטעט צו פייערן דעם געזעלשאפט

 ספרייה :( 002462178)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פין.תל תש"ז 

 .1947א תליה אונטער די שטערן / יאני פיין. מעקסיקע : די שטימע,  .1924-2013 ,פין, יוני

 ספרייה :( 002462607)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פינ.גע תשכ"ב 

לאון. דער געבענטשטער דור : )ראמאן אין פערזן וועגן דעם דור, וואס האט געלייגט די  ,ברגפינ
 .1962 ,קאמיטעט-יסודות פון מדינת ישראל( ... / ל. פיינבערג. נויארק : ל. פיינבערג יובל

 ספרייה :( 002462504)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלי.הו תש"ז 

איינלייטונג פון ז.  ; : ראמאן / דוד פלינקער . א הויז אויף גזשיבאוו-1900פלינקר, דוד, 
. 1947פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, -סעגאלאוויטש. בוענאס איירעס : צענטראל

 ספרייה :( 002460614)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פלי.ני תשי"ז 
ינקער. . נייע צייטן : ראמאן פון אמליקן יידישן לעבן אין פוילן / דוד פל-1900פלינקר, דוד, 

 002460612. )1957פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשי"ז -בוענאס איירעס : צענטראל

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרו.שו תשמ"ג 

פון דוד פראם.  / . א שוואלב אויפן דאך : פאעמעס און לידער1903-1988פרום, דוד, 
 ספרייה :( 002460744. )1983יאהאנעסבורג, דרום אפריקע : קאיאר, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרי.אי תשכ"ז 

איקוף,  : New York .אין באוואונדער : לידער / אדעלע פרידמאן .1897-1963 ,פרידמן, אדלה
 ספרייה :( 002462497) .1967

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 פרי.וו תש"ח 

: אונדזער  יארק-. ווידערקלאנגען : דערציילונגען / י. פרייליך. ניו1905-1955יחזקאל,  ,פריליך
 ספרייה :( 002460752. )1948וועג, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרי.לי תשמ"ט 
 -בריוו און לידער / איציק פריימאן ; געגרייט צום דרוק און הקדמה -. ליבע-1908פרימן, איציק, 

 ספרייה :( 002462502. )1989יאסל בירשטיין. ירושלים : נס, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרל.מי תשי"ט 

מיינע זיבן גוטע יאר : ראמאן פון א פריילעכן פליט אין  ..1911-1980 ,פרלוב, יצחק
 ספרייה :( 002460743[. )1959ליגע, ]-אביב : קולטור-יצחק פערלאוו. תל / ראטנפארבאנד

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פרל.ני תשי"א 

ניט אויסדערציילן : לידער פאעמעס און באלאדן ... / יוסף  .1908-1997 ,פרלשטין, יוסף
 ספרייה :( 002460760. )1951ירושלים : פריינט פון יידיש,  .רלשטייןפע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 צ'רנ.וו תרע"ז 

. וואס טהוט מען? : ראמאן / נ.ג. טשערנישעווסקי ; א 1828-1889ניקולי גברילוביץ,  ,צ'רנישבסקי
 : פאלשטענדיגע איבערזעצונג אונטער דער רעדאקציאן פון דר. ק. פארנבערג. ניו יארק

 ספרייה :( 002460746. )1917ליטערארישער פערלאג, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 צני.פו תשמ"ט 

 .1988אביב : ה. לייוויק, תשמ"ט -צנין, ישעיהו מרדכי. פון יענער זייט צייט / מ. צאנין. תל

 ספרייה :( 002462261)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קוב.דר תשי"ב 

 .1952לעאן קאברין. ניו יארק : איקוף,  . דראמאטישע שריפטן /1873-1946לאון,  ,קוברין

 ספרייה :( 002462505)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קוב.פא תש"ח 

. דער פארלוירענער ניגון : )ראמאן( ; און זעקס דערציילונגען / לעאן 1873-1946לאון,  ,קוברין
 ספרייה :( 002460697. )1948יארק : איקוף, -קאברין. ניו

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 קוי.צו תשל"ה 

פינחסיק. חיפה : -רבקה. צווישן כרמל און ים / רבקה קוויאטקאווסקי ,פנחסיק-ויטקובסקיק
 ספרייה :( 002462187) .1975אליין, תשל"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4.קול.דע תשמ"ו 

 ,. געציילטע טעג / ישראל דינעס קאלקער. תל אביב : י.ל. פרץ1909-1988ישראל דינס,  ,קולקר

 ספרייה :( 002462494. )1985תשמ"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קול.מי תשמ"ט 

תל אביב : י.ל.  .. מיט דער באבעס אויגן / ישראל דינעס קאלקער1909-1988קולקר, ישראל דינס, 
 ספרייה :( 002462492. )1989פרץ, תשמ"ט 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קזנ.טר תר"ץ 

