פריטים חדשים – יולי 2017
ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות
מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] :
כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

סבירסקי ,שלמה .ישראל והמשבר העולמי [ :משאב אלקטרוני] אפשר גם אחרת  /שלמה
סבירסקי ודני פילק ((עורכים)) .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל,
)001186797( .2009
קפיטליזם.
שוק עבודה --ישראל.
משברים פיננסיים  --ישראל.
משבר פיננסי גלובלי, 2008-2009.
משברים פיננסיים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ישראל  --מדיניות כלכלית.
ישראל  --מצב כלכלי.
לצמצם היום את פערי המחר [משאב אלקטרוני]  :יעדים לצמצום פערים בבריאות ( /בעריכת
ברברה סבירסקי ; השתתפו בכתיבת המסמך  -שלומית אבני [ואחרים])[ .תל אביב] [ :מרכז
אדוה]) 001217801( .2010 ,
ערבים פלשתינאים  --טפול רפואי  --ישראל.
יהודי אתיופיה  --טפול רפואי  --ישראל.
זכות לטפול רפואי  --ישראל.
בריאות הצבור  --הבטים חברתיים  --ישראל.
שויון  --הבטים בריאותיים  --ישראל.
נגישות לשרותי בריאות  --ישראל.
מדיניות רפואית  --הבטים חברתיים  --ישראל.
הפרטה ומגדר  -תעסוקת נשים בימי הפרטה [משאב אלקטרוני]  :הכנס השנתי ה 6-של מרכז
אדוה בנושא תקציב ומגדר 28 ,באוקטובר , [2007ט"ז חשון תשס"ח]  ...תל אביב [ :דברים
שנישאו בכנס] .תל-אביב  :מרכז אדוה[ ,תשס"ח) ] 2007. (002357872
נשים  --ישראל  --מצב חברתי.
הפרטה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
הפרטה  --ישראל  --כנוסים.
נשים  --תעסוקה  --ישראל.
מיסוי ומגדר [משאב אלקטרוני]  :יחסה של מערכת המס לנשים  :הכנס השנתי ה 4-של מרכז
אדוה בנושא תקציב ומגדר  21 ...בנובמבר  2005י"ט בחשון תשס"ו  : ...דברים שנישאו בכנס.
[מסוי ומגדר [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מרכז אדוה ,תשס"ו )002357873( .2005
תקציב  --הבטים חברתיים  --ישראל.
נשים --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
מסוי  --הבטים חברתיים  --ישראל.
נשים  --ישראל --מצב חברתי.
נשים  --ישראל  --מצב כלכלי.

הגברת תעסוקת נשים בשכר [משאב אלקטרוני]  :מה עובד ואיפה?  :הכנס השנתי ה 7-של מרכז
אדוה בנושא תקציב ומגדר  10בנובמבר  : 2008דברים שנישאו בכנס .תל אביב  :מרכז אדוה ,
תשס"ט )002357874( .2008
נשים  --תעסוקה  --ישראל.
נשים  --מדיניות ממשלתית --ישראל.
נשים  --תעסוקה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
אנשי חינוך ואקדמיה מגיבים על התכנית הלאומית לחינוך  -הדו"ח הסופי [משאב אלקטרוני] :
דיון מס'  ,2תל-אביב / 26.1.2005 ,המתדיינים  ...יוסי דהאן [ואחרים][ .אנשי חנוך ואקדמיה
מגיבים על התכנית הלאמית לחנוך  -הדו"ח הסופי [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :מרכז אדוה,
מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)002357875( .]2005[ ,
ישראל .כח המשימה הלאמי לקדום החנוך בישראל
בתי ספר ,תכניות שפור.
חנוך ,חדושים  --ישראל.
שנוי חנוכי  --ישראל.
סבירסקי ,שלמה .קצבאות המוסד לביטוח לאומי :האם האוצר נושא בכל הנטל? האם יש
אלטרנטיבה לקיצוצים? [משאב אלקטרוני]  /שלמה סבירסקי ,אלון אטקין[ .קצבאות המוסד
לבטוח לאמי :האם האוצר נושא בכל הנטל? האם יש אלטרנטיבה לקצוצים? [משאב אלקטרוני]].
תל אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)002361033( .2002 ,
ישראל .המוסד לבטוח לאמי
בטחון סוציאלי  --ישראל.
טיטלבאום ,יהושע מחבר .מדינה נאבקת על נפשה [משאב אלקטרוני]  :האופוזיציה האסלאמית
בערב הסעודית  /יהושע טייטלבאום ; תרגום מאנגלית :נתי שוורץ .תל-אביב  :מרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב)002449158( .2005 ,
אסלאם ופוליטיקה --ערב הסעודית.
אופוזיציה (מדעי המדינה)  --ערב הסעודית.
אלימות פוליטית  --ערב הסעודית.
אסלאם ומדינה  --ערב הסעודית.
ערב הסעודית  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
רז-קרקוצקין ,אמנון מחבר .הצנזור ,העורך והטקסט [משאב אלקטרוני]  :הצנזורה הקתולית
והדפוס העברי במאה השש עשרה  /אמנון רז-קרקוצקין .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה) . (002449164
דפוס והדפסה עבריים  --איטליה  --היסטוריה.
דפוסים עבריים  --איטליה  --צנזורה.
צנזורה  --הבטים דתיים  --נצרות.
ספרים אסורים (משפט קנוני)
צנזורה  --איטליה  --היסטוריה.
שרפת התלמוד  --איטליה.

ספר זיכרון לפרופסור זאב פלק ז"ל [משאב אלקטרוני]  :מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
 /עורכים רבקה הורביץ [ו 3-אחרים[ ].ספר זכרון לפרופסור זאב פלק [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :מישרים  :מכון שכטר למדעי היהדות ,תשס"ה)002449166( .
פלק ,זאב.
יהדות  --ישראל.
יהדות  --מאמרים.
Judaism.
Falk, Ze'ev W. (Ze'ev Wilhelm), 1923-1998
רוברמן ,סוטה מחבר .זיכרון בהגירה [משאב אלקטרוני]  :חיילי הצבא האדום בישראל  /סווטה
רוברמן[ .זכרון בהגירה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ה) . (002449176
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,חילים משחררים  --ישראל.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,השתתפות יהודים.
חילים משחררים יהודיים  --ישראל.
חילים משחררים רוסיים  --ישראל.
יהודי בריה"מ  --ישראל  --מצב חברתי.
קליטת עליה  --יהודי בריה"מ  --הבטים חברתיים.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,גלעדים  --ישראל.
כץ ,גדעון בן יוסף מחבר .הנפש גדולה והחיים קטנים [משאב אלקטרוני]  :שניות הנפש וסכסוכיה
לפי 'פיידון' ולפי 'מדינה' לאפלטון  /גדעון כ"ץ .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ה) 002449177( .
אפלטון ..פידון
נפש.
דואליזם.
ברם ,שחר מחבר .המבט המופנה לאחור [משאב אלקטרוני]  :גלגולי הפואמה אצל ישראל פנקס,
הרולד שימל ואהרן שבתאי  /שחר ברם[ .המבט המפנה לאחור [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ד)002449178( .
פנקס ,ישראל  --בקרת ופרשנות.
עברית ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
שימל ,הרולד  --בקרת ופרשנות
שבתי ,אהרן  --בקרת ופרשנות.
לוינסון ,יהושע מחבר .הסיפור שלא סופר [משאב אלקטרוני]  :אמנות הסיפור המקראי המורחב
במדרשי חז"ל  /יהושע לוינסון[ .הספור שלא ספר [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"א ()002449193
הספור בתנ"ך.
תנ"ך כספרות.
מדרש  --היסטוריה ובקרת.

זרמבסקי ,לורה מחבר .השסע הדתי-חילוני בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל [משאב
אלקטרוני]  /לורה זרמבסקי[ .השסע הדתי חלוני בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל [משאב
אלקטרוני ]].ירושלים  :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות)002449280( .2002 ,
דתיים וחלוניים --ישראל.
מנהיגות  --ישראל.
דעת קהל  --ישראל.
דת ומדינה  --ישראל.
דת ופוליטיקה  --ישראל.
ישראל  --פוליטיקה וממשל.
אורתודוקסים  --ישראל  --דעת קהל.
חלוניות  --ישראל  --דעת קהל.
אלחאג' ,מאג'ד מחבר .הכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבי בישראל :תמורות והמלצות
[משאב אלקטרוני]  /מאג'ד אלחאג'[ .הכנת תכניות למודים במערכת החנוך הערבי בישראל:
תמורות והמלצות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות1994 ,
) (002449283
חנוך  --תכניות למודים  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך  --ישראל.
עראר ,ח'אלד מחבר" .ירדניזציה" של ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל [משאב
אלקטרוני]  /ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא .ירושלים  :מחקרי פלורסהיימר ,המכון ללימודים
עירוניים ואזוריים ,האוניברסיטה העברית בירושלים) , 2011. (002449284
חנוך גבה  --ירדן (מדינה).
אוניברסיטאות ומכללות  --ירדן (מדינה).
נשים ערביות פלשתינאיות  --חנוך (גבה)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (גבה)  --ישראל.
סטודנטים ערבים פלשתינאים  --ישראל.
עסיס ,אליהו .ממשה ליהושע ומנס לטבע [משאב אלקטרוני]  :נתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
יהושע  /אליהו עסיס .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה.
()002449315
תנ"ך -- .יהושע  -- --בקרת ופרשנות.
ההשכלה לגווניה [משאב אלקטרוני]  :עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה  /עורכים:
שמואל פיינר וישראל ברטל ; עריכת לשון :אבי בן אמתי[ .ההשכלה לגוניה [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002449316( .
השכלה (תנועה יהודית ) --מאמרים.
מקנטיר ,בן מחבר .מרגל בין חברים [משאב אלקטרוני]  :קים פילבי והבגידה הגדולה  /בן
מקנטייר ; ערך :אלי שאלתיאל ; תרגמה מאנגלית :כרמית גיא .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ה
)002449320( .2015
פילבי ,קים
מרגלים  --בריטניה  --ביוגרפיה.
רגול סוביטי  --בריטניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-

מעוז ,בנימין מחבר .בעקבות בלינט [משאב אלקטרוני]  :קריאה מודרנית בספרו של מיכאל
בלינט :הרופא ,החולה שלו והמחלה  /בנימין מעוז ,נילי בן צבי .תל אביב  :דיונון.2013 ,
()002449323
Physicians, Family
Physician-Patient Relations
Psychotherapy

פואה ,עדנה מחבר .טיפול בהפרעה פוסט-טראומטית באמצעות חשיפה ממושכת)[ (PEמשאב
אלקטרוני]  :עיבוד רגשי של חוויות טראומטיות  /עדנה ב' פואה ,ניצה נקש ,אליזבת א' האמברי,
ברברה א' רוטבאום[ .טפול בהפרעה פוסט-טראומטית באמצעות חשיפה ממשכת)[ (PEמשאב
אלקטרוני]] .מהדורה מעודכנת ..תל אביב  :דיונון מבית פרובוק)002449326( .2014 ,
תרפיה קוגניטיבית.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --טפול.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --מניעה.
יסודות ברפואה שיקומית [משאב אלקטרוני]  /עורך ראשי :אבי עורי ; עורכי משנה :אברהם לזרי,
רפאל חרותי[ .יסודות ברפואה שקומית [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :דיונון002449330( .2011 ,
)
רפואה שקומית.
Medical rehabilitation.

להאיר את הרי החושך [משאב אלקטרוני ] :התנהגות אובדנית בקרב בני נוער  /עורך ראשי :יוסי
לוי בלז ; עורכים :ענת ברונשטיין קלומק ,ירי גביעון ,יוסי לוי בלז ,אלן אפטר[ .להאיר את הרי
החשך [משאב אלקטרוני ]].מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :דיונון מבית פרובוק[ ,תשע"ו] .2016
() 002449335
נער  --התנהגות אבדנית.
נער  --התנהגות אבדנית  --ישראל.
התאבדות  --מניעה.
סבירסקי ,שלמה מחבר .שנה שחורה [משאב אלקטרוני ] /שלמה סבירסקי .תל-אביב  :מרכז
אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. (002449342 )2002 ,
שרותים חברתיים  --ישראל  --ממון.
ישראל  --מדיניות כלכלית  --הבטים חברתיים.
ישראל  --מצב כלכלי.
דהן ,יוסי מחבר .אנשי חינוך ואקדמיה מגיבים על התכנית הלאומית לחינוך [משאב אלקטרוני] :
(דו"ח דוברת)  :דיון שנערך בתל-אביב  / 6.6.2004יוסי דהאן [ו 9-אחרים][ .אנשי חנוך ואקדמיה
מגיבים על התכנית הלאמית לחנוך [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון
וצדק חברתי בישראל)002449345( .]2004[ ,
ישראל .כח המשימה הלאמי לקדום החנוך בישראל
בתי ספר ,תכניות שפור.
חנוך ,חדושים  --ישראל.
שנוי חנוכי  --ישראל.

אתיקה בסיעוד עכשווי [משאב אלקטרוני ] /עורכות :דורית רובינשטיין ,נילי טבק[ .אתיקה
בסעוד עכשוי [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב :דיונון[ ,תשע"ג] )002449348( .2013
אתיקה סעודית.
סעוד  --ישראל.
ברזיס ,דוד מחבר .בין קנאות לחסד [משאב אלקטרוני]  :מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל /
דוד ברזיס .רמת-גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ה )002449385( .2015
אגדות חז"ל  --היסטוריה ובקרת.
קנאות  --הבטים דתיים  --יהדות.
חסד.
קופשטין ,טלי מחבר" .לתפוס ברשת" [משאב אלקטרוני]  :הווה ועתיד בשאלוני אינטרנט  :ניתוח
נתוני השבה בסקר השכלה גבוהה / 2012טלי קופשטיין"[ .לתפס ברשת" [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תשע"ו )002449386( .2016
סקרים חברתיים  --ישראל  --מתודולוגיה.
סקרים חברתיים  --שעור תגובה  --ישראל.
סקרי אינטרנט  --שעור תגובה  --ישראל.
סקרי דאר  --שעור תגובה  --ישראל.
חנוך גבה  --מחקר  --ישראל.
קלנר ,מנחם מחבר .גם הם קרויים אדם [משאב אלקטרוני]  :הנכרי בעיני ברמב"ם  /מנחם קלנר.
רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ו ) 2016. (002449387
משה בן מימון  --השקפה על לא יהודים.
לא יהודים  --הבטים דתיים  --יהדות.
שינטוך ,שמוליק מחבר .עובדים בשטח [משאב אלקטרוני]  :עבודת רחוב ויישוג של עובדים
סוציאליים ושל אחרים  /שמוליק שיינטוך .ירושלים  :משרד הרוחה והשירותים החברתיים  -אגף
בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,תשע"ג ) 2013. (002449390
שרותים חברתיים  --ישראל.
חסרי בית  --שרותים  --ישראל.
נער בעיתי  --שרותים  --ישראל.
מתמכרים לסמים  --שקום  --ישראל.
שמש ,אברהם אופיר מחבר .חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה [משאב
אלקטרוני]  :פרמקולוגיה ,היסטוריה והלכה  /אברהם אופיר שמש[ .חמרי מרפא בספרות
היהודית של ימי-הבינים והעת החדשה [משאב אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן,
תשע"ג )002449400( .2013
חמרי מרפא --היסטוריה.
חמרי מרפא  --לקסיקונים.
פרמקולוגיה  --היסטוריה.
יהודים  --רפואה  --היסטוריה.
רפואה  --הלכה.
ספרות יהודית  --היסטוריה ובקרת.
ספרות רפואית  --היסטוריה ובקרת.

ליפסקר ,אבידב מחבר .מחשבות על עגנון [משאב אלקטרוני]  /אבידב ליפסקר[ .רמת גן] :
אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ה) . (002449401
עגנון ,שמואל יוסף  --בקרת ופרשנות.
עגנון ,שמואל יוסף ..שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
עגנון ,שמואל יוסף ..עיר ומלואה
עגנון ,שמואל יוסף ..מחמת המציק
עגנון ,שמואל יוסף ..צפורי
זאבי ,נועה מחבר .התפתחות הקשר בין תרפיסטים במוזיקה (שאינם יוצאי העדה האתיופית) לבין
מטופלים בני העדה האתיופית השוהים בפנימייה לנוער בסיכון מנקודת מבטם של התרפיסטים
[משאב אלקטרוני]  /נועה זאבי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ב ) 002449408( .2012
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
תרפיה במוסיקה.
נער בעיתי  --טפול  --ישראל.
יהודים  --אתיופיה.
פרדקין ,דפנה מחבר .מאפייני שירי דיכאון מזרחיים והתפקיד אותו הם ממלאים בקרב מתבגרים
[משאב אלקטרוני]  /דפנה פרדקין[ .מאפיני שירי דכאון מזרחיים והתפקיד אותו הם ממלאים
בקרב מתבגרים [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ט )002449410( .2009
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
מוסיקה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מוסיקה  --הבטים פסיכולוגיים.
עדות המזרח  --מוסיקה.
טוהר ,ורד מחבר .אברהם בכבשן האש [משאב אלקטרוני]  :מרד בעולם פגאני  /ורד טוהר .רמת-גן
 :אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע) . (002449676
אברהם (אישיות תנכית)  --בספרות.
עברית ,ספרות  --נושאים ומוטיבים.
כהן ,יעקב בן בנימין  --בקרת ופרשנות.
שמעוני ,דוד  --בקרת ופרשנות.
ויזלטיר ,מאיר  --בקרת ופרשנות.
מגד ,אהרן  --בקרת ופרשנות.
ארליך ,דרור מחבר .הגותו של ר' יוסף אלבו [משאב אלקטרוני]  :כתיבה אזוטרית בשלהי ימי
הביניים  /דרור ארליך .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע )002449678( .2009
אלבו ,יוסף ..ספר העקרים  --סגנון.
פילוסופיה ודת.
פילוסופיה יהודית  --ימי הבינים.
אלון ,ארי מחבר .עלמא די [משאב אלקטרוני]  /ארי אלון ; עורך :דב אלבוים ; עורך מהדורת
שדמות תש"ם :דובי חיון .תל-אביב  :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד  :בית ,תשע"א)002449680( .
אתאיזם.
יהדות כתרבות.

פרץ ,מרב -1973 ,מחבר .הימנעות משירות צבאי ומקומה בסיפורי החיים של נשים וגברים
בישראל [משאב אלקטרוני ] /מאת :מירב פרץ[ .המנעות משרות צבאי ומקומה בספורי החיים של
נשים וגברים בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
() 002450584
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
המנעות (פסיכולוגיה)
צבא ,שרות חובה  --ישראל  --הבטים חברתיים.
גיוס בנות לצבא  --ישראל  --הבטים חברתיים
תיוג (פסיכולוגיה חברתית)
פז-שמעוני ,מיכל -1985 ,מחבר .תרומתה של מערכת ההתקשרות להבנת חוויות הפרט ,ומבנים
קבוצתיים באינטראקציה קבוצתית [משאב אלקטרוני]  :מיקוד במוטיבציות ,חוסן ,תקווה
וחוויות הצלחה  /מאת :מיכל פז שמעוני[ .תרומתה של מערכת ההתקשרות להבנת חויות הפרט,
ומבנים קבוצתיים באינטראקציה קבוצתית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,
תשע"ו )002450590( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
חויות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבוצות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
פעילות גומלין חברתית  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה)
חסן (תכונת אישיות)
תקוה  --הבטים פסיכולוגיים.
הצלחה  --הבטים פסיכולוגיים.
גל ,אורין , 1988-מחבר .הפרעות אכילה סמויות והעיסוק ברגש [משאב אלקטרוני]  /אוריין גל .
[הפרעות אכילה סמיות והעסוק ברגש [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז
)002450591( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
נשים  --מחלות  --הבטים פסיכוסומטיים.
הפרעות אכילה אצל נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה --הבטים פסיכוסומטיים.
בולימיה  --הבטים פסיכולוגיים.
בולימיה  --הבטים פסיכוסומטיים.
רגשות  --הבטים בריאותיים.
רגשות וקוגניטיביות.
אלקסיתימיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
האופט ,שרה -1985 ,מחבר .שיפור תהליך הפוטוסנסטיזציה בעזרת פוטוסנסיטייזרים שונים וננו-
חלקיקים [משאב אלקטרוני]  /מאת שרה האופט[ .שפור תהליך הפוטוסנסטיזציה בעזרת
פוטוסנסיטיזרים שונים וננו-חלקיקים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו ) 002450593( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפיסיקה.
ננו-חלקיקים.
תרכובות פוטוסנסיטיזיות.

הלפרין ,ענב -1987 ,מחבר .זיהוי פקטורי בקרה בלוקליזציה  MFA2mRNAוביטוי חלבון
בתהליך[  mating yeastמשאב אלקטרוני]  /ענב הלפרין[ .זהוי פקטורי בקרה בלוקליזציה
MFA2mRNAובטוי חלבון בתהליך[  mating yeastמשאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז ) 002450594( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
פקטורי השעתוק.
מנגנוני בקרה תאית.
ר.נ.א.
שמרים  --מחקר.
חלבונים  --מחקר.
שמבה ,אסתי -1992 ,מחבר .אפיון פנוטופי וגנוטופי של תבדידי הפתוגן Phytophthora infestans
מחולל מחלת הכימשון בישראל [ /משאב אלקטרוני]  /אסתי שמבה[ .אפיון פנוטופי וגנוטופי של
תבדידי הפתוגן  Phytophthora infestansמחולל מחלת הכמשון בישראל [משאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002450595( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
כמשון.
פיטופתורה אינפסטנס.
מחלות פטריתיות של צמחים.
תפוחי אדמה  --מחלות ומזיקים.
עגבניות  --מחלות ומזיקים.
ציון ,אבי -1971 ,מחבר .השפעת השימוש ביישום ה -WhatsAppעל זיכרון עבודה בקרב בני נוער
בין הגילאים [ 17-12משאב אלקטרוני]  /אבי ציון[ .השפעת השמוש בישום ה -WhatsAppעל
זכרון עבודה בקרב בני נער בין הגילאים [ 17-12משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 002450608( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
ישומונים.
מסרונים.
טלפונים חכמים.
טלפונים סלולריים ומתבגרים.
זכרון לטוח קצר.
יעילות עצמית.
קוגניטיביות בגיל ההתבגרות.
תקשרת בין אישית בגיל ההתבגרות.
תקשרת וטכנולוגיה.

זרצקי ,רחלי -1986 ,מחבר" .תיאוריית ההשקעה הרגשית" בהוראה [משאב אלקטרוני]  :השפעת
ותק המורה ,גיל התלמידים ורמת השחיקה של המורה ,על תפיסתו את הכללים הקשורים
בהפגנת רגשות בבית הספר ועל יישום של טכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה  /רחלי זרצקי.
["תאורית ההשקעה הרגשית" בהוראה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו )002450618( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מורות  --ותק.
מורות  --פסיכולוגיה.
הוראה  --הבטים פסיכולוגיים.
מורים ותלמידים ,יחסים.
רגשות.
שחיקה (פסיכולוגיה)
גיל (פסיכולוגיה)
עיפות  --הבטים פסיכולוגיים.
הגשמה עצמית אצל נשים.
דפרסונליזציה.
מונד ,שירה -1987 ,מחבר .תפקידם של החשש מאינטימיות ,קשיים בויסות הרגשי ויכולת
המנטליזציה בקשר בין סגנון ההתקשרות לבין שביעות הרצון מזוגיות והסיפוק מחיי המין [משאב
אלקטרוני]  /שירה מונד[ .תפקידם של החשש מאינטימיות ,קשיים בוסות הרגשי ויכלת
המנטליזציה בקשר בין סגנון ההתקשרות לבין שביעות הרצון מזוגיות והספוק מחיי המין [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002450622( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
אינטימיות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה)
רגשות וקוגניטיביות.
שביעות רצון.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
זוגות --התנהגות מינית  --הבטים פסיכולוגיים.
מין (פסיכולוגיה)
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
ספיר ,אפרת -1978 ,מחבר .השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך
אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה ,על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת
שינויים ,יכולת השתנות קוגניטיבית ,תכנון לימודים ועבודת צוות [משאב אלקטרוני]  /אפרת
ספיר[ .השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית למודים המקדמת חנוך אוריני לתלמידים עם
מגבלות שכלית קשה ועמקה ,על עמדות צות בית הספר כלפי החדרת שנויים ,יכלת השתנות
קוגניטיבית ,תכנון למודים ועבודת צות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו ) 002450624( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מגבלים בשכלם  --חנוך.
מגבלים בשכלם  --שנוי התנהגות.
תלמידים מגבלים  --פסיכולוגיה.
מורים --עמדות.
יועצים חנוכיים  --עמדות.
שנוי חנוכי.
קוגניטיביות אצל ילדים.
צותים במקומות עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
חנוך מיחד  --תכניות למודים.

אנקרי-דרעי ,חן -1989 ,מחבר .שיפור התגובה האנטי סרטנית של לימפוציטים על ידי שימוש
ברצפטורים כימריים קו סטימולטוריים [משאב אלקטרוני]  /מאת :חן אנקרי-דרעי[ .שפור
התגובה האנטי סרטנית של לימפוציטים על ידי שמוש ברצפטורים כימריים קו סטימולטוריים
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002450629( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
אמצעים אנטי סרטניים.
תאי סרטן  --מחקר.
לימפוציטים.
קולטני תאים.
תאיT.
ליגנדים (ביוכימיה)
הנדסה גנטית.
סרטן  --טפול.
בלס ,נחום מחבר .מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה
בחינוך היסודי והשפעתה על ההעדפה המתקנת בחינוך הממלכתי-עברי [משאב אלקטרוני]  /נחום
בלס ,נעם זוסמן ושי צור[ .מערבותן של הרשיות המקומיות בממון שעות העבודה של כחות
ההוראה בחנוך היסודי והשפעתה על ההעדפה המתקנת בחנוך הממלכתי-עברי [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ו] )002451580( .2016
מורי בתי ספר יסודיים דתיים  --משכורות  --ישראל.
שלטון מקומי ,תקציב  --ישראל.
חנוך יסודי  --ישראל  --ממון.
שלטון מקומי  --ישראל.
אילון ,אלי מחבר .יצירה עצמית [משאב אלקטרוני]  :חיים ,אדם ויצירה על פי ניטשה  /אלי אילון.
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ד)002451601( .
ניצשה ,פרידריך  --בקרת ופרשנות.
יצירתיות  --פילוסופיה.
האם הסובלנות תנצח? [משאב אלקטרוני]  :חינוך מוסרי בעולם מגוון  /בעריכת :ישי מנוחין ,
ירמיהו יובל ; (תרגום :דבי אילון) .ירושלים  :מכון שפינוזה בירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002451602( .
חנוך  --פילוסופיה.
סובלנות.
חנוך לערכים.
שטין ,יהויקים מחבר .הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה [משאב אלקטרוני]  /יהויקים שטיין.
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג) 002451603( .
תת-הכרה.
מדע  --הבטים פסיכולוגיים.
פסיכואנליזה.
כהנא ,מנחם יצחק מחבר .קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה [משאב אלקטרוני]  /מנחם יצחק כהנא.
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002451604( .-
מדרשי הלכה.
גניזה ,קהיר.

קרמואל לובקוביץ ,יוהן , 1606-1682.מחבר .על האתאיזם של הרבנים [משאב אלקטרוני] /
יוהנס קרמואל לובקוביץ ; תרגמו מלטינית והוסיפו מבואות :מרסל דיבואה ,אביטל וולמן ,יוסף
שורץ ; הוסיף הערות לטקסט  :יוסף שורץ .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002451605( .
תומס ,אקוינס ..סומה נגד הגויים
אפולוגטיקה  --המאה ה.17-
נצרות ואתאיזם.
יהדות  --יחסים  --נצרות  --חבורים קדומים.
נצרות ודתות אחרות  --יהדות  --חבורים קדומים.
קבלה ונצרות.
קרמואל לובקוביץ ,יוהן, 1606-1682.
קורדוברו ,משה בן יעקב.
אינשטין ,אלברט מחבר .רעיונות ודעות [משאב אלקטרוני]  /אלברט איינשטיין ; תרגמו מגרמנית
דוד זינגר ויכין אונא ; ערך והוסיף הקדמה יששכר אונא .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה) 002451606( .
פידלר ,רות מחבר .חלומות השוא ידברו? [משאב אלקטרוני]  :חלומות התגלות במקרא ומקומם
בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה  /רות פידלר .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002451607( .
התגלות.
חלומות בתנ"ך.
המזרח התיכון ,ספרות  --יחס לתנ"ך.
גוטל ,נריה משה מחבר .חדשים גם ישנים [משאב אלקטרוני]  :בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית
של הרב קוק  /נריה גוטל .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשס"ה) 002451608( .
גרודזנסקי ,חיים עוזר ..אחיעזר
שאלות ותשובות  -- 1948-1800 --היסטוריה ובקרת.
הלכה  --פילוסופיה.
מיהו היהודי המחונך? [משאב אלקטרוני]  :כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי  /עורך :יונתן
כהן[ .מיהו היהודי המחנך? [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשמ"ד)002451609( .
חנוך דתי  --פילוסופיה.
יהודים  --חנוך  --פילוסופיה.
Jews -- Education -- Philosophy -- Congresses.
Jewish religious education -- Philosophy -- Congresses.
Rosenak, Michael

שקד ,גרשון מחבר .מנדלי ,לפניו ואחריו [משאב אלקטרוני]  /גרשון שקד .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002451610( .
מנדלי מוכר ספרים.
עברית ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
עגנון ,שמואל יוסף.
ברנר ,יוסף חיים.
ביאליק ,חיים נחמן.
ברודס ,ראובן אשר.
האפרתי ,יוסף מטרופלוביץ
שמש ,יעל מחבר .אבלות במקרא [משאב אלקטרוני]  :דרכי התמודדות עם אבדן בספרות
המקראית  /יעל שמש[ .תל אביב]  :הקיבוץ המאוחד ,תשמ"ו )002451611( .1986
דוד (אישיות תנכית)
מנהגי אבלות בתנ"ך.
מות בתנ"ך.
אבדן (פסיכולוגיה) בתנ"ך.
נשים מקוננות בתנ"ך.
רצפה בת איה (אישיות תנכית)
ברגר ,תמר מחבר .אוטוטופיה [משאב אלקטרוני]  :על מרחב הביניים הפרוורי בישראל  /תמר
ברגר ; עורכת הספר :דבי אילון .מהדורה ראשונה[ ..בני-ברק]  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ה . 2015
) (002451612
פרברים  --ישראל.
פרברים ,בתים  --ישראל.
תכנון עירוני  --ישראל.
מדיניות עירונית  --ישראל.
זכאי ,אביהו מחבר .אריך אוארבך ומשבר הפילולוגיה הגרמנית [משאב אלקטרוני]  :גלות ומאבק
בעידן של עריצות וברבריות נאצית  /אביהו זכאי ; מאנגלית :יוסי מילוא ; עורך הספר :דן שביט .
מהדורה ראשונה ..בני ברק  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו )002451613( .2015
אוארבך ,אריך1892-1957 ,
פילולוגיה מודרנית.
פילולוגים יהודיים  --גרמניה  --ביוגרפיה.
פילולוגיה גרמנית  --היסטוריה.
גזענות  --גרמניה  --היסטוריה.
נאציזם  --פילוסופיה.
אוארבך ,אריך -- 1892-1957 ,בקרת ופרשנות.
נאציזם ואינטלקטואלים.
הומניזם בספרות.