 002462620. )1930נזל, טריפהנע בלוט / דוד קאזאנסקי. ניו יארק : אי .1888-1945 ,קזנסקי, דוד
 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קיט.או תשי"ב 

אויסגעהאקטע וועלדער : דערציילונגען / יחזקאל קייטלמאן. ניו  .1905-1969 ,קיטלמן, יחזקאל
 ספרייה :( 002460749. )1952פילאדעלפיע : ]מוציא לאור לא ידוע[,  - יארק

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קיט.או תשכ"ז 

אויפן וועג קיין אומאן : און אנדערע דערציילונגען / יחזקאל  .1905-1969 ,קיטלמן, יחזקאל
 .1967הילע געצייכנט פון מרים קייטלמאן. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[,  ; קייטלמאן

 ספרייה :( 002462506)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קיפ.או תש"ך 

ציילונגען / איציק קיפניס. ניו יארק .. אונטערוועגנס : און אנדערע דער1896-1974יצחק,  ,קיפניס
 ספרייה :( 002460709. )1960: איקוף, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קיפ.צו תשכ"ט 

צונויפגעשטעלט און  ; .. צום לעבן : דערציילונגען / י. קיפניס1896-1974קיפניס, יצחק, 
 ספרייה :( 002460711) .1969ז. טעלעסין. מאסקווע : סאוועטסקי פיאסטעל,  -רעדאגירט

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 קנט.שט תשמ"ב 

י.ל. פרץ,  :שווארצבארד. תל אביב -שורצברד, רחל. דער שטארקער ווילן / רחל קאנטאר-קנטור
 ספרייה :( 002462258. )1982תשמ"ב 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קני.בו תש"ח 

:  לעא קעניג. לאנדאן / (.. דאס בוך פון לעסטערונגען : )ספר הגדופים1889-1970קניג, לאו, 
 ספרייה :( 002460728. )1948]מוציא לאור לא ידוע[, תש"ט 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קפל.אנ תשנ"ה 

אנהאלט : דערציילונגען, פראגמענטען, מיניאטורן / ישראל קאפלאן.  .1902-2003 ,קפלן, ישראל
 ספרייה :( 002462186. )1995ה. לייוויק פארלאג, תשנ"ה  :אביב -תל

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4  תשנ"גקץ.פל 
דוד מעינקעס. ראוון -קץ, הירש דוד. דער פלאכער שפיץ : מעשיות פון ווילנער גובערניע / הירשע

 ספרייה :( 002460505. )1993דריי שוועסטער, תשנ"ג  : ד'וויילז

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 קרב.זו תשי"ז 
פ.  -יניש קרבץ, אולסיה. זון אויפגאנג איבער כאנפו : ראמאן / אלעסיא קראוועץ ; פון אוקראי

 ספרייה :( 002460716. )1957קאץ. בוענאס איירעס : היימלאנד, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 רוז.שב תשכ"ה 

אביב : -שבתי צבי : היסטארישער ראמאן / שלמה ראזענבערג. תל .1896-1975 ,רוזנברג, שלמה
 ( 002462621) .1965המנורה, תשכ"ה 

 .ספרת -- שבתי צבי
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 אי תשמ"גרפפ . 

 : אביב-. אין די לאבירינטן פון גורל : דערציילונגען / חיים ראפאפארט. תל-1915חיים,  ,רפפורט

 ספרייה :( 002460698. )1983י.ל. פרץ, תשמ"ג 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שור.אנ תשי"ד 

. 1954צבי יתום, תשט"ו  : ברזיל -. דער אנהייב / הערש שווארץ. ריא 1906-1995שורץ, הרש, 
 ספרייה :( 002460714)

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C4 שור.הי תש"ך 
. היים גרין גאלדענע : דערציילונגען / הערש שווארץ. ]ריו דה ז'נירו[ : 1906-1995שורץ, הרש, 

 ספרייה :( 002460713. )1960]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שור.לי תשל"ה 

שווארץ. לאס אנדזשעלעס : ]מוציא לאור לא ליכטיקע שטיגן / חיים  .1903-1994 ,שורץ, חיים
 ספרייה :( 002460715) .1975 ,[ידוע

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שור.קע תרפ"ה 

. 1925מייזל,  .. קענטאקי / י. י. שווארץ. ניו יארק : מ. נ1885-1971שורץ, ישראל יעקב, 
 ספרייה :( 002460708)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שטו.אה תשכ"ט 
. 1969/ מ.ש. פאיוק. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשכ"ט פיוק, משה. אהיים -שטוקר

 ספרייה :( 002462503)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שטו.כל תשכ"ד 
צייכענונג: י. -פאיוק ; הילע-פיוק, משה. כלניות : בלומען פון מיין לאנד / מאשע שטוקער-שטוקר