שגיא ,אברהם שויצר מחבר .המסע האנושי למשמעות [משאב אלקטרוני]  :עיון הרמנויטי-
פילוסופי ביצירות ספרותיות  /אבי שגיא .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ט)002451614( .
מילוש ,צ'סלב  --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .בראשית  -- --הרמנוטיקה.
הרמנוטיקה.
מישקובסקי ,זלדה ..לכל איש יש שם
עמיחי ,יהודה ..שמי הוא שם תורמי
ברנר ,יוסף חיים ..שכול וכשלון
אפלפלד ,אהרן ..פולין ארץ ירקה
הים ,סטפן ..אחשורוש ,היהודי הנודד
חן ,עפר מחבר .המשכיות ומפנה [משאב אלקטרוני ] :מגרמניה לארץ ישראל :האורתודוקסיה
המודרנית לנוכח האתגר הציוני  /עופר חן ; עורך הספר :דן שביט .ירושלים  :ספריית הילל בן
חיים ,הקיבוץ המאוחד ,תשע"ה . (002451615 )2015
ציונות  --גרמניה  --היסטוריה.
ציונות דתית  --ישראל  --היסטוריה.
אורתודוקסים  --ישראל.
אורתודוקסים וציונות.
נוה ,חנה -1948 ,מחבר .צאנה ,צאנה [משאב אלקטרוני]  :מרחב הנדוניה בסיפורים מאת דבורה
בארון ,י"ד ברקוביץ ויעקב שטיינברג  /חנה נוה וצלה אברמוביץ רטנר ; עוזר מחקר :שי עבדי .בני
ברק  :הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו] )002451616( .2015
ברון ,דבורה  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
מהר בספרות.
נשים יהודיות בספרות.
ברקוביץ ,יצחק דב  --בקרת ופרשנות.
שטינברג ,יעקב בן שלמה  --בקרת ופרשנות.
בן-פזי ,חנוך מחבר .עמנואל לוינס  -האמנה החינוכית [משאב אלקטרוני]  :אחריות ,תקווה וברית
 /חנוך בן-פזי ; עורכת הספר :דנה פריבך-חפץ[ .עמנואל לוינס  -האמנה החנוכית [משאב
אלקטרוני]] .מהדורה ראשונה[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת ,בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ; הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו] [ .2016בני ברק] :
()002451617
לוינס ,עמנואל --בקרת ופרשנות.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
חנוך  --פילוסופיה.
מורים ותלמידים ,יחסים.
לוינס ,עמנואל  --השקפה על חנוך.
הציונות והאימפריות [משאב אלקטרוני]  /עורך :יהודה שנהב .מהדורה ראשונה ..ירושלים :
הוצאת מכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו ]. [2015בני ברק] )002451618( :
ציונות  --היסטוריה.
היסטוריה ישראלית- -- 1789
ישראל  --היסטוריה .1799-1517 --

המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה [משאב אלקטרוני]  :ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר  /עורך -
משה הלינגר ; חברי המערכת :אלה בלפר [ו 9-אחרים][ .המסרת הפוליטית היהודית לדורותיה
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע)002451619( .
אלעזר ,דניאל.
יהודים  --פוליטיקה וממשל.
יהדות ופוליטיקה.
יהדות ומדינה.
מנהיגות  --הבטים דתיים  --יהדות.
סמכות ההלכה.
מלחמה  --הבטים דתיים  --יהדות.
יהודים  --זהות.
פמיניזם  --הבטים דתיים  --יהדות.
סל ,דונלד מחבר .חוקים פשוטים [משאב אלקטרוני ] :איך להצליח בעולם מורכב  /דונלד סל
וקתלין מ .אייזנהרט ; תרגום מאנגלית :ענבל שגיב-נקדימון[ .חקים פשוטים [משאב אלקטרוני]].
מהדורה ראשונה ..תל אביב  :דיונון מבית פרובוק[ ,תשע"ה] )002451620( .2015
פשטות.
ארחות חיים.
קבלת החלטות.
לביא ,ויקטור מחבר .על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי [משאב אלקטרוני]  :ההשלכות
של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך  /ויקטור לביא ,זנד אדית.
ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ו) ] 2016. (002451648
השגים למודיים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
כתה ,אוירה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
תלמידים ,הערכתם את המורים  --ישראל.
איל ,ארגוב מחבר .התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח [משאב
אלקטרוני]  /ארגוב איל[ .התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטוח [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ז) ] 2016. (002451652
חנוך  --הבטים כלכליים  --ישראל.
לרקוד [משאב אלקטרוני]  :רנה שינפלד  /נורית טל טנא ,אוצרת ; תרגום  :עדנה לביא[ .לרקד
[משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי)002451706( .]?2016[ ,
שינפלד ,רנה -1938
מחול  --ישראל  --תערוכות.
רקדניות  --ישראל  --תערוכות

שביט ,פנינה מחבר" .אני שותף!" [משאב אלקטרוני]  :חינוך הומניסטי לנחישות עצמית ולסנגור
עצמי  /פנינה שביט ושונית רייטר"[ .אני שתף!" [משאב אלקטרוני]][ .תל אביב] מכון מופ"ת ,
[תשע"ו )002451736( .]2016
שיטות הוראה  --ישראל.
חנוך הומניסטי  --ישראל.
חנוך מיחד  --ישראל.
ילדים מגבלים  --חנוך  --ישראל.
שלוב מגבלים בחנוך  --ישראל.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
הנעה בחנוך.
הגשמה עצמית.
הערכה עצמית.
רובין ,עדנה מחבר .הוראת מדעים מפעילה [משאב אלקטרוני]  :טיפוח מיומנויות של תלמידים עם
ליקויי למידה  /עדנה רובין ,ורדה בר ,היידי פלביאן[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ו] .2016
() 002451738
מדע  --למוד והוראה.
שלוב מגבלים בחנוך.
ילדים לקויי למידה  --חנוך.
מימניות למוד.
למידה התנסותית.
להיות טיוטור -מנחה של עמיתים [משאב אלקטרוני]  :משימה אפשרית?  /עורכות :רבקה
רייכברג ,רחל שגיא ,מרים מבורך[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת [ :תשע"ו] )002451741( .2016
מורים --הכשרה  --ישראל.
מורים מנחים  --ישראל.
חונכות בחנוך  --ישראל.
גוסקוב ,ערן מחבר .למורה כבר אין עיניים בגב [משאב אלקטרוני]  :משבר הסמכות החינוכית
בעידן הפוסט-מודרני וקווים מנחים לשיקומה  /ערן גוסקוב[ .למורה כבר אין עינים בגב [משאב
אלקטרוני]] .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב ] :מכון מופ"ת[ ,תשע"ו] )002451743( .2016
סמכות.
פוסטמודרניזם וחנוך.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
חנוך  --ישראל  --פילוסופיה.
מה בעצם עשינו? [משאב אלקטרוני]  :סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי
למידה  /עורכים :ארנה שמר ,יונה רוזנפלד ,אורית דהן ,אריאלה דניאל-הלוינג[ .תל אביב]  :מכון
מופ"ת ; מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות
חברתיות[ ,תשע"ו] [ .2016ירושלים] )002451751( :
לקויי למידה  --ישראל  --ארועים.
לקויי למידה  --למוד והוראה (גבה)
צעירים לקויי למידה  --חנוך (גבה ) --ישראל.
סטודנטים מגבלים  --שרותים  --ישראל.
השגים למודיים  --ישראל.

מסורות וזרמים במחקר האיכותני [משאב אלקטרוני ] :תפיסות ,אסטרטגיות וכלים מתקדמים /
עורכת :נעמה צבר-בן יהושע[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת ,תשע"ו )002451752( .2016
מחקר איכותני.
חנוך  --מחקר.
Qualitative research
Education -- methods

מישורי ,עדנה מחבר .מסע החיים עם אוטיזם [משאב אלקטרוני]  :סיפור חייהם של הורים  /עדנה
מישורי[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת ,בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך
והוראה במכללות ,תשע"ד )002451757( .2014
אוטיזם אצל ילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --טפול.
ילדים אוטיסטיים  --יחסים במשפחה.
הורים לילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים אוטיסטיים  --עמדות.
אופנהימר ,הלל מחבר .מבט אחורה [משאב אלקטרוני ] :זיכרונות  /הלל אופנהימר .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ד)002451780( .
אופנהימר ,הלל
בוטנאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
גרב ,יהונתן מחבר .הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית [משאב אלקטרוני]  :מספרות חז"ל
עד קבלת צפת  /יהונתן גארב[ .הופעותיו של הכח במיסטיקה היהודית [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה)002451781( .
קבלה .1300- --
קבלה.1500- -- 1300
מיסטיקה  --יהדות.
עֹצמה (פילוסופיה)  --הבטים דתיים  --יהדות.
בן שטרית-טל ,לימור -1976 ,מחבר .מלחמת האזרחים בלבנון בשנים  1990-1975כפי שמשתקפת
בספרות הנשים הלבנונית [משאב אלקטרוני]  :נקודת מבט חדשה  /מאת לימור בן שיטרית-טל.
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002451792 )2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
ספרות  --נשים סופרות  --היסטוריה ובקרת.
נשים סופרות ערביות  --לבנון.
נשים ערביות  --לבנון
יומנים  --לבנון  --היסטוריה ובקרת.
לבנון  --היסטוריה  ,1990-1975 --מלחמת האזרחים  --בספרות.
לבנון  --היסטוריה ,1990- -- 1975מלחמת האזרחים  --ספורים אישיים.
ליכטנשטין ,מאיר -1964 ,מחבר .לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז"ל [משאב אלקטרוני]
 /מאת מאיר ליכטנשטיין .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002451798( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתלמוד.
ברכות הנהנין --היסטוריה ובקרת.
ברכות בתלמוד.

הילביץ ,עדנה , 1971-מחבר .נשים מצילות חיים במקרא [משאב אלקטרוני]  :רטוריקה של שינוי
מציאות  /מאת עדנה הילביץ .תשע"ז  .2017אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002451830( .2015
צפורה (אישיות תנכית)
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתנ"ך.
תנ"ך -- .שמות .פרק ב .פסוק כד-כו  -- --בקרת ופרשנות
נשים בתנ"ך.
מיכל בת שאול (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שמואל א .פרק יט .פסוק יא-יז  -- --בקרת ופרשנות
תנ"ך -- .שמואל ב .פרק כ .פסוק יג-כב  -- --בקרת ופרשנות
לישע ,ירון -1971 ,מחבר .העברית שבהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון [ 263משאב אלקטרוני] /
מאת :ירון לישע .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002451841( .2016
יהודאי בן נחמן ,גאון ..הלכות פסוקות  --בקרת ופרשנות.
ספרות הגאונים  --היסטוריה ובקרת.
ברין ,גלית -1971 ,מחבר .היבטים בין-תרבותיים ב"חיבור יפה מהישועה" [משאב אלקטרוני ] :
סוגה ,תמטיקה ומגמות עריכה  /מאת :גלית ברין[ .הבטים בין-תרבותיים ב"חבור יפה מהישועה"
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002451843( .2017
נסים בן יעקב ,מקירואן
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
מעשיות יהודיות  --היסטוריה ובקרת.
צדיקים  --ספורי מעשיות.
מעשיות יהודיות.
נסים בן יעקב ,מקירואן ..יפה מהישועה  --בקרת ופרשנות
דויק ,דניאל , 1986-מחבר .בין מאבק לתקומה [משאב אלקטרוני]  :שיקומה של תנועת האחים
המסלמים בסוריה לאחר הטבח בחמאה בשנת  1982ומעורבותה בפרוץ מלחמת האזרחים בשנת
 / 2011דניאל דוויק .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002451852( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
האחים המסלמים (סוריה)
סוריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
סוריה  --היסטוריה  --מלחמת אזרחים, 2011-
חמאה (סוריה)  --היסטוריה.
פרם-כהן ,מיכל , 1956-מחבר" .הלא עלמה הנני ובכל זאת לא אירא אם אך יקרא ה לי דרור"
[משאב אלקטרוני]  :שרה פייגה פונר לבית מיינקין ( :)1937-1854הסופרת העברית הראשונה /
מאת :מיכל פרם כהן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002451875( .2016
פונר ,שרה פיגה.
פונר ,שרה פיגה  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
נשים סופרות יהודיות  --אירופה  --ביוגרפיה
נשים סופרות יהודיות  --אירופה  --היסטוריה
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרות מודרנית  --נשים סופרות.
עברית ,ספרות תקופת ההשכלה  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרות תקופת ההשכלה  --נשים סופרות.
השכלה (תנועה יהודית)  --אירופה.

זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון [משאב אלקטרוני]  /עורכים :אלי פודה ,חיים גרבר.
ירושלים  :החברה המזרחית הישראלית ; הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"ה) . (002451877
המזרח התיכון  --היסטוריוגרפיה.
אסלאם :חברה ומשפט [משאב אלקטרוני]  /עורכים אורחים :נמרוד הורביץ ,אוריה פורמן.
ירושלים  :החברה המזרחית הישראלית ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשס"ו) . (002451878
נוה ,עמנואל
משפט אסלאמי.
משפט אסלאמי  --ישראל.
משפט  --ישראל.
אסלאם  --הבטים חברתיים.
אסלאם  --כתבי עת.
אריסטופנס מחבר .השלום [משאב אלקטרוני]  :קומדיה  /אריסטופאנס ; תרגמה מיוונית :זיוה
כספי ; הוסיפה מבוא ופירוש :דבורה גילולה ; עיצוב ואיורים :בהיירב .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה ) 2005. (002451882
בנזימן ,יותם מחבר .עד שתגיע למקומו [משאב אלקטרוני]  :אתיקה ,אי-משוא פנים ויחסים
אישיים  /יותם בנזימן .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשס"ה) 002451887( .
אתיקה.
הגינות.
יחסים בין אישיים  --הבטים מוסריים ואתיים.
צדק (פילוסופיה)
קירשנבאום ,אהרן מחבר .הרשעה עצמית במשפט העברי [משאב אלקטרוני]  :ההודאה בפלילים
וההפללה העצמית בהלכה היהודית  /אהרן קירשנבאום .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ה) . (002451889
הודאה (משפט)
הודאה  --משפט עברי
הפללה עצמית  --משפט עברי.
יוסטינוס ,מרטיר מחבר .דיאלוג עם טריפון היהודי [משאב אלקטרוני]  /יוסטינוס מרטיר ; תרגם
מיוונית והוסיף מבוא וקומנטר דוד רוקח .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ה ) 002451890( .2004
טריפון
אפולוגטיקה  --חבורים קדומים.
יהדות  --יחסים  --נצרות  --חבורים קדומים.
נצרות ודתות אחרות  --יהדות  --חבורים קדומים.
יוסטינוס ,מרטיר

תנ"ך ..יחזקאל ..תשס"ד ..ירושלים ..תורה נביאים כתובים :ספר יחזקאל [משאב אלקטרוני] /
עורכים :משה גושן-גוטשטיין ,שמריהו טלמון ; עורך עמית :גילן מרכוס .ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ד ()002451891
תנ"ך -- .יחזקאל  -- --בקרת הנסח.
בן-ארצי ,יוסי מחבר' .להפוך מדבר לכרמל' [משאב אלקטרוני]  :התהוות הכרמל כמרחב נבדל
בעיר מעורבת / 1918-1948 ,יוסי בן-ארצי[ .להפך מדבר לכרמל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ד)002451892( .
חיפה (אזור)  --היסטוריה.
כרמל ,הר  --גאוגרפיה היסטורית.
טורין ,ארנת מחבר .ייצוגי מורים בתקשורת הישראלית [משאב אלקטרוני]  /ארנת טורין[ .יצוגי
מורים בתקשרת הישראלית [משאב אלקטרוני]][ .תל אביב]  :מכון מופ"ת ,תשע"ד .2014
()002451929
מורים באמצעי התקשרת.
מורים בקולנוע.
מורים בטלויזיה.
מורים  --ישראל  --דעת קהל.
מורים  --כסוי בעתונות  --ישראל.
אמצעי התקשרת  --ישראל.
פוירשטין ,מירה מחבר .מדברים אקטואליה [משאב אלקטרוני]  :אוריינות תקשורת  /מירה
פוירשטיין ; בהשתתפות :ניר רסיסי [ו 4-אחרים ].מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :מכון מופ"ת,
[תשע"ו] )002451930( 2016
אורינות תקשרת.
אמצעי התקשרת.
תקשרת.
אמצעי התקשרת ,בקרת על.
רשתות חברתיות.
טכנולוגיה חנוכית.
סוגיות בהוראת שפות בישראל [משאב אלקטרוני]  /עורכות :סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-
לוריא[ .תל אביב ] :מכון מופ"ת ,תשע"ד )002451931( .2014
לשון ושפות  --למוד והוראה  --ישראל.
עברית  --למוד והוראה  --ישראל.
ערבית  --למוד והוראה  --ישראל.
אנגלית  --למוד והוראה  --ישראל.
רוסית  --למוד והוראה  --ישראל.
אמהרית  --למוד והוראה  --ישראל.
צרפתית  --למוד והוראה  --ישראל.
ספרדית  --למוד והוראה  --ישראל
סינית  --למוד והוראה  --ישראל
יידיש  --למוד והוראה  --ישראל.

שריג ,גיסי מחבר .שובל ילדות שקוף [משאב אלקטרוני]  :על זיכרונות ילדות בגישה אדלריאנית /
גיסי שריג[ .שֹבל ילדות שקוף [משאב אלקטרוני]][ .תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ו ]. 2016
) (002451932
פסיכולוגיה אדלרינית.
פסיכולוגיה שמושית.
פסיכואנליזה.
זכרונות מקדמים.
הזכרות (פסיכולוגיה)
הס ,אתי מחבר .לא חושך לא אור [משאב אלקטרוני]  :תלמידים וסטודנטים עם ליקויי ראייה
ועיוורון בישראל  /איתי הס[ .לא חשך לא אור [משאב אלקטרוני]][ .תל אביב]  :מכון מופ"ת,
תשע"ה ) 002451940( .2015
עורים  --חנוך  --ישראל.
לקויי ראיה  --חנוך  --ישראל.
תלמידים עורים  --ישראל.
סטודנטים עורים  --ישראל.
תלמידים לקויי ראיה  --ישראל.
סטודנטים לקויי ראיה  --ישראל.
ברעם ,ניר מחבר .הארץ שמעבר להרים [משאב אלקטרוני]  /ניר ברעם .תל אביב  :עם עובד,
תשע"ו ) 002451995( .2016
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --יהודה ושומרון --עמדות.
ערבים פלשתינאים  --זכיות האזרח  --ישראל  --יהודה ושומרון.
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --היסטוריה -2001 --
התישבות  --ישראל  --יהודה ושומרון.
גבולות.
פירו ,קיס מחבר .לבנון  -אתגר השונות [משאב אלקטרוני]  /קייס פירו .רעננה  :האוניברסיטה
הפתוחה ,תשע"ג . (002451996 )2013
הסכסוך הערבי-ישראלי.
לבנון  --יחסים אתניים.
לבנון  --היסטוריה  --המאה ה.20-
לבנון  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
פרלמוטר ,דיויד -1954 ,מחבר .מוח לבן [ :משאב אלקטרוני]  :האמת המפתיעה על חיטה,
פחמימות וסוכרים  -הרוצחים השקטים של המוח  /דיוויד פרלמוטר בשיתוף עם כריסטין לוברג ;
מאנגלית :קטיה בנוביץ’ ; ייעוץ מדעי :עדי מרקוזה-הס[ .מח לבן [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב :
דיונון)002451998( .2014 ,
מח --מחלות  --הבטים תזונתיים.
מח  --מחלות  --מניעה.
פחמימות  --חלוף חמרים.
חלוף חמרים אנרגטי.

בן-ארצי ,יוסי מחבר .אי קרוב-רחוק [משאב אלקטרוני]  :התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין,
 / 1883-1939יוסי בן-ארצי[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ה)002451999( .
חקלאים יהודיים  --קפריסין.
התישבות חקלאית  --קפריסין.
יהודים  --התישבות  --קפריסין.
יהודים  --קפריסין  --היסטוריה.
קידום בריאות  -מתיאוריה למעשה [משאב אלקטרוני]  /עורכות :אורנה בראון-אפל ,ניהאיה
דאוד ודיאן לוין-זמיר[ .קדום בריאות  -מתיאוריה למעשה [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :דיונון,
)002452000( .2016
קדום בריאות.
בריאות ,חנוך.
בעקבות הכנס השנתי ה 3-בנושא תקציב ומגדר של מרכז אדוה [משאב אלקטרוני]  :נשים והסכמי
הסחר הבינלאומיים החדשים  :תל אביב 8 ,בנובמבר 2004 :דברים שנישאו בכנס .תל-אביב :
מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל) , 2004. (002452009
גאטס ,ההסכם הכללי על סחר בשרותים () --1994
מסחר בינלאמי --הבטים חברתיים.
נשים  --מצב כלכלי.
נשים  --ישראל  --מצב כלכלי.
תקציב --הבטים חברתיים.
תקציב  --הבטים חברתיים  --ישראל.
Women -- Israel (State) -- Economic conditions.
Budget -- Israel (State) -- Social aspects.
International trade -- Social aspects.
שגב ,אור -1986 ,מחבר .תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הביטחון של תלמידים [משאב
אלקטרוני]  /אור שגב[ .תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הבטחון של תלמידים [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002452016( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
בטחון (פסיכולוגיה)
תלמידים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
בתי ספר ,אוירה  --ישראל.
בתי ספר ,אלימות  --ישראל.
שומרים  --ישראל.
מאבטחים  --ישראל.

לוי-בלוך ,מרגלית -1980 ,מחבר .הסכסוך בין היישוב המאורגן לרווזיוניסטים ולאצ"ל בשנים
[ 1945-1930משאב אלקטרוני]  :מקרה בוחן  /מרגלית לוי-בלוך[ .הסכסוך בין הישוב המארגן
לרויזיוניסטים ולאצ"ל בשנים [ 1945-1930משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו ) 002452018( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי נהול וישוב
סכסוכים ומשא ומתן.
הגנה (ארגון צבאי)
לוחמי חרות ישראל (ארגון צבאי)
הארגון הצבאי הלאמי.
תנועת המרי העברי.
ציונים רויזיוניסטיים --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
פירסטנברג ,שחר -1987 ,מחבר .שכנוע וכפייה במשנתו הפוליטת של כסנופון [משאב אלקטרוני] :
ביקרות [ביקורת] על תפיסת המנהיגות של כסנופון במחקרה של ויויאן ג' .גריי  /שחר פירסטנברג.
[שכנוע וכפיה במשנתו הפוליטת של כסנופון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו ) 002452026( .2016
כסנופון  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודים קלסיים.
מנהיגות.
שכנוע (רטוריקה)
הכרח (פילוסופיה)
גרי ,ויוין ג  --בקרת ופרשנות
ישראלי ,שרית -1982 ,מחבר .היראות ,בדיה ומופע [משאב אלקטרוני]  :מיצג האישיות באמנות
הדיוקן של ברונצינו  /מאת :שרית ישראלי[ .הראות ,בדיה ומופע [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2016. (002452028
ברונצינו ,אניולו1503-1572 ,
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
תשוקה באמנות.
דיוקנים  --איטליה.
ציור דיוקנים  --המאה ה -- 16-איטליה.
ציור איטלקי  --המאה ה.16-
כהן ,נעה -1981 ,מחבר .הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות ,מטרות הישג וחרדת מבחן בקרב
תלמידי כיתות י"א [משאב אלקטרוני]  /נועה כהן[ .הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות ,מטרות
השג וחרדת מבחן בקרב תלמידי כתות י"א [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002452030 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
כתה יא (חנוך)
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --פסיכולוגיה.
חרדה מבחינות.
תורת ההכרה  --הבטים פסיכולוגיים.
השגיות.
למידה ,יכלת.
למידה (פסיכולוגיה)
המנעות (פסיכולוגיה)
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.

בנקירר ,יעל , 1976-מחבר .מחוץ לטקסט ומעבר לטקסט [משאב אלקטרוני]  :על אימהות וברית
מילה בהגותו של פרויד  /מאת :יעל בנקירר .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו .2015
() 002452125
פרויד ,זיגמונד  --בקרת ופרשנות.
פרויד ,זיגמונד  --השקפה על אמהות.
פרויד ,זיגמונד  --השקפה על ברית מילה.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
גולדוסר-בלוך ,ורד -1984 ,מחבר .ידע הורים אודות מעון היום של ילדיהם [משאב אלקטרוני] :
מה הם יודעים ומה הם רוצים לדעת  /ורד גולדוסר בלוך .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז
) 002452126( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מעונות יום  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פעוטות  --טפול  --ישראל.
פעוטות  --התפתחות  --ישראל.
חנוך  --השתתפות הורים  --ישראל.
הורים-מורים ,יחסים  --ישראל.
האוזן ,רן -1980 ,מחבר .שיקום המטאפסיכולוגיה [משאב אלקטרוני]  :שיבתה של הפסיכואנליזה
אל עצמה  /מאת רן האוזן[ .שקום המטפסיכולוגיה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ו . (002452127 )2016
פרויד ,זיגמונד  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
ספיריטואליזם.
פסיכואנליזה.
זנבר ,אביתר , 1981-מחבר .הפרובינקיות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל בתקופת בית-שני,
המשנה והתלמוד [משאב אלקטרוני]  :היבטים היסטוריים ,גיאוגרפיים ותרבותיים  /מאת:
אביתר זנבר[ .הפרובינציות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל בתקופת בית-שני ,המשנה והתלמוד
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002452128( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
פרובינציות רומיות.
תנאים  --עמדות.
אמוראים  --עמדות.
היסטוריה ישראלית  586 --לפנה"ס.70-
היסטוריה ישראלית  ,425-10 --תקופת התלמוד.
קאופמן ,אירית -1968 ,מחבר .מחזור החיים של המותג האנושי [משאב אלקטרוני]  /מאת אירית
קאופמן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002452129( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר למנהל עסקים.
ידוענים.
מתוג (שווק)
מותגים  --פילוסופיה.

תנ"ך ..מיכה ..תשע"ז ..תל אביב ..מיכה [משאב אלקטרוני]  /עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן.
תל אביב  :עם עובד ; ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ז
)002452131( .]2017
תנ"ך . --מיכה  -- --בקרת ופרשנות.
ישראלי ,עדו -1969 ,מחבר .פעילותם הציבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי
בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח ([ )1918-1885משאב אלקטרוני]  /מאת :עדו ישראלי[ .פעילותם
הצבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-
) [1885משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002452134( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
רבנים --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
רבנים  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
חכמי המזרח  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
חכמי המזרח  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
רבנות  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
רבנות  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
טבריה  --היסטוריה --המאה ה.20-
בן יאיש ,שי -1977 ,מחבר .תכנון אופטי של אלמנט לשליטה בקוצר ראיה  /שי בן יאיש[ .תכנון
אופטי של אלמנט לשליטה בקצר ראיה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002452135( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה להנדסה.
קצר ראיה  --טפול.
אופטיקה.
צרפתי ,מירי -1984 ,מחבר .הקשר בין גירושי הורים בילדות והסתגלות בבגרות [משאב אלקטרוני]
 :התקשרות ,מנטליזציה והשפעה על פחד מאינטימיות מיחסים בינאישיים קרובים  /מירי צרפתי.
[הקשר בין גרושי הורים בילדות והסתגלות בבגרות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 2017. (002452137
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
גרושין  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים מבגרים של הורים גרושים  --פסיכולוגיה.
ילדים מבגרים של הורים גרושים  --יחסים במשפחה.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה)
אינטימיות (פסיכולוגיה)
יחסים בין אישיים אצל צעירים.
יחסים בין אישיים  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים --הבטים פסיכולוגיים.

בוכריס-בזק ,שירה -1977 ,מחבר .הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת
מסוגלות עצמית בגיל הילדות [משאב אלקטרוני]  /מאת שירה בוכריס-בזק[ .הקשר בין
תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסגלות עצמית בגיל הילדות [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002452139( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
מזג אצל ילדים.
רגשות אצל ילדים.
יעילות עצמית.
גריה חושית.
חושים ותחושה אצל ילדים.
הפרעות חושיות אצל ילדים.
פגיעה בעבוד החושי אצל ילדים.
רונאל ,נתי מחבר .מדריך להטמעת תוכנית 12הצעדים במרכזי טיפול בהתמכרויות [משאב
אלקטרוני]  /נתי רונאל ,פרנסואז הופמן ,בני יעקב[ .מדריך להטמעת תכנית  12הצעדים במרכזי
טפול בהתמכריות [משאב אלקטרוני[ ]].ישראל]  :קרן סאקט"א רש"י ,תשס"ג)002452165( .
גמילה מחמרים ממכרים.
מתמכרים  --שקום  --מדריכים.
תכניות שנים עשר הצעדים.
אלפסי ,נורית מחבר .סטודנטים בבאר שבע [משאב אלקטרוני]  :יחסי העיר והאוניברסיטה /
נורית אלפסי ו 8-אחרים .באר-שבע  :מרכז הנגב לפיתוח אזורי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
תשע"ב )002452180( .2012
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
אוניברסיטאות ומכללות  --ישראל  --באר שבע.
סטודנטים  --ישראל  --באר שבע  --עמדות.
חנוך גבה ומדינה  --ישראל.
קהלה ומכללה  --ישראל --באר שבע.
מלמד ,עזרא ציון מחבר .מדרשי הלכה של האמוראים בתלמוד ירושלמי [משאב אלקטרוני] /
מלוקטים ומסודרים עם חילופי גירסאות בידי ע"צ מלמד .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ; אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ד)002452309( .
תלמוד ירושלמי--
מדרשי הלכה.
אמוראים.
פוזן ,רפאל בנימין מחבר .העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס [משאב אלקטרוני]  /רפאל בנימין
פוזן .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ג)002452315( .
תנ"ך -- .תורה . --ארמית .
וינפלד ,משה -1925 ,מחבר .הליטורגייה היהודית הקדומה [משאב אלקטרוני]  :מהספרות
המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן ובספרות חז"ל  /משה ויינפלד[ .הליטורגיה היהודית
הקדומה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשס"ד)002452317( .
תפלה  --היסטוריה.

גרוסמן ,דוד בן אליהו אליעזר מחבר .האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי [משאב אלקטרוני] :
תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי  /דוד
גרוסמן[ .האוכלוסיה הערבית והמאחז היהודי [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ד)002452322( .
גאוגרפיה חברתית  --ישראל  --היסטוריה.
ערבים פלשתינאים --ישראל  --אוכלוסיה.
צפיפות אוכלוסיה  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --אוכלוסיה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
ישראל  --אוכלוסיה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
מור ,ליאור -1986 ,מחבר" .אימהות חסרה?" [משאב אלקטרוני]  :אימהות מדברות על גידול
ילדים יחידים בישראל  /ליאור מור"[ .אמהות חסרה?" [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002452350( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהות  --ישראל  --עמדות.
גדול ילדים  --ישראל  --דעת קהל.
ילדים יחידים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
אלדר ,מולי -1948 ,מחבר .הסחר הימי של צור בתקופת הברזל והשפעתו על כלכלות ישראל,
יהודה ופלשת [משאב אלקטרוני]  /מאת מולי אלדר .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
()002452356
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
תקופת הברזל  --ישראל.
תקופת הברזל  --הים התיכון (אזור).
מסחר חוץ ,קדום  --הים התיכון (אזור).
נתיבי מסחר --הים התיכון (אזור).
פניקים  --הים התיכון (אזור).
צור (לבנון)  --היסטוריה.
ישראל  --עתיקות פניקיות.
ישראל  --יחסים כלכליים  --היסטוריה.
ישראל  --מצב כלכלי  --היסטוריה.
כהן-שאול ,שרה -1982 ,מחבר .מסרונים בקמפיינים פוליטיים והשתתפות אזרחים :ישראל 2015
[משאב אלקטרוני]  /שרה כהן שאול[ .מסרונים בקמפינים פוליטיים והשתתפות אזרחים :ישראל
[ 2015משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002452362( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למדעי המדינה.
מסרונים.
השתתפות פוליטית  --ישראל.
מערכות בחירות  --ישראל.
פרסמת פוליטית  --ישראל.
תקשרת בפוליטיקה --ישראל.
ישראל  --פוליטיקה וממשל -2015 --
בחירות מקומיות ,ישראל, 2015

הורציוס פלקוס ,קוינטוס מחבר .אמנות הפיוט [משאב אלקטרוני]  /הורטיוס ; תרגמה מרומית
והוסיפה מבוא ופירוש :דבורה גילולה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"ד)002452367( .
הורציוס פלקוס ,קוינטוס.
פואטיקה.
בן-נעים ,יריב -1980 ,מחבר .שיפור העמידות נגד כימשון  phytophthora infestansבעגבנייה על
ידי כינוס גנים לעמידות ) (pyramidingשמקורם בעגבניות בר  solanum pimpinellifoliumו-
[ solanum habrochaitesמשאב אלקטרוני]  /מאת :יריב בן נעים[ .שפור העמידות נגד כמשון
phytophthora infestansבעגבניה על ידי כנוס גנים לעמידות ) (pyramidingשמקורם בעגבניות
בר  solanum pimpinellifoliumו[ -solanum habrochaitesמשאב אלקטרוני ]].רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002452381( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
כמשון.
עגבניות  --מחקר
עגבניות  --מחלות ומזיקים.
עגבניות בר  --עמידות למחלות ולמזיקים.
ילדים בכנסת [משאב אלקטרוני]  :מדרג חברי הכנסת ה 16-על פי פעילותם הפרלמנטרית למען
הילדים  /ערכו :נעמי פרידמן ואשר בן-אריה[ .ירושלים]  :האוניברסיטה העברית בירושלים ,בית
הספר לעבודה סוציאלית ולרוחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,קבוצת המחקר במדיניות חברתית
; המועצה הלאומית לשלום הילד ,תשס"ו )002452426( .2006
ישראל .הכנסת ()2003-2006 : 16
חברי כנסת  --הערכה.
רוחת הילד  --ישראל.
ילדים  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
רבון ,סיגל מחבר .אינפלציה אישית למשק הבית [משאב אלקטרוני]  :כיצד משפיע איזור המגורים
?  /סיגל ריבון .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ה] )002452448( .2015
דיור בשכירות  --מחירים  --ישראל.
פערים כלכליים אזוריים.
צריכה (כלכלה)  --ישראל.
אינפלציה  --ישראל.
יקר מחיה ורמת חיים  --ישראל.
וינר ,צבי מחבר .הרפורמה במכרזי האג"ח הממשלתיות [משאב אלקטרוני]  /צבי וינר ,אורלי
שדה ,רועי שטיין .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ג] )002452454( .2013
אגרות חוב ממשלתיות  --ישראל.
אגרות חוב  --ישראל.
שנויים עונתיים (כלכלה)  --ישראל.
שוק אגרות חוב  --ישראל.

בן-טובים ,נילי מחבר .אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל [משאב אלקטרוני] /
נילי בן טובים[ .אמידת גמישות הבקוש לדירות ביחס למחיר בישראל [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ו] )002452456( .2016
דירות  --מחירים  --ישראל.
דיור בשכירות  --מחירים  --ישראל.
גמישות (כלכלה)  --ישראל.
דיור ,מקרקעין  --ישראל.
בקוש (תאוריה כלכלית)
יקר מחיה ורמת חיים  --ישראל.
אפק ,שניר מחבר .החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
אביב [משאב אלקטרוני]  /שניר אפק ונדב שטינברג[ .החשיפה לחו"ל של החברות הצבוריות
הנסחרות בבורסה לנירות ערך בתל אביב [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת
המחקר[ ,תשע"ו] )002452459( .2016
בורסות לנירות ערך  --ישראל.
נירות ערך  --ישראל.
תאגידים  --ישראל.
שטין ,רועי מחבר .ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים [משאב
אלקטרוני]  /רועי שטיין[ .ההשפעות של מסוי רוחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ה] )002452461( .2015
שוק ההון  --מסוי  --ישראל.
מס רוחי הון  --ישראל.
מס הכנסה  --ישראל.
65-01פיש.מב תש"ע
פישלוב ,דליה מחבר .מבוא לאנליזה נומרית  :תיאוריה ותרגילים  /דליה פישלוב ,אלזה פרחי,
שרה מיברג .מהדורה ראשונה ..חיפה  :בק  -ספרי לימוד)002449251( .2010 ,
אנליזה נומרית  --למוד והוראה (גבה)
אנליזה נומרית  --בעיות ותרגילים.
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

004.019פלו.חו תשע"ז
פלורנטין ,טל מחבר .חוויית המשתמש  :כשמשתמשים פוגשים מוצרים  /טל פלורנטין[ .חוית
המשתמש] .מהדורת .. [2017ישראל]  :טל פלורנטין)002447468( .]2017[ ,
משתמשי מחשב.
צרכנים ,שביעות רצון.
צרכנים ,התנהגות.
אדם-מחשב ,פעילות גומלין.
ממשקי משתמש (מערכות מחשבים)
פתוח אתרים באינטרנט.
ישומונים  --תכנון ובניה.
תכנות מחשבים  --למוד והוראה.
ספרייה :
Information Science

004.1675ציו.הש תשע"ז
ציון ,אבי -1971 ,מחבר .השפעת השימוש ביישום ה -WhatsAppעל זיכרון עבודה בקרב בני נוער
בין הגילאים  / 17-12אבי ציון[ .השפעת השמוש בישום ה -WhatsAppעל זכרון עבודה בקרב בני
נער בין הגילאים  .]17-12תשע"ז ) 002449029( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
ישומונים.
מסרונים.
טלפונים חכמים.
טלפונים סלולריים ומתבגרים.
זכרון לטוח קצר.
יעילות עצמית.
קוגניטיביות בגיל ההתבגרות.
תקשרת בין אישית בגיל ההתבגרות.
תקשרת וטכנולוגיה.
ספרייה :
Information Science

150.1952בנק.מח תשע"ו
בנקירר ,יעל -1976 ,מחבר .מחוץ לטקסט ומעבר לטקסט  :על אימהות וברית מילה בהגותו של
פרויד  /מאת :יעל בנקירר .תשע"ו )002452034( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
פרויד ,זיגמונד  --בקרת ופרשנות.
פרויד ,זיגמונד  --השקפה על אמהות.
פרויד ,זיגמונד  --השקפה על ברית מילה.
ספרייה :
Social Sciences

150.1952האו.שק תשע"ו
האוזן ,רן -1980 ,מחבר .שיקום המטאפסיכולוגיה  :שיבתה של הפסיכואנליזה אל עצמה  /מאת
רן האוזן[ .שקום המטפסיכולוגיה] .תשע"ו )002452010( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
פרויד ,זיגמונד  --בקרת ופרשנות.
ספיריטואליזם.
פסיכואנליזה.
ספרייה :
Philosophy

152.43כהן.קש תשע"ז
כהן-פרידל ,שרה -1954 ,מחבר .הקשר שבין תפיסת המרחק הסובייקטיבי מהמוות לבין מורכבות
רגשית ומורכבות קוגניטיבית  :מודל אינטגרטיבי  /מאת שרה כהן-פרידל[ .הקשר שבין תפיסת
המרחק הסוביקטיבי מהמות לבין מרכבות רגשית ומרכבות קוגניטיבית] .תשע"ז .2016
()002451938
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי --בית הספר לחנוך.
מבגרים  --פסיכולוגיה.
קשישים  --פסיכולוגיה.
גיל העמידה  --הבטים פסיכולוגיים.
פסיכולוגיה חיובית.
רגשות וקוגניטיביות.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
מות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

155.3מונ.תפ תשע"ז
מונד ,שירה -1987 ,מחבר .תפקידם של החשש מאינטימיות ,קשיים בויסות הרגשי ויכולת
המנטליזציה בקשר בין סגנון ההתקשרות לבין שביעות הרצון מזוגיות והסיפוק מחיי המין  /שירה
מונד[ .תפקידם של החשש מאינטימיות ,קשיים בוסות הרגשי ויכלת המנטליזציה בקשר בין סגנון
ההתקשרות לבין שביעות הרצון מזוגיות והספוק מחיי המין] .תשע"ז . (002448912 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
אינטימיות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה)
רגשות וקוגניטיביות.
שביעות רצון.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
זוגות --התנהגות מינית  --הבטים פסיכולוגיים.
מין (פסיכולוגיה)
יחסי מין  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

155.412בוכ.קש תשע"ז
בוכריס-בזק ,שירה -1977 ,מחבר .הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת
מסוגלות עצמית בגיל הילדות  /מאת שירה בוכריס-בזק[ .הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט
לבין תפקוד רגשי ותחושת מסגלות עצמית בגיל הילדות] .תשע"ז ) 2017. (002452031
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
מזג אצל ילדים.
רגשות אצל ילדים.
יעילות עצמית.
גריה חושית.
חושים ותחושה אצל ילדים.
הפרעות חושיות אצל ילדים.
פגיעה בעבוד החושי אצל ילדים.
ספרייה :
Social Sciences

155.442מור.אמ תשע"ז
מור ,ליאור -1986 ,מחבר" .אימהות חסרה?"  :אימהות מדברות על גידול ילדים יחידים בישראל /
ליאור מור"[ .אמהות חסרה?"] .תשע"ז ) 002451922( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהות  --ישראל  --עמדות.
גדול ילדים  --ישראל  --דעת קהל.
ילדים יחידים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
ספרייה :
Social Sciences

297.65דוי.בי תשע"ז
דויק ,דניאל -1986 ,מחבר .בין מאבק לתקומה  :שיקומה של תנועת האחים המסלמים בסוריה
לאחר הטבח בחמאה בשנת  1982ומעורבותה בפרוץ מלחמת האזרחים בשנת / 2011דניאל דוויק.
תשע"ז )002449273( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
האחים המסלמים (סוריה)
חמאה (סוריה ) --היסטוריה.
סוריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
סוריה  --היסטוריה  --מלחמת אזרחים-2011 ,
ספרייה :
History

297.94קוט.עת תשע"ז
קוטב ,סיד מחבר .העתיד שייך לדת האסלאם ; מלחמתנו ביהודים  /סייד קוטב ; תרגום
מערבית :אפרים ברק ,שאול ברטל ; עורכת :יעל מלכיאל[ .העתיד שיך לדת האסלאם] .תל אביב :
אוניברסיטת תל-אביב ,מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה) 002448447( .2017 ,
קוטב ,סיד.
פונדמנטליזם אסלאמי.
אסלאם  --תאולוגיה.
האחים המסלמים.
אסלאם  --יחסים  --יהדות.
יהדות  --יחסים  --אסלאם.
אסלאם ומדינה.
התחדשות אסלאמית.
אסלאם ופוליטיקה.
אסלאם  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
History

299.7קסט.מצ תשמ"ז
קסטנדה ,קרלוס מחבר .מציאות נפרדת  :עוד שיחות עם דון חואן  /קרלוס קסטנדה ; מאנגלית:
יהודה רגבים .תל-אביב  :זמורה ,ביתן ,תשמ"ז )002440794( .1987
אינדיאנים יקים  --דת.
אינדיאנים של מקסיקו  --דת.
סמים הלוצינוגנים וחויה דתית.
פילוסופיה --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

302.3פז-שמע.תר תשע"ו
פז-שמעוני ,מיכל -1985 ,מחבר .תרומתה של מערכת ההתקשרות להבנת חוויות הפרט ,ומבנים
קבוצתיים באינטראקציה קבוצתית  :מיקוד במוטיבציות ,חוסן ,תקווה וחוויות הצלחה  /מאת:
מיכל פז שמעוני[ .תרומתה של מערכת ההתקשרות להבנת חויות הפרט ,ומבנים קבוצתיים
באינטראקציה קבוצתית] .תשע"ו )002449031( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
חויות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבוצות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
פעילות גומלין חברתית  --הבטים פסיכולוגיים.
הנעה (פסיכולוגיה)
חסן (תכונת אישיות)
תקוה  --הבטים פסיכולוגיים.
הצלחה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

302.30285צור.מו תשע"ו
צורף ,ליאור -1970 ,מחבר .מודל למידה והתפתחות מקצועית מבוססת תבונת המונים ברשתות
חברתיות  /מאת :ליאור צורף[ .מודל למידה והתפתחות מקצועית מבססת תבונת המונים
ברשתות חברתיות] .תשע"ו )002452254( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
פיסבוק (משאב אלקטרוני)  -- --הבטים חברתיים.
הכונה מקצועית  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות באינטרנט  --הבטים פסיכולוגיים.
קבוצות דיון אלקטרוניות  --הבטים פסיכולוגיים.
שיחות מקונות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות  --הבטים פסיכולוגיים.
קבלת החלטות בקבוצה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

303.64מהפ.נק תשע"ז
מהפכות  :נקודות מפנה שעיצבו את עולמנו  /יובל נח הררי  /ניר אביאלי  /יולי תמיר  /מריו ליביו
 /גילי דרורי  /דניאל דור  /עידן שגב  /עמנואל אטקס  /עילם גרוס  /חיים שפירא /דייויד גרייבס ;
עורך הספר :יובל גלעד .מושב בן-שמן :מודן ; [תל אביב]  :משרד הביטחון)002446661( .]2017[ ,
דרוין ,צ'רלס.
אינשטין ,אלברט.
מהפכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

305.48696043ירד.דמ תשע"ז
ירדני ,הדסה -1957 ,מחבר .דמותה של האישה היהודייה בשיח הציבורי ברפובליקת ויימאר
( / )1933-1919הדסה ירדני[ .דמותה של האשה היהודיה בשיח הצבורי ברפובליקת וימר (1933-
 .])1919תשע"ז )002451768( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה להיסטוריה כללית.
נשים יהודיות  --גרמניה  --היסטוריה.
נשים יהודיות  --גרמניה  --דעת קהל.
גרמנים  --עמדות.
גרמניה  --פוליטיקה וממשל .1933-1918 --
גרמניה  --היסטוריה.1933- -- 1918
ספרייה :
History

306.89צרפ.קש תשע"ז
צרפתי ,מירי -1984 ,מחבר .הקשר בין גירושי הורים בילדות והסתגלות בבגרות  :התקשרות ,
מנטליזציה והשפעה על פחד מאינטימיות מיחסים בינאישיים קרובים  /מירי צרפתי[ .הקשר בין
גרושי הורים בילדות והסתגלות בבגרות] .תשע"ז )002452046( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
גרושין  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים מבגרים של הורים גרושים  --פסיכולוגיה.
ילדים מבגרים של הורים גרושים  --יחסים במשפחה.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה)
אינטימיות (פסיכולוגיה)
יחסים בין אישיים אצל צעירים.
יחסים בין אישיים  --הבטים פסיכולוגיים.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

338.7ניט.נע תשע"ז
ניט ,פיל  -1938מחבר .נעליים גדולות  :זיכרונותיו של האיש שהקים את נייקי  /פיל נייט ;
מאנגלית :עידית שורר[ .נעלים גדולות] .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד , .2017
) (002448905
ניט ,פיל -1938
ניקי (חברה)
אנשי עסקים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
מנהלים בכירים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
יזמּות  --ארה"ב.
הצלחה בעסקים  --ארה"ב.
ספרייה :
Economics

362.29286רונ.מד תשס"ג
רונאל ,נתי .מדריך להטמעת תוכנית  12הצעדים במרכזי טיפול בהתמכרויות  /נתי רונאל,
פרנסואז הופמן ,בני יעקב[ .מדריך להטמעת תכנית  12הצעדים במרכזי טפול בהתמכריות].
[ישראל]  :קרן סאקט"א רש"י ,תשס"ג)000572439( .
גמילה מחמרים ממכרים.
מתמכרים  --שקום  --מדריכים.
תכניות שנים עשר הצעדים.
ספרייה :
Social Sciences

362.712גול.יד תשע"ז
גולדוסר-בלוך ,ורד -1984 ,מחבר .ידע הורים אודות מעון היום של ילדיהם  :מה הם יודעים ומה
הם רוצים לדעת  /ורד גולדוסר בלוך .תשע"ז ) 002452017( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מעונות יום  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
פעוטות  --טפול  --ישראל.
פעוטות  --התפתחות  --ישראל.
חנוך  --השתתפות הורים  --ישראל.
הורים-מורים ,יחסים  --ישראל.
ספרייה :
Education
363.3498ירו.קר תשע"ז
ירון ,עדן מחבר .קרבנות מלחמה  :הריגה-פציעה בשדה הקרב  /עידן ירון .ירושלים  :כרמל,
תשע"ז ) 2017. (002440889
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,קרבות  --החזית המערבית.
היסטוריה צבאית מודרנית  --המאה ה.20-
מלחמה.
מלחמה ,פציעות.
שדות קרב.
מלחמה  --סיוע לחולים ולפצועים.
מות.
חללי צבא ומלחמה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

371.1זרצ.תא תשע"ו
זרצקי ,רחלי -1986 ,מחבר" .תיאוריית ההשקעה הרגשית" בהוראה  :השפעת ותק המורה ,גיל
התלמידים ורמת השחיקה של המורה ,על תפיסתו את הכללים הקשורים בהפגנת רגשות בבית
הספר ועל יישום של טכניקות ההשקעה הרגשית בהוראה  /רחלי זרצקי"[ .תאורית ההשקעה
הרגשית" בהוראה] .תשע"ו )002449349( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מורות  --ותק.
מורות  --פסיכולוגיה.
הוראה  --הבטים פסיכולוגיים.
מורים ותלמידים ,יחסים.
רגשות.
שחיקה (פסיכולוגיה)
גיל (פסיכולוגיה)
עיפות  --הבטים פסיכולוגיים.
הגשמה עצמית אצל נשים.
דפרסונליזציה.
ספרייה :
Education

371.26019כהן.קש תשע"ז
כהן ,נעה -1981 ,מחבר .הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות ,מטרות הישג וחרדת מבחן בקרב
תלמידי כיתות י"א  :נועה כהן[ .הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות ,מטרות השג וחרדת מבחן
בקרב תלמידי כתות י"א] .תשע"ז ) 002448203( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
כתה יא (חנוך)
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --פסיכולוגיה.
חרדה מבחינות.
תורת ההכרה --הבטים פסיכולוגיים.
השגיות.
למידה ,יכלת.
למידה (פסיכולוגיה)
המנעות (פסיכולוגיה)
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

371.92ספי.הש תשע"ו
ספיר ,אפרת -1978 ,מחבר .השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך
אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה ,על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת
שינויים ,יכולת השתנות קוגניטיבית ,תכנון לימודים ועבודת צוות  /אפרת ספיר[ .השפעת
השתתפות בסדנה בנושא תכנית למודים המקדמת חנוך אוריני לתלמידים עם מגבלות שכלית
קשה ועמקה ,על עמדות צות בית הספר כלפי החדרת שנויים ,יכלת השתנות קוגניטיבית ,תכנון
למודים ועבודת צות] .תשע"ו )002445891( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --בית הספר לחנוך.
מגבלים בשכלם  --חנוך.
מגבלים בשכלם  --שנוי התנהגות.
תלמידים מגבלים  --פסיכולוגיה.
מורים  --עמדות.
יועצים חנוכיים --עמדות.
שנוי חנוכי.
קוגניטיביות אצל ילדים.
צותים במקומות עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
חנוך מיחד  --תכניות למודים.
ספרייה :
Education

510.76לנד.שק תשע"ו
לנדא ,הדס , 1985-מחבר .שיקולים ניהוליים חינוכיים בהצבת מורים בכיתותיהם  :חקר מקרה
של הצבת מורי מתמטיקה בהוראת  3,4,5יחידות בגרות בישראל  /הדס לנדא[ .שקולים נהוליים
חנוכיים בהצבת מורים בכתותיהם] .תשע"ו )002445962( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
מתמטיקה  --למוד והוראה (תיכוני)
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
מורים  --בחירה ומנוי  --ישראל.
מורים למתמטיקה  --ישראל  --דעת קהל.
מורי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --דעת קהל.
מורים למתמטיקה  --ישראל  --עמדות.
מורי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
יעילות עצמית.
ספרייה :
Education

530האופט 2016
האופט ,שרה -1985 ,מחבר .שיפור תהליך הפוטוסנסטיזציה בעזרת פוטוסנסיטייזרים שונים וננו-
חלקיקים  /מאת שרה האופט[ .שפור תהליך הפוטוסנסטיזציה בעזרת פוטוסנסיטיזרים שונים
וננו-חלקיקים] .תשע"ו )002448898( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפיסיקה.
ננו-חלקיקים.
תרכובות פוטוסנסיטיזיות.
ספרייה :
Physics

540לפידות 2014
לפידות ,ענבל -1982 ,מחבר .עיצוב חיישן מולקולארי פלואורוסנטי המבוסס על סין-בימן  /מאת :
ענבל לפידות[ .עצוב חישן מולקולרי פלואורוסנטי המבסס על סין-בימן] .תשע"ד . 2014
) (002452118
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לכימיה.
חישנים.
ספרייה :
Chemistry

540מזוז 2016
מזוז ,מורן -1981 ,מחבר .סינתיזה של קדם-תרופות המבוססות על חומר הטבע cucurbitacin E
לטיפול בסרטן  /מאת :מורן מזוז[ .סינתזה של קדם-תרופות המבססות על חמר הטבע
cucurbitacin Eלטפול בסרטן] .תשע"ו )002452119( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לכימיה.
אמצעים אנטי סרטניים.
סרטן  --טפול.
ספרייה :
Chemistry

540רדקו 2016
רדקו ,בוריס- 1985 ,מחבר .פיתוח תצמידים של פפטידים עם תרופות לגילוי וטיפול בגידולים
סרטניים  /מאת :בוריס רדקו[ .פתוח תצמידים של פפטידים עם תרופות לגלוי וטפול בגדולים
סרטניים ].תשע"ו )002452266( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לכימיה.
פפטידים.
אמצעים אנטי סרטניים.
ספרייה :
Chemistry

574אנקרי 2016
אנקרי-דרעי ,חן -1989 ,מחבר .שיפור התגובה האנטי סרטנית של לימפוציטים על ידי שימוש
ברצפטורים כימריים קו סטימולטוריים  /מאת :חן אנקרי-דרעי[ .שפור התגובה האנטי סרטנית
של לימפוציטים על ידי שמוש ברצפטורים כימריים קו סטימולטוריים] .תשע"ו . 2016
) (002449354
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
אמצעים אנטי סרטניים.
תאי סרטן  --מחקר.
לימפוציטים.
קולטני תאים.
תאיT.
ליגנדים (ביוכימיה)
הנדסה גנטית.
סרטן  --טפול.
ספרייה :
Life Sciences

574בן-נעים 2015
בן-נעים ,יריב -1980 ,מחבר .שיפור העמידות נגד כימשון  phytophthora infestansבעגבנייה על
ידי כינוס גנים לעמידות ) (pyramidingשמקורם בעגבניות בר  solanum pimpinellifoliumו -
solanum habrochaites /מאת :יריב בן נעים[ .שפור העמידות נגד כמשון phytophthora
infestansבעגבניה על ידי כנוס גנים לעמידות ) (pyramidingשמקורם בעגבניות בר solanum
pimpinellifoliumו - solanum habrochaites].תשע"ו . (002451964 )2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
כמשון.
עגבניות  --מחקר
עגבניות  --מחלות ומזיקים.
עגבניות בר --עמידות למחלות ולמזיקים.
ספרייה :
Life Sciences

574הופ 2016
הופ ,רונן -1979 ,מחבר .מעבר אותות של תהליך ה - spliced-leader RNA silecingבטפיל
Trpanosoma brucei /מאת רונן הופ .תשע"ו ) 002449351( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
ר.נ.א.
טריפנוזומה ברוסאי.
מעבר אותות בתא.
השתקת גנים.
שעתוק גנטי.
ספרייה :
Life Sciences

574הלפרין 2017
הלפרין ,ענב -1987 ,מחבר .זיהוי פקטורי בקרה בלוקליזציה  MFA2mRNAוביטוי חלבון
בתהליך  mating yeast /ענב הלפרין[ .זהוי פקטורי בקרה בלוקליזציה  MFA2mRNAובטוי
חלבון בתהליך  mating yeast].תשע"ז )002448863( .2017
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
פקטורי השעתוק.
מנגנוני בקרה תאית.
ר.נ.א.
שמרים  --מחקר.
חלבונים  --מחקר.
ספרייה :
Life Sciences

574זדה 2017
זדה ,מור -1987 ,מחבר .הקולטן האופיואידי דלתא כמטרה חדשה לטיפול בהתמכרות לסם
הקוקאין במודל ה"דגירה של ההשתוקקות"  /מור זדה[ .הקולטן האופיואידי דלתא כמטרה
חדשה לטפול בהתמכרות לסם הקוקאין במודל ה"דגירה של ההשתוקקות"] .תשע"ז .2017
()002451959
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
התמכרות לקוקאין  --טפול.
אופיואידים  --קולטנים.
פפטידים.
ספרייה :
Life Sciences

574מיכאל 2016
מיכאל ,אסתי -1981 ,מחבר .שינויים מורפולוגיים ופיזיולוגיים החלים בחיידק Pseudomonas
stutzeri ST-9הגדל בנוכחות טולואן  /מאת :אסתי מיכאל[ .שנויים מורפולוגיים ופיסיולוגיים
החלים בחידק Pseudomonas stutzeri ST-9הגדל בנוכחות טולואן] .תשע"ו ) 002451955( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
גדול בקטריות.
ספרייה :
Life Sciences

574שמבה 2016
שמבה ,אסתי , 1992-מחבר .אפיון פנוטופי וגנוטופי של תבדידי הפתוגן Phytophthora
infestansמחולל מחלת הכימשון בישראל  /אסתי שמבה[ .אפיון פנוטופי וגנוטופי של תבדידי
הפתוגן Phytophthora infestansמחולל מחלת הכמשון בישראל] .תשע"ז ) 002448858( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
כמשון.
פיטופתורה אינפסטנס.
מחלות פטריתיות של צמחים.
תפוחי אדמה  --מחלות ומזיקים.
עגבניות  --מחלות ומזיקים.
ספרייה :
Life Sciences

616.832סקס.הת תשע"ב
סקס ,אוליבר מחבר .התעוררות /אוליבר סאקס ; תרגם והוסיף הערות :אילן רוזנברג ; עדכון
המהדורה :שרה ריפין .מהדורה מעודכנת ומורחבת ..אור יהודה  :מחברות לספרות[ ,תשע"ב
) 002449269( .]2011
דלקת מח אפידמית  --טפול.
פרקינסון ,מחלה  --טפול.
Dopa -- Therapeutic use -- Case studies.
Encephalitis, Arbovirus
Parkinson Disease -- diagnosis
ספרייה :
Medicine

616.8526גל.הפר תשע"ז
גל ,אורין -1988 ,מחבר .הפרעות אכילה סמויות והעיסוק ברגש  /אוריין גל[ .הפרעות אכילה
סמיות והעסוק ברגש] .תשע"ז )002449030( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
נשים  --מחלות  --הבטים פסיכוסומטיים.
הפרעות אכילה אצל נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה  --הבטים פסיכוסומטיים.
בולימיה  --הבטים פסיכולוגיים.
בולימיה  --הבטים פסיכוסומטיים.
רגשות  --הבטים בריאותיים.
רגשות וקוגניטיביות.
אלקסיתימיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Psychology

616.8914לאו.הש תשע"ו
לאור ,אילנה -1949 ,מחבר .השתנות בסובייקטיביות של המטפל במהלך הטיפול והקשר בינה ובין
דפוסי ההתקשרות ,האופטימיות והמיינדפולנס שלו  /מאת :אילנה לאור[ .השתנות
בסוביקטיביות של המטפל במהלך הטפול והקשר בינה ובין דפוסי ההתקשרות ,האופטימיות
והמינדפולנס שלו] .תשע"ו )002451946( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
פסיכותרפיסטים  --פסיכולוגיה.
פסיכותרפיסט וחולה.
סוביקטיביות.
התקשרות (פסיכולוגיה)
אופטימיות  --הבטים פסיכולוגיים.
קשיבות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Psychology

618.9285882גוי.מא תשע"ו
גויטע ,שרי -1985 ,מחבר .מאפייני עושר לקסיקלי-סמנטי ,אורך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים
עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חופשית עם חבר ועם עמית
 /שרי גויטע[ .מאפיני עשר לקסיקלי-סמנטי ,ארך מבע ותקינות השפה בקרב ילדים עם אוטיזם
בתפקוד גבה וילדים עם התפתחות תקינה באינטראקציה חפשית עם חבר ועם עמית] .תשע"ו
)002452037( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אוטיזם אצל ילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --לשון.
ילדים בגיל הגן  --לשון.
פסיכולינגויסטיקה.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
ספרייה :
Education

618.9285882סמו.פת תשע"ז
סמואל-מגל ,קרן -1984 ,מחבר .פיתוח שיתוף פעולה עם עמיתים בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי
יכולת מילולית מצומצמת בזיקה לפרופיל הסנסורי  /קרן סמואל מגל[ .פתוח שתוף פעלה עם
עמיתים בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי יכלת מלולית מצמצמת בזקה לפרופיל הסנסורי] .תשע"ז
)002452008( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תכניות התערבות.
שתוף פעלה אצל ילדים.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים  --מצב חברתי.
ילדים אוטיסטיים  --לשון.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
מימניות חברתיות אצל ילדים.
הסתגלות חברתית אצל ילדים.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
הפרעות חושיות אצל ילדים.
פגיעה בעבוד החושי אצל ילדים.
ספרייה :
Education

618.9285882קור.תר תשע"ז
קורן ,דרור -1973 ,מחבר .התרומה של  IQביצועי ומילולי למיומניות שיח חברתי ושיתוף פעולה
עם בני הגיל בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי שפה דבורה מועטה  /דרור קורן[ .התרומה של IQ
בצועי ומלולי למימניות שיח חברתי ושתוף פעלה עם בני הגיל בקרב ילדים עם אוטיזם בעלי שפה
דבורה מועטה] .תשע"ו [תשע"ז] )002451926( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
רמות אינטליגנציה.
שתוף פעלה אצל ילדים.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
מימניות חברתיות אצל ילדים.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
ילדים אוטיסטיים  --לשון.
ילדים אוטיסטיים  --מצב חברתי.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

621.36בן-יאי.תכ תשע"ז
בן יאיש ,שי -1977 ,מחבר .תכנון אופטי של אלמנט לשליטה בקוצר ראיה  /שי בן יאיש[ .תכנון
אופטי של אלמנט לשליטה בקצר ראיה] .תשע"ז )002452048( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה להנדסה.
קצר ראיה  --טפול.
אופטיקה.
ספרייה :
Engineering

658.406הפר.מע תשע"ו
הפרנן ,מרגרט מחבר .מעבר לכל מידה  :השפעתם הגדולה של שינויים קטנים  /מרגרט הפרנאן ;
מאנגלית :מרב זקס-פורטל[ .מעבר לכל מדה] .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד.2016 ,
()002450564
תרבות ארגונית.
שנוי ארגוני.
נהול תעשיתי.
ספרייה :
Information Science

658.8ורש.לח תשע"ז
ורשבסקי ,שמואל מחבר .לחשב ערכים מחדש  :שיהיה למה לקום בבוקר  /שמואל ורשבסקי ;
איורים :דורית מיה גור[ .פתח תקוה]  :סטימצקי) 002446020( .2017 ,
פרסמת  --ישראל.
שווק חברתי  --ישראל
אחריות חברתית של עסקים.
ערכים --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

658.827קאו.מח תשע"ז
קאופמן ,אירית -1968 ,מחבר .מחזור החיים של המותג האנושי  /מאת אירית קאופמן .תשע"ז
)002451985( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר למנהל עסקים.
ידוענים.
מתוג (שווק)
מותגים  --פילוסופיה.
ספרייה :
Social Sciences

701רשל.הל תשע"ה
רשלבך ,חובב מחבר .הלם הלא-צפוי  :שאלות על יצירת אמנות  /חובב רשלבך ,אסף רומאנו .תל
אביב  :רסלינג)002421920( .2015 ,
אמנות  --פילוסופיה.
אמנות ,בקרת.
משמעות (פילוסופיה)
סמיוטיקה ואמנות.
תקשרת חזותית באמנות.
פרשנות (פילוסופיה) באמנות. --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

759.5ברו(ישר) תשע"ז
ישראלי ,שרית -1982 ,מחבר .היראות ,בדיה ומופע  :מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו
/מאת :שרית ישראלי[ .הראות ,בדיה ומופע] .תשע"ז )002448210( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
ברונצינו ,אניולו1503-1572 ,
תשוקה באמנות.
דיוקנים  --איטליה.
ציור דיוקנים  --המאה ה -- 16-איטליה.
ציור איטלקי  --המאה ה.16-
ספרייה :
Philosophy

808.8פלג.חת תשע"ז
פלג ,מיכל בת אליעזר מחבר .החתרנים  :מסע בספרות ובמאה העשרים  /מיכל פלג ; עורכת
הספר :יערה שחורי .מושב בן שמן  :כתר)002446577( .]2017[ ,
גוגול ,ניקולי וסיליביץ '..האדרת
טולסטוי ,לב ניקוליביץ' ..אנה קרנינה
פרוסט ,מרסל ..בעקבות הזמן האבוד
ג'ויס ,ג'ימס ..יוליסס  --בקרת ופרשנות
קפקא ,פרנץ ..אמן התענית
סלין ,לואי-פרדינן ..1894-1961 ,מסע אל קצה הלילה  --בקרת ופרשנות
דבלין ,אלפרד ..1878-1957 ,ברלין ,אלכסנדרפלץ  --בקרת ופרשנות
נבוקוב ,ולדימיר ולדימירוביץ ..לוליטה
בורחס ,חורחה לואיס ..פונס הזכרן  --בקרת ופרשנות
פרק ,ז'ורז' ..החיים הוראות שמוש  --בקרת ופרשנות
זבלד ,וינפרד גאורג ..המהגרים  --בקרת ופרשנות
ברנהרד ,תומס ..אחינו של ויטגנשטין  --בקרת ופרשנות
הופמן ,יואל ..ברנהרט
בולניו ,רוברטו , 1953-2003. --בקרת ופרשנות
ספרות מודרנית  --המאה ה -- 20-היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Literature

818.5אלק.דר תשע"ז
אלקלעי ,קרן מחבר .דרכים לאהוב  /קרן אלקלעי-גוט ; תרגם מאנגלית :עודד פלד[ .תל אביב] :
קשב לשירה ,תשע"ז  )002448596( .2017ספרייה :
Literature

818.5אלק.דר תשע"ז
אלקלעי ,קרן מחבר .דרכים לאהוב  /קרן אלקלעי-גוט ; תרגם מאנגלית :עודד פלד[ .תל אביב] :
קשב לשירה ,תשע"ז ) 002451987( .2017ספרייה :
Literature

818.5ג'ונ.לא תשע"ז
ג'ונסון ,דניס מחבר .לא לזוז  /דניס ג'ונסון ; מאנגלית :ברוריה בן-ברוך .תל אביב  :בבל ,תשע"ז
. (002447867 )2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5וינ.חב תשע"א
וינר ,ג'ניפר מחבר .חברות טובות לנצח  /ג'ניפר ויינר ; מאנגלית :נורית לוינסון .מושב בן-שמן :
מודן) 002449195( .]2011[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5ולס.אל תשע"ז
ולס ,דיויד פוסטר מחבר .אלו הם מים  :כמה מחשבות ,שנמסרו באירוע חשוב ,על האפשרות
לחיות חיים של חמלה /דיוויד פוסטר וואלאס ; מאנגלית :אסף גברון .בני ברק  :הקיבוץ
המאוחד  :ספרית פועלים ,תשע"ז  )002450599( .2017ספרייה :
Literature

818.5סי.אדמ תשס"ח
סי ,ליסה מחבר .אדמונית מאוהבת  /ליסה סי ; מאנגלית :דורית בריל-פולק[ .אדמונית מאהבת].
מושב בן-שמן  :מודן )002446416( .]2008[ ,ספרייה :
Far East

818.5קוב.טע תשע"ז
קובן ,הרלן מחבר .הטעות כולה שלך  /הרלן קובן ; מאנגלית :קטיה בנוביץ' ; עורך הספר :אסף
אשרי[ .הטעות כלה שלך] .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז .]2017
()002449140
גברים נשואים  --מות  --ספרת.
רצח ,חקירה  --ספרת.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --ספרת.
אלמנות  --ספרת.
מבצעים מיחדים (תורת המלחמה)  --ספרת.
חקירות פליליות  --ארה"ב  --ספרת.
סודות משפחתיים  --ספרת.
טיסים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5קרס.טב תשע"ז
קרסינג ,הרי 1928-1990 ,מחבר .הטבח  /הארי קרסינג ; מאנגלית :תומר בן אהרון .הוד השרון :
תשע נשמות ; הכורסא)002446666( .2017 ,
טבחים  --ספרת.
קרקעות ,חזקה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.6ג'סי.שי תשע"ז
ג'סי ,יא מחבר .שיבה  /יא ג'סי ; תרגם מאנגלית  :שי סנדיק .אבן יהודה  :תמיר סנדיק ; ראשון
לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002447905( 2017 ,
אמריקנים אפריקניים --היסטוריה  --ספרת.
נשים  --גנה (מדינה)  --ספרת.
גנה (מדינה)  --היסטוריה --המאה ה -- 18-ספרת.
אחיות  --ספרת.
עבדות  --ארה"ב  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.7אוס.מנ תשע"ז
אוסטן ,ג'ין מחבר .מנספילד פארק  /ג'יין אוסטן ,תרגמה :לי עברון; אחרית דבר :הלנה קלי .
[מנספילד פרק][ .אבן יהודה]  :תמיר סנדיק ; רמת השרון  :אהבות ,תשע"ז . (002447866 2017
)ספרייה :
Literature

828.8הרד.שו תשע"ז
הרדי ,תומס מחבר .שובו של בן המקום  /תומס הרדי ; תרגם מאנגלית :אמציה פורת ; אחרית
דבר :הלל מ' דלסקי .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז ) 002448317( .2017ספרייה :
Literature

828.9934פלנ.דר תשע"ז
פלנגן ,ריצ'רד מחבר .הדרך הצרה אל הצפון העמוק  /ריצ'רד פלנגן; מאנגלית :מרב זקס-פורטל.
תל אביב  :מטר ,תשע"ז )002447091( .2017
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,שבויים ובתי כלא ,יפניים  --ספרת.
שבויי מלחמה  --בורמה  --ספרת.
בורמה  --ספרת
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

831.6קלו.בי תשס"א
קלופשטוק ,פרידריך גוטליב מחבר .ביוגרפיה ,מחזה-תוגה בחמש מערכות דוד ,מחזה-תוגה בחמש
מערכות שלמה ,אפוס נוצרי אחרון המשיח  /קלופשטוק פרידריך גוטליב ; תרגום מגרמנית
לפרוזה עברית ,הערות בגוף הטקסט ,מראי מקום במקורות ,אינדקס שמות ("המשיח") א"ב מוער
ושילוב איורים :יוסף האובן (נבו) .תל-אביב  :ירון גולן 2001 ,תשס"א) 002447997( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

832.6לסי.נת תשס"ג
לסינג ,גוטהולד אפרים מחבר .נתן החכם  /גוטהולד אפרים לסינג ; תרגום אברהם בר גוטלובר ...
; אחרית דבר מאת מרטין ראדה .תל אביב  :ירון גולן ,תשס"ג ) 002448857( .2003ספרייה :
Cen.lib-Stacks

863.64נאו.לד תשע"ז
נאומן אנדרס מחבר .לדבר לעצמנו  /אנדרס נאומן ; מספרדית :מיכל שליו .הדפסה ראשונה.
[ירושלים ] :תשע נשמות )002448600( .2017 ,ספרייה :
Literature

863.7קצ'ז'.חפ תשע"ז
קצ'ז'ין ,פבלו מחבר .חופש מוחלט  /פאבלו קצ'אז'יאן; תרגום :אדם בלומנטל[ .חופש מחלט].
הדפסה ראשונה[ .ירושלים]  :תשע נשמות) 002448598( .2017 ,ספרייה :
Literature

888כסנ(פיר) תשע"ו
פירסטנברג ,שחר , 1987-מחבר .שכנוע וכפייה במשנתו הפוליטת של כסנופון  :ביקרות [ביקורת]
על תפיסת המנהיגות של כסנופון במחקרה של ויויאן ג' .גריי  /שחר פירסטנברג[ .שכנוע וכפיה
במשנתו הפוליטת של כסנופון] .תשע"ו )002448828( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודים קלסיים.
כסנופון  --בקרת ופרשנות.
גרי ,ויוין ג  --בקרת ופרשנות
מנהיגות.
שכנוע (רטוריקה)
הכרח (פילוסופיה)
ספרייה :
Literature

891.85זגי.אס תשע"ז
זגיבסקי ,אדם מחבר .אסימטריה  :מבחר שירים  / 2016-1972אדם זגייבסקי ; מפולנית :דוד
וינפלד .רעננה  :אבן חושן ,תשע"ז ) 002449091( .2017ספרייה :
Literature

892.738סלמ.הו תשע"ז
נאטור ,סלמאן מחבר .הולך על הרוח  /סלמאן נאטור ; תרגם מערבית :יונתן מנדל ; עריכה :יונית
נעמן ,יפעת מהל .ירושלים  :מכון ון ליר ; תל אביב  :עולם חדש ,תשע"ז ) 002442125( .2017
הסכסוך הערבי-ישראלי  --ספרות והסכסוך.
ערבית ,ספרת  --תרגומים לעברית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