 ספרייה :( 002460695. )1964וואלבערג. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שטו.צו תשכ"ו 
פיוק, משה. צו דיר : לידער און דערציילונגען / מ. ש. פאיוק. בוענאס איירעס : ]מוציא -שטוקר

 ספרייה :( 002460700. )1966לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שין.קא תשל"א 

ילונגען / יוסף שיין. פאריז : דער קאמעדיאנט אויפן שטיין : דערצי .-1915שין, יוסף, 
 ספרייה :( 002460754. )1971אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס אין פראנקרייך, תשל"א 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שמח.שט תשנ"ב 
-. א שטיפקינד ביי דער ווייסל / ש. סימכאוויטש ; אריינפיר1921-2017שמחה יעקב, ’, שמחוביץ

 ספרייה :( 002462616. )1992טא : ש. סימכאוויטש, בריוו פון אליעזר וויזעל. טאראנ

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

C4 שני.בי תש"ג 

מוציא ] : Montreal .. ביי דיינע טויערן / ש. ז. שניאורסאן1902-1946שניאורסון, שלמה זלמן, 
 ספרייה :( 002460707. )1943לאור לא ידוע[, 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שני.שע תשמ"ח 
ער באפרייונג : )מיינע איבערלעבונגען( / ליפמאן שניידער ; שנידר, ליפמן. א שעה נאך ד

. 1988בוך, תשמ"ט -ישראל : אביב-אויגפגענומען און צוגעגרייט צום דרוק שלמה ווארזאגער. תל
 ספרייה :( 002462594)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שפי.אי תשכ"ג 
יער... / מ. מ. שאפיר. שפיר, משה מרדכי. איך קום אהיים : אוי, ענטפערט מיר, איך בעט אייך זי

ספרייה ( 002460704. )1963יארק, -קלוב אין ניו-פאנד ביין יידישן פען-מאנטרעאל : יוסף ווינעצקי
: 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שפי.אל תשל"ט 
שפירא, איזו. אלעף איז אן אדלער : ראמאן / איזא שאפירא. בוקארעשט : פארלאג קריטעריאן, 

 ספרייה :( 002460703. )1979

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שפי.בו תשל"א 
. 1971שפיר, משה מרדכי. בורא מיני חלומות / מ. מ. שאפיר. מאנטרעאל : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ספרייה :( 002460702)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שפי.סט ת"ש 
שפיר, משה מרדכי. א סטעזשקע / מ. מ. שאפיר. מאנטרעאל, קאנאדע : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 ספרייה :( 002460705). 1940

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 שפי.פו תש"א 

. 1941אליין,  : . פון קרבן מנחה / לאמעד שאפירא. נויארק1878-1948שפירא, לוי יהושע, 
 ספרייה :( 002460758)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 תלו.וו תרצ"ח 

טישע ליטעראר : . וואגלעניש : ראמאן / תלוש )איסר מוסעלעוויטש(. ווארשע1887-1962תלוש, 
 ספרייה :( 002460495. )1938בלעטער, 

Cen.lib-Yiddish 

 



 

C4 תלו.ימ תרפ"א 

 .1921דער ים רוישט : דערצעהלונגען און סקיצען / תלוש. ניו יארק : קולטור,  .1887-1962תלוש, 

 ספרייה :( 002460492)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C45 סלו.לי תשע"א 

מאנטרעאל : יעקב  .קאהן-גרוניא סלוצקי קהן, גרוניה. לידער און מעשיות פאר קינדער /-סלוצקי
 ספרייה :( 002462121. )2010קאהן, -וואלאפסקי מיט דאנקבארקייט, גרוניא סלוצקי

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 ברג.אי תשל"ו 

שעפער און שאפונג / לילי בערגער. פאריז : ]דפוס  -אין גאנג פון צייט : עסייען  .ברגר, לילי
 ספרייה :( 002462608. )1976אימפא[, תשל"ו 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 הרב.בא תשכ"א 
. באטראכטונגען פון דער נאענט / מרדכי הערבסט. בוענאס איירעס : 1930-2016הרבסט, מרדכי, 

 ספרייה :( 002462622. )1961]מוציא לאור לא ידוע[, תשכ"ב 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 סדן.טו תשל"ט 

 .1979בוך, תשל"ט -אביב : ישראל-עטיודן / דב סדן. תלטויערן און טירן : עסייען און  .סדן, דב

 ספרייה :( 002460733)

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 סדן.צו תשמ"ב 

בוך, -אביב : ישראל-תל .סדן, דב. צווישן ווייט און נאענט : עסייען, שטודיעס, בריוו / דב סדן
 ספרייה :( 002460731. )1982תשמ"ב 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 קנץ.רי תשנ"א 