939.4אלד.סח תשע"ז
אלדר ,מולי -1948 ,מחבר .הסחר הימי של צור בתקופת הברזל והשפעתו על כלכלות ישראל,
יהודה ופלשת  /מאת מולי אלדר .תשע"ז )002452259( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
תקופת הברזל  --ישראל.
תקופת הברזל  --הים התיכון (אזור).
מסחר חוץ ,קדום  --הים התיכון (אזור).
נתיבי מסחר  --הים התיכון (אזור).
פניקים  --הים התיכון (אזור).
צור (לבנון)  --היסטוריה.
ישראל  --עתיקות פניקיות.
ישראל  --יחסים כלכליים  --היסטוריה.
ישראל  --מצב כלכלי  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica

956.92044בן-שטר.מל תשע"ז
בן שטרית-טל ,לימור -1976 ,מחבר .מלחמת האזרחים בלבנון בשנים  1990-1975כפי שמשתקפת
בספרות הנשים הלבנונית  :נקודת מבט חדשה  /מאת לימור בן שיטרית-טל .תשע"ז . 2017
) (002451766
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
ספרות  --נשים סופרות  --היסטוריה ובקרת.
נשים סופרות ערביות  --לבנון.
נשים ערביות  --לבנון
יומנים  --לבנון  --היסטוריה ובקרת.
לבנון  --היסטוריה  ,1990-1975 --מלחמת האזרחים  --בספרות.
לבנון  --היסטוריה ,1990- -- 1975מלחמת האזרחים  --ספורים אישיים.
ספרייה :
History

(1)E982.1עמר.גו תשע"ז
עמרני ,ליטל -1985 ,מחבר .גורמי חוסן כממתנים את הקשר שבין קשיי הגירה לבין מצוקה נפשית
ומחשבות אובדניות ,בקרב צעירים עולים בישראל  /ליטל עמרני[ .גורמי חסן כממתנים את הקשר
שבין קשיי הגירה לבין מצוקה נפשית ומחשבות אבדניות ,בקרב צעירים עולים בישראל] .תשע"ז
)002449339( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
עליה  --הבטים פסיכולוגיים.
קליטת עליה  --הבטים פסיכולוגיים.
עולים  --פסיכולוגיה.
צעירים  --פסיכולוגיה.
חסן (תכונת אישיות)
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
התנהגות אבדנית  --הבטים פסיכולוגיים.
יעילות עצמית.
ספרייה :
Social Sciences

)E355 (1שמש.תד תשע"ז
שמשי ,אלישיב מחבר .תדרכי נפשי עוז  :על תעוזה בשדה הקרב  /אלישיב שמשי ; עריכה :אבי
שושני[ .תדרכי נפשי עז] .מושב בן-שמן  :מודן ; [תל אביב]  :משרד הביטחון002448944( .]2017[ ,
)
גבורים  --ישראל.
קרבות  --ישראל  --היסטוריה.
חילים  --ישראל.
ישראל  --מלחמות  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה צבאית.
ספרייה :
Social Sciences

)D3 (4פינ.עת תשע"ז
פינר ,שמואל מחבר .עת חדשה  :יהודים באירופה במאה השמונה עשרה  /שמואל פיינר .ירושלים
 :מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי[ ,תשע"ז] ) 002448788( .-2017
יהודים  --אירופה  --חיי הרוח  --המאה ה.18-
יהודים  --אירופה  --הוי ומנהגים  --המאה ה.18-
יהודים  --אירופה  --היסטוריה  --המאה ה.18-
ספרייה :
Judaica

)D2 (35אופ.על תשע"ז
אופנהימר ,אהרן -1940 ,מחבר .על נהרות בבל  :סוגיות בתולדות בבל התלמודית  /אהרן
אופנהיימר .ירושלים  :מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשע"ז ) 002448793( .2017
תלמוד בבלי  -- --היסטוריה.
יהודים  --עיראק  --בבל  --היסטוריה.
ישראל והתפוצות  --היסטוריה.
ערים ועירות  --עיראק  --בבל.
ספרייה :
Judaica

)D47 (43ביר.מכ תשע"ז
ביר ,עמליה , 1885-1944מחבר .מכתבים בכיוון אחד  /עמליה וגוטליב (מקס ,רות) ביר ; [תרגמה
אילנה אידלהיט][ .מכתבים בכוון אחד][ .תל-אביב] [ :אילנה אידלהיט] ,תשע"ז . 2017
) (002447802
ביר ,עמליה1885-1944 ,
ביר ,עמליה -- 1885-1944 ,אגרות
ביר ,גוטליב1878-1942 ,
ביר ,גוטליב -- 1878-1942 ,אגרות
וולפרט ,רות, 1916-1996
וולפרט ,רות -- 1916-1996 ,אגרות
ביר ,מקס1913-1981 ,
ביר ,מקס , 1913-1981 --אגרות
צוקר ,אליס1911-1984 ,
צוקר ,אליס -- 1911-1984 ,אגרות
שואה  --גרמניה  --ברלין  --ספורים אישיים.
יהודים  --גרמניה  --ברלין --ביוגרפיה.
יהודים  --גרמניה  --ברלין  --אגרות.
יהודי גרמניה  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(64)D4טול.רד תשע"ז
טולדנו ,יוסף בן עמרם מחבר מתרגם .רדיפה והצלה  :יהודי מרוקו תחת שלטון וישי  /יוסף
טולדנו ; מצרפתית :יוסף טולדנו ; עריכה :חפציבה כהן מונטגו .לוד  :אורות יהדות המגרב,
תשע"ז [)002439225( .]2017
יהודים  --מרוקו  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יהודים  --מרוקו  --זהות.
אנטישמיות  --מרוקו.
יהודים  --מעמד חקי וחקים  --מרוקו.
שואה  --השפעה.
מרוקו  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(73)D5דינ.יה תשע"ה
דינר ,חסיה ר מחבר .יהודי ארצות הברית  / 2000-1654חסיה ר' דיינר ; תרגום מאנגלית :יוסי
מילוא ; עריכת תרגום :אריה אורן[ .חיפה]  :אוניברסיטת חיפה ; [קריית שדה בוקר ] :מכון בן
גוריון לחקר ישראל והציונות ,קריית שדה בוקר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב[ ,תשע"ה] .2015
()002401370
יהודים  --ארה"ב  --היסטוריה.
ארה"ב  --יחסים אתניים.
ספרייה :
Judaica

(438)D47גיל(גלי) תשע"ז
גיל ,עדית מחבר .מסע בין האישי וההיסטורי  /עידית גיל .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז . 2017
) (002448431
גליבטר ,חיים
שואה  --עמידה והתנגדות  --פולין  --פשיטיק  --ספורים אישיים.
שואה  --פולין  --פשיטיק  --ספורים אישיים.
שואה  --פולין  --רדום  --ספורים אישיים.
שואה  --פולין  --אושויץ  --ספורים אישיים.
יהודים  --פולין  --פשיטיק  --היסטוריה.
מחנות רכוז  --פולין  --ספורים אישיים.
גטו רדום (פולין)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(438)D47גרי.מר תשע"ז
גריף ,גדעון מחבר .מרד באושוויץ  :התקוממות הזונדרקומנדו בתאי הגזים 7 ,באוקטובר / 1944
גדעון גרייף ,איתמר לוין ; עורכת :דורית רוגובוי[ .מרד באושויץ ].ראשון לציון  :ידיעות אחרונות
 :ספרי חמד)002441953( .2017 ,
זונדרקומנדו  --פולין  --אושויץ (מחנה רכוז)  --ביוגרפיה.
שואה  --פולין  --אושויץ.
שואה  --פולין  --אושויץ  --ספורים אישיים.
יהודים  --רדיפות  --פולין.
אסירים במחנות רכוז  --ביוגרפיה.
אושויץ (פולין  :מחנה רכוז)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D47 (438אומ(מיל )תשע"ו
אומלינסקי ,שרה -1924 ,מחבר .בארץ יער וצלמוות  :נערה יהודייה בשורות הפרטיזנים  /שרה
(לוסטיגמן) אומלינסקי ; כתב מפיה :יוסי מילוא ; עריכה מדעית :בלה גוטרמן[ .בארץ יער
וצלמות] .ירושלים  :יד ושם ,המכון הבין לאומי לחקר השואה תשע"ו ) 2016. (002438872
אומלינסקי ,שרה-1924 ,
יהודים  --פולין  --ולודבה  --ביוגרפיה.
שואה  --פולין  --ולודבה  --ספורים אישיים.
שואה  --עמידה והתנגדות --רוסיה הלבנה.
נשים יהודיות בשואה  --פולין  --ביוגרפיה.
נצולי שואה  --ישראל  --ביוגרפיה.
ולודבה (פולין)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D47 (438טרו.בר תש"ח
טרוס ,אלטר מחבר .בריינסק ,ספר זכרון  :א באשרייבונג פון אונזער היים ,איהרע פאלקס
מענשען ,איהרע העלדען און פיהרער פון די רעליגיעזע ,סאציאלע ,פאליטישע און עקאנאמישע
אינסטיטוציעס / ...פון אלטער טרוס און דזוליוס קאהען ; צייכענונגען פון נאטע קאזלאווסקי.
[ברינסק ,ספר זכרון] .ניו יארק  :בריינסקער רעליעף קאמיטע אין ניו יארק)002452003( .1948 ,
יהודים  --פולין  --ברינסק  --היסטוריה.
שואה --פולין  --ברינסק.
ספרי זכרון לקהלות  --פולין  --ברינסק.
ברינסק (פולין)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E982.1 (533נחו.חט תשע"ה
נחום ,משה בן יוסף -1936 ,מחבר .חטיפת ילדי תימן מזרח ובלקן  -התעלומה  /המחבר והעורך
משה נחום ; מנכ"ל המכון :אסף שמר ; מנהל אקדמי :נח הלפרין ; חבר האקדמיה הכללית :משה
נחום .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :המכון לחקר התקשורת והעיתונות בישראל.2015 ,
()002419361
ילדי תימן הנעדרים.
ילדים נעדרים  --ישראל.
יהודי תימן  --ישראל  --היסטוריה.
חטיפה  --ישראל  --דעת קהל.
ילדים של עולים  --ישראל.
אמצעי התקשרת  --ישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(4374)D5גרט.רב תשס"ד
גרטנר ,חיים -1964 ,מחבר .רבנות ודיינות בגליציה במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה :
טיפולוגיה של הנהגה מסורתית במשבר  /מאת חיים גרטנר[ .רבנות ודינות בגליציה במחצית
הראשונה של המאה התשע-עשרה] .תשס"ד )002447646( .2004
רבנות  --גליציה (פולין-אוקראינה)  --היסטוריה.
רבנים  --גליציה (פולין-אוקראינה ) --ביוגרפיה.
דינים (ד בפתח)  --גליציה (פולין-אוקראינה)  --ביוגרפיה.
יהודים  --גליציה (פולין-אוקראינה)  --היסטוריה.
יהודים  --גליציה (פולין-אוקראינה ) --פוליטיקה וממשל.
תקנות חכמים  --גליציה (פולין-אוקראינה).
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E323.1 (Aרמו.תו תשע"ז
רמון ,אמנון מחבר .תושבים ,לא אזרחים  :ישראל וערביי מזרח-ירושלים , 2017-1967 /אמנון
רמון ; בהשתתפות יעל רונן .ירושלים  :מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,תשע"ז .2017
()002448919
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים  --היסטוריה.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים  --זהות אתנית.
ערבים פלשתינאים  --מעמד חקי וחקים  --ישראל  --ירושלים.
מקום מגורים  --ישראל  --ירושלים.
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ירושלים המזרחית (ירושלים ) --היסטוריה.
ירושלים המזרחית (ירושלים)  --פוליטיקה וממשל.
ירושלים  --היסטוריה --המאה ה.20-
ספרייה :
Social Sciences

)E309.1 (ABזיו.יח תשע"ז
זיון ,זאב מחבר .יחסי יהודים ובדווים בשנות הארבעים והחמישים בנגב  /זאב זיוון[ .יחסי יהודים
ובדוים בשנות הארבעים והחמשים בנגב] .באר שבע  :מרכז הנגב לפיתוח אזורי ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב[ ,תשע"ז )002446621( .]2017
בדוים  --ישראל  --נגב  --היסטוריה.
בדוים  --התישבות  --ישראל  --נגב.
בדוים  --היסטוריה  --המאה ה.20-
בדוים  --פעילות פוליטית  --ישראל  --נגב.
קרקעות ,חזקה  --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --נגב.
בדוים  --ישראל  --נגב  --פוליטיקה וממשל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(E394.26(1אלי.הג תשע"ז
הגדת טוב להודות  :הגדה ליום העצמאות ויום ירושלים  :מזמורי הודיה ,פרקי הקראה ולימוד,
פיוט ושירה ,בצרוף סדר ההודאה בתפילות יום הזיכרון ,יום העצמאות ויום ירושלים  /מייסודו
של ...הרב שמואל אליהו ,רבה הראשי של צפת ; ...אחריות עריכה :הרב משה עמיאל[ .אבני-חפץ]
 :בית מדרש ואהבתָ  ,תשע"ז)002446250( .
אליהו ,שמואל בן מרדכי.
יום העצמאות  --הבטים דתיים  --יהדות.
יום העצמאות  --תפלות וברכות.
גאלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A08קהן.שי תשע"ז
קהן ,מתתיהו מחבר .שירת כל חי  :שירה חדשה  :פרקי מדרש וניגון  /עריכה והפקה :מתתיהו א.
קאהן ; ציורים :נתנאל י .בולג (פרקים א-ד) ,ידידיה איש שלום (מאמרים) ,שירה מ .קאהן (פרק
ה) .עתניאל  :גילוי  -ישיבת עתניאל ,תשע"ז []. (002451681 )2016
מרק ,מיכאל
שירה דתית יהודית.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A12היר.אנ תשע"ו
הירשלר ,שמעון בן בונם זבולון מחבר .אני מאמין  :המפורש  :פירושה ממקורות ראשונים
ואחרונים ,לרבות עובדות וליקוטים  /ע"י שמעון הירשלער .לונדון  :שמעון הירשלער ,תשע"ו .
) (002447497
עקרי האמונה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A19כהן(ביט) תשע"ז
ביטי ,יהודה מחבר .הפילוסוף המקובל  :עיונים בספר "קול הנבואה " /יהודה ביטי[ .הפילוסוף
המקבל] .בני ברק  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002448979( .2016
כהן ,דוד בן יוסף (הנזיר)  --משנתו.
כהן ,דוד בן יוסף (הנזיר) ..קול הנבואה
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A19מבר.תא תשע"ו
מברך ,ישי מחבר .תיאולוגיה של חסר  :על אמונה שלאחר התוהו  /ישי מבורך[ .תאולוגיה של
חסר] .תל אביב  :רסלינג ,תשע"ו )002435057( .2016
נחמן בן שמחה ,מברסלב
רוזנצויג ,פרנץ.
ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
חסידות.
דת וסוציולוגיה  --ישראל.
יהדות וחלוניות.
אמונה (יהדות)
שואה במחשבת ישראל.
מחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A33לרנ.בי תשע"ו
לרנר ,צוריאל מחבר .ביום קראתי ותענני "( :תיקון קוראים")  :על טעויות ומכשולי קריאה
בתורה ובתפילה  /צוריאל לרנר .יקיר [ :צוריאל לרנר])002446426( .]2016[ ,
קריאת התורה  --מדריכים.
תפלה  --לשון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A35מוצ.קד תשע"ד
מוצפי ,בנציון מחבר .קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות  :הלכות ,עובדות ,הנהגות בדרכי ה '
מרבותינו ...מנקד ; חדש!! סיפורי ישועות במעלת השומרים עצמם משיחת חולין בבהכנ"ס / ...
הרב בן ציון מוצפי[ .קדשת בתי כנסיות ובתי מדרשות] .מהדורה שלישית ..ביתר עילית :מעיינות,
תשע"ד [)002449152( .]2013
בתי כנסת ,כללי התנהגות.
מעשיות יהודיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A37ליכ.לת תשע"ז
ליכטנשטין ,מאיר -1964 ,מחבר .לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז"ל  /מאת מאיר
ליכטנשטיין .תשע"ז )002451591( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתלמוד.
ברכות הנהנין  --היסטוריה ובקרת.
ברכות בתלמוד.
ספרייה :
Judaica

A37מנד.לב תשע"ז
מנדלבוים ,אלכסנדר אריה בן שמחה מחבר .ליבון הברכה  :השלמות והוספות לספר 'וזאת
הברכה ' :הלכות ,ליבוני הלכה והכרעות גדולי פוסקי זמננו  /נכתב מאיתי ...אלכסנדר אריה
בלאמו"ר שמחה מנדלבוים ,מח"ס 'וזאת הברכה'[ .לבון הברכה] .ירושלים  :אלכסנדר אריה
מנדלבוים ,תשע"ז )002449202( .2017
ברכות הנהנין  --הלכה.
ברכות הריח  --הלכה.
ברכת שהחינו  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38גרו.שב תשע"ו
גרוסמן ,בנימין יחיאל איכל בן משה מחבר .שבת ומועדי קדשך  :חלק שבת ויו"ט  :ביאורים,
הערות ...בעניני המצוות ,החיובים ,הענינים ,הקדושה ,ההשפעה והעבודה של שבת ויו"ט ,כולל
כמה חידושי הלכה בביאור מצוות השבת והמועדים ; ונלוה אליו קונטרס 'ביוצאי חלציו'  :ביסוד
כניסת הבן ל'ברית' ,בר מצוה וחיי נישואין  /מאת בנימין יחיאל איכל גראסמאן בן ...ר' משה.
מהדורה רביעית .. Lakewood :המחבר ,תשע"ו) . (002440443
ברקוביץ ,גיננדל
שבת.
יום טוב.
ברית מילה.
בר מצוה.
נשואין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38מנד.שב תשע"ז
מנדלבסקי ,זאב פנחס מחבר .שבת קודש  :יקר מפז  :עיונים בתפלות השבת נוסח ספרד ,אשכנז
ועדות המזרח ...ונוסף עליהם :מאמר שביתה ומנוחה  -בית הלוי עה"ת ; מאמר השמחה  ... /זאב
פינחס בן הר"ר יעקב צבי מנדלבסקי[ .שבת קדש] .ירושלים  :זאב פינחס מנדלבסקי ,תשע"ז.
()002440114
תפלות .סדור  --באורים.
שבת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38פלי.אר תשע"א
פליגלמן ,צבי אריה מחבר .ארץ הצבי  /צבי אריה בלאאמו"ר ישכר דב פליגלמן .ירושלים :
פליגלמן ,תשע"א-תשע"ה)002446551( .
דרשות.
בטחון בשם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A41תשע"ה
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ה ..ברוקלין ..ספר תהלים  :תהלות יעקב .ברוקלין ,ניו יארק [ :מוציא לאור
לא ידוע] ,תשע"ה )002440059( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A42ידל.תפ תשס"ב
אבות ..תשס"ב ..ירושלים ..משניות אבות  :עם פירוש רבי עובדיה ברטנורא וחונה עליו הביאור...
תפארת ציון ...בלשון צח / ...על ידי ...רבי יצחק זאב יאדלר ; ...מצורף לו תולדות המחבר מבנו ר'
בן-ציון יאדלר ,מגיד מישרים ; ובסופו פירוש ...כרם חמד [על אבות] ,מאת נכד המחבר רבי יהודה
רבינוביץ .ירושלים  :הרב יהודה רבינוביץ[ ,תשס"ב?])002449019( .
ידלר ,יצחק זאב בן יהודה דוד.
ידלר ,בנציון בן יצחק זאב.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A42יוס.בר תשע"ז
אבות ..תשע"ז ..ירושלים ..ברכת אבות  :חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ,מעשיות
ומשלים ...בדרך פשט ,רמז ,דרש וסוד ,על פרקי אבות  /להגאון ...יוסף חיים ; ...ובנוסף :ספר
"זכות אבות" ,לבנו הג"ר יעקב ... ; ...בתוספת מרובה מכתי"ק של רבנו ומאות תיקונים ומראה
מקומות ,הגיה ,ערך ...יוסף חיים מזרחי .יוצא לאור ...מחדש ..ירושת"ו ישועה בן דוד סאלם,
תשע"ז [)002449288( .]2017
מעשיות יהודיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A42יוס.חס תשע"ז
אבות ..תשע"ז ..ירושלים ..חסדי אבות  :חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ,מעשיות
ומשלים ...בדרך פשט ,רמז ,דרש וסוד ,על פרקי אבות  /להגאון ...יוסף חיים ... ; ...יוצא לאור
מחדש ...בתוספת מרובה מכתי"ק של רבנו ומאות תיקונים ומראה מקומות ,הגיה ,ערך ...יוסף
חיים מזרחי .יוצא לאור מחדש ..ירושת"ו  :ישועה בן דוד סאלם ,תשע"ז []. (002449289 )2017
מעשיות יהודיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A45אגו.בצ תשע"ז
קובץ אגודים בצרה  :דברי חיזוק והתעוררות שנאמרו בהיכלי התורה וקהילות הקודש לרפואתו
והחלמתו של רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא [שטינמן[ ].קבץ אגודים בצרה] .ירושלים :
מכון דעת תורה ,תשע"ז)002445387( .
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי.
דרשות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A52יהו.הל(ליש )תשע"ז
לישע ,ירון -1971 ,מחבר .העברית שבהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון  / 263מאת :ירון לישע.
תשע"ז )002451599( .2016
יהודאי בן נחמן ,גאון ..הלכות פסוקות --בקרת ופרשנות.
ספרות הגאונים  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Judaica

A66חזן.פר תשע"ז
חזן ,ישראל מחבר .פירוש מזמורי תהלים  /ישראל חזן ; [העורך] :נועם לפלר[ .פרוש מזמורי
תהלים] .לוס אנג'לס  :כרוב ,תשע"ז )002441627( .2016
חזן ,ישראל
תנ"ך -- .תהלים  -- --באורים.
שבתאות  --חבורים בעד ונגד.
שבתאים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

A67ויז'.מק תשע"ג
מקדש מלך  :הקשר המיוחד של ...רבינו [ר' משה יהושע הגר ,מויז'ניץ] אל עיר הקודש ירושלים /
חברי המערכת :הר"ר שלמה קליין ,הר"ר חיים מאיר אוביץ .ירושלים  :מוסדות אמרי חיים
ויזניץ ,ירושלים ,תשע"ג)002445719( .
הגר ,משה יהושע בן חיים מאיר ,מויז'ניץ
ויז'ניץ (חסידות)  --ישראל  --ירושלים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67יוס.מש תשע"ו
יוספשוילי ,מיכאל מחבר .מושגי יסוד בתורת החסידות  /ליקוט ועריכה :מיכאל יוספשווילי.
[משגי יסוד בתורת החסידות][ .ישראל]  :מיכאל יוספשווילי ,תשע"ו []. (002446864 )2016
חסידות  --מבואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67סלו(על) תשע"ו
על משכנות הרועים  :מאמרי קודש בעניני חינוך צעירי צאן קדשים ,מתורתם של ...רבותינו ...
מלכוביץ' ,קוברין ,סלונים .קרית גת  :מוסדות חסידי סלונים ,תשע"ו) 002446552( .
סלונים (חסידות)  --ישראל  --קרית גת.
חסידים  --חנוך.
חנוך בחסידות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A072.1קבץ.הל תשל"ח
קובץ הלכות מלמדים[ ...קבץ הלכות מלמדים] .ברוקלין  :מ"י שימאנאוויטש ,תשל"ח.
() 002449012
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מלמדים  --באורים
חנוך חרדי.
מלמדים (חדר)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.2נקר.אמ תשע"ז
נקר ,צבי בן שלמה מחבר .אמונה שלמה  :בר מצוה  -תפלין  :ספורי השגחה ואמונה ...מאמרי
חזוק והתעלות ...משלבים בעבדות ונדונים הלכתיים מאת ...רבי יצחק זילברשטיין  /מלקטים...
על ידי צבי ב"ר שלמה נקר .אלעד  :צבי נקר ,תשע"ז) . (002448684
זילברשטין ,יצחק בן דוד יוסף
בר מצוה  --ספורי מעשיות.
מוסר --ספורי מעשיות.
תפלין  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3אשכ.יד תשע"ה
אשכנזי ,יהודה בן יוסף ,מירושלים מחבר .ידיעת התורה  :ספר עזר לרכישת ידיעה כוללת ומקיפה
בחלקי התורה [ /ר' יהודה] אשכנזי .ירושלים  :אשכנזי ,תשע"ה) . (002447472
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3הכה.תו תשס"א
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר .מאמר תורת הבית  :בו יבאר גדל חיוב האדם ללמוד
תורה בביתו בכל עת שהוא פנוי ממלאכתו ...וגדל שכרו עבור זה ,ובסופו בארתי עוד מאמר...
ויבואר עוד כמה ענינים ...לעבודת ה' ...עוד צרפתי בסופו מאמר עלבונה של תורה / ...חובר
מאיתי ...ישראל מאיר הכהן[ .תורת הבית] .נדפס מחדש ...ובהגהה מדוקדקת ..ירושלים  :יסודי,
תשס"א)002445444( .
תלמוד תורה.
אלקים  --עבודה ואהבה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3כהן.זמ תשע"ז
כהן קדוש ,ניסן מחבר .זמן השתתפות  :יששכר וזבולון  /ניסן כהן קדוש[ .ישראל]  :ניסן כהן
קדוש ,תשע"ז)002445709( .
יששכר וזבולון (הסכם בלמוד תורה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3כרם.הת תשע"ז
כרם התורה  ... :שיחות ,עובדות ומאמרים ...על עניני לימוד התורה  /ממשנתו של ...ר' בונם
מפרשיסחא ותלמידיו ...הרה"ק מווארקא והרה"ק מקאצק ותלמידיהם ; ...נלקט נערך ונסדר ע"י
יחיאל מנחם זינגער בלאאמו"ר ירחמיאל משה חיים בן אדמו"ר מאלכסנדר .ברוקלין ,נוא יארק :
מכון כרמנו ,אלכסנדר ,תשע"ז)002439971( .
תלמוד תורה.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A080.285תקל.תו תשע"ז
התקליטור התורני [משאב אלקטרוני]  :גרסה [ .20ירושלים] [ :די .בי .אס .מחשבים][ ,תשע"ז].
()002440098
אבוהב ,יצחק( ,הראשון) ..מנורת המאור  --בסיסי נתונים.
אברהם בן דוד( ,הראב"ד הראשון) ..פרוש לספר יצירה  --בסיסי נתונים
אברהם דב בר בן דוד ,מאבריץ' ..בת עין  --בסיסי נתונים
איסרלש ,משה בן ישראל( ,רמ"א) ..תורת העולה  --בסיסי נתונים
אלפסי ,יצחק בן יעקב( ,רי"ף )..הלכות רב אלפס  --בסיסי נתונים.
דיסקין ,שמעון משה בן יהושע זליג ..אהל יהושע  --בסיסי נתונים
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..מדות ומשקלות  --בסיסי נתונים
חמאי ,גאון ..ספר העיון  --בסיסי נתונים
יהודה בן אליעזר( ,ריב"א )..מנחת יהודה  --בסיסי נתונים
ישראל בן אליעזר( ,בעש"ט) ..בעל שם טוב  --בסיסי נתונים
ישראל בן אליעזר( ,בעש"ט) ..צואת הריב"ש  --בסיסי נתונים.
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) ..תקפו כהן  --בסיסי נתונים.
לוריא ,יצחק( ,אר"י) ..לקוטי הש"ס  --בסיסי נתונים.
מרדכי ,הכהן ,מצפת ..שפתי כהן  --בסיסי נתונים
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן יצחק זאב( ,בריסק) ..בית הלוי על התורה  --בסיסי נתונים.
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן יצחק

A081אוי.שו תשע"ו
אוירבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין מחבר .שויתי עזר  :חידושים וביאורים במקרא ובאגדות
הש"ס ודרשות בהלכה ובאגדה  /מאת ...רבי אביעזרי זעליג אויערבאך ,אב"ד ...פוסוויילער,
תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ ; יו"ל לראשונה מעצם כתי"ק ,בצרוף מראי מקומות והערות ,ע"י
הרב אלינר פלדמן .ירושלים  :מכון שמרי משמרת הקדש ,תשע"ו)002448708( .
אוירבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תלמוד בבלי  -- --באורים.
שבת שובה  --דרשות.
שבת הגדול  --דרשות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
הספדים.
רבנים  --צרפת  --אלזס  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.אר תשע"ז
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :ארים נסי  :י"ח מאמרים  -י"ב מאמרים מענייני שבועות ו-
ו' מאמרים מעניינים שונים ; בשלם סוכו  :י"ח מאמרים מעניינים שונים ; קומי אורי  :י"ח
מאמרים מעניינים שונים  ... /נסים דיין ...בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ז) . (002452234
שבועות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.יו תשע"ו
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :יושבי ביתך  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים
שונים ; איש חי  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים שונים ; ואשיחה בחקיך  :י"ח
מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים שונים  ... /נסים דיין ...בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ו.
()002452240
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.נח תשע"ז
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :נחל אשכל  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים שונים
; ברקים למטר  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים שונים ; גשמי ברכה  :י"ח מאמרים,
חדושים ובאורים בענינים שונים  ... /נסים דיין ...בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ז)002452242( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.פר תשע"ז
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :פרדס רמונים  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים בענינים
שונים ; תורת משה  :י"ח מאמרים ,חדושים ,ובאורים בענינים שונים ; למען שמו  :י"ח מאמרים,
חדושים ובאורים בענינים שונים  ... /נסים דיין .בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ז)002452245( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A088בוצ'(והא )תשס"ז
והאיש משה  :מאמרים וזיכרונות  :מנחה לראש הישיבה הרב משה בוצ'קו ,לרגל חגיגות השמונים
לישיבת "עץ חיים" ,מונטרה  /עורך :מיכאל ויגודה ; סייעו בעריכה :אלי קלינג ומרק ויגודה.
ירושלים :הישיבה ,תשס"ז)002446376( .
בוצ'קו ,משה
ישיבת עץ חיים (מונטרה)
ישיבות  --שויץ  --מונטרה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A124חזו.בג תשע"ו
החיזוק בגלות  :ליקוט ...להתחזק בתוך הגלות המכין אותנו אל הגאולה העתידה[ .החזוק
בגלות ].ברוקלין ,נ.י[ : .מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו)002439933( .
גלות  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A124שפי.אח תשע"ז
שפירא ,אריה בן רפאל מחבר .אחרית כראשית  :ענייני וסדרי גאולת ישראל על פי ...רמח"ל
והגר"א /אריה שפירא .הוצאה שלישית עם הוספות והשלמות ..ירושלים  :אריה שפירא ,תשע"ז .
) (002448777
לוצטו ,משה חיים  --השקפה על גאלה.
אליהו בן שלמה זלמן ,מוילנה --השקפה על גאלה.
אחרית הימים.
גאלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A125בלו.וב תשע"ז
בלוך ,יוסף זלמן מחבר .ובחרת בחיים  :בביאור הבחירה בעבודת הבורא ...לאפשר את העבודה
בשמחה ולהשפיע עלינו הברכות / ...חובר ...ע"י יוסף זלמן בלאך .מאנסי ,נוא יארק  :יוסף זלמן
בלאך ,תשע"ז)002441350( .
בחירה חפשית ודטרמיניזם  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A176מלות תרפ"ח
משה בן מימון מחבר .מלות הגיון  /חברו בלשון ערבית רבינו משה בן מימון הספרדי (הרמב"ם) ;
ותרגמו לעברית רבי משה ברבי שמואל אבן-תבון[ .מלות ההגיון .תרפ"ח (ורשה)] .מהדורה שניה
מוגהה ומתוקנת ..ורשה  :טרקלין ,תרפ"ח) 002450606( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.4מוס.הש תקכ"ה
תפלות ..סדור ..תקכ"ה ..מץ ..מוסך השבת  ... :לכבוד שבת מלכתא ...ע"פ הפשוט וע"ד הקבלה
כהלכתא מאיש האלקי ...כמהור"ר יצחק לוריא ...הפיוטים ויוצרות ...כפי הדינים בש"ע סי' רע"ה
בא"ח סדורות ...בתוספת ...הזולת והיוצרות ...בדיני' על לשון אשכנז לשמירת שבת ...בתפלות
ותחנונים כמנהגי אשכנז ופולין ...מיץ  :דפוס משה מאיי ,תקכ"ה) 002451982( .
תפלות .זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A311.4תשע"ז
תפלות ..סדור ..תשע"ז ..ברוקלין ..סדור יצחק יאיר  :לימות החול  ... :כולל ..סליחות לבה"ב,
תענית ציבור ויום כיפור קטן ...עניני שמחות ולימוד משניות לנפטרים ...סומנו כל שוא נע ,וכל
תיבה הנקראת מלעיל ,ומקורות כל הפסוקים ... First edition..ברוקלין  :ארטסקרול  -מסורה,
תשע"ז . (002445199 )2017
רוזן ,יצחק יאיר בן יהושע צבי
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.5רונ.שו תשע"ו
תפלות ..סדור ..תשע"ו ..פתח תקוה ..סדור שיויתי השם  :בכתב אשורית עם שילוב הויה ואדנות
:נוסח עדות המזרח ,בתוספת הערות רבות והקדמות ...לכל פרק תפילה[ .סדור שויתי השם ].פ"ת
 :שירה חדשה ,תשע"ו) 002440302( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.5תשמ"ב
תפלות ..סדור ..תשמ"ב ..ירושלים ..חקת עולם  :סדר תפלה : ...מיוסד עפ"י נוסח האר"י ...
ירושלם  :ר .מוסאיוב ,תשמ"ב )002447292( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.51פרי.מת תשע"ז
תפלות ..סדור ..תשע"ז ..ירושלים ..סידור מתוק מדבש  :עם שילוב הוויות ואדנות ,השלם ,ספרד :
אוצר מאמרי נגלות הזוהר על מזמורי התפילה ,עם פירוש מתוק מדבש  /להגה"צ ...רבי דניאל
פריש ; עם ילקוט הנהגות טובות ותפילות ...מכתבי האר"י[ ...סדור מתוק מדבש] .מהדורה
חדשה ..ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז) . (002449172
כונות (קבלה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.6פדו.פל תשע"ו
פדובה ,פנחס ליבוש מחבר .פלגי מים  :קובץ הארות וביאורים על סדר תפלת שמונה עשרה  /מאת
מחותני ...רבי פינחס לייבוש פאדווא ...דומ"צ דחסידי בעלזא קרית גת ; עם הוספות ומילואים
והערות ...תהלות ישראל ,מנאי ישראל גבריאל חיים אדלר בן ...ר' משה אדלר גאב"ד טורדא.
[ירושלים?]  :ישראל גבריאל חיים אדלר ,תשע"ו) -. (002441657
פדובה ,שמעון גרשון בן פנחס ליבוש
שמונה עשרה (תפלה ) --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2קני.שי תשע"ו
תפלות ..מחזור ..תשע"ו ..בני ברק ..מחזור לחג השבועות  :שי"ח שפתותינו  :נוסח אשכנז /
ביאורים ועיונים ממרן רבי חיים קניבסקי ,ממה שרשם והשיב בכתב ידו .ונלוו עליו :תיקון ליל
שבועות השלם .קונטרס מרבינו בענייני עניית אמן .בני ברק  :יום טוב ליפא ישראלזון ,תשע"ו.
()002445717
אמן (תפלה ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2שור.מא תשנ"ג
תפלות ..מחזור ..תשנ"ג ..ברוקלין ..מחזור חג הסוכות  :עם פירוש מאשר שמנה  :אלע תפלות און
פיוטים איבערגעטייטשט אויף אידיש  /המעתיק  -אשר לעמיל שווארטץ[ .מחזור חג הסכות ].
 Brooklyn, NY :א"ל שווארטץ ,תשנ"ג) 002440452( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A312.31ת"ע
תפלות ..מחזור ..ת"ע ..ונציה ..מחזור  ... :כמנהג ...בני רומה ...ויניציאה  :דפוס  Bragadin,ת"ע .
) (002451980
תפלות  -- --נסח איטליה.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A313אהר.מט תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ברוקלין ..הגדה של פסח  :עם פירוש מטה לוי ומעשה אורג  /לרבי אהרן
ב"ר יחיאל מיכל הלוי ; וסביב לו ספר ברך משה  ... :דרושים ומאמרים ...מאת ...אדמו"ר ...משה
טייטלבוים ,אבדק"ק סאטמאר ; [העורך] :הרב נפתלי הירצקא צוויבל . Brooklyn :נפתלי
הירצקא צוויבל ,תשע"ז [)002445468( .]2017
טיטלבוים ,משה בן חיים צבי ,מסטמר  --מנהגים.
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
סטמר (חסידות)  --מנהגים.
פסח  --הלכה.
פסח  --מנהגים.
פסח  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313ריק.מש תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..סדר הגדה של פסח משנת חסידים  :כוונות האר"י  /אשר
פעל ...כמוהר"ר עמנואל חי ריקי ב"ר אברהם] .ירושלים]  :מכון משנת חסידים ,תשע"ז .
) (002441986
ריקי ,עמנואל חי בן אברהם.
כונות (קבלה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..הגדה של פסח תתקבל  :בשילוב עצות  ...וסגולות מיוחדות...
מגדולי הדורות .בני ברק  :מכון יסודות[ ,תשע"ז])002445469( .
סגלות ורפואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A315.32תרפ"ג
סליחות ..תרפ"ג ..וינה ..סליחות  :כמנהג ק"ק ספרדים ...סליחות קון לאדינוJ. ... Wien :
 )002451574( .1923 ,Schlesingerספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A315.33הלל.תק תשע"ה
הלל ,יעקב משה מחבר .תקנת השבי"ם  :מאמרים בפרד"ס התורה בגדרי התשובה ומהותה ובפרט
בענין ימי השובבי"ם ...ותיקוני עון חטאת נעורים והמסתעף לאור כתביהם של האר"י והרש"ש /
 ...יעקב משה הלל ...מהדורה מתוקנת ומורחבת ..ירושלים  :אהבת שלום ,יד שמואל פרנקו,
תשע"ה) . (002440180
כונות (קבלה)
קבלה -1660 --
שבתות מיחדות  --תפלות וברכות.
תשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A317.6תקנ"ח
לקוטי צבי ..תקנ"ח ..לינויל ..ליקוטי צבי  :לקט  ...משניות והל' חג ...ותיקון חצות מס' שערי ציון
ובקשו' ...ואגרת התשובה ויסוד התשובה ,מן רבינו יונה וס 'עבוד' י"ה [= וסדר עבודת יום
הכפורים] מהרא"ש ...ותיקון ז"ין אדר ולג' רגלי '... /הוב' לדפוס ע"י הב"ח כהר"ר יונה ווילשטט
מק"ק מיץ[ ...לקוטי צבי] .לינעוויל  :אברהם פריזעק ,ב'ת' צ'י'ו'ן' [תקנ"ח] )002451978( .ספרייה
:
Cen.lib-Rare Books

A318מול.ספ תרי"א
ספר החיים  :כולל תפלות ותחנונים להתפלל בבית החייםVan Embden,... Amsterdam :
תרי"א ) 002451621( .1851
תפלות .חולים ומתים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A319.2יהו.מש תשע"ז
תפלות ..ברכת המזון ..תשע"ז ..ברוקלין ..משנת מהר"ל  :סדר ברכת המזון  /עם פירושים
וביאורים מתוך נתיב העבודה  -נתיב השני מספר נתיבות עולם ,לרבינו ...המהר"ל מפראג ;
מבואר ,בתוספת הערות והארות ,נלקט ונערך[ ...ע"י] משולם זלמן בלאאמו"ר ...ברוך צבי שלום
ראזענבערג[ .ברוקלין]  :משולם זלמן ראזענבערג ,תשע"ז [)002448367( .]2017
תפלות -- .ברכת המזון במחשבת ישראל --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A319.2נג'ר.כל תשע"ז
נג'רה ,ישראל בן משה מחבר .כלי מחזיק ברכה  /למוה"ר ישראל נאג'ארה ; מנוקד ומפוסק עם
סדר ברכת המזון ,כולל הערות וציונים .יבורך גבר  :על התורה  /לרבנו מבורך בראנץ ,מחכמי לוב
; נדפס לראשונה מכתב ידו ,עם הערות וציונים .במהדורה חדשה ..ירושלים  :הוצאת ברכ"ה,
תשע"ז)002442002( .
נג'רה ,ישראל בן משה.
ברנס ,מברך בן מוסא
תפלות -- .ברכת המזון. --
מסורה (לנוסח המקרא)  --באורים.
תפלות . --ברכת המזון  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A332תשע"ז
תנ"ך ..תורה ..תשע״ז ..בני ברק ..תיקון קוראים עמודי שמואל  :חמשה חומשי תורה והפטריות
בנוסח ק"ק תימן ,בלדי ושאמי ...מסודר בעמודיו ובשורותיו כספרי התורה התימנים ...על פי
תיג'אן קדמונים ...כולל ... :אונקלוס ,רש"י מנוקד עפ"י מסורת יהודי תימן ,ליקוט אוצרות תימן
[ :פירושים מחכמי תימן ,אשר חלקם רואים אור לראשונה] ,וכן הפטריות ...עם תרגום יונתן בן
עוזיאל ,גם ...חלק הדקדוק על דיוקי נוסחאות במקרא וטעמיו ...אשר פעל ...מהרי"ץ ,וכן ליקוט
מסורת מדויקת למו"ר הגר"י צוברי  /בהגהתם ...של :הרה"ג פנחס קורח ,הרה"ג מרדכי רמתי
ואדם בן נון[ .תקון קוראים עמודי שמואל] .בני ברק  :נוסח תימן ,תשע"ז )002448652( .ספרייה :
Judaica

A381אוי.יל תשע"ז
אוירבך ,נחמן זאב בן דוד צבי מחבר .ילקוט שומרי שבת  :המבואר  :ילקוט דברי חז"ל בעניני
שמירת שבת ...מעלתה וסגולתה ,מבוארים ...בשפה ברורה ...עם ילקוט מספרי רבותינו ...בשם
"נזר שבת" ,עם הערות ,ציונים והוספות רבות  ... /נאספו ,נלקטו ונערכו ...על ידי הרב נחמן זאב
אויערבאך בן ...ר' דוד צבי ; ...ועתה יוצא לאור ...על ידי בן בנו נחמן זאב אויערבאך .במהדורה
נאה ,מפוארת ומבוארת ..ירושלים  :נחמן זאב אויערבאך ,תשע"ז)002447672( .
אוירבך ,נחמן זאב
אוירבך (משפחה)
תלמוד בבלי  -- --ציטטות.
שבת  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבת  --זמירות ופיוטים.
רבנים  --גרמניה  --ביוגרפיה.
רבנים  --ישראל  --תל אביב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1הגד.אי תשי"ב
הגדה של פסח ..נסח לא מסרתי ..תשי"ב ..אילת השחר ..הגדה של פסח  /נכתבה וצירה ע"י דוד
אלף .אילת-השחר  :אילת-השחר ,תשי"ב)002448840( .
הגדה של פסח  -- --איורים.
הגדות של פסח קבוציות.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A382.2ביד.בא תשע"ז
בידרמן ,אברהם אלימלך מחבר .באר החיים  :שביעין חביבין  :ספירת העומר  -ל"ג העומר,
שבועות  /נערך ונלקט מתוך תוכן דברי שיחותיו של ...רבי אברהם אלימלך בידרמן ; עורכים:
בני ...ר' יוסף מרגליות ; כתיבה :הרב יעקב פריינד .ירושלים  :מכון באר האמונה ,תשע"ז .2017
() 002448338
ספירת העמר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פסח שני  --דרושים ,שיחות ואמרים.
לג בעמר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
סיון (חודש)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבועות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A383נגר.די תשנ"ד
נגר ,שלום בן עובדיה מחבר .דינים ומנהגים לראש השנה  /בעריכת הרב שלום נגר ...מהד' ג ..
אריאל  :הרבנות המקומית ,תשנ"ד )002441153( .1994
ראש השנה  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383צור.מב תשע"א
צורף ,אהרן מחבר .מבשר טוב  :ימי הרחמים והסליחות  /אהרן צורף .רכסים  :אהרן צורף,
תשע"א) . (002446108
אלול (חודש)
ראש השנה.
יום הכפורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1שיר.ור תשע"ו
שיר ורננים  :סדר הדלקת נר חנוכה ע"פ נוסח בעלזא .ירושלים  :מכון חברת יגדיל תורה ,תשע"ו.
()002441654
בלז (חסידות)
חנכה  --הלכה  --מדריכים.
מעוז צור (פיוט)  --באורים.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.2רז.מלא תשע"ז
רז ,אלעזר זאב .מלא ידינו מברכותיך  :סדר ליל ט"ו בשבט  :כמנהג ישראל ...בו יברכו ויתברכו...
עניני הברכות וחידושי הלכות ,שאלות ותשובות וסוד ומדרשי אגדות ,גם סגולות / ...חברתיו...
אלעזר זאב רז ...ירושלם  :מוסדות מתן תורה ,תשע"ז) . (002440845
טו בשבט  --הלכה.
טו בשבט  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ברכות  --הלכה.
טו בשבט  --כונות.
ברכות הנהנין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.2שקל.עץ תשע"ז
שקלים ,עזרא מחבר .עץ השדה  :טעמי המנהגים של יום ט"ו בשבט ,חודש שבט וימי השובבי"ם ,
בשילוב מדרשי חז"ל הנוגעים לטעמים  /עזרא שקלים ;  ...רבי יהושע שי ראובן ,שעמל ...בהדפסת
ועריכת הספר[ ...ישראל]  :עזרא שקלים ,תשע"ז [)002445380( .]2017
עטיה ,יעקב בן רפאל
שקלים ,שלמה בן אליהו
טו בשבט  --מנהגים.
שבט (חודש)
שבת שירה.
שובבי"ם ת"ת
מנהגים  --טעמים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3קרו.יש תשע"ז
קרון ,ישראל קלמן מחבר .ישראל ואורייתא  :פורים  /ישראל קלמן קראהן[ .ישראל ואוריתא ].
לייקוואוד  : Y. K. Krohn,תשע"ז [) 002445362( .]2017
פורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3שטי.מה תשע"ו
שטיף ,יונתן מחבר .מהר"י שטייף  :מועדים וזמנים  :חידושים ,אמרות ודרושים על סדר ארבע
פרשיות ופורים  /מאת הרב ...יונתן שטייף ,אב"ד דקהל עדת יראים ...ברוקלין ; לעורך ...רבי נתן
פרידמן[ .מהר"י שטיף על המועדים] .ירושלים  :זכרון אהרן ,תשע"ו)002442122( .
תנ"ך -- .אסתר  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבתות מיחדות  --דרשות.
פורים  --דרשות.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.1משה.אג תשע"ז
משה בן נחמן מחבר .אורות אליהו  :באור לאיגרת הרמב"ן  :משיחותיו של ר' ליאור בנימין
כחלון ,מוגש ע"י הרב אליהו רוסתמי[ .אגרת הרמב"ן] .מהדורה ראשונה[ ..בני ברק[ ] :מוציא
לאור לא ידוע] ,תשע"ז)002445346( .
רבנים  --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3אבי.וה תשס"ה
אבידן ,משה בן ציון מחבר .והיה עקב תשמעון  : - - -פרקי מחשבה וחיזוק בעניינים העומדים
ברומו של עולם ,מפי סופרים וספרים ומהליכותיהם של גדולי ישראל  /חובר[ ...ע"י] משה
בלאאמו"ר ...ציון אבידן ...ירושלים  :משה אבידן ,תשס"ה)002446103( .
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3בשם.בט תשע"ז
בה 'בטחתי  :בבירור השאלה האם מידת הבטחון מחייבת להאמין שיהיה טוב[ .בהשם בטחתי].
בני ברק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז)002441035( .
בטחון בשם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3הרש.מל תשע"ז
הרשקוביץ ,יצחק בן דוד אברהם מחבר .המלאך  :שערי השגות  :פרקי הדרכה להתעלות רוחנית
שניתנו בחבורת מבקשי ה' ,ע"פ משנתו ,דרכו ופרקי חייו של המלאך הגה"ק רבי חיים אברהם דוב
בער לוין  ... /י .הרשקוביץ[ .ירושלים] :י .הרשקוביץ ,תשע"ז ) [2017]. (002445523
לוין ,חיים אברהם דב בר
אלקים  --עבודה ואהבה.
מוסר --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3סופ.חק תשע"ז
סופר ,משה בן שמואל 1762-1839 ,מחבר .חוקי הסופר  :בעניני פרנסה ומזונותיו של אדם ,יששכר
זבולון ,ופרשת המן עניניו וסגולתו  /ממרן החתם סופר ; מלוקט מספריו ,...ספרי בניו ותלמידיו
הגדולים וצאצאיו אחריו ,ושאר ספרים וסופרים[ .חקי הסופר] .לונדון  :מכון אוצרות הסופר
שע"י ק"ק תורה עץ חיים ,תשע"ז ) 002441980( .2017
תנ"ך -- .שמות .פרק טז  -- --דרושים ,שיחות ומאמרים.
פרנסה  --הבטים דתיים --יהדות.
יששכר וזבולון (הסכם בלמוד תורה)
פרשת המן
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3שלמ.שמ תש"ע
שלמי שמחה :חובת הבטחון  /מבעל "בית הלוי" ; פרוש התפילה ,מהגאון רבי אברהם בן...
הגר"א ; הדרכה לבן הישיבה ,מהגאון רבי דב יפה ,סב החתן ; מלוה ה' חונן דל  :במעלת מצות
הצדקה .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תש"ע [)002386294( .]2010
יפה ,יוסף
תפלות -- .סדור  -- --באורים.
בטחון בשם.
תלמידי ישיבות  --ארחות חיים.
צדקה  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3שפי.טל תשע"ו
שפיגל ,יואל דוד מחבר .טל דוד  :ילקוט אמרים ושיחות בדרכי עבודת השי"ת  /ממורנו רבי יואל
דויד שפיגעל .רמת בית שמש  :מוסדות נצח ישראל ,תשע"ו)002441656( .
שפיגל ,שלום נח בן יואל דוד
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6גול.גד תשע"ז
גולד ,דורון דוד מחבר .גדלות הקדמונים  ... :בענין דרך הלימוד של פרשיות מעשי אבות ,סיפורי
המקרא וחטאי הקדמונים ,המיוסדים ...מדברי רבותינו / ...מאת דורון דוד ב"ר שמואל יהושע
גולד .מהדורה חדשה עם הוספות רבות בעריכה חדשה ..בני ברק  :דורון דוד גולד ,תשע"ז.
()002441361
אבות האמה.
אחרונים (חכמי ההלכה)  --יחס לראשונים (חכמי הלכה)
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6כהן.בי תשע"ז
כהן ,דוד בן יוסף .קובץ שיחות ביקר יבין  :שיחות ומאמרים מסודרים לפי סדר השנה  /מאת
מורינו ראש הישיבה רבי דוד כהן[ .קבץ שיחות ביקר יבין] .ירושלם  :ש .ז .וקנין ,תשע"ז [.]2017
()002449028
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.76ונד.של תשע"ז
ונדי ,ישראל מחבר .שלי ,שלך  :פקי השקפה והלכות צניעות  /הרב ישראל וונדי[ .ירושלים ] :דברי
שיר ,תשע"ז )002449257( .2017
צניעות  --הבטים דתיים  --יהדות.
צניעות --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.772מרפ.לש תשע"ז
ורדיגר ,יעקב ,מאשדוד מלקט .מרפא לשון  :יכיל בתוכו לקוטים ...על גדל יקרת ערך הפה
וקדשתו והחיוב בשמירתו וגדל הפגם וחמר העוון בפגימתו  :מלקט מספרי רבוה"ק לבית גור /
[המלקט] :יעקב ורדיגר .במהדורת פאר בתוספת מרובה ..אשדוד  :יעקב ורדיגר ,תשע"ז.
()002448736
רכילות ולשון הרע  --הבטים דתיים  --יהדות.
גור (חסידות ) --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451כהן.פר תשס"ז
כהן ,יצחק משה בן יוסף מחבר .פרי תבונות  :חידושים וביאורים ורעיונות ...לאהבת התורה
וחיזוק האמונה בדברי חז"ל והזוהר  ... /יצחק משה בהרה"צ ר' יוסף כהן[ .ישראל[ ] :מוציא
לאור לא ידוע] ,תשס"ז)002449011( .
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A452הור.או תשע"ו
הורביץ ,אברהם שמחה מחבר .אורה ושמחה  :על עניני ל"ג בעומר ,חנוכה ,פורים וקונטרס נאות
דשא :דרושים ...למועדי קודש / ...מאת ...רבי אברהם שמחה הורוויץ ,אבד"ק בארנוב ; ...
בעריכה מחודשת ...בתוספת מראי מקומות וציונים ,תולדות ומפתחות ע"י יצחק טובי' חיים
קורץ ,נכד המחבר .ירושלים  :מכון בני משה לחקר כת"י ע"ש המהר"ם שיק ,תשע"ו .
) (002439890
לג בעמר  --דרשות.
חנכה  --דרשות.
פורים  --דרשות.
חסידים --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A452פלק.עו תשע"ו
פלקלס ,אלעזר בן דוד מחבר .עולת חודש שני [ :דרשות] על חודש תשרי ; ספר אהבת דוד ;
קונטרס מבשר טוב  /מאת ...רבי אלעזר פלעקלס ,ראבד"ק פראג ; [עורך]  -הרב שלום דוד
פאלגער ; ...ולהעומדים לימינו  :הרב מרדכי ארי' וואקסמאן ,הרב בן ציון באקאן ,והרב מנחם
מענדל עקשטיין .נערך מחדש ...בהוספת פיסוק וקיטוע ,תיקונים ומראי מקומות ,ומפתחות....
ברוקלין ,ניו יארק  :מכון נצח יעקב ,תשע"ו ) 002440023( .'16
פלקלס ,אלעזר בן דוד.
תשרי (חודש)  --דרשות.
פרנקיזם (תנועה שבתאית)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A454רצה.בד תשע"ו
רצה בדבריהם  :מסביב להפטרות בשמונים מאמרים  /יו"ר המערכת :הרב בני לאו ; עריכה:
מנחם דסברג ובראון דסברג .תל-אביב  :טפר)002449233( .2016 ,
אמיר ,דינה, 1936-
הפטרות  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A455.1ויל.הד תשנ"ב
וילשטין ,חיים בן זלמן מחבר .הדרת חיים  :הדרנים על כל הש"ס ועל סדרי המשניות ; נוספו
דרשה לסיום כתיבת ספר תורה ודרשה לבר מצוה  /מאת ...רבי חיים ווילשטיין ; ...הובא לדפוס
ע"י חתנו משה מרדכי בן דב ...ירושלים  :משה מ' בן דב ,תשנ"ב)002449014( .
הדרנים.
הכנסת ספר תורה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A501גוט.רח תשע"ז
גוטנמכר ,דניאל מחבר .רחבה מצוותך  :פרקי הכנה לחוויות המצוות  /דניאל גוטנמכר[ .רחבה
מצותך] .אלון שבות  :מכללת הרצוג  -תבונות תשע"ז )002448329( .2017
הכנה למצוות.
הכנה למצוות  --מדריכים.
מצוות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A501פלג'.כל תשע"ז
פלג'י ,חיים בן יעקב מחבר .כל החיים  :כללי הפוסקים  :אסופת מערכות ...כללי הפוסקים ,הפסק
וההוראה  /פעולת ...רבי חיים פאלאג'י ; וחובר לטהור ...אות חיים :כולל מאות הגהות ,הערות...
ביאורים ,הוספות ותיקונים ,ומול סו"ף [בחלקו השני ]...יבוא :באור החיים  :משא ומתן בדברי...
המחבר ...מנאי ...אשר חיים בלא"א ר' רפאל איפרגן .ירושלים  :אשר חיים איפרגן ,תשע"ז.
()002448659
הלכה  --מתודולוגיה  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2אוי.מר תשע"ז
אוירבך ,שמואל בן שלמה זלמן מחבר .מראש מקדם  :עובדות ,פנינים ,הארות והנהגות מדרכי...
גדולי הדורות  /שנשמעו מפי ...רבי שמואל אויערבאך ; [העורכים] :י=[ .יאיר] ארלנגר[ ...צבי]
יברוב .בני ברק  :י .ארלנגר ; יברוב  ,תשע"ז) 002446025( .
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2היל(ליפ) תשע"ו
ליפר ,נחום יהודה ליבוש מחבר .אורות אלחנן  :ובו תולדות ,עובדות ,זכרונות וסיפורי צדיקים
מהאי סבא קדישא ...רבינו אלחנן היילפרין ,גאב"ד ראדאמישלא מלאנדאן  /יו"ל ...ע"י נכדו נחום
י .ל .לייפער .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשע"ו)002441311( .
הילפרין ,אלחנן בן דוד
רבנים  --אנגליה  --לונדון  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2טוי(ובר )תשע"ז
ובר ,דובריש מחבר .על ישראל הדרתו  ... :קורות ותולדות ימי חייו של ...רבי ישראל טויסיג,
אדמו"ר ממאטערסדארף ורב דשכונת מאה שערים בירושלים  /נערך ונסדר על ידי ...דובעריש
וועבער ,אליעזר אבראמאוויטש .ברוקלין  :מכון תפארת יוסף ,תשע"ז ) 2016-. (002447154
טויסיג ,ישראל
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
רבנים  --אוסטריה  --מטרסדורף  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2ישר.פע תשע"ז
ישראלי ,עדו -1969 ,מחבר .פעילותם הציבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי
בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח ( / )1918-1885מאת :עדו ישראלי[ .פעילותם הצבורית ויצירתם
התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-1885)].תשע"ז
)002452049( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
רבנים  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
רבנים  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
חכמי המזרח  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
חכמי המזרח  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
רבנות  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.19-
רבנות  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
טבריה  --היסטוריה --המאה ה.19-
טבריה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Judaica

A509.2ספק(קוס) תשס"ד
ספקטור ,יצחק אלחנן בן ישראל איסר מחבר .אגרות ר' יצחק אלחנן  :קובץ אגרות ומאמרים...
בעניני חיזוק התורה והישיבות ,רבנות וקהילות ישראל  /מאת ...רבי יצחק אלחנן ספקטור ;
[ליקט ,סידר וערך יעקב קוסובסקי-שחור[ ].אגרות רבי יצחק אלחנן] .בני ברק  :י 'קוסובסקי-
שחור ,תשס"ד)002449318( .
רבנים  --אגרות.
תלמוד תורה.
רבנות  --ליטא  --היסטוריה  --מקורות.
ישיבות  --אירופה  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2רבי(רבי )תשע"ז
רבינוביץ ,אלחנן יעקב דוד מחבר .עובדות דרבי לוי  :עובדין ...הנהגות ...סיפורים ...תולדותיו
וארחות חייו של ...רבי לוי הכהן רבינוביץ (ראפפורט) ,מחבר ספרי מעדני השלחן / ...שזכיתי
לראות ולשמוע לכתוב ולערוך ,בנו ותלמידו ,אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ ...וירב בבת יהודה
תאניה ואניה  :הספדים ומאמרי הערכה שנאמרו ונדפסו בכתבי עת ...תולדות רבן גמליאל :
תדפיס מתוך ספר תפארת בנים  :והוא ספר זכרון לזקננו רבן גמליאל ,שהוצאתי ...לרגל ששים
שנה לפטירתו ,נלקט ...ע"י נכדו אלחנן יעקב דוד רבינוביץ[ .ירושלים]  :מכון מעדני השלחן,
תשע"ז)002442008( .
רבינוביץ ,לוי בן גמליאל
רבינוביץ ,גמליאל בן לוי
רבינוביץ ,לוי בן גמליאל  --הספדים
רבנים  --ישראל  --ירושלים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2שיל.על תשע"ז
שילת ,יצחק בן יהודה מחבר .על הראשונים  :ספר עזר לתולדות הראשונים וחיבוריהם ההלכתיים
 /מאת יצחק שילת .מהדורה שניה מעודכנת ..ירושלים  :שילת  -מעלה אדומים ,תשע"ז [.]2017
()002448680
גאונים  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
גאונים --היסטוריה  --כרונולוגיה.
ראשונים (חכמי ההלכה)  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
ראשונים (חכמי ההלכה)  --היסטוריה  --כרונולוגיה.
ספרייה :
Judaica

A551תשמ"ו
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך[ .בומבי)002450601( .5746 1986 ,] : David Moses
Caro, Yosef ben Efrayim, 1488-1575.. Shulhan arukh
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A561דנצ.חי תשע"ו
דנציג ,אברהם מחבר .חיי אדם  :המנקד  /הכינו ...מו"ה אברהם דאנציג ; ...בתוספת תרגום
בשולי העמוד לתיבות הלע"ז הנפזרים בספר[ .חיי אדם  -תשע"ו (ירושלים)] .ירושלים [ :מוציא
לאור לא ידוע ],תשע"ו )002448782( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562כול.תו תשע"ו
.כולל מתיבתא להוראה (ירושלים) .קובץ חידו"ת תודיעני אורח חיים  :בירורי סוגיות סבוכות,
בירורי הלכה למעשה ,הערות ,תמיהות ופירוקים על סדר השו"ע ונו"כ[ .קבץ חדושי תורה תודיעני
ארח חיים] .ירושלים  :כולל מתיבתא להוראה ,תשע"ו []- (002446326 )2016
קרו ,יוסף בן אפרים :שלחן ערוך ארח חיים  -באורים
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --בחינות ושאלות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562מדל.עט תשע"ז
מדלוב ,עקיבא מחבר .עטרת המועדים  :שיעורי עיון וחקרי הלכה בתורת המועדים והתעניות / ...
עקיבא מאיר באאמו"ר ...הלל מדלוב .ירושלים  :עקיבא מאיר מדלוב ,תשע"ז []. 2017
) (002449189
מועדים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562פשו.בר תשס"ו
פשוזמן ,חיים דב מחבר .ברכת הפירות  :סיכומים ,הערות וביאורים בעניני ברכת הפירות מסימן
ר"ב-ר"ח  :דברים שנתלבנו בכולל זכרון קדושים / ...חיים דוב פשווזמן[ .ברכת הפרות] .בית שמש
[ :חיים דוב פשווזמן] ,תשס"ו)002441003( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת הפרות  --באורים.
ברכות הנהנין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562פשו.בר תשס"ז
פשוזמן ,חיים דב מחבר .ברכת החיים  :סיכומים ,הערות וביאורים בענייני ברכות משו"ע אורח
חיים מסימן קע"ד-קע"ט  :דברים שנתלבנו בכולל זכרון קדושים / ...חיים דוב פשווזמן .בית שמש
[ :ח .ד .פשווזמן] ,תשס"ז [)002441002( .]2007
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכות  --באורים.
ברכות הנהנין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562רוז.הל תשע"ה
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר .הלכות הנשכחות  :לקט הלכות מתוך משנה ברורה חלק
א שאינן ידועות לכל  /נלקט ונערך ...ע"י גבריאל שמעון בלאאמו"ר ...פיוויל דוד רוזן[ .משנה
ברורה] .ירושלים  :גבריאל שמעון רוזן ,תשע"ה )002448400( .2015
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים
הלכה (מתחום ארח חיים)
הלכה  --הלכות רופפות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2אקר.מל תשע"ז
אקר ,מאיר מחבר .מלאכת מחשבת  :יסודות הלכות שבת( :אינו מתכוון ,מלאכה שאינה צריכה
לגופה ,מתעסק ,מקלקל ,כלאחר יד)  :מלוקט מסוגיות הש"ס ,ראשונים ואחרונים ... /חובר ...ע"י
מאיר בלאאמו"ר ר' מנחם אקער .מהדורה רביעית עם תיקונים והוספות ..ביתר :מאיר אקער,
תשע"ז)002449169( .
גרמא (שבת)  --הלכה.
מלאכת מחשבת (שבת ) --הלכה.
מקצה (מ בקובוץ ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2ליס.בכ תשנ"ו
ליסיצין ,שלמה מחבר .בכורי שלמה  :שבת  :כולל ביאורים והערות על מלאכות שבת ,והחונים
עליו ...א .קונטרס ההוצאה ,ב .רשויות ומחיצות ,ג .בעניני מוקצה  : ...מסוגיות המס' שבת,
עירובין ,ביצה [ /הרב שלמה] ליסיצין .בני ברק  :ליסיצין ,תשנ"ו) . (002449126
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
אבות מלאכות  --הלכה.
הוצאה מרשות לרשות (אבות מלאכות)  --הלכה.
מקצה (מ בקובוץ ) --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2מנד.שמ תשע"ז
מנדל ,משה ,מניו יורק מחבר .שמחים לשמרו [משאב אלקטרוני]  :חלק א :ארבעים אזהרות
חמורות שנכשלים  :חלק ב :ארבע מאות טעמים שיש מצוה לתקן עירוב  :חלק ג :ארבעים סיפורי
צדיקים נפלאים  /כל אלה חוברו ...ע"י משה מאנדל ,רב ואב"ד דקהל בית מרדכי פלעטבוש.
מהדורה יא : M. Mandel, .. Brooklynתשע"ז ) 002451642( .2017
יהודה ליואי בן בצלאל.
ערובין  --הלכה.
שאלות ותשובות- -- 1948
צדיקים  --ספורי מעשיות.
רבנים  --שושלות יוחסין.
ספרייה :