רינג נאך רינג : עסייען / שמעון קאנץ. תל אביב : י.ל. פרץ, תשנ"א  .1914-1990 ,קנץ, שמעון
 ספרייה :( 002462496) .1990

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 שני.לי תשמ"ד 

מאנוסקריפט צוגעגרייט  ; שנידר, וולף. ליטערארישע און היסטארישע עסייען / וואלף שניידער
 002462500. )1984רינג, -דעפארטמענט ביים ארבעטער-ק : בילדונגצום דרוק: בערל כהן. ניו יאר

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 



C409 פוד.אי תשנ"א 

אביב : י.ל. פרץ, תשנ"א -תל .פודריצ'יק, אליעזר. אין היכל פון ווארט / אליעזר פאדריאטשיק
1991( .002462623 ) 

 .היסטוריה ובקרת --יידיש, שירה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C409 פיל.צו תשמ"ו 
-1907ליטעראטור אין ארץ ישראל, -פילובסקי, אריה ליב. צווישן יא און ניין : יידיש און יידיש

אביב : וועלטראט פאר יידיש און יידישער קולטור, ]תשמ"ו[ -/ אריה לייב פילאווסקי. תל 1948
 ספרייה :( 002462626. )1986

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 חיט.אי תשנ"ט 

אות, תשנ"ט -אין שאטן פון דער שואה / משה דוד חייט. ירושלים : צור .-1925 ,ודחיט, משה ד
1999. (002462624 ) 

 .ספרת -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D609.2 צוק.עס תשכ"ז 

י. ל. פרץ, תשכ"ח  : אביב-. עסייען און פראפילן / ברוך צוקערמאן. תל1887-1970צוקרמן, ברוך, 
 ספרייה :( 002462625. )1967

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D643.092 ז'בו)נדב( תשמ"ו 

יוסף מחבר. זאב ז'בוטינסקי : האיש ומאבקיו / יוסף נדבה. ]תל אביב[ : מכון ז'בוטינסקי  ,נדבה
 ( 002459928. )1986בישראל, תשמ"ו 

 .ז'בוטינסקי, זאב

 .ביוגרפיה --ציונים רויזיוניסטיים 

 .ביוגרפיה -- ציונות רויזיוניסטית
 ספרייה :

Permanent Loan 

 

 

E092 תשע"ח (ביל)שיל 
שילון, אבי מחבר. תוגת השמאל : יוסי ביילין וקריסת מחנה השלום: הסיפור שלא סופר / אבי 

 ( 002459774[. )2017שילון. חבל מודיעין : דביר, ]תשע"ח 

 יוסי ,בילין
 השקפות פוליטיות וחברתיות --בילין, יוסי 

 .הביוגרפי -- ישראל --פוליטיקאים 

 .ישראל --ימין ושמאל )מדע המדינה( 

 .יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי

 -1977 -- פוליטיקה וממשל --ישראל 
 ספרייה :

History 



 

 

E092 גור)אבי( תשל"ד-בן 

 .[1974גוריון : מעצב המדינה / אברהם אביחי. ירושלים : כתר, ]-אברהם מחבר. דוד בן ,אביחי

(002459151 ) 

 .בן גוריון, דוד

 .השקפה על הסכסוך הערבי ישראלי --גוריון, דוד בן 

 .השקפות פוליטיות וחברתיות --בן גוריון, דוד 

 .השקפה על ציונות רויזיוניסטית -- בן גוריון, דוד

 .ביוגרפיה --ישראל  --ראשי ממשלה 

 .ביוגרפיה -- ציונים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E092 תש"ח (פינ)אפש 
שראל פיינבערג : קעמפער פאר פרייהייט און סאציאלער . י1889-1979אפשטיין, מלך, 

יארק : ]מוציא לאור -ניו ... גערעכטיקייט / פון מלך אפשטיין ; מיט אן אריינפיר פון דוד דובינסקי
 ( 002460545. )1948לא ידוע[, 

 1865-1911 ,פינברג, ישראל

 .ביוגרפיה -- ישראל --סוציאליסטים יהודיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

E113.211 הופ.אפ תשע"ח 
יפו, -אביב-ארכיטקטורה של עצמאות : הסגנון הברוטליסטי של תל -הופמן, ירמי מחבר. אפוריה 

מכון  -הטכניון  : [גולדברשט ; עורך: עידו איתן. ]חיפה-/ ירמי הופמן, הדס נבו 1977-1948
ארכיטקטורה ובינוי הפקולטה ל -טכנולוגי לישראל, מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה והנוף 

 ( 002457194. )2017ערים, ]תשע"ח[ 

 .תל אביב --ישראל  -- 20-המאה ה -- ארכיטקטורה מודרנית

 .תל אביב --ישראל  --ברוטליזם )ארכיטקטורה( 

 .בנינים ומבנים --תל אביב 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E153 הרב.אי תשכ"ט 