A562.2פרץ.זכ תשס"ד
פרץ ,נדב מחבר .זכרון משה  :הלכות בישול וצידה  /שיעורים מראש הכולל הרה"ג נדב פרץ .בית
שמש  :כולל אברכים "זכרון משה ואליעזר"[ ,תשס"ד])002441427( .
בשול (אבות מלאכות ) --הלכה.
צידה (אבות מלאכות ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ברז.הג תשע"ז
ברזל ,יוסף צבי מחבר .הגיון לבי  :קובץ בכמה מעניני חג הפורים  /יוסף צבי ברזל .בני ברק  :יוסף
צבי ברזל ,תשע"ז)002445359( .
פורים.
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3גרב.שד תשע"ז
גרבוז ,אפרים זאב בן אברהם נח מחבר .שדה אפרים  :עניני פורים  :ביאורים והערות בעניני
פורים וד' פרשיות  /חובר ...ע"י אפרים זאב בלאאמו"ר רבי אברהם נח גרבוז .ירושלים  :גרבוז,
תשע"ז)002442010( .
מחצית השקל  --הלכה.
פורים  --הלכה.
שבתות מיחדות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ויד.בי תשע"ז
וידיסלבסקי ,ברוך מחבר .ביד רמ"א  :חג השבועות  :אסופת בירורי הלכה ... /מתורתו של ...רבי
ברוך וידיסלבסקי ,רב ...באשדוד ,ראש בית מדרש להוראה 'יד רמ"א 'דחסידי גור ,קרית גת.
מהדורה חדשה ומורחבת ..קרית גת  :מכון אור רמ"א ,תשע"ז ) [2017]. (002448322
מאיר בן יצחק ,שץ ..אקדמות  --תרגומים לעברית.
שבועות --הלכה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3טוי.קו תשס"ו
טויבר ,פנחס מחבר .קונטרס הערות  :חנוכה  ... /פנחס הלוי טויבער: Pinchas . Brooklyn
Tauber,תשס"ו)002448086( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות חנכה  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת -- .פרק ב (במה מדליקין)  -- --באורים.
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ליה.הי תשע"ז
י.מ .בן מיכאל מחבר .ליהודים היתה אורה  :שמעתתא דפורים  ... /י .מ .בלאאמו"ר ...מיכאל
הלוי[ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז [)002445364( .]2017
פורים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ליכ.מא תשע"ז
ליכט ,משה מחבר .מאור הגולה  :על עניני יו"ט שני של גלויות  :ובו ד' ענפי אור :שני המאורות -
טעם תקנת שני ימים בזמן הזה : ...אור חוזר  -דיני והגדרת דעתו לחזור בין לא"י ובין לחו"ל :
אור הגנוז  -שני הימים ...עפ"י פנימיות התורה  :פניני אור  -ליקוט ...מספרים ... / ...משה ליכט.
ביתר [ :משה ליכט] ,תשע"ז ) [2016]. (002439984
יום טוב שני של גליות.
יום טוב שני של גליות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3מוצ.תו תשע"ז
מוצפי ,בנציון מחבר .תורה בציון  :הלכות פסוקות ,הנהגות ...מנהגים ...ואורחות חיים ,עם
ביאורים ...ומקורות ...מגאוני הפוסקים ,ראשונים ואחרונים והמקובלים ...בעניני ספירת העומר,
ל"ג לעומר ,חג השבועות ,ביאור האזהרות  /כתבתיו וחיברתיו ...בן ציון מוצפי בן ...הרב סלמן; ...
ונוסף לו חידושים ו"מעשה רב" ,מאת ...אבי [הרב סלמן מוצפי ].ירושלים  :מכון בני ציון ,תשע"ז
[)002445502( .]2017
מוצפי ,סלמאן  --מנהגים
ספירת העמר  --הלכה.
ספירת העמר  --מנהגים.
לג בעמר  --הלכה.
ספירת העמר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
לג בעמר  --מנהגים.
לג בעמר  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבועות  --הלכה.
שבועות  --מנהגים.
שבועות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מצוות  --מנין  --שירה.
שבועות  --זמירות ופיוטים.
לג בעמר  --הלכה  --מדריכים.
ספירת העמר  --הלכה  --מדריכים.
שבועות  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3שול.קו תשע"ז
שולמן ,נתן מחבר .קונטרס בעיני פורים  /מהגאון רבי נתן שולמן ; נערך ע"י הרב ז .א[ .בני ברק?]
[ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ז])002445384( .
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3שלז.דר תשע"ז
שלזינגר ,אליהו בן אהרן צבי מחבר .דרכי ציון  :ימי בין המצרים ותשעה באב בהלכה ובאגדה ... /
מאת אליהו שלזינגר ,אב"ד ורב שכ' גילה ומקור חיים[ ; ...העורך ]:הרב אהרן וקסלשטיין.
ירושלים  :אליהו שלזינגר ,תשע"ז )002449171( .2017
בין המצרים  --הלכה.
תשעה באב  --הלכה.
בין המצרים במחשבת ישראל.
תשעה באב במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4טל.טל תשע"ז
טל ,שמואל בן בנציון מחבר .טל חיים  :שיעורים בהלכות פסח לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
שנאמרו ...בבית המדרש של ישיבת תורת החיים ... / ...שמואל טל .יד בנימין  :ישיבת תורת
החיים ,תשע"ז [)002449099( .-]2016
פסח  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4כהלכות תשע"ו
כהלכות הפסח  :הלכות והליכות  :חודש ניסן ,ביעור חמץ ,מצות מצווה ,ערב פסח ,ליל הסדר ,ימי
הפסח ,ספירת העומר ,עירוב תבשילין .מהדורה שלישית[ ..ירושלים ] :מכון הלכה יומית שע"י
חברת יגדיל תורה דחסידי בעלזא ,תשע"ו)002441650( .
פסח  --הלכה.
בלז (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4מלכ.הל תשע"ז
מלכא ,אופיר יצחק מחבר .הליכות מועד  :דיני ומנהגי המועדים  :חודש ניסן ,פסח ,ספירת
העומר ,שבועות ,בשימת לב לחילוקי הדינים והמנהגים לבני ספרד ואשכנז  /חברתיו וערכתיו...
אופיר יצחק בלאאמו"ר דוד מלכא ; כתיבה ועריכה :דוד רחמים לילוף .מהדורה חדשה
ומורחבת ..ירושלים  :צוף ,תשע"ז [)002445350( .]2017
ניסן (חודש ) --הלכה.
ניסן (חודש)  --הלכה  --מדריכים.
פסח  --הלכה.
פסח  --הלכה  --מדריכים.
ליל הסדר  --הלכה.
ליל הסדר  --הלכה  --מדריכים.
ספירת העמר  --הלכה.
ספירת העמר  --הלכה  --מדריכים.
שבועות  --הלכה.
שבועות  --הלכה  --מדריכים.
ניסן (חודש)  --מנהגים.
פסח  --מנהגים.
שבועות  --מנהגים.
תלמוד בבלי  --למוד והוראה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4פשו.בא תשס"ח
פשוזמן ,חיים דב מחבר .ביאורי דעת  :סיכומים הערות וביאורים בעניני חמץ במשהו מסימן
תמ"ז  /דברים שנתלבנו בכולל זכרון קדושים ; חיים דוב פשווזמן[ .באורי דעת] .בית שמש [ :חיים
דוב פשווזמן] ,תשס"ח)002441000( .
חמץ  --הלכה.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות פסח  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4רז.שלח תשע"ו
רז ,משה יוחאי מחבר .שלחן זהב  :הנהגת ימי הפסח בשרשיה ובטעמיה ,בהלכה ובאגדה ומנהגי
ישראל  ... /משה יוחאי רז בלאאמו"ר ...אלעזר ...לוד  :משה יוחאי רז ,תשע"ו) . (002445837
פסח  --הלכה.
פסח  --הלכה  --מדריכים.
פסח  --מנהגים.
מצוות  --טעמים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4שור.עי תשע"ז
שור ,אברהם חיים בן צבי הירש מחבר .עיונים בפרשה  :על עניני חג הפסח  ... /אברהם הלוי
שארר . Brooklyn :אברהם שארר ,תשע"ז ) 002445479( .2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות פסח  --באורים.
פסח  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563ברי.כס תשע"ז
ברים ,יהודה אריה מחבר .כסף צרוף  :בענין הוצאת הדם מן הבשר  -דיני מליחה  :הכשירו
במליחה ,התירו בצליה ואיסורו בבישול  /יהודה ארי' ברים[ .ישראל ] :יהודה אריה ברים ,תשע"ז
[)002448734( .]2016
מליחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563פשו.בא תשס"ח
פשוזמן ,חיים דב מחבר .ביאורי דעת  :סיכומים הערות וביאורים בענייני תערובת  :משו"ע יורה
דעה מסימן צ"ח-ק"י  /דברים שנתלבנו בכולל זכרון קדושים ; חיים דוב פשווזמן .בית שמש :
[חיים דוב פשווזמן] ,תשס"ח)002441001( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תערובות  --באורים.
תערובות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563פשו.בא תשע"ב
פשוזמן ,חיים דב מחבר .ביאורי דעת  :סיכומים ,ביאורים והערות בענייני בשר בחלב משו"ע יו"ד
סימנים פ"ז-פ"ט  /דברים שנתלבנו בכולל זכרון קדושים ; ...חיים דוב פשווזמן[ .באורי דעת] .בית
שמש [ :חיים דוב פשווזמן] ,תשע"ב)002440998( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
בשר בחלב  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.2רוט.צמ תשע"ז
רוטר ,חיים בן אהרן ישעיה מחבר .צומת המבוכה  :בענין כשרות העופות שמזריקים להם
חיסונים בשוק באופן שלא היה נהוג עד עתה ,ובמקום צומת הגידין  :כולל ...שאלות ותשובות ,
מכתבים ומאמרים ,חקרי הלכות ובירורי דינים ...ובהם דברים הנוגעים למעשה ,ומהם אשר
חנני : ...חובר ...מאתי חיים רוטר[ ...צמת המבוכה] .אלעד [ :חיים רוטר] ,תשע"ז) . (002445383
צמת הגידים  --הלכה
עופות  --הלכה.
טרפות  --הלכה.
בשר  --השגחת כשרות  --הלכה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3באהבה תשע"ו
באהבה  -מלב אל לב ,אלייך!  :האם היית מעוניינת בחיי נישואין מוצלחים וטובים לאורך שנים?
ילדים מבורכים במידות טובות? שהשכינה תשרה בביתכם? שמשמיים יעתירו עליכם שפע ברכה
והצלחה? שתמיד תהיי אהובה בעיני בעלך? יש דרך אחת המובטחת לנו מדורי דורות לזכות בכל
הטוב הזה ,מצווה יקרה והיא הטהרה! שהיא חומת המגן של הבית היהודי ומקור כל השפע
והברכה .מעוניינת בכל זה? אם כן ,עלון זה בדיוק בשבילך[ ...חולון]  :אירגון הטהרה ,תשע"ו
[)002440703( .]2016
טהרת המשפחה  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3זקס.רי תש"ט
זקס ,יהושע פישל מחבר .די ריינהייט ביי יידן  :ציטאטען פון דער מאדערנער וויסנשאפטליכער
פארשונג און א קורצער אויסצוג פון די וויכטיגסטע דינים  /צוזאמענגעפאסט און רעדאגירט דורך
יהושע זאקס .ירושלם  :די צענטראלע פון טהרת המשפחה אין ארץ ישראל ,תש"ט)002451910( .
טהרת המשפחה.
ספרייה :
Yiddish

A563.3טהרת.מש תשס"ז
קובץ טהרת משה  :על עניני מקוואות  :בו יבואו ארבעה שערים :מגנזא דמלכא  :חידושי עטרת
משה על הלכות מקואות ; מבי מדרשא  :מאמרים הלכתיים בהלכות מקוואות מאת חו"ר הכולל
; שיעורי טהרה  :שיעורים להלכה ,הלכות מקואות ; מחודדים בפיך  :הלכות מקואות ערוכים
בצורת שאלה ותשובה  /כל אלו חוברו יחדיו על ידי חברי ורבני בית המדרש הגבוה להוראה נחלת
משה מאקאווא ; [ערך את המאמרים  -מוה"ר בן ציון יעקובוביץ ; התמסר בעריכת הספר והגהתו
 מוה"ר ישראל זאב גוטמאן][ .קבץ טהרת משה] .מהדורא ראשונה ..ירושלים  :מכון נחלת משה -מאקאווא ,תשס"ז [)002445389( .]2006
למברגר ,משה נתן נטע.
מקואות --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4שפי.יר תשע"ו
שפירא ,בנימין זאב מחבר .תוספי יריעות הסופר  :חידושים וביאורים בהלכות סת"ם  ... /בנימין
זאב שפירא ,סופר סת"ם .ירושלים  : Ramot Press,תשע"ו) 002446329( .
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7צדק.הצ תשע"ז
צדקת הצדקה  :קובץ מאמרים בענייני צדקה  /עריכה :הרב רפאל שטרן[ .רמת-גן ] :המכון הגבוה
לתורה ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ז?])002448450( .
צדקה  --הלכה --מאמרים.
צדקה  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7קרל.חו תשע"ז
קרליץ ,נסים מחבר .חוט שני  :ביאורים ובירורי ענינים וחידושי דינים בהלכות טבילת כלים
וענינים בהלכות דגים ; ונוסף עליו :מהלכות טומאת כהנים ,משקין שנתגלו ושאר עניני סכנה
והלכות בל תשחית ,מכתבים מגדולי ישראל  /שיעורי ...רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ ;נערך ע"י
חיים אריה הלוי הוכמן .בני ברק  :חיים אריה הוכמן ,תשע"ז) 002445525( .
טבילת כלים  --הלכה.
דגים  --הלכה.
כהנים  --הלכה.
דברים אסורים משום סכנה  --הלכה.
בל תשחית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8ואכ.בש תשע"ד
ואכלו בשעריך ושבעו  :מעשר עני בהלכה ובמחשבה בתוספת מאמרים עיוניים בהלכות מעשר עני
/עריכה  -הרב אברהם סוחובולסקי .אשקלון  :מכון התורה והארץ ,תשע"ד) 002445445( .
תרומות ומעשרות.
תרומות ומעשרות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564כץ.וזר תשע"ו
כץ ,חיים יהודה בן יהושע מחבר .וזרעם לפניך יכון  :והוא שיעור בירור הלכה במצות פריה ורביה
לברר האיסורים החמורים והמכשולות הגדולות שכרוכים באופנים החדשים שהמציאו הרופאים
להוליד / ...חיים יהודה כ"ץ אבדק"ק סערדאהעלי .ברוקלין [ :חיים יהודה כ"ץ] ,שנת ש'ו'ב'ו'
ב'נ'י'ם' ש'ו'ב'ב'י'ם' [תשע"ו])002441298( .
מין  --הלכה.
ילודה ,פקוח  --הלכה.
הפריה מלאכותית של האדם  --הלכה.
הפריה חוץ גופית של האדם  --הלכה.
רביה של אדם  --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
עקרות גברים --טפול  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564לוי.סד תשע"ז
לוין ,שלום דובר מחבר .סדר תנאים אירוסין ונישואין  :לפי שיטת ומנהגי רבותינו נשיאי חב"ד
לדורותיהם .מהדורה מורחבת ומתוקנת ..ברוקלין  :אוצר החסידים ,תשע"ז )002441037( .2016
ארוסין  --הלכה.
נשואין  --הלכה.
חב"ד (חסידות ) --מנהגי נשואין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564לינ.וז תשע"ז
לינר ,יעקב בן יוסף מנחם מחבר .וזה לשונו  :אוצר ציונים ומראה מקומות מסודר לפי ערכים
וענינים  :והוא ליקוט מדברי הראשונים והאחרונים ...הפוסקים ... :בעניני אבן העזר ,סימן כא-
כג :הרחקה מעריות  /מאת יעקב בלאמו"ר ...יוסף מנחם ליינר[ .וזה לשונו  -הרחקה מעריות].
ירושלים  :יעקב ליינר ,תשע"ז)002440168( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך אבן העזר .הלכות אישות  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך אבן העזר .הלכות אישות  --מראי מקומות.
עריות  --הלכה.
עריות  --הלכה -- .מראי מקומות.
צניעות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565ברי.מש תשע"ז
בריסק ,שמואל יהודה מחבר .משפט שי  :על חושן משפט :הלכות שכירות  ... :פסקי הלכות
ומקורם מדברי התלמוד והראשונים והאחרונים והכרעת הפוסקים ,עם חידושים כתוספת נופך ...
/ ...שמואל יהודה בריסק בלאאמו"ר ...אב"ד טאשנאד . Brooklyn :שמואל יהודה בריסק,
תשע"ז ) [2017]. (002449183
ברקוביץ ,גיננדל
שכירות  --הלכה.
דיור בשכירות  --הלכה  --מדריכים.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1פלד.שע תשע"ג
פלדמן ,שלמה בן אהרן מחבר .קובץ שערי חכמה  :כללים ויסודות בסדר קדשים על פי דברי
הראשונים והאחרונים  ... /שלמה בן ...ר' אהרן פלדמן[ .קבץ שערי חכמה ].ירושלים  :שלמה
פלדמן ,תשע"ג)002446327( .
קדשים  --הלכה  --מבואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1שטר.טו תשע"ז
שטרנברג ,עמיאל מחבר .טוב ירושלים  :שיעורים בענין קדושת ירושלים  /הרב עמיאל שטרנברג ;
עורך :פנחס הדר ,עורך שער האמונה :הרב הרצל וולנסקי .ירושלים  :חוסן ישועות שע"י ישיבת
הר המור ,תשע"ז [)002448755( .]2017
ירושלים  --הלכה.
ירושלים  --במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1שטר.עת תשע"ג
שטרן ,יצחק בן אליהו דוד מחבר .עת לחננה  :בירורי הלכה בענייני בניין המקדש השלישי ,חידוש
עבודת הקרבנות ועלייה להר הבית בזמן הזה  /יצחק שטרן .יד בנימין  :יצחק שטרן ,תשע"ג
) [2013]. (002449261
בית המקדש  --במחשבת ישראל.
בית המקדש  --הלכה.
קרבנות (יהדות) בזמן הזה  --הלכה.
הר הבית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A571אבן-מי.שא תשע"ז
אבן מיגש ,יוסף בן מאיר מחבר .שאלות ותשובות ר"י מיגאש  /לרבינו ...יוסף הלוי א'בן מיגאש ;
יוצא לאור בהגהה ...ע"פ כת"י ודפו"ר ,עם מקורות וציונים ,הערות ...תשובות נוספות ,מבוא
ומפתחות ,בעריכת הרב נהוראי יוסף אוחנה[ .שאלות ותשובות הר"י מיגש ].ירושלים  :מפעל
תשובות הראשונים ,מכון ירושלים ,תשע"ז)002448988( .
אבן מיגש ,יוסף בן מאיר.
שאלות ותשובות .1600-1040 --
רבנים  --ספרד  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

A572לבו.פנ תשע"ז
לבוב ,יהושע השל מחבר .שאלות ותשובות פני לבנה  /מאת ...רבי יהושע העשיל לבוב ,אב"ד
טריר ,שוואבך ומדינת אנשבאך ; יוצא לאור לראשונה מתוך כתבי יד ,עם מקורות ,ציונים
והערות ...מילואים ומפתחות ,עורך ...הרב יעקב יהושע בוקסבוים[ .פני לבנה] .ירושלים :מפעל
תורת חכמי אשכנז מכון ירושלים ,תשע"ז)002448989( .
לבוב ,יהושע השל
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תלמוד בבלי  -- --באורים.
שאלות ותשובות .1800-1600 --
רבנים  --גרמניה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572פז.תפא תשע"ו
פז ,ראובן אסף מחבר .שאלות ותשובות תפארת פז  /חיברתי וערכתי ראובן אסף פז בן ...ר '
אברהם[ .תפארת פז][ .ירושלים]  :ראובן אסף פז ,תשע"ו)002448477( .-
שאלות ותשובות -1948 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572שני.מכ תשע"ז
שניאור ,ישראל מחבר .מכתבי תורה  :מעשה אפוד  ... :מכתבי תורה בענינים שונים  /ממורנו...
רבי ישראל שניאור ...מודיעין עילית  :בני החבורה 'מבקשי תורה ',תשע"ז)002445372( .
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584בלנ.שי תשע"ו
בלנרו ,יוסף מחבר .שיח יוסף  :עניינים בד' חלקי השו"ע  /יוסף בלא"מ יחיאל בלנרו .אור עקיבא
:יוסף בלנרו ,תשע"ו [)002440823( .]2016
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584זאי.למ תשע"ו
זאיד ,יחיאל מחבר .למעלה למשכיל  :הלכה ואגדה  ... :בירורים הלכתיים ומאמרי מוסר
ומחשבה  /מכתבי ידו של ...רבי יחיאל זאיד ,רבם של שכונות פרדס-כץ וקריית הרצוג בב"ב...
ב"ב  :שמואל זאיד ,ש'ו'ב'ו' ב'נ'י'ם' ש'ו'ב'ב'י'ם' [תשע"ו])002445367( .
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584חזן.אמ תש"ע
חזן ,אברהם בן מאיר מחבר .אמרי אברהם  :חידושים וביאורים בענינים שונים בש"ס  /מאתי
אברהם בן הרה"ג מאיר חזן .ירושלים [ :המחבר] ,תש"ע)002449007( .
תלמוד בבלי  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584כהנ.דב תשנ"ז
כהנוביץ ,צבי דב מחבר .דברי צבי  :על הש"ס  /ממני ...צבי דוב בהר"ר יחיאל הכהן כהנוביץ.
ירושלים  :מכון ספר הישר ,תשנ"ז)002449127( .
תלמוד בבלי  -- --באורים.
הדרנים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584סוג.חג תשע"ו
סוגיות חג הסוכות  :חוברת מראי מקומות השלם  :שלש סוגיות בדיני הידור מצוה וקיום המצוות
 :מעיקרי הדינים והשיטות ועד להלכה הפסוקה  /סידור הסוגיא והכנת המראי מקומות :הרה"ג
ר' אברהם ישעיהו פראנד ; עורך אחראי :הרב יוסף שאול הויזמן[ .סוגיות חג הסכות][ .ליקווד] :
שבתי ,שעל יד בית מדרש גבוה ,תשע"ו [) 002440006( .]2016
ִ
הדור מצוה  --הלכה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584עזר.חז תשס"ג
עזריאל ,שמואל בן שלמה .חזון שמואל  ... /שמואל בן ...ר' שלמה עזריאל .אשדוד  :ש' עזריאל,
תשס"ג)002449003( .
דבר שיש לו מתירין.
חדושים ופלפולים.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584קני.שר תשס"ח
קניג ,ירחמיאל משה מחבר .שרשי ים  :הערות והארות בגמ' ונו"כ  ... /ירחמיאל משה
בלאאמו"ר ...אלעזר מרדכי ...קניג ; [העורך] :הרב אהרון יוסף פרידמן .בהוצאה מחודשת..
ירושלים  :קניג ,תשס"ח [)002449157( .]2007
תלמוד בבלי  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584רטק.דב תשע"ו
רטקין ,שמואל זאב מחבר .דברי תורה משמחים  :בהלכה ובאגדה  /ממני שמואל זאב ראטקין.
[ארה"ב[ ] :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ו?])002439932( .
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584שטי.שנ תשע"ז
שטיף ,יונתן מחבר .שני ספרים נפתחים  :שמר תם  :חידושים ופסקים של רבינו תם עמ"ס ברכות
עם הערות וביאורים ; פלאות עדותיך  :פלאות והערות ,חידו"ת וקושיות שונות בכל מקצועות
התורה  /מאת ...רבי יונתן שטייף .יוצאים לאור לראשונה[ ..ירושלים?]  :נכדי המחבר ,תשע"ז
[)002440055( .]2016
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584שקו.שע תשי"ט
שקופ ,שמעון יהודה בן יצחק שמואל מחבר .שיעורי תורה  :שיעורים נבחרים למסכתות יבמות ,
נדרים ,גיטין ,בבא בתרא  /מאת ...רבי שמעון שקופ ,ר"מ ישיבת טלז ,רבי ברוך דוב ליבאוויץ,
ר"מ דישיבת קאמיניץ[ .שעורי תורה] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשי"ט)002440876( .
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת נדרים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא בתרא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.026ברו.סמ תשע"ז
ברונר ,יהושע שמשון מחבר .סמוכים לעד  :על מסכת סוכה  :והוא פירוש קצר על כל המסכת
לבאר סמיכות פרק אחד לחבירו ומשנה אחת לחברתה ומה ענינים זה אצל זה  /נערך ונסדר ...ע"י
יהושע שמשון בלאאמו"ר ר' ישראל ברוננער .ליקוואוד  : Y. S. Brunner,תשע"ז [.]2016
()002440042
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.037יעק.חל תשע"ז
יעקבזון ,שמואל מנחם מחבר .חלק שמואל  :כולל הערות וביאורים ...במסכת קידושין וקונטרס
בעניני כיבוד אב  /נכתב ...על ידי ש .מ .בן הגרמ"ע יעקבזון .בני-ברק  :יעקבזון ,תשע"ז.
()002452227
יעקבזון ,מרדכי עמרם
תלמוד בבלי . --מסכת קדושין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת חלין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.04פרץ.או תשס"ח
משנה ..סדר נזיקין ..תשס"ח ..טקמצ'לקו ..אוצר משניות  :מכות ,שבועות ,עדיות ,עבודה זרה,
אבות ,הוריות  :גוף המשניות מפוסק ...רבי עובדיה מברטנורה באותיות [מרובעות] ...חידושים...
על כל משנה / ...מיכאל פרץ בן ...מוהר"ר יוסף : M. Perets, ... Tecamachalco, Mexicoי'ב'ר'ך'
י'ש'ר'א'ל' לפ"ג [תשס"ח]) 002448483( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.043והג.בו תשע"ב
והגית בו  :קובץ מאמרים על מסכתות בבא בתרא ופסחים  /הישיבה התיכונית-עירונית בני
עקיבא קריית הרצוג ,בני ברק  :תורה ,מדע ואמנויות ; העורך :הרב אלי שהם .בני ברק  :הישיבה
התיכונית עירונית בני עקיבא קריית הרצוג ,תשע"ב)002447871( .
תלמוד בבלי . --מסכת בבא בתרא  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.067שמו.רא תשע"ז
שמואלביץ ,רפאל מחבר .ראש דעה  :ביאורי ענינים ומראי מקומות בעניני וסתות במסכת נדה ... /
רפאל באאמו"ר הגר"מ שמואלביץ .ירושלים  :רפאל שמואלביץ ,תשע"ז) . (002449181
תלמוד בבלי -- .מסכת נדה  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדה -- --מראי מקומות.
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A650.2אשל.מת תשע"ז[]1
אשלג ,יהודה ליב מחבר .מאמרי הסולם  :ספר מתן תורה המורחב  :מוקדש להפצת ידיעות ...של
נשמת היהדות ,הדת וחכמת הקבלה בין ...העם  /מאת ...רבי יהודה ליב הלוי אשלג ,מחבר פירוש
"הסולם" על הזוהר ; ...בתוספת מאמרים חדשים מכתבי יד שלא ראו אור ,מראי מקומות הפניות
והערות ,ע"י עמותת אור הסולם[ ...מאמרי הסלם] .בעריכה חדשה ומפוארת ..בני-ברק  :אור
הסולם ,תשע"ז )002447679( .2017
קבלה  --מבואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A650.2מאו.אל תשע"ז
מאורות אליהו  :פתיחה לחכמת הקבלה  :בו מבוארים כללים ...והקדמות ...וביאורי לשונות...
בשפה ברורה ...מהדורה שניה עם הוספות ותיקונים[ ..ירושלים]  :באר אליהו ,תשע"ז.
()002449165
פתח אליהו (תפלה)  -- --באורים.
בר יוחאי (פיוט ) -- --באורים
קבלה  --מבואות.
קבלה  --בחינות ושאלות.
קבלה  --לשון ,סגנון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A651לקו.רב תרי"ג
לקוטי רב האי גאון ..תרי"ג ..לבוב ..ליקוטי רב האי גאון  :עם פירוש נר ישראל ...וגם ...על ס 'שער
השמים [עם הפנים] המיוחס להחכם ...מוה' יוסף גיקטיליא[ ...מאת] מהו' ישראל מ"מ דק"ק
קאזיניץ ...גם ...כתבי קודש[ ...מאת] מוה' פנחס [שפירא] מקארץ ...גם הדפסנו ...עלה אחד
מחידושי הלכה מהגאון ...מוה' יעקב יצחק [רבינוביץ] ...נקרא ...יהודי מפשיסחוב[ .לקוטי רב האי
גאון][ .לבוב?] [ :מדפיס לא ידוע][ ,אחר תרי"ג) ]. (002450575
אלקים  --שמות.
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
קבלה.1500- -- 1300
קוריץ (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A652.3ראי.אה תשע"ז
ראי ,ביטי מחבר .אהבת השכינה  :מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר  /ביטי רואי .רמת-גן :
אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ז ) 2017. (002449357
תקוני הזהר  -- --בקרת ופרשנות.
שכינה בזהר.
מיסטיקה ושירה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A652.6אהר.חב תשע"ז
אהרן זליג בן משה מחבר .חיבור עמודי שבע  :פרק בתולדות הביקורת הטקסטואלית למהדורה
הראשונה של ספר הזוהר ,קרימונא שי"ח  :מהדורת צילום של הטופס מאוסף יעקב נפתלי הירץ
לוי מאמשטרדם המופקד בספרייה הלאומית ,ירושלים  /לר' אהרן זעליג בן משה ,קראקא שצ"ה
;עם דברי מבוא ,מאת דניאל אברמס[ .חבור עמודי שבע] .לוס אנג'לס  :כרוב ,תשע"ז 2017.
) (002441628
אהרן זליג בן משה .חבור עמודי שבע  --פקסימילים
זהר  -- --בקרת הנסח.
ספרייה :
Judaica

A654שלחן תשע"ז
לוריא ,יצחק( ,אר"י) מחבר .שלחן ערוך של רבינו יצחק לוריא  :וכלולים בו דינים ,ישנים וגם
מחודשים ,וטעמים על פי סודות התורה ...ונתוספו לו הגהות מהרב ...יעקב חיים צמח ,מכתבי
מהרח"ו ...במהדורה מנוקדת מפוארת ומושלמת ..בני ברק  :מישור ,תשע"ז) . (002445201
קבלה  --ספרי הנהגה.
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2מבו.שע תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .מבוא שערים  :המפואר ,מאירת עינים  :הכולל הקדמות ...ומבוא...
לכל השמונה שערים  /נכתבו על ידי מהרח"ו מה ששמע מפי ...האר"י ; ...עם הרבה הערות
חדשות ...לשונות האר"י משאר ספריו ...נערך מחדש ...על ידי יוסף בן יצחק הכהן .במהדורה
חדשה ..ירושלים  :מכון פרדס האר"י ,תשע"ז) 002449168( .
לוריא ,יצחק( ,אר"י)
קבלה .1660-1500 --
מקבלים (ק בקובוץ ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655באו.קב תש"ע
באומגרטן ,אליעזר מחבר .הקבלה בחוג תלמידי הגר"א  :התורה בהגותם של ר' מנחם מנדל
משקלוב ור' יצחק אייזיק חבר  /מאת אליעזר באומגרטן .תש"ע ) 002447648( .2010
מנחם מנדל ,משקלוב
חבר ,יצחק איזיק בן יעקב.
קבלה  --חבורי הגר"א ,תלמידי הגר"א.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655חן.עשי תשס"ו
חן ,יהונתן מחבר .עשירית האיפה  ... :קובץ שיעורים על ספר איפה שלימה [לרבינו שאול חיים
דויך]  ... /יהונתן חן ...אלעד  :יהונתן חן ,תשס"ו) 002445610( .
דויך ,חיים שאול בן אליהו .איפה שלמה  --באורים
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655שרע.רח תשע"ז
שרעבי ,שלום מזרחי מחבר .שפת הנהר  :על הקדמת רחובות הנהר ,לרבינו הרש"ש ; ונחלק לד '
נהרות ...שפת הנהר  :והוא ביאור קצר ...למתחילים בחכמה ; מי נהר  :והוא ביאור קצר שבו
נכללו דברי המפרשים ; מאורות הנהר  :ובו דרושים ושו"תים ...הקדמות ...ומפתחות ; ...מילי
דנהר  :והוא ביאורי מילים ...קשות[ .רחובות הנהר  -הקדמה[ ].ירושלים?]  :באר אליהו ,ת'שמע
ש'ועתינו ע'נה ז'עקתנו [תשע"ז]) 002448324( .
קבלה -1660 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A656אור.זר תשע"ג
אור זרוע לצדיק  :חצות לילה  :מעלת קימת חצות לילה והלימוד בחצות מהזוהר ...וספרי
הקדמונים ,הנהגות ...מעשיות ומדברי ...המקובלים והצדיקים הנסתרים / ...חיבר חד מן
החבריא .בני ברק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ג) . (002452188
קימה בחצות.
קבלה  --למוד והוראה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A658יני.צפ תשע"ו
יניב ,שמואל מחבר .צפונות בתורה  :חותם הקודש  : ...1820קבלה ...אחדות ...האר"י ...גילוי
בחותם הקודש ...הנשיאים ...הספירות ...שלש עשרה מידות הרחמים ...מבוא ליסודות החשבון
העברי  /הרב שמואל יניב הלוי .מהדורה שניה ..גבעת שמואל  :שמואל יניב ,תשע"ו [2016].
) (002446378
תנ"ך  -- --צפנים.
גימטריות וראשי תבות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A658יני.תו תשע"ז
יניב ,שמואל מחבר .תורה משמיים  /כתיבה :הרב שמואל יניב ,הרב יואל בן נון ,שי שגב ; עריכה:
שי שגב[ .תורה משמים] .גבעת שמואל  :ראש הגבעה ,תשע"ז [) 002447995( .]2017
תנ"ך  -- --צפנים.
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות --עבוד נתונים.
גימטריות וראשי תבות.
ההתגלות בסיני.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A659יוח.שי תשע"ז
תפלות ..סדור ..תשע"ז ..יד בנימין ..סידור שים שלום  :בתוספת כוונות פשוטות בדרך הסוד
והקבלה ,ועליו חונים פסקי הלכות ממרן ...רבנו יוסף חיים ומרן רבנו עובדיה יוסף[ .סדור שים
שלום] .יד בנימין [ :העורך] ,תשע"ז) 002448997( .
כונות (קבלה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92ויז'.כרם תשס"ט
קובץ תורני כרם ישראל  :חידושי תורה ומאמרים ,פנינים והערות ובירורי הלכה ...יו"ל לרגל
השמחה במעונו של ...אדמו"ר בכלולות נינתו ,נכדת בנו ...הרה"צ בת הרה"ג ברוך שמשון האגער.
[קבץ תורני כרם ישראל] .בני ברק  :מערכת כרם ישראל ,תשס"ט ) [2009]. (002440453
ויז'ניץ (חסידות)
ויז'ניץ (חסידות)  --ספרות עיונית.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92ישר(שפי) תשע"ז
שפירא ,אהרן בן יצחק איזיק מחבר עורך מלקט .נר ישראל בעל שם טוב :נ"ר גיצי אש וניצוצי
אש ...מאשו הגדולה של ...מורינו ישראל בעל שם טוב ...לרגל מלאות נ"ר שנים להסתלקותו/ ...
נערך על ידי ...אהרן ב"ר יצחק אייזיק שפירא ...פרדס כץ  -בני ברק [ :א .שפירא] ,תשע"ז.
()002441639
ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
ישראל בן אליעזר (בעש"ט)  --מנהגים.
חסידים  --ספורי מעשיות.
חסידות  --אנקדוטות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92מאו.גד תשע"ז
מאורות הגדולים  -ליזענסק  :ב חלקים :זכרני נ"א :ליקוטי דברי תורה ענינים שונים ותולדות,
מהרב ...אלימלך ווייסבלום מרודניק : ...חזקני נ"א :ליקוטי דברי תורה ענינים שונים ותולדות,
מהרה"ק ...מוהר"ר נפתלי ווייסבלום מליזענסק / ...נלקט מפי ספרים וסופרים וגם מכת"י[ ...ע"י]
נחום מאיר גערמאן[ .מאורות הגדולים  -ליזנסק ].יו"ל ...פעם ראשונה .. Brooklyn. NY :נחום
מאיר גערמאן ,תשע"ז) 002439991( .
ויסבלום ,אלימלך בן מנחם יששכר דב מרודניק1788-1849 ,
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ויסבלום ,נפתלי בן אליעזר מליזנסק, 1765-1838
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92פרי(תל )תשע"ז
תל תלפיות  :חצר מלכותו של ...סבא קדישא מרוז'ין [ר' ישראל פרידמן] אליו עלו כל גדולי
וקדושי דור דעה  /חברי מערכת :הר"ר מרדכי שלום לוסטיג [ו 4-אחרים ].ירושלים  :מכון כרם
ישראל ,תשע"ז [)002440115( .]2016
פרידמן ,ישראל ,מרוז'ין
פרידמן ,מרדכי שלום יוסף בן ישראל משה
קלויז דחסידי רוז'ין (סדיגורה ,אוקראינה)
רוז'ין (חסידות ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92רוק(נחמ )תשע"ה
נחמני ,עירית מחבר .ר' אהרן רוקח מבלז ( : )1957-1880בין הגיוגרפיה לביוגרפיה  /מאת :עירית
נחמני[ .תשע"ה] )002447929( .2015
רוקח ,אהרן בן יששכר דב ,מבלז
רוקח ,שלום ,מבלז
רוקח ,יהושע בן שלום ,מבלז
רוקח ,יששכר דב בן יהושע ,מבלז
בלז (חסידות)  --ביוגרפיה.
בלז (חסידות)  --שושלות יוחסין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1אבר.בת תשע"ז
אברהם דב בר בן דוד ,מאבריץ' מחבר .בת עין  :וזה ספר תולדות אד"ם / ...הרב אברהם דב
מאווריטש ...אשר יצא מפיו ...מדי שבת ...וחג ; ...בתוספת פסוק ונקוד ,פתיחת ראשי תיבות,
חלוקת קטעים ,כותרות באור ,מראי מקומות ,הערות ...והשוואות ...עם תוספת פניני בת עין,
מסודר לפי נושאים ומפתח מפרט .במהדורה חדשה ..בני ברק  :פאר מקדושים ,תשע"ז.
()002452236
אברהם דב בר בן דוד ,מאבריץ'
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
שאלות ותשובות .1948--- 1800
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1ישר.צו תשע"ז
ישראל בן אליעזר (בעש"ט) .צוואת הריב"ש  :אשר נלקט על ידי גדולי תלמידי הבעל שם טוב: ...
מעוטר בשיחות ...והדרכות ישרות מאת ...המקובל רבי יצחק משה ארלנגר ...בעת לימד...
במקהלות ; ועליו חונים הקדמה גדולה 'ופרשת כנפך על אמתך ' :עיון בגילוי הבעש"ט ...וענין
השתטחות על קברי צדיקים ; ומאמר עשרה עקרים  :ראשי פרקים ושורשים לדרכי העבודה.
[צואת הריב"ש] .ירושלים  :מערכת רזא יקירא ,תשע"ז) . (002440439
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
צואות (מוסר)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1מנח.עי תשע"ז
מנחם נחום ,מצ'רנוביל מחבר .עינים מאירות  :על דרכי עבודת השי"ת  :נאסף מספה"ק מאור
עינים ומסודר בסדר חדש  -ע"פ סדר העבודה  /מאת ...רבי מנחם נחום מ"מ דק"ק טשערנאביל...
[מונסי] [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז)002449250( .
אלקים  --עבודה ואהבה.
צ'רנוביל (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.דב תשע"ו
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר .דברות קודש  :שנשמעו ...בסעודה השלישית פרשת כי תבוא שנת
תשי"ג ,תשי"ד ,תשי"ז-תשכ"ב ,תשכ"ד-תשכ"ז; פרשת נצבים-וילך שנת תשט"ו-תשי"ז ,תשי"ט-
תשכ"ז  /מאת ...מרן מהר"י ט"ב אבדק"ק סאטמאר[ .דברות קדש] .קרית יואל " :מעתיקי
שמועה" ,תשע"ו)002439928( .
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.יל תשע"ז
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר מחבר .ילקוט מהר"י ט"ב  :כולל ילקוט דברי הדרכה והתחזקות
ככתבם וכלשונם  /מתוך ספרי ...מהר"י ט"ב [ר' יואל טייטלבוים] ,מסאטמאר ; מסודר...
בשערים ...לכל ענין ...אספתי ולקטתי ...אהרן ישעי' פיש בלאאמו"ר אדמו"ר מ'סאלקא [ר' יחזקי'
יעקב פיש ]. Monroe :אהרן ישעי' פיש ,תשע"ז ) 002447129( .2016
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית  --ערכים לפי אלף בית.
חסידות - -- 1915 --ספרות עיונית  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3רוז.בס תשע"ד
רוזנבוים יעקב יששכר בר מחבר .בספר החיים  :דברי אלוקים חיים ,שיחות הדרכה ומכתב קודש,
בירח האיתנים  ... /מאת אבינו רועינו אדמו"ר זי"ע [ר' יעקב יששכר בר רוזנבוים ,מנדבורנה] .בני
ברק  :מכון דבר חיים ,תשע"ד [)002446330( .]2013
נדבורנה (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()1לק(פרי) תשע"ז
שניאור זלמן בן ברוך ,מלדי מחבר .מסילות בספר התניא  :ביאורים ,מובאות ועיונים בספר...
ליקוטי אמרים  -תניא  /שחיבר ...רבי שניאור זלמן מליאדי ; מאת ...רבי פנחס פרידמאן; ...
בעריכת ...ר' יצחק טרויבע[ ...לקוטי אמרים  -תשע"ז (ירושלים)] .ירושלים  :מכון אור הצפון
דחסידי בעלזא ,תשע"ז []. (002448308 )2017
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672.092קלמ(פרי )תשע"ז
פרידלנד ,שלום דובר מחבר .פעילות חוצה גבולות  ... :הרב ...שלום מענדל קלמנסון  /שלום דובער
פרידלנד .פריז ,צרפת  :שלום דובער פרידלנד ,תשע"ז []. (002449274 )2017
קלמנסון ,שלום מנדל
דיטש ,מנחם מנדל
חב"ד (חסידות ) --ביוגרפיה.
חב"ד (חסידות)  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
חב"ד (חסידות)  --צרפת  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673בז'י.הש תשע"ז
בז'ילינסקי ,משה יהושע אלתר מחבר .השתפכות הנפש  :מלקט ומיסד על הדרך הקדוש הישן...
מתורה ...וגמרא ומדרשים וזהר ...מספרי "לקוטי מוהר"ן"" ...לקוטי הלכות"[ / ...ר' משה יהושע
אלתר בז'ילינסקי] .בני ברק  :נקודה טובה[ ,תשע"ז) ?]. (002445941
ברסלב (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673הרצ.בא תשע"ו
הרצברג ,יעקב מחבר .באמצע הדרך  :החרות להתקרב באמת  /יעקב הרצברג[ .ישראל]  :מכון כלי
שלם ,תשע"ו [)002448767( .]2016
ברסלב (חסידות)
חזרה בתשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673שיק.אש תשע"ו
שיק ,אליעזר שלמה מחבר .אשר בנחל  :והוא קבץ מכתבים ושאלות ותשובות ...עצות...
והתעוררות להתקרב אל השם יתברך : ...בנוי ...על פי ...דברי ...רבי נחמן מברסלב ...ועל פי דברי
תלמידו ...רבי נתן ...ומשלב בפסוקי תורה ,נביאים ...מגמרא ...וזהר ... / ...אדמו"ר מוהרא"ש [ר'
אליעזר שלמה שיק] .יבנאל  :חסידי ברסלב ,תשע"ו)002445900( .-
שיק ,אליעזר שלמה  --אגרות
ברסלב (חסידות)
ברסלב (חסידות ) --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A675שטר.קב תשס"א
שטרנברג ,חיים אליהו מחבר .קובץ אליהו  ... :סיפורים אמיתיים ופיתגמין קדישין מרבינו ...
הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו  /אשר כתב ...רבי חיים אלי' שטערנברג ,רב מהעדה החרדית
בקטמון ,עיה"ק ירושלים[ ...קבץ אליהו] .יוצא לאור מחדש ..ירושלים  :הרב אשר אייזנער,
תשס"א)002446523( .
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר  --תיור  --ישראל.
חסידים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A681.7שיל.יה תשע"ז
שילה ,אלחנן מחבר .יהדות קיומית  /אלחנן שילה .ירושלים ותל-אביב  :שוקן ,תשע"ז . 2017
) (002449239
יהדות וחלוניות  --ישראל.
דתיות  --פילוסופיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A682ליה.הי תשכ"-
.עדת הבבלים (ירושלים) .ליהודים היתה אורה  :אורה זו תורה .ירושלים  :אגודת יסודי התורה
לעדת הבבלים[ ,תשכ")002448112( .]?-
אגדת יסודי התורה (ירושלים)
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A782אצבע תרנ"ח
אצבע אלהים ..תרנ"ח ..ורשה ..אצבע אלהים  :שני מאורעות :א) מעשה רב אשר אירע להגאון הר'
יצחק בעל המנהגים מק"ק טירנא ,ב) מעשה נורא אשר אירע לר' דוד קוריאל מאמשטרדם...
ווארשא  :דפוס אפרים בוימריטטר ,תרנ"ח)002450609( .
טירנא ,יצחק איזיק.
קוריאל ,דוד
ספרות עממית יהודית.
מעשיות יהודיות.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A782נסי.חב(ברי )תשע"ז
ברין ,גלית -1971 ,מחבר .היבטים בין-תרבותיים ב"חיבור יפה מהישועה " :סוגה ,תמטיקה
ומגמות עריכה  /מאת :גלית ברין[ .הבטים בין-תרבותיים ב"חבור יפה מהישועה"] .תשע"ז .2017
()002451598
נסים בן יעקב ,מקירואן
נסים בן יעקב ,מקירואן ..יפה מהישועה  --בקרת ופרשנות
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי --המחלקה לספרות עם ישראל.
מעשיות יהודיות  --היסטוריה ובקרת.
צדיקים  --ספורי מעשיות.
מעשיות יהודיות.
ספרייה :
Literature

A807שטי.נת תשע"ז
תלמוד בבלי ..לקוטים ..תשע"ז ..תל אביב ..נתיב לתלמוד  :סוגיות בתוך התלמוד ,המבואר על ידי
הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)  /יניב מזומן .תל אביב  :מא"י  -קרן מתנאל002448099( .2017 ,
)
תלמוד בבלי  -- --באורים --חבורים פופולריים.
תלמוד בבלי  -- --למוד והוראה (גבה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A813לוצ.דר תשע"ז
לוצטו ,משה חיים מחבר .דרך תבונות  :השלם  :כולל בו דרכי התלמוד ויסודות הפלפול בדרך
קצרה /אשר חיבר ...רבינו משה חיים לוצאטו ; עם הקדמות ,ביאור קצר ,תרשימים ותרגילים ,
מאת הרב יוחנן לדרמן .ירושלים  :מכון רמח"ל ,תשע"ז )002448345( .2017
תלמוד בבלי  -- --מתודולוגיה.
תלמוד בבלי  -- --מתודולוגיה --תרשימים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A817רדז.לש תשע"ה
רדזמינסקי ,ישראל מחבר .לשון חכמים  ... :א :קובץ מלשונותיהם של התנאים והאמוראים ...ב:
מאמרים ...של אמורא המדברים בנושא מסויים ...או שנאמרו "לשיטתו "... /ליקטתי וסידרתי...
ישראל בהר"ר משה שלום רדזמינסקי .אשדוד  :ישראל רדזמינסקי ,תשע"ה)002448737( .
תלמוד בבלי  -- --לשון ,סגנון.
אמוראים  --ציטטות.
תנאים  --ציטטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A867בדו.ומ תשע"ז
בדוק ומנוסה  :אוצר ...עצות והדרכות ,הליכות עולם וסגולות ,מפי כתבם של גדולי הדורות...
[בדוק ומנסה] .ירושלים  :צוף ,תשע"ז) 002448359( .
סגלות ורפואות  --ערכים לפי אלף בית.
ספרות רבנית  --ערכים לפי אלף בית.
ספרות רבנית  --ציטטות ומימרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A888פרו.או תשע"ז
פרוש ,מנחם בן משה מחבר .אוצרות מנחם  :אמרות ,פנינים ורעיונות ביסודות היהדות ובהליכות
החיים  /מאוצרו של הרב מנחם פרוש ; [עורכים :משה מאיר הייזלר ,יהושע וילהלם ].ירושלים :
[משפ' פרוש] ,תשע"ז)002441997( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A933.5קיר.אי תרפ"ה
קירזשניץ ,אברהם מחבר .דער אידישער ארבעטער  :כרעסטאמאטיע צו דער געשיכטע פון דער
אידישער ארבעטער ,רעוואלוציאנערער און סאציאליסטישער באוועגונג אין רוסלאנד /
צונויפגעשטעלט דורך א' קירזשניץ ; אונטער דער רעדאקציע און מיט איינלייטונגען פון מ'
ראפעס[ .דער יידישער ארבעטער] .מאסקווע  :צענטראלער פארלאג פאר די פעלקער פון פ.ס.ס.ר,.
)002452145( .1925-1928
בונד.
סוציאליזם יהודי  --היסטוריה.
תנועת הפועלים היהודית  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A935.5אבי.הל תשע"ז
אבינר ,שלמה חיים מחבר .הלכות מדי צה"ל  :שאלות ותשובות  /מהרה"ג שלמה אבינר ;
ערכתי ...מרדכי ציון .נריה  :מרדכי ציון ,תשע"ז)002447494( .
צבא  --הלכה  --מדריכים.
בגוד ולבוש  --הלכה  --מדריכים.
שאלות ותשובות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A936.94בן-דרו.צי תשע"ו
בן-דרור ,גרסיאלה מחבר .ציונות סוציאליסטית רדיקלית על גדות ריו דה לה פלאטה  :תנועת
מרדכי אנילביץ' באורוגוואי  / 1954-1976גרסיאלה וויקטור בן דרור (בליט) ; תרגום הנספחים
מספרדית :ויקטור בן דרור[ .ציונות סוציאליסטית רדיקלית על גדות ריו דה לה פלטה] .גבעת
חביבה  :יד יערי)002449139( .2016 ,
השומר הצעיר (אורוגוי)
ציונות  --אורוגוי  --היסטוריה.
תנועות נער ציוניות  --אורוגוי  --היסטוריה.
יהודים  --אורוגוי  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A938.9נאה.אר תשע"ז
נאה ,מנחם בן משה צבי מחבר .אורך האמה  :הטפח ורוחב האצבע מספר מסורת שיעורי תורה :
בו יוכיח ...מסורת ישראל מדור לדור ,וכן מנהג ירושלים כשיטת ...רבי אברהם חיים נאה ...ויביא
ראיות מהמציאות וממדידות גדולי ישראל לדורותיהם דאין להקטין אורך האמה מ 48-ס"מ /
מאת מנחם מנדל נאה ; בעריכת אברהם חיים נאה בלאמו"ר ...משה צבי בן ...רבי אברהם חיים
נאה[ .ארך האמה ]. London :מכון מסורת ירושלים ושיעוריה ,תשע"ז)002445488( .
נאה ,אברהם חיים
אמה (יחידת מדה)
מדות ומשקלות יהודיים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A952.93יוס.כי תשע"ז[]1
יוסף ,דוד בן עובדיה מחבר .כי בא השמש  :ובא יבוארו ...שיטות ...התנאים והאמוראים,
הראשונים והאחרונים ...השלחן ערוך ,בעניני קביעת זמני בין השמשות וצאת הכוכבים ...ובירור
וחיזוק שיטתו של ...מרן רבינו עובדיה יוסף בענינים אלו  /סדרתי וערכתי ...דוד יוסף בן לאאמו"ר
מרן ...ירושלים  :המכון להנצחת מרן רבינו עובדיה יוסף ; מכון יחוה דעת ,תשע"ז [.]2017
()002448774
יוסף ,עובדיה.
בין השמשות  --הלכה.
שמש  --זריחה ושקיעה  --הלכה.
זמן  --הלכה.
תוספת שבת ויום טוב  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A961.286שמש.רי תשע"ז
שמש ,אברהם אופיר מחבר .ריח גן עדן  :ריחות ,בשמים וקטורת במסורת היהודית /אברהם
אופיר שמש .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ז )002449356( .2017
ריח --היסטוריה
ריח  --הבטים דתיים  --יהדות.
בשמים  --הבטים דתיים  --יהדות
בשמים  --היסטוריה.
קטרת  --הבטים דתיים  --יהדות.
קטרת  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A992מנח.אס תשע"ז
מנחם ,בעז מחבר .אוסף זיכרונות על גורלה של משפחת מנחם מהעיר סלוניקי  /כתב :בועז
מנחם[ .אוסף זכרונות על גורלה של משפחת מנחם מהעיר סלוניקי] .קיבוץ מגל  :בועז מנחם ,
[תשע"ז] )002449256( .2017
מנחם (משפחה)
מנחם ,יוסף-1908 ,
יהודים  --יון --סלוניקי  --ביוגרפיה.
יהודים  --יון  --סלוניקי  --היסטוריה.
משפחות יהודיות  --יון  --סלוניקי.
שואה  --יון  --סלוניקי.
ספרייה :
Ladino

B450.9ויז.גן תשע"ו
ויזל ,נפתלי הירץ מחבר .גן נעול  :ובו שלשה בתים / ...נתחברו וסודרו ע"י הרב ...נפתלי הירץ
וויזל ; ...יוצא לאור במהדורה חדשה ומוגהת ,בתוספת הערות ,יושב ראש מערכת ...הרב יהונתן
סנדרס .במהדורה חדשה ..ראשון-לציון  :ישיבת ההסדר ראשון-לציון ,תשע"ו) . (002434741
ויזל ,נפתלי הירץ  --פולמוס על.
עברית  --דקדוק  --חבורים קדומים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2אבר.שי תשע"ז
אברהם-איתן ,חלי מחבר .שירת השחרור  /רחלי אברהם-איתן[ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד,
תשע"ז  )002447092( .2017ספרייה :
Literature

C2איפ.הג תשע"ז
איפרגן ,טל מחבר .הגדה  -אם תרצו  /טל איפרגן ; האיר :רן יגיל .מהדורה חדשה[ ..תל אביב] :
עמדה[ ,תשע"ז] ) 002447419( .2017ספרייה :
Literature

C2אלי.כמ תשע"ז
אלירז ,ישראל מחבר .כמש הגן ,כבו בתי הקיץ ; שבבים  :שני הספרים האחרונים  /ישראל אלירז.
רמת גן :עילמור ,תשע"ז  )002447884( .2017ספרייה :
Literature

C2אלר.הב תשס"ד
אלראי-בלקין ,מיה מחבר .הבנה מאוחרת  /מאיה אלרואי-בלקין ; עריכה :שולמית בר[ .הבנה
מאחרת] .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002441989( .2004 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2את.לא תשע"ו
את לא נולדת אשה  :יצירות בשירה ובצילום  /עורכת :ריקי כהן[ .תל אביב]  :מרום תרבות
ישראלית]. (002448812 )2016[ ,
נשים משוררות ישראליות  --המאה ה.21-
נשים בספרות  --שירה.
צלום של נשים  --ישראל.
נשים משוררות ישראליות.
נשים צלמות  --ישראל.
נשים באמנות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2בלק.יי תשע"ז
בלק ,ג מחבר .יין של זהב  :מתוך "הבית שלנו"  /ג .בלאק ; עריכה והפקה :שושנה הוכוולד.
ירושלים  :המודיע ,תשע"ז)002439696( .
ספרת דתית יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2בת-אדם.יו תשע"ז
בת אדם ,מיכל מחבר צלם .יומני בוקר  /מיכל בת אדם ; צילומים :מיכל בת-אדם ; צילומי שחור
לבן :אדם רובין[ .תל אביב]  :קשב לשירה ,תשע"ז ) 002445173( .2017ספרייה :
Literature

C2בת-שחר.סנ תשע"ז
בת-שחר ,חנה מחבר .סנדר  :רומן  /חנה בת שחר ; עורכות הספר :מירי צפריר ,יהודית קציר .
Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002446408( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2גונ.בס תשע"ז
גונן ,מיכל- 1981 ,מחבר מאייר .בסוף זה יהיה קריא  /מיכל גונן ; עריכה :רפי וייכרט ; ציורים:
מיכל גונן[ .תל אביב]  :ספרי עיתון  ,77תשע"ז ) 002448288( .2017ספרייה :
Literature

C2גור.על תשע"ז
גורדין עפר מחבר .עלי להעיר מישהו מת  /עופר גורדין ; עריכה :לי ממן .חיפה  :פרדס ,תשע"ז
. (002449002 )2017ספרייה :
Literature

C2גרו.לה תשע"ז
גרוסמן ,חגית מחבר .להחיות דברים דוממים  /חגית גרוסמן ; עריכה :יהונתן דיין .חיפה :פרדס,
תשע"ז ) 2017. (002448335ספרייה :
Literature

C2דרי.ספ תשע"ז
דרימר ,נחמי מחבר .הספר השחור  /נחמי דרימר .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז 002448337( .2017
)ספרייה :
Literature

C2הרא.עד תשע"ז
הראל ,אורה מחבר .עד שהכישוף הפך את פניו  /אורה הראל ; עריכה :דיתי רונן[ .עד שהכשוף
הפך את פניו ].חיפה :פרדס ,תשע"ז  )002448287( .2017ספרייה :
Literature

C2ויז.על תשע"ז
ויזר-סנש ,אילנה מחבר .על בהונות  /אילנה וייזר-סנש ; עורך הספר :דן שביט[ .בני ברק]  :הקבוץ
המאוחד ,תשע"ו ) 002445175( .2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ויט.ממ תשע"ז
ויטלזון ,יהודה ליב מחבר .ממיתר החלין  :שירים  /יהודה לייב ויטלזון ; עריכה :חן יסודות
(קלינמן) .תל אביב  :עמדה ,תשע"ז  )002446993( .2017ספרייה :
Literature

C2ויס.שק תשע"ז
ויסמן ,דורית מחבר .שקשוקה בעין כרם  :שירים  /דורית ויסמן[ .תל אביב]  :כהל הוצאה עברית,
תשע"ז ) 002447390( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2זרח.אח תשע"ז
זרחין ,שמי מחבר .אח שלי איוב  :סיפורו של איש אחד גנב ( :ספר חיצוני)  /שמי זרחין ; עורך
הספר :עודד וולקשטיין .מושב בן-שמן  :כתר) 002447903( .]2017[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2חיי.הם תשע"ז
החיים הם סיפור  :אנתולוגיה של סיפורים קצרים  /עורכת :מיכל טרן[ .החיים הם ספור] .תל
אביב  :כתב ,תשע"ז  )002446514( .2017ספרייה :
Literature

C2יזר.בר תשע"ז
יזרעאלי ,בעז מחבר .ברכת התנינים  :סיפורים חדשים וישנים  /בועז יזרעאלי .תל אביב  :עם
עובד ,תשע"ז [) 002447022( .]2017ספרייה :
Literature

C2יצח.תו תשע"ו
יצחק ,טגנש מרב מחבר .תובנות  /טגנש יצחק .יהוד מונסון  :אופיר ביכורים ,תשע"ו .2016
() 002423806
יהודי אתיופיה  --ישראל  --ספרת.
נשים אתיופיות  --ישראל  --ספרת.
יחסי גברים ונשים  --ישראל  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2כהן.מב תשע"ז
כהן-כרמל ,אסתר מחבר .מקרבת מרחקי זמן  :מחזור סיפורים  /אסתר כהן כרמל ; ערכה
והביאה לדפוס :לאה שניר . Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד) 002447387( .2017 ,ספרייה :
Literature

C2כץ.פעי תשע"ז
כץ ,עלמה מרים- 1987 ,מחבר .פעימה  /עלמה מרים כץ ; עורך :אלי הירש[ .תל אביב]  :קשב
לשירה ,תשע"ז . (002446512 )2017ספרייה :
Literature

C2לאו.חי תשע"ז
לאור ,יצחק מחבר .חיים אחד  :מבחר ושירים חדשים  / 2019-1982יצחק לאור[ .בני ברק ] :
הקבוץ המאוחד ; ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ז ) 002446520( .2016ספרייה :
Literature

C2ליפ.בח תשמ"ב
ליפשיץ ,אריה- 1901 ,מחבר .בחמדה גדולה ( :סיפורים מימי גדוד העבודה)  /אריה ליפשיץ[ .תל
אביב]  :משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ,תשמ"ב )002448808( .1981
ישראל  --היסטוריה -- 1948- -- 1917ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2לרמ.ופ תשע"ז
לרמן ,שמואל מחבר .ופשוטים הדברים  /שמואל לרמן ; עורכת הספר :יערה שחורי .מושב בן שמן
 :כתר)002448294( .]2017[ ,
בתי אבות  --ישראל  --ירושלים  --ספרת.
ספרייה :
Literature

C2מוב.פת תשע"ז
מובשוביץ' ,פבל , 1989-מחבר .פתיתי שלג בחמסין  /פבל מובשוביץ'[ .תל אביב]  :ספרי עתון ,77
תשע"ז ) 2017. (002445334ספרייה :
Literature

C2נבו.גמ תשע"ז
נבות ,אמנון מחבר .גמר חשבון  /אמנון נבות . Tel Aviv :דחק)002447010( .2017 ,
ישראל --היסטוריה  -- 1967-1948 --ספרת.
ישראל  --היסטוריה  -- 1973-1967 --ספרת.
שכול  --ישראל  --ספרת.
ספרייה :
Literature

C2ניר.רק תשע"ז
ניר ,אלחנן מחבר .רק שנינו  /אלחנן ניר ; עורך הספר :מנחם פרי[ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד,
תשע"ז ) 002447779( .2017ספרייה :
Literature

C2נפר.ספ תשע"ז
נפרסטק ,רחל מחבר .ספסל בקצה הגן  /רחל נפרסטק ; עריכה :שושנה ויג[ .נתניה]  :פיוטית,
תשע"ז . (002448318 )2017ספרייה :
Literature

C2נתנ.מו תשע"ד
נתנאל ,לילך מחבר .המולדת הישנה  /לילך נתנאל ; עורכת הספר :יערה שחורי .ירושלים  :כתר,
. (002449141 )2014
ישראלים  --צרפת  --פריס  --ספרת.
פריס (צרפת ) --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ספק.זר תש"ע
ספקוינה ,דבורה מחבר .זרקורי אור באופל  :מקבץ סיפורים חינוכיים  /ד .בת משה[ .זרקורי אור
באפל] .ירושלים  :רובינשטיין ,תש"ע)002448802( .
ספרת דתית יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2פול.חו תשע"ו
פולקוב ,אברון מחבר .חוף הכלבים המשוחררים  /אברון פולקוב ; עריכה :אודי בן סעדיה[ .בית
דגן]  :מידן הוצאת ספרים אישיים) 002448387( .]2016[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2פונ(פרם) תשע"ז
פרם-כהן ,מיכל , 1956-מחבר" .הלא עלמה הנני ובכל זאת לא אירא אם אך יקרא ה לי דרור" :
שרה פייגה פונר לבית מיינקין ( :)1937-1854הסופרת העברית הראשונה  /מאת :מיכל פרם כהן.
תשע"ז ) 2016. (002451863
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
פונר ,שרה פיגה.
פונר ,שרה פיגה  --בקרת ופרשנות.
נשים סופרות יהודיות  --אירופה  --ביוגרפיה
נשים סופרות יהודיות  --אירופה  --היסטוריה
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרות מודרנית  --נשים סופרות.
עברית ,ספרות תקופת ההשכלה  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרות תקופת ההשכלה  --נשים סופרות.
השכלה (תנועה יהודית ) --אירופה.
ספרייה :
Literature

C2פינ.מפ תשע"ו
פינטו ,גואל , 1970-מחבר .מפורסם  /גואל פינטו ; עורכת הספר :נוית בראל[ .מפרסם] .תל אביב
:ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002446622( .2016 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2פלא.מי תש"י
פלאי ,פנחס מחבר .מיתרים חמשה  :שירים  /פינחס פלאי .ירושלים  :ראובן מס ,תש"י .1950
() 002448855ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2פלה.או תשע"ז
פלהימר ,מיכל מחבר .אותה אבקש  /מיכל פלהיימר[ .ירושלים]  :דברי שיר ,תשע"ז .2017
() 002448271
אברכים ,רעיות  --ספרת.
נשים ציוניות דתיות  --ארחות חיים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2קלי.אב תשע"ז
קלינסקי ,איתן מחבר .אברהם ואברהים  /איתן קלינסקי[ .תל אביב]  :ספרי עתון  ,77תשע"ז
. (002447408 )2017ספרייה :
Literature

C2ריב.עו תשע"ז
ריבנר ,טוביה מחבר .עוד לפני  /טוביה ריבנר ; עריכה :ליאת קפלן .ירושלים  :מוסד ביאליק,
תשע"ז ) 2017. (002448269ספרייה :
Literature

C2שינ.אש תשע"ז
שינפלד ,אילן מחבר .אשת הפיראט היהודי  /אילן שיינפלד ; עורכת הספר :נועה מנהיים[ .אשת
הפירט היהודי] .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז .]2017
()002448330
פלג'י ,שמואל -- 1550-1616 ,ספרת
יהודים  --מרוקו --ספרת.
נשים יהודיות  --מרוקו  --היסטוריה  --המאה ה -- 17-ספרת.
יהודים  --מרוקו  --היסטוריה  --המאה ה -- 17-ספרת.
רבנים  --מרוקו  --ספרת.
פירטים יהודיים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שינ.שי תשע"ז
שינפלד ,אילן מחבר .שירי הטארוט  /אילן שיינפלד[ .שירי הטרוט] .קיבוץ תובל :שופרא לספרות
יפה ,תשע"ז ) 002445400( .2017ספרייה :
Literature

C2שיר.מת תשע"ה
שיר ,פלג מחבר .מתחת לשמש  /פלג שיר ; איור הכריכה :שני כהן ; עריכה :דרור ניר-קסטל.
[ישראל]  :ספרי ניב )002425964( .2015 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C4אוס.אי תשנ"ט
אוסובסקי-נוסינוביץ ,רחל .אין צרות אין טרוים  :מיין יידיש פאלק / 1989-1990רחל אוסובסקי-
נוסינוביץ' .חיפה  :מיכאל לחמן בע"מ ,תשנ"ט ) 002449365( .1999ספרייה :
Yiddish

C4אוס.זכ תשנ"ז
אוסובסקי-נוסינוביץ ,רחל .זכרונות פון מיינע קינדער יארן אין ארגענטינע  /רחל נוסינוביץ .תל-
אביב  :סער ,תשנ"ז  )002449366( .1996ספרייה :
Yiddish

C4אטק.צו תשכ"ה
אטקס ,צבי .צו א ניי לעבן  :דערציילונגען ,בילדער און פיעסעס  /צבי עטקעס ;צייכענונגען :זיוה
שישא .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ה ) 002451692( .1965ספרייה :
Yiddish

C4אפש.דו תשכ"ב
אפשטין ,בנציון .דורך דעם גרינעם טויער  /ב .עפשטיין .תל-אביב  :י.ל .פרץ002451687( .1962 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4אפש.זא תשכ"א
אפשטין ,בנציון .זאנגען אויפן ווינט  :ראמאן  /ב .עפשטיין . Tel-Aviv :י.ל .פרץ.1961 ,
() 002451688ספרייה :
Yiddish

C4אפש.זו תשכ"ח
אפשטין ,בנציון .די זון איז פארגאנגען אין דרום  /ב .עפשטיין .תל-אביב  :י.ל .פרץ.1968 ,
() 002451691ספרייה :
Yiddish

C4ארל.או תשל"ז
ארליך ,יוסף .אויפן ראנד פון מדבר  :נאוועלן  /יוסף ערליך ; שער געצייכנט :יהושע פאלק .תל
אביב  :המנורה ,תשל"ז  )002451694( .1977ספרייה :
Yiddish

C4ארל.גע תשמ"ב
ארליך ,יוסף .געזאמלטע שריפטן  /יוסף ערליך .תל-אביב  :המנורה ,תשמ"ב 1982. (002451772
)ספרייה :
Yiddish

C4ארל.דו תשל"ח
ארליך ,יוסף .דויער  :ראמאן  /יוסף ערליך ; שער געצייכנט :י .בן-נחום .תל-אביב  :המנורה ,
תשל"ח  )002451693( .1978ספרייה :
Yiddish

C4ארל.טר תשל"ב
ארליך ,יוסף .טריט אין געסל  /יוסף ערליך ; שער געצייכנט :יהודית ריכרט .תל-אביב  :י.ל .פרץ,
תשל"ב  )002451696( .1972ספרייה :
Yiddish

C4ארל.רי תשמ"ד
ארליך ,יוסף .דער רייכער דלפון  :ראמאן  /יוסף ערליך .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ד .1984
( )002451697ספרייה :
Yiddish

C4ארל.שב תש"ל
ארליך ,יוסף .שבת  /יוסף ערליך ; הקדמה :פראפ' דוב סדן .תל-אביב  :המנורה ,תש"ל .1970
( )002451695ספרייה :
Yiddish

C4ארל.שט תש"ם
ארליך ,הימן .1888-1981 ,שטילע וועגן  /ה .ערליך .יאהאנעסבורג ,דרום אפריקע :קאיאר ,תש"מ
 )002451690( .1979ספרייה :
Yiddish

C4ארנ.פא תשל"ד
ארנריך ,חיים .1900-1970 ,פארבליבענע ווערטער  /חיים עהרענרייך .תל-אביב  :חיים עהרענרייך
בוך-קאמיטעט ,תשל"ד ) 002451689( .1974ספרייה :
Yiddish

C4אשנ.מל תשט"ז
אשנדורף ,ישראל .דער מלך דוד  :דראמאטישע פאעמע  /ישראל אשענדארף .בוענאס איירעס :
פעדעראציע פון די גאליציאנער לאנדסמאנשאפטן אין בוענאס איירעס002449298( .1956 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4בט.פאר תש"ס
בט ,שמואל .1919-2000 ,פארן כבוד פונעם פאלק  :קינא-סצענאר  /שמואל באט .מערב-
האליווודער ,קאליפארניע  :יידיש קולטור קלוב )002451776( .1999 ,ספרייה :
Yiddish

C4ביד.פא תשס"ד
בידר ,אלי .פארקעמטע מחשבות  /אלי ביידער .תל-אביב  :ה .לייוויק פארלאג ביים פאראיין פון
יידישע שרייבערס און זשורנאליסטן אין ישראל ,תשס"ד . (002449188 )2004ספרייה :
Yiddish

C4ביד.פו תשס"א
בידר ,אלי .פון באלשעוויסטישן "גן-עדן" אין אמתן היימלאנד  /אלי ביידער .ירושלים  :אייגנס,
תשס"א ) 2001. (002449363ספרייה :
Yiddish

C4ביל.מז תשי"ז
בילצקי ,ישראל חיים .מזמור ליום  :שירים  /י .ח .בילצקי ; עברית :מרדכי אמיתי[ .תל-אביב ] :
אייגנס )002449413( .1957 ,ספרייה :
Yiddish

C4בינ.המ תשכ"ו
בינצקי ,פסח... .המשך  :לידער  /פסח בינעצקי ; צייכענונגען אויסגעפירט פון דיכטער מנחם
בינעצקי (זון פון מחבר) .תל-אביב [ :לא ידוע]) 002449297( .1966 ,ספרייה :
Yiddish

C4ביר.גע תשל"ז
בירק ,דורה .געזאנגען פון די טעג  /דארא ביירעק .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ז 002449182( .1977
)ספרייה :
Yiddish

C4ביר.ער תשנ"א
בירשטין פודוליאק ,חיה , 1899-1962.דאס ערשטע ליד  :לידער ,פאעמעס און קורצע
דערציילונגען פון ביידע זייטן ים  /חיה בירשטיין-פאדאליאק ; רעדאגירט פון אלעק סילווער.
טאראנטא  :געזעצט און געדרוקט פון אדלער גראפיקס) 002451686( .1991 ,ספרייה :
Yiddish

C4בלו.וו תשס"ו
בלווסוב ,אלכסנדר , 1948-2004.די ווינטערדיקע מנורה  :אויסגעוויילטע לידער  /אלכסנדר
בעלאוסאוו ; צונויפגעשטעלט און אריינפירווארט :באריס סאנדלער .ירושלים  :יידישע קולטור-
געזעלשאפט ,תשס"ו )002451702( .2006
בלווסוב ,אלכסנדר, 1948-2004
יידיש ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Yiddish

C4בס.עסל תשנ"ה
בס ,דוד .עס לויפן די יארן  :דערציילונגען ,לידער ,זכרונות ,מחשבות  /דוד באס .תל-אביב :
ארויסגעגעבן פון דעם מחברס פרוי ברכה באס ,תשנ"ה ) 002449362( .1995ספרייה :
Yiddish

C4בסמ.ער תשנ"ט
בסמן ,רבקה .די ערד געדענקט :לידער  /רבקה באסמאן בן-חיים ; צייכענונגען :מולה בן-חיים.
תל-אביב  :ישראל בוך ,תשנ"ט  )002449367( .1998ספרייה :
Yiddish

C4ברט.מע תשל"ו
ברטיש ,לאון .מעסאזש  :לידער  /לעאן בערטיש .בוקארעשט  :קריטעריאן. (002449361 1976 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4גענ.וו ת"ש
די גענארטע וועלט :קאמעדיע פונ אנ אומבאקאנטנ אווטאר אינעמ צוויטנ יארצענדליק פונעמ
ניינצנטנ יארהונדערט  /אונטער דער רעדאקציע מיט אנ אריינפיר אונ קאמענטארנ פונ מ' ווינער .
מאסקווע  :דער עמעס)002452155( .1940 ,
יידיש ,דרמה  --היסטוריה ובקרת.
יידיש ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C4ורב.וו תשכ"ט
ורבר ,שפרה .ווונד אין בלי  :לידער  /שפרה ווערבער ; שער-בלאט  -אמציה כ"ץ .תל-אביב  :י .ל.
פרץ ,תשכ"ט) 002451775( .ספרייה :
Yiddish