איירעס : -בוענאס .רדכי הערבסט. אין גייסט פון דורות / הרב מ1930-2016הרבסט, מרדכי, 
 ( 002463004. )1968דרוקעריי זלאטאפיורא, תשכ"ט 

 .תאור וסיור --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

E153 הרב.אי תשל"ו 

. אין אויסגעבענקטן לאנד / הרב מרדכי הערבסט. ירושלים : דפוס 1930-2016מרדכי,  ,הרבסט
 ( 002463006. )1976תשל"ו  ,אחוה

 .תאור וסיור --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

E331.398 וינ.בד תשל"ח 
וינשטין, רחל מחבר. בדיקת משתנים הקשורים לרצון של היוצאים לגמלאות להמשיך לעבוד / 

 ( 002462514. )1978מוגשת ע"י רחל וינשטיין. 

 .ישראל -- תעסוקה --קשישים 

 .ישראל --תעסוקה  --גמלאים 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --פרישה מעבודה 

 .ישראל -- עובדים, הנעה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

E331.88 וזא.מא תשע"ז 

 :מחבר. מאוגדים : התחדשות העבודה המאורגנת בישראל / דני ואזנה ; עריכה -1971דני,  ,וזאנה

 ( 002459776. )2017דפנה ברמלי. ]מאגדים[. ]רמת גן[ : שחקים, 

 .ההיסטורי --ישראל  -- יחסי עבודה

 .ישראל --עבודה, חקים וחקיקה 

 .היסטוריה --ישראל  --אגודים מקצועיים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E339.46 ליב.קו תשע"ח 

הוצאת הספרים  : מחבר. קולות : עוני חדש בישראל / עמיה ליבליך. חיפה -1939ליבליך, עמיה, 
 ( 002456945. )2017של אוניברסיטת חיפה ; פרדס, תשע"ח 

 .ישראל -- עניים

 .מצב כלכלי --ישראל 

 .הבטים חברתיים --עני 

 .מחקר --עני 

 .ישראל -- עני

 .ישראל --הערכת צרכים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E379.26 יש.סכו תשע"ח 
-יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך / עורכים: רינת ארביב

ט. ]יש סכוי לשנוי?[. מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, יוסי שבי ,אלישיב, יריב פניגר
 ( 002460783) .2017 []תשע"ח

 .ישראל --שנוי חנוכי 

 .ישראל --שויון בחנוך 

 .ישראל --הבטים חברתיים  -- חנוך

 .ישראל --הבטים חברתיים  --חנוך גבה 

 .ישראל --הבדלי המינים בחנוך 

 .ישראל --אינטגרציה בבתי ספר 

 .ישראל -- חנוך --מעוטים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E659.109 זאב.דב תשע"ח 

מחבר. דבר המפרסם : שפת הפרסומת הישראלית כראי החברה / עירית  -1951עירית,  ,זאבי
 ( 002459578[. )2018שמן : כתר, ]-עורך הספר: רוביק רוזנטל. מושב בן ; זאבי

 .היסטוריה --ישראל  -- פרסמת

 .ישראל --חברתיים הבטים  --פרסמת 

 .ישראל -- לשון --פרסמת 

 .ישראל -- סוציולינגויסטיקה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E709.04 סבא.ונ תשע"ח 
סבא ונכד : מאיר רוזין, עודד פיינגרש : מסורת משפחתית של אמנות / אוצרת העירייה 

 ( 002459867) [.2015והתערוכה: אורנה פיכמן. רעננה : הגלריה העירונית בבית יד לבנים, ]

Galeryah ha-ironit be-Vet "Yad la-banim" (Raananah) -- Exhibitions. 
 1876-1917רוזין, מאיר, 

 .פינגרש, עודד

 .תערוכות --רעננה( )גלריה יד לבנים 

 .תערוכות --ישראל  --אמנים 

 .תערוכות -- ישראל --מלאכת יד 

 .תערוכות --ירושלים  --ישראל  --מודלים ועצובם 

Models and modelmaking -- Exhibitions. 

Handicraft -- Israel (State) -- Exhibitions. 

 .תערוכות -- 20-המאה ה --רשום ישראלי 

 .תערוכות -- 21-המאה ה --רשום ישראלי 

Drawing, Israeli -- Exhibitions. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E981.4 פנט.קה תשע"ז 
שכנזית בטבריה : על פי פנקסי החברא קדישא ומפקדי פנטליאט, בנימין מחבר. הקהילה הא

תשט"ו / בנימין פנטליאט. ]הקהלה האשכנזית בטבריה[. מהדורה שניה -אוכלוסין : תרל"ט
 ( 002457804[. )2017מתוקנת ומשופרת.. פתח תקווה : בנימין פנטליאט, תשע"ז ]

 (חברה קדישא )טבריה

 .טבריה --ישראל  --רשימות של לדות ופטירות 

 .מקורות --היסטוריה  --טבריה  --ישראל  --יהודים 

 .1866מפקד אוכלוסין,  --טבריה  --ישראל  --יהודים 

 .1875מפקד אוכלוסין,  --טבריה  --ישראל  --יהודים 

 .1882מפקד אוכלוסין,  --טבריה  --ישראל  -- יהודים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T27 אבר.פר תשע"ח 
פירוש התורה : ... בחמשה חומשי תורה... / מהחכם... דון יצחק אברבנאל, יצחק בן יהודה מחבר. 

בתוספת רבבות מ"מ וציונים, פתיחת  ,אברבנאל... ; ... במהדורה... מאירת עינים ומוגהת היטב
כותרות משנה, ציוני התרת הספיקות וקיצור  ...ראשי תיבות וקיצורים, חלוקה לקטעים ופיסוק

ורה, ראש בית המדרש ועורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ותמצית פירוש אברבנאל בפסוקי הת
עורכים  8; עורך אחראי: הרב בנימין ביינוש רוזנבוים ; מבקר אחראי: הרב אהרן פישר ]ועוד 

בית שמש : עוז והדר, תשע"ח.  : New Square ..במהדורה חדשה .[ומבקרים[. ]פרוש התורה
(002462788 ) 

 .יצחק בן יהודה ,אברבנאל

 .באורים -- --תורה  --. תנ"ך

 .ביוגרפיה -- ספרד --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T27 ביט.תו תשע"ז 

תורה.. תשע״ז.. ירושלים.. חומש תורת המפרשים : חמשה חומשי תורה, עם תרגום  ..תנ"ך
מוגהים... על  ...אונקלוס... רש"י ; ועליו נוספו ששה ועשרים ספרים... ]של[ הראשונים והאחרונים

פי כתבי יד ודפוסים ראשונים... / יוצא לאור ע"י... דניאל ביטון. ]חמש תורת המפרשים[. יוצאים 
 ( 002460650. )2017לאור מחדש.. ירושלים : מכון המאור, תשע"ז 

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --פרשני התנ"ך 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T48 תשע"ג 

רק.. מגילת אסתר : כמנהג כל ק"ק תימן, בלדי ושאמי, על פי אסתר.. תשע"ג.. בני ב ..תנ"ך
שורה  ,המסורת המקובלת בידינו מפי זקני תימן וחכמיה, עמוד מנוקד מול עמוד תיקון סופרים

צאלח ; סדר  ...המלך... ; עם חלק הדקדוק, אשר כונן... כמוהר"ר יחיא -שורות  21מול שורה, 
חילופי גרסאות... /  ; ץ, ערוך ע"י מורנו... פנחס קורחקריאת המגילה על פי עץ חיים למהרי"

 002361292נוסח תימן, תשע"ג. ) : יצא... ע"י שגיב בן לא"א אבנר מחפוד. ]מגלת אסתר[. בני ברק

) 

 .נסח תימן -- --תפלות 

 .תימן -- מנהגים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T183.641523 בוכ.שו תשע"ד 
סלונימסקי ; -ך דם האדם באדם : רציחות בתנ"ך / נילי בוכמןסלונימסקי, נילי מחבר. שופ-בוכמן

 ( 002457671. )2014עריכה: מיכל חרותי. ]בני ברק[ : סטימצקי, 

 (קין )אישיות תנכית

 .בתנ"ך --משה )אישיות תנכית( 

 .רצח בתנ"ך

 .ענש מות בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T188 ספי.מה תשע"ז 

נ"ך : סודותיו של ספר בראשית / אבינועם ספיר. ראשון אבינעם מחבר. מה מסתיר הת ,ספיר
 ( 002457226. )2017ידיעות אחרונות : ספרי חמד,  :לציון 

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .סגנון ,לשון -- --בראשית  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 אינ.אמ תשע"ג 

וסף : על התורה והמועדים / מאת מנחם מנחם מנדל יהוסף מחבר. אמרי מנחם יה ,אינהורן
 .[?יהוסף בן הר"ר ברוך איינהורן. ]בני ברק[ : מנחם מנדל איינהורן, ]תשע"ג ()מנדל

(002460211 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 אלע.בס תשע"ו 

ל הש"ס, שאלות ותשובות ועניינים שלמה מחבר. בסוד ישרים : חידושים על התורה וע ,אלעזר
 ( 002460212. )-שלמה אלעזר. ירושלים : שלמה אלעזר, ]תשע"ו[ /שונים 

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

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 דיט.שי תשע"ז 

 ...מלאים, דרושים יצחק צבי מחבר. שיח יצחק : ...אמרות... חידושים... ביראת ה' ,דיטש

אב"ד  ,בפרד"ס... עם הקדמות מספרי תלמידי בעש"ט / שהשאיר אחריו... רבי יצחק צבי דייטש
ע"י בנו  ...סענדרא... ולאחרונה אב"ד בק"ק קהל חרדים אוק פארק )דעטראיט( מישיגען ; יצא

 ( 002462272) .'17ותלמידו שמואל אהרן דייטש... ברוקלין : הרב שמואל אהרן דייטש, תשע"ז 
 דיטש, יצחק צבי

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

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .אגרות --רבנים 

 .דרשות -- מועדים

 .דרשות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 דין.רמ תשע"ח 
ובאגדה, דרשות דין, נסים בן שלמה מחבר. הרמנים ארבע מאות : חדושים ובאורים בהלכה 

הרמונים ארבע מאות[. בני ] ...ורמזים ורעיונות מוסריים על חמשה חומשי תורה / ... נסים דיין
 ( 002460274[. )2017ברק : נסים דיין, תשע"ח ]

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 כהן.נע תשע"ג 

 ...חלק ויקרא : והוא פירוש... על פרשיות התורה בזיו... חכמתכהן, טל נתנאל מחבר. נועם הגן : 

 / ...(הבעש"ט... הארי הק' ושאר צדיקים... ביאורי תורה מלהיבים הלבבות )חלקם גם להלכה

מוציא ] : [מאת מחבר הספרים: יערות האושר... ]ועוד. ר' טל נתנאל כהן[. ]נעם הגן[. ]ירושלים
 ( 002362792לאור לא ידוע[, תשע"ג. )

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 פקט.נפ תשע"א 

 .פרשיות כי תשא, ויקהל, פקודי / יעקב זאב פעקעטע -יעקב זאב מחבר. נפלאות יעקב  ,פקטה

 ( 002367299[. )2011ירושלים[ : יעקב זאב פעקעטע, תשע"א ]]

 יואל ,הרשקוביץ

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 קוב.פנ תשע"ח 

סיפורים... אמרות...  ...קובלסקי, אשר בן חיים דוד מחבר. פניני פרשת השבוע : אוצר רעיונות
וסגולות... ממעייני פרשת השבוע... אשר הובאו בגליונות 'פניני פרשת השבוע'... / מתוך שיעורי 

 ( 002460718) .-[שראל[ : אשר קובלסקי, ]תשע"חהרב אשר קובלסקי. ]י

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

 .ספורי מעשיות -- -- תורה --תנ"ך. 

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 רוז.צב תשע"א 

ומועדים על התורה  ...רוזנברג, אליעזר בן צבי הירש מחבר. צבא רב : אמרים... בדרך רמז ודרוש
ופרקי אבות / מאת... מו"ה אליעזר סג"ל ראזענבערג, מיקירי ק"ק פרעשבורג ; מופיע לראשונה 

מאנסי : יחיאל ראזענבערג, תשע"א  .מתוך כתב ידו, ע"י... ]העורך[ ר' מרדכי נתן הלוי טויבער
[2010( .]002461955 ) 

 רוזנברג, אליעזר בן צבי הירש

 .יחות ואמריםדרושים, ש -- --תורה  --תנ"ך. 

 .באורים -- -- (אבות )מסכת

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .ביוגרפיה -- ברטיסלוה --סלובקיה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T417 שמו.שע תשכ"- 

שמואל בן יהושע ] / ..... תל אביב.. תהלים : שערי דמעה עם מענה לשון-תנ"ך.. תהלים.. תשכ"
 ספרייה :( 002358794?[. )-ב א. לנדא, ]תשכ"אביב : יעק-זליג[. תל

Cen.lib-Stacks 

 

 

T467 איז.פנ תשע"ג 

תשע"ג.. ראשון לציון.. פניני פרד"ס : על מגילת איכה, עם פירוש רש"י / מאת: הרב  ..תנ"ך.. איכה
 ספרייה :( 002459434פנחס איזק... ראשון לציון : פיני איזק, תשע"ג. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

T477 איז.פנ תשע"ה 

תשע"ה.. ראשון לציון.. פניני פרד"ס : על מגילת קהלת / מאת: הרב פנחס איזק...  ..תנ"ך.. קהלת
 ספרייה :( 002459435ראשון לציון : פיני איזק, תשע"ה. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

T477 כהן.נז תשע"ח 

ר תשע"ז.. ירושלים.. ספר קהלת : עם ביאור "נזר חכמה" / נכתב ונערך... ע"י זמי ..תנ"ך.. קהלת
 ( 002460751ירושלים[ : זמיר כהן, תשע"ח. )] .כהן

 .חבורים פופולריים --באורים -- --קהלת  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T492.7 אבר.פר תשע"ח 
ב / לרבינו יצחק -תנ"ך.. דברי הימים. תשע"ז. ירושלים.. פירוש הכתובים : ... ספר דברי הימים א

שנדפסו בהוצאתנו, המקורות לנוסח הם ע"פ כת"י, דפוס  אברבנאל ; מלוקט מכל ספריו בתנ"ך
ראשון, ודפוסים ישנים עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות. ההגהות, ההערות 

והציונים בידי: הרב אבישי שוטלנד, והרב יהודה שביב ; ליקט וערך: מתי זאב ; עריכה וההדרה: 
 ( 002460403) .2017חורב, תשע"ח  מיכאל זאב. ]פרוש הכתובים[. ירושלים :

 .מקבילות -- --תנ"ך 
 ספרייה :

Judaica 

 
 

C-195 
?[ --19הכינור היהודי ]הקלטת שמע[ ]הכנור היהודי ]הקלטת שמע[[. ]בני ברק[ : גל סטאר, ]

(002460585 ) 

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Klezmer music -- Sound recordings. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-196 
 ( 002460589[ )1998החצר של אבו ]הקלטת שמע[ ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]

 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה. --חסידים 

 מוסיקה של כליזמרים.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-118 
. 1982. מקום ]הקלטת שמע[ / שלמה ארצי. רמת גן : הר ארצי, ארצי, שלמה מבצע מלחין

(002460591 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

C-197 
ניגוני ריקוד חסידיים מתוך אוצר החסידות ]הקלטת שמע[ / עריכה: עזרא ברנע, יעקב מזור, משה 

ברלין. ]נגוני רקוד חסידיים מתוך אוצר החסידות ]הקלטת שמע[[. ירושלים : רננות, המכון 
 ( 002462080?[ )-199למוסיקה יהודית, ]

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Klezmer music -- Sound recordings. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-198 
לשיר ולרקוד עם ישראל לאם, תזמורת נגינה ]הקלטת שמע[ ]לשיר ולרקוד עם ישראל לאם, 

 ( 002462085) 1997שלים : נועם הפקות, תזמרת נגינה ]הקלטת שמע[[. ירו

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Wedding music. 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקת חתנה.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-119 
 ( 002462088. )1983: הר ארצי,  הדודאים ]הקלטת שמע[ : עכשיו. רמת גן

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-199 
לשיר ולרקוד עם ישראל לאם, תזמורת נגינה ]הקלטת שמע[ ]לשיר ולרקוד עם ישראל לאם, 

 ( 002462730) 1997תזמרת נגינה ]הקלטת שמע[[. ירושלים : נועם הפקות, 

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Hasidim -- Music -- Sound recordings. 

Wedding music. 
 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה. -- חסידים

 מוסיקת חתנה.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

C-200 
איפה רבי אלימלך? ]הקלטת שמע[ / הפקה, עיבוד וניהול מוסיקלי: מייקל אדלר, אייל סלע. ]רמת 

 ( 002462733[ )1991השרון[ : ]נשמה חמה?[, ]
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-201 
וראשו מגיע השמימה ]הקלטת שמע[ : מוסה ברלין ורומן קונסמן בהופעה חיה. ]ישראל[ : ]מוציא 

 ( 002463096?[ )-199לאור לא ידוע[, ]
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-202 
עוד חוזר הניגון ]הקלטת שמע[ ]עוד חוזר הנגון ]הקלטת שמע[[. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

[199-( ]?002463099 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-121 
שמע[ / דרורה חבקין. ]תל אביב[ : סי.בי.אס., חבקין, דרורה מלחין מבצע. שירי רחוב ]הקלטת 

[196-( .]?002463104 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 מוסיקה פופולרית.
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1852 Y85F35 
איוקר, משה מחבר. פאלקסגעזאנגען : פאר שול און היים : אראנזשירט פאר פיאנא און געזאנג / 

 ( 002460689. )1947.פ. : פארלאג קונסט, ה'תש"ז מ. איווקער. מעקסיקע, ד
 ספרייה :

Music 

 
  



 

ML 83 S53P6 
 2004שנהב, מיכאל מחבר. רב סגנוניות כנתיב מוסיקלי לילדות / מאת מיכאל שנהב. תשס"ד 

(001067822 ) 
 המחלקה למוסיקה. --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 ילדים באמנות.

 סגנונות מוסיקליים.
 .20-המאה ה --מוסיקה 
 הבטים פסיכולוגיים. --מוסיקה 
 ספרייה :

Music 

 

 

MM 1810 S46S55 1947 
שנברג, יעקב מלקט. שירי ארץ ישראל : מטעם הסתדרות המכבי בגרמניה והסתדרות החלוץ 

 ( 002460768. )1947בגרמניה / לוקטו והוצאו ע"י יעקב שנברג. ירושלים : הוצאה עברית, 
 שירים, עברית.

 ספרייה :

Music 

 

 