C4זיס.לי תשל"ח
זיסמן ,טניה .לידער  II /טאניע זיסמאן ; אילוסטרירט פון א .מושקא .פאריז002451779( .1977 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4זיפ.פו תשל"ח
זיפר ,יעקב .פון נעכטן און היינט  /יעקב זיפער .מאנטרעאל ,קאנאדע  :יעקב זיפער בוך-פאנד
קאמיטעט ,תשל"ח . (002452050 )1978ספרייה :
Yiddish

C4זיפ.צו תשכ"א
זיפר ,יעקב .צווישן טייכן און וואסערן  /יעקב זיפער .מאנטרעאל [ :לא ידוע] ,תשכ"א . 1961
) (002452061ספרייה :
Yiddish

C4זלצ.אי תשל"ח
זלצר ,חיים .אין גרינעם טאל  :לידער און באלאדן  /חיים זעלצער ; געצייכנט :יצחק זעלצער .תל
אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ח  )002449415( .1978ספרייה :
Yiddish

C4זלצ.זי תשמ"ב
זלצר ,חיים .זיבן פון איין שיף  :באלאדעס און באלאדיש  /חיים זעלצער .תל-אביב  :ישראל-בוך,
תשמ"ב ) 002451778( .1982ספרייה :
Yiddish

C4זלצ.פו תשל"ו
זלצר ,חיים .פון היימישן ברונעם  :לידער און באלאדן  /חיים זעלצער ; צייכענונגען  -חיים
זעלצער .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשל"ו  )002451777( .1976ספרייה :
Yiddish

C4זלצ.שא תשל"ט
זלצר ,חיים .שאטנס אין מידבר  :לידער און באלאדן  /חיים זעלצער ; געצייכנט :יצחק זעלצער.
[שאטנס אין מדבר] .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשל"ט . (002449416 )1979ספרייה :
Yiddish

C4זנד.קל תשכ"ח
זנדברג ,ישעיה .קלאנגען  /ישעיה זאנדבערג .תל אביב  :אויפקום ,תשכ"ח 002449414( .1968
)ספרייה :
Yiddish

C4זרו.גע תשכ"ג
זרומב ,שמואל. 1896-1941 ,געקליבענע ווערק  /שמואל זאראמב . Tel Aviv :י .ל .פרץ.1962 ,
() 002451774ספרייה :
Yiddish

C4טוי.סא תשל"ג
טויבש ,יעקב שמואל .סאנעטן פון א מאמין  /יעקב שמואל טויבעס ; שער-בלאט געצייכנט פון
אוריאל בירנבוים ,ע"ה .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ג  )002449369( .1973ספרייה :
Yiddish

C4טופ.אי תשכ"ז
טופ ,שמואל .אין הויז פון חלומות  /שמואל טאפ .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ז 002451767( .1967
)ספרייה :
Yiddish

C4טופ.בא תשל"ח
טופ ,שמואל .באשערטקייט  /שמואל טאפ .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ח . (002451699 1978
)ספרייה :
Yiddish

C4טופ.שט תשמ"ב
טופ ,שמואל .שטערן פאלן  :לידער און פאעמעס  /שמואל טאפ .תל-אביב  :ה .לייוויק ,תשמ"ב
. (002451698 )1982ספרייה :
Yiddish

C4טיט.בי תשל"ט
טיטלבוים ,דורה .ביים טויער פון מעת-לעתן  :לידער  /דארע טייטלבוים .תל-אביב  :ישראל-בוך,
תשל"ט ) 1979. (002451700ספרייה :
Yiddish

C4טיט.גע תשל"ג
טיטלבוים ,דורה .געזאנג פון זינקזאמד דור  /דארע טייטלבוים .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשל"ג
. (002451701 )1973ספרייה :
Yiddish

C4טיט.ער תשמ"ה
טיטלבוים ,דורה .ערב באגינען  /דארע טייטלבוים .תל-אביב " :ישראל בוך" ,תשמ"ה .1985
() 002449368ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.או תשי"ז
ליפצין ,סם .אויף וואקאציע :הומאריסטישע דערציילונגען ,מאנאלאגן ,רעציטאציעס און
אפאריזמען  /סעם ליפצין (אנקל סעם) .ניו יארק  :אמכא) 002452051( .1957 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.אמ תשי"א
ליפצין ,סם .אמאל איז געווען  : - - -עפיזאדן פון סוועט-שאפ ,בילדער פון די "גרינע" יארן :
קאמף פאר טרעיד-יוניאניזם אין אמעריקע  /סעם ליפצין .ניו-יארק  :אמכא002452058( .1951 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.וו תש"ך
ליפצין ,סם .ווי זאגט דער פעטער  :אפאריזמען ,עפיגראמען ,סאטירישע פערזן און גראמאנאלאגן
 /סעם ליפצין (אנקל סעם) .ניו יארק  :אמכא )002452059( .1960 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.וו תשט"ו
ליפצין ,סם .א ווארט פאר א ווארט  :אפאריזמען ,עפיגראמען ,לידער און הומאריסטיש-
סאטירישע פערזן  /סעם ליפצין (אנקל סעם) .ניו יארק  :אמכא. (002452054 )1955 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.מי תשכ"ג
ליפצין ,סם .מיט א פריילעך פנים  /סעם ליפצין ; רעד :.ד .ספארד .ווארשע  :יידיש בוך. 1963 ,
) (002452057ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.מי תשכ"ט
ליפצין ,סם .מיין גארטן  :א יוביליי ווארט פון מחבר  -משלים ,לידער ,גראמאנאלאגן,
דערציילונגען ... /סעם ליפצין (פעטער שעפסל ). New York :איקוף) 002452064( .1969 ,ספרייה
:
Yiddish

C4ליפ.רו תרפ"ו
ליפצין ,סם .רויטע פעפערלאך :הומאריסטישע מעשה'לאך פון שאפ און יוניאן  /פון סעם ליפצין
(אנקעל סעם)[ .ניו יורק]  :ל .סמיטה )002452060( .1926 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליפ.שפ תש"ט
ליפצין ,סם .שפיל-צום ציל  :הומארעסקעס ,מאנאלאגן ,רעציטאציעס און קינדער-ליד-לאך .
פארוויילונגס-מאטעריאל פאר אונטערנעמונגען  /פון סעם ליפצין .ניו-יארק  :אמכא.1949 ,
( )002452063ספרייה :
Yiddish

C4סמי.לי תש"ן
סמיטיצקי ,חיים ליב .לידער  :אויסגעשטרעקטע הענט טראפנס טוי  /חיים סעמיאטיצקי ;
פארטרעט פונעם דיכטער  -פעליקס פרידמאן( ,ווארשע  .)1938תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תש"ן .1990
( )002449370ספרייה :
Yiddish

C4פדל.בל תשי"ד
פדלר ,חיה .בלעטער-פאל / ...חיה פעדלער . JOHANNESBURG : .S. FEDLER & CO,
) 1954. (002449303ספרייה :
Yiddish

C4פכט.צו תשל"ז
פכט ,אהרן .צוויי שטיבער  :ראמאן  /אהרן פאכט .ניו-יארק  :ציקא) 002451816( .1977 ,ספרייה
:
Yiddish

C4פלו.או תשל"ח
פלוטקין ,חיים .אויף מיינע וועגן  /חיים פלאטקין ; פארטרעט פונעם מחבר או צייכענונגען  -נעמי
(נאאמי) ק .פלאטקין .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ח ) 002451810( .1978ספרייה :
Yiddish

C4פלו.וו תשנ"ט
פלוטקין ,פיניה. 1915-2009 ,וועגן דער צייט און וועגן זיך  :לידער-זאמלונג  /פיניע פלאטקין ;
רעדאקטאר :שמואל באט .מערב-האליוווד ,קאליפארניע  :יידיש קולטור קלוב.1999 ,
() 002452065ספרייה :
Yiddish

C4פלו.צע תשמ"ט
פלוטקין ,חיים .צעשטערנטע קלאנגען  :לידער  /חיים פלאטקין ; פארטרעט געצייכנט :נעמי קאץ-
פלאטקין .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ט  )002451815( .1988ספרייה :
Yiddish

C4פלז.לי תשנ"ד
פלזנבאום ,מיכאל .א ליבע-רעגן  :לידער  /מיכאל פעלזענבאום .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשנ"ד .1994
( )002451808ספרייה :
Yiddish

C4פלז.נא תשנ"ז
פלזנבאום ,מיכאל .דער נאכט-מלאך  /מיכאל פעלזענבאום ; עטיפה ואיורים  /הילע און
צייכענונגען :מארק קאנאוויטש .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשנ"ז . (002451773 )1997ספרייה :
Yiddish

C4פלמ.גל תש"ח
פלמה ,ס ..גלאקן אין מדבר  /ס .פאלמע[ . LONDON : SUPERIOR PRINTERS LTD,אחרי
תש"ח]) 002449411( .ספרייה :
Yiddish

C4קוס.או תרצ"ג
קוסמן ,לאון .די אומרו  :און אנדערע לידער  /ל .קוסמאן .ניו-יארק  :אטלאנטיס.1933 ,
() 002449302ספרייה :
Yiddish

C4קוס.בל תשכ"ה
קוסמן ,לאון .בלעטער רוישן /ל .קוסמאן .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ה 002449364( .1965
)ספרייה :
Yiddish

C4קוס.בל תשכ"ז
קוסמן ,לאון .בלעטער אין א קראנץ  /ל .קוסמאן .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ז 002449299( .1967
)ספרייה :
Yiddish

C4קוס.טע תשכ"ח
קוסמן ,לאון .טעג נאך טעג  /ל .קוסמאן .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ח ) 002449301( .1968ספרייה
:
Yiddish

C4קוס.טר תש"ל
קוסמן ,לאון .טריט ביים ראנד /ל .קוסמאן .תל-אביב  :המנורה ,תש"ל 002449300( .1969
)ספרייה :
Yiddish

C4קנפ.בא תשכ"ח
קנפהיס ,משה .באלאדעס פון מיין חרובער היים  /משה קנאפהייס ; אילוסטרציע אויף דער הילע,
צייכענונגען און וויניעטן :רחל קרוין; פארטרט פון מחבר געצייכנט :יוסף סידראנסקי .בוענאס
איירעס  :איל ליט בלעטער )002451769( .1968 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוב.אי תשמ"ט
רובין ,הדסה .איידערטאג  :לידער  /הדסה רובין .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ט 1988.
) (002451822ספרייה :
Yiddish

C4רוב.וו תשט"ו
רובין ,הדסה .ווייטיק און פרייד  /הדסה רובין ; רעדאקטאר :ד .ספארד ; הילע געצייכנט :י .
רייזמאן .ווארשע  :יידיש בוך) 002451818( .1955 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוב.טר תשי"ז
רובין ,הדסה .טריט אין דער נאכט  /הדסה רובין ; רעד :ד .ספארד ; אילוסטראציעס און הילע
געצייכנט :ל .מערגאשילסקי .ווארשע  :יידיש בוך) 002451820( .1957 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוב.לי תשמ"ד
רובינשטין ,יוסף , 1905-1978.לידער פון ביים סוף  /יוסף רובינשטיין .תל-אביב  :י .ל .פרץ,
תשמ"ד ) 1984. (002451827ספרייה :
Yiddish

C4רוב.פו תשכ"ה
רובין ,הדסה .פון מענטש צו מענטש  /הדסה רובין .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשכ"ה . 1964
) (002451826ספרייה :
Yiddish

C4רוב.רי תשנ"ו
רובין ,הדסה .רייס נישט אפ די בלום  /הדסה רובין .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשנ"ו .1995
() 002451823ספרייה :
Yiddish

C4רוז.מי תש"ט
רוזוף ,נחמן ליב. 1895-1986 ,מיינע היימען  :פאעמע  /ל .ראזאף[ .ניו יורק]  :ל' ראזאף ,תש"ט.
() 002452005ספרייה :
Yiddish

C4רוי.גו תש"ז
רויטמן ,שלמה. 1913-1985 ,גוטמארגנ ,זינגער!  /שלוימע רויטמאנ[ .גוט מארגן זינגער!] .מאסקווע
 :אגיז מעלוכע-פארלאג דער עמעס )002451893( .1947 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוי.הר תש"ם
רויטמן ,שלמה .1913-1985 ,הרצליהער סטראפעס  /שלמה רויטמאן .תל-אביב :י .ל .פרץ ,תש"ם
 )002451894( .1980ספרייה :
Yiddish

C4רוי.וו תשמ"ו
רויטמן ,שלמה .1913-1985 ,ווען זאכן דערוואכן  :פאלקסטימלעכע לידער  /שלמה רויטמאן .תל
אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ו ) 002451997( .1986ספרייה :
Yiddish

C4רוי.לי תשמ"ד
רויטמן ,שלמה.. 1913-1985 ,לירישער אטעם  :צווייטער באנד סאנעטן  /שלמה רויטמאן .תל
אביב  :י .ל .פרץ ,תשמ"ד ) 1984. (002452001ספרייה :
Yiddish

C4רוי.לץ תשל"ו
רויטמן ,שלמה .1913-1985 ,דער לץ און דער ריטער  :לידער און פאעמעס  /שלמה רויטמאן .תל-
אביב :י .ל .פרץ ,תשל"ו  )002451954( .1975ספרייה :
Yiddish

C4.רוי.מא תשל"א
רויטמן ,שלמה .1913-1985 ,דער מאמעס ניגן  :לידער און פאעמעס  /שלוימע רויטמאן .מאסקווע
 :סאוועטסקי פיסאטעל) 002451953( .1971 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוי.ער תשל"ז
רויטמן ,אפרים .די ערד זינגט  /אפרים רויטמאן .תל-אביב  :ניי ליד ,תשל"ז 002451888( .1977
)ספרייה :
Yiddish

C4רוי.פא תשמ"ב
רויטמן ,שלמה.. 1913-1985 ,פאלקסטימלעכע לידער  /שלמה רויטמאן .תל-אביב  :ישראל-בוך,
תשמ"ב ) 002451958( .1982ספרייה :
Yiddish

C4רוי.פר תשמ"ח
רויטמן ,שלמה.. 1913-1985 ,פראזע  /שלמה רויטמאן .תל אביב  :י .ל .פרץ ,תשמ"ח .1988
() 002452002ספרייה :
Yiddish

C4שרג.פו תשי"ט
שרגל ,יעקב צבי .פון וויי און גלויבן  :לידער  /יעקב צבי שארגעל .תל-אביב  :י .ל .פרץ-
ביבליאטעק. (002452062 )1959 ,ספרייה :
Yiddish

C408הילף תרס"ג
הילף  :א זאמעל-בוך פיר ליטעראטור אונ קונסט  /רעדיגיערט דורך די רעדאקציע פון דער
"יודישער פאלקס-צייטונג" .ווארשא  :פאלקס-בילדונג ; דפוס הצפירה002452152( .1903 ,
)ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C408יידיש תר"ע
יודיש  :א זאמעל בוך  /רעדאגירט פון י .ל .פרץ[ .יידיש] .ווארשא  :פראגרעס ,תר"ע002452040( .-
)ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C408ליט.זא תרס"ז
ליטערארישעס זאמעל-בוך די וועלט[ .ליטערארישעס זאמלבוך די וועלט] .ווילנא :די וועלט,
)002452147( .1907
יידיש ,ספרות  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C409בעל.שר תרע"ב
בעל מחשבות .שריפטען  /בעל מחשבות (דר .עליאשעוו)[ .שריפטן] .ווילנע  :ב .א .קלעצקין.1911 ,
()002451770
יידיש ,ספרות.
סופרים יידיים.
ספרייה :
Yiddish

D1זנב.פר תשע"ו
זנבר ,אביתר , 1981-מחבר .הפרובינקיות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל בתקופת בית-שני,
המשנה והתלמוד  :היבטים היסטוריים ,גיאוגרפיים ותרבותיים  /מאת :אביתר זנבר.
[הפרובינציות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל בתקופת בית-שני ,המשנה והתלמוד] .תשע"ו
. (002452098 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
פרובינציות רומיות.
תנאים  --עמדות.
אמוראים  --עמדות.
היסטוריה ישראלית  586 --לפנה"ס.70-
היסטוריה ישראלית  ,425-10 --תקופת התלמוד.
ספרייה :
Judaica

D3בר.עקר תרצ"א
בר ,יצחק , 1888-1980מחבר .עיקרים בחקירת תולדות ישראל ( :מבוא לתקופת ימי הבינים ) :
נאום-פתיחה באוניברסיטה העברית  /מאת פ .י .בער[ .עקרים בחקירת תולדות ישראל ].ירושלם :
חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית ,תרצ"א) 002448850( .
היסטוריוגרפיה ישראלית.
היסטוריה ישראלית  ,1789-638 --ימי הבינים.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

)D5(561נסי.חו תר"ע
נסים ,שלמה סלים בן יצחק מחבר .כתאב חוואדת אל זמאן  :מגמועה תחתווי כווגה אל אכתצאר
תאריך צלאטין דוולת אל עלייה וקועאת אלדי גרת באייאם אל אלכירה מעלומאת עלא בגדאד
בעץ מעלומאת ען אל יהוד בעץ אמור תארכייה וג'יר וג'יר [ /המחבר שלמה (סלים) יצחק נסים].
בגדאד  :מטבעת דנגור ,תר"ע)002450587( .
יהודים  --תורכיה --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

)D5(64אוצר.בי תש"ח
.חברת אוצר התורה (קזבלנקה) .בית האוצר  :דין וחשבון שנתי של אוצר התורה במרוקו.
קזבלנקה  :ועד אוצר התורה ,תש"ח)002451622( .
)Ozar haTorah (Casablanca
יהודים  --מרוקו  --קזבלנקה  --היסטוריה.
Jews -- Morocco -- Casablanca -- History -- 20th century -- Sources.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

D02רנא.אי תרע"ב
איסטוואר דליהוד  :מן זמן עזרא חתא לליום  /מתרגמא בלערבי מן איסטוואר החו"ש יצחק
לוריא[ ...מאת] יוסף גנאסייא .תונס  :דפוס וזאן ובראמי ,ת'ע'ר'ב' [תרע"ב])002451977( .
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

D02שמה.ספ תשע"ז
שמה ,סימון מחבר .הסיפור של היהודים  /סיימון שאמה ; מאנגלית :אביעד שטיר ;עורך מדעי
למהדורה העברית :יואל רפל[ .הספור של היהודים] .תל אביב  :ספרי עליית הגג ; ראשון לציון :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002448368( .2017 ,
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D48שלי.נס תשמ"ח
שליט ,לוי מחבר .נסיעות וזכרונות  /לוי שליט .רמת השרון  :דר ,תשמ"ח ) 002448158( .1988
שליט ,לוי
יהודים  --תיור  --תפוצות.
נוסעים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D642קיצ.דמ תשע"ז
קיציס ,שולמית -1976 ,מחבר .דמות דיוקנו  :אבות רבנים בציונות הדתית בעיני ילדיהם /
שולמית קיציס ; עורך הספר :ד"ר פנחס לוזון .תל אביב  :רסלינג)002449276( .2017 ,
אבות וילדים.
ילדים מבגרים  --עמדות.
רבנים  --יחסים במשפחה.
ציונים דתיים  --יחסים במשפחה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D644כצנ.חנ תש"ה
כצנלסון ,ברל מחבר .חינוך הממשיכים  /ברל כצנלסון[ .חנוך הממשיכים][ .תל אביב]  :המשמרת
הצעירה למפלגת פועלי א"י ,תש"ה)002448837( .
מפלגת פועלי ארץ ישראל.
ציונות סוציאליסטית  --למוד והוראה  --ישראל.
חנוך  --ישראל.
נער --פעילות פוליטית  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

D662סוק.מנ תש"ה
סוקולוב ,נחום מחבר .מנוף התחיה  /מאת נחום סוקולוב .ירושלים  :המחלקה לנוער של קרן
היסוד ,תש"ה)002448835( .
קרן היסוד.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

D662רופ.יס תש"ו
רופין ,ארתור מחבר .יסוד מפעלנו  /מאת א .רופין .ירושלים  :המחלקה לנוער של קרן היסוד,
תש"ו)002448834( .
קרן היסוד.
התישבות חקלאית  --ישראל.
התישבות  --ישראל.
עליה  --ממון.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E03דהא.מק תשע"ז
דהאמשה ,עאמר מחבר .מקום לדור בו ושם לו  :קריאה ספרותית ותרבותית בשמות הערביים של
הארץ  /עאמר דהאמשה .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :דביר ; באר שבע  :מכון הקשרים,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב[ ,תשע"ז )002446443( .]2017
הסכסוך הערבי-ישראלי  --אמנות והסכסוך.
שמות גאוגרפיים  --ישראל  --עברית.
שמות גאוגרפיים  --ישראל  --ערבית.
עברית  --אטימולוגיה  --שמות.
ערבית  --אטימולוגיה  --שמות.
ערבים פלשתינאים  --ישראל --פולקלור.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --הוי ומנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092גול.חז תשע"ו
גולן ,דב מחבר .חזון ותעוזה  :זיכרונות  /דב (דביקי) גולן .ירושלים  :כרמל ,תשע"ו . 2016
) (002425870
גולן ,דב.
גבים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092כהן.חי תשע"ז
כהן ,אדיר מחבר .חיים  -סיפור  :בסימן שמונים שנה  /אדיר כהן[ .חיים  -ספור] .אבן יהודה :
אמציה)002448588( .2017 ,
כהן ,אדיר
סופרים ישראליים  --ביוגרפיה.
ביבליותרפיה לילדים.
ביבליותרפיסטים  --ישראל  --ביוגרפיה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092ספו.חי תשע"ז
סיפורי חיים של אנשי קהילת הלאדינו  :זהות אישית ,זהות קהילתית  /מנחה :נינה פינטו-
אבקסיס ;משתתפים בקורס :חנה ורשבסקי [ו 11-אחרים] ; החוברת נערכה על ידי רם נוחם.
[ספורי חיים של אנשי קהלת הלדינו][ .רמת גן]  :המכון הבין-לאומי לחקר הלאדינו ,אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז [)002449334( .]2017
משפחות יהודיות  --ביוגרפיה.
ספרדים (יהודים יוצאי ספרד)  --ביוגרפיה.
ספרדים (יהודים יוצאי ספרד)  --ישראל  --ביוגרפיה.
אמהות וילדים.
שואה  --ספורים אישיים.
נצולי שואה  --ישראל  --ביוגרפיה.
אשכנזים.
ספרייה :
Ladino

E092שפי.זכ תשע"ז
שפירא ,חיים -1962 ,מחבר .זיכרון ילדות יפה במיוחד  /חיים שפירא[ .זכרון ילדות יפה במיחד].
פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ]. (002447385 )2017
שפירא ,חיים-1962 ,
זכרונות מקדמים.
הזכרות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.17עקר.שש תשע"ז
עקרון ,ישע מחבר .שש מדורות הבהבו  :מערת הפלמ"ח במשמר העמק  /ישע עקרון ; עורך הספר:
ד"ר ישראל בן דור .קיבוץ דליה  :מערכת ,תשע"ז ) 002446637( .2017
פלמ"ח  --היסטוריה.
הסכסוך הערבי-ישראלי.
משמר העמק  --היסטוריה.
מלחמת הקוממיות  --ישראל  --משמר העמק.
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --משמר העמק.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.2צור.נת תשכ"ז
צור נתן  :ההיאחזות בגבול  /בעריכת דוד בנבנישתי ,זבולון פורן .ירושלים  :הקרן הקימת
לישראל ,המחלקה לחינוך ולנוער ,תשכ"ז)002448848( .
ישראל .צה"ל .נח"ל
ישובי ספר  --ישראל.
צור נתן  --תאור וסיור.
צור נתן  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E113.2415אבס.נא תשע"ו
האבסורד!  :נאבקים על לב גוש עציון[ .ישראל]  :קרן לפיתוח גוש עציון[ ,תשע"ו .]2016
()002447862
הגירה כפויה  --ישראל  --אלעזר.
אלעזר
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E113.3סבי.מב תשס"ז
סבירסקי ,שלמה .מבט ביקורתי על תכניות לפיתוח הנגב  /שלמה סבירסקי[ .מבט בקרתי על
תכניות לפתוח הנגב [ספר  +טקסט אלקטרוני]] .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק
חברתי בישראל)001125279( .2007 ,
תכנון אזורי  --ישראל  --נגב.
התישבות  --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --נגב.
בדוים  --מדיניות ממשלתית --ישראל  --נגב.
ספרייה :
Economics

E114אבו.ספ תשע"ז
אבו רביעה ,ג'אסר -1963 ,מאייר .ספר המחאה ירושלים  /אבו רביעה שאהר (גאסר)[ .ישראל ] :
המחבר)002448752( .2017 ,
אמנות  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
סימנים וסמלים --ישראל.
אי-אלימות.
אי-אלימות באמנות.
ירושלים  --באמנות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E114בני.יר תשע"ז
בניטה ,מרדכי מחבר .ירושלים של זהב  /מרדכי בניטה .ירושלים  :עין טובה  -ארץ טבע ונוף ,
[תשע"ז )002448731( .]2017
ירושלים  --חמר מאיר.
ספרייה :
Judaica

E305.55סבי.הצ תשס"ד
סבירסקי ,שלמה .הצטמקותו של המעמד הבינוני בישראל[ / 1988-2002 ,ספר  +טקסט
אלקטרוני] שלמה סבירסקי ,אתי קונור-אטיאס .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק
חברתי בישראל) , 2004. (000592314
המעמד הבינוני בתלמוד.
ישראל  --מצב כלכלי.
ספרייה :
Economics

E305.55סבי.הצ תשס"ז
סבירסקי ,שלמה .הצטמקותו של המעמד הבינוני בישראל :עדכון לשנת [ 2005ספר  +טקסט
אלקטרוני ] /שלמה סבירסקי ,אתי קונור-אטיאס .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק
חברתי בישראל)001125282( .2007 ,
המעמד הבינוני בתלמוד.
ישראל  --מצב כלכלי.
ספרייה :
Economics

E309.1גוד.מל תשע"ז
גודמן ,מיכה מחבר .מלכוד  : 67הרעיונות מאחורי המחלוקת שקורעת את ישראל  /מיכה גודמן.
פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :דביר[ ,תשע"ז )002445895( .]2017
ימין ושמאל (מדע המדינה)
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ציונות דתית  --פילוסופיה.
יהודה ,ושומרון --דעת קהל
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
ישראל  --פוליטיקה וממשל --המאה ה.21-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E309.1לרמ.אר תשע"ז
לרמן ,נעם מחבר .ארץ חדשה  :מבט רוחני-פוליטי על מציאות משתנה  /נעם לרמן ;עורך :שמואל
לרמן[ .ישראל]  :שחרית ,תשע"ז )002445855( .2017
שנוי חברתי  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E320.5תדמ.מד תשע"ז
תדמור ,ארז מחבר .מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל?  /ארז תדמור ; עורך :אורי רדלר ;
איורים :מושיק גולסט .אשקלון  :סלע-מאיר ,תשע"ז )002445449( .2017
ימין ושמאל (מדע המדינה)  --ישראל.
דמוקרטיה  --ישראל.
אידיאולוגיה  --ישראל.
ישראל --פוליטיקה וממשל.
פוליטיקאים  --ישראל  --עמדות.
אמצעי התקשרת  --ישראל  --דעת קהל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E323דגן.זכ תשס"ז
דגן-בוזגלו ,נגה .זכויות חברתיות בישראל  :מעמד נחות ותקציב דל  /נוגה דגן-בוזגלו[ .זכיות
חברתיות בישראל [ספר  +טקסט אלקטרוני]] .תל-אביב  :מרכז אדוה) , 2007. (001127791
זכיות חברתיות  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E324.2בן-גור.טע תשט"ו
בן גוריון ,דוד מחבר .טעג פון חשבון-הנפש  /דוד בן-גוריון .ת"א  :דפוס מפא"י.]?1955[ ,
()002452140
מפלגת פועלי ארץ ישראל.
ציונות  --פילוסופיה.
ישראל  --פילוסופיה.
נאומים פוליטיים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E324.73כהן.מס תשע"ז
כהן-שאול ,שרה -1982 ,מחבר .מסרונים בקמפיינים פוליטיים והשתתפות אזרחים :ישראל 2015
 /שרה כהן שאול[ .מסרונים בקמפינים פוליטיים והשתתפות אזרחים :ישראל  .]2015תשע"ז
)002451945( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה למדעי המדינה.
מסרונים.
השתתפות פוליטית  --ישראל.
מערכות בחירות  --ישראל.
פרסמת פוליטית  --ישראל.
תקשרת בפוליטיקה  --ישראל.
בחירות מקומיות ,ישראל2015 ,
ישראל  --פוליטיקה וממשל- -- 2015
ספרייה :
Social Sciences

E331.011דגן.זכ תשס"ז
דגן-בוזגלו ,נגה .הזכות לעבודה בישראל [ספר  +טקסט אלקטרוני]  :מבט משפטי ותקציבי  /נוגה
דגן-בוזגלו .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)001126095( .2007 ,
עבודה ,חקים וחקיקה  --ישראל.
זכות לעבוד  --ישראל.
זכיות עובדים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E332.6323וינ.רפ תשע"ג
וינר ,צבי מחבר .הרפורמה במכרזי האג"ח הממשלתיות  /צבי וינר ,אורלי שדה ,רועי שטיין.
ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ג] )002449067( .2013
אגרות חוב ממשלתיות  --ישראל.
אגרות חוב  --ישראל.
שנויים עונתיים (כלכלה)  --ישראל.
שוק אגרות חוב  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E332.642אפק.חש תשע"ו
אפק ,שניר מחבר .החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
אביב  /שניר אפק ונדב שטינברג[ .החשיפה לחו"ל של החברות הצבוריות הנסחרות בבורסה
לנירות ערך בתל אביב] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ו] ) 002449073( .2016
בורסות לנירות ערך  --ישראל.
נירות ערך  --ישראל.
תאגידים  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E333.338הבן-טוב.אמ תשע"ו
בן-טובים ,נילי מחבר .אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל  /נילי בן טובים.
[אמידת גמישות הבקוש לדירות ביחס למחיר בישראל] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר,
[תשע"ו] )002449074( .2016
דירות  --מחירים  --ישראל.
דיור בשכירות  --מחירים  --ישראל.
גמישות (כלכלה)  --ישראל.
דיור ,מקרקעין  --ישראל.
בקוש (תאוריה כלכלית)
יקר מחיה ורמת חיים  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E333.338רבו.אי תשע"ה
רבון ,סיגל מחבר .אינפלציה אישית למשק הבית  :כיצד משפיע איזור המגורים ?  /סיגל ריבון .
ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת המחקר[ ,תשע"ה] )002449075( .2015
דיור בשכירות  --מחירים  --ישראל.
פערים כלכליים אזוריים.
צריכה (כלכלה ) --ישראל.
אינפלציה  --ישראל.
יקר מחיה ורמת חיים  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E336.2424שטי.הש תשע"ה
שטין ,רועי מחבר .ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים  /רועי שטיין .
[ההשפעות של מסוי רוחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים] .ירושלים  :בנק ישראל ,חטיבת
המחקר[ ,תשע"ה] )002449072( .2015
שוק ההון  --מסוי  --ישראל.
מס רוחי הון  --ישראל.
מס הכנסה  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E338.925חסו.של תשס"ו
חסון ,יעל .שלושה עשורים של הפרטה [ספר  +טקסט אלקטרוני]  /יעל חסון .תל-אביב  :מרכז
אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)001125280( .2006 ,
הפרטה  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E352.48עשו.הח תשס"ו
העשור החברתי האבוד [ :ספר  +טקסט אלקטרוני] ההשלכות החברתיות של הצעת התקציב
לשנת  : 2007מצגת בכנסת[ .14.11.2006 ,תל אביב]  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי
בישראל) , 2006. (001123412
תקציב  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E355.0019פרץ.המ תשע"ז
פרץ ,מרב -1973 ,מחבר .הימנעות משירות צבאי ומקומה בסיפורי החיים של נשים וגברים
בישראל  /מאת :מירב פרץ[ .המנעות משרות צבאי ומקומה בספורי החיים של נשים וגברים
בישראל] .תשע"ז . (002449149 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
המנעות (פסיכולוגיה)
צבא ,שרות חובה  --ישראל  --הבטים חברתיים.
גיוס בנות לצבא  --ישראל  --הבטים חברתיים
תיוג (פסיכולוגיה חברתית)
ספרייה :
Social Sciences

E361.61סבי.שר תשס"ח
סבירסקי ,שלמה .שירותי רווחה אישיים בעידן של צמצום תקציבי  /שלמה סבירסקי ויעל חסון.
[שרותי רוחה אישיים בעדן של צמצום תקציבי] .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק
חברתי בישראל)001158811( .2008 ,
שרותים חברתיים  --ישראל.
שרותי רוחה  --ישראל  --ממון.
שרותי רוחה  --הבטים כלכליים  --ישראל.
שרותי רוחה  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
שלטון מקומי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.1סבי.הפ תשס"ז
סבירסקי ,ברברה .ההפרטה במערכת הבריאות הציבורית בישראל  :ביטוייה והשלכותיה  /ברברה
סבירסקי[ .ההפרטה במערכת הבריאות הצבורית בישראל [ספר  +טקסט אלקטרוני]]( .תל-אביב)
 :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. (001140698 )2007 ,
הפרטה  --ישראל.
מדיניות רפואית  --ישראל.
בריאות הצבור  --הבטים כלכליים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.1042אבנ.צד תשס"ז
אבני ,שלומית .צדק ,שוויון ועזרה הדדית  :אתגרים במערכת הבריאות הציבורית בישראל /
(כתיבה ותחקיר :שלומית אבני)[ .צדק ,שויון ועזרה הדדית][ .תל אביב]  :רופאים לזכויות אדם :
מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. (001142136 )2007 ,
ישראל ..חק בטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד1994-
בריאות הצבור ,חקים --ישראל.
זכות לטפול רפואי  --ישראל.
טפול רפואי  --חק וחקיקה  --ישראל.
מדיניות רפואית  --הבטים חברתיים  --ישראל.
בטוח בריאות  --ישראל.
בטוח בריאות ממלכתי  --חק וחקיקה  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.292סגל.מע תשע"ו
סגל ,מרב -1955 ,מחבר .מעורבותם של הורים ומורים כמבוגרים משמעותיים ,תהליך גיבוש זהות
אישית ,אתנית ויהודית ,ודפוסי שתייה מסוכנת של אלכוהול בקרב בני נוער עולים מבני המנשה /
מרב סגל[ .מערבותם של הורים ומורים כמבגרים משמעותיים ,תהליך גבוש זהות אישית ,אתנית
ויהודית ,ודפוסי שתיה מסכנת של אלכוהול בקרב בני נער עולים מבני המנשה] .תשע"ו 2016.
) (002452007
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הורים ומתבגרים  --ישראל.
מורים ותלמידים ,יחסים  --ישראל.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
מתבגרים עולים (הדו)  --זהות.
מתבגרים עולים (הדו)  --זהות עדתית.
מתבגרים עולים (הדו)  --יחסים במשפחה.
מתבגרים  --שמוש באלכוהול  --ישראל.
אלכוהוליזם  --ישראל  --מניעה.
בני מנשה.
ספרייה :
Education

E362.6דגן.בט תשס"ז
דגן-בוזגלו ,נגה .ביטחון סוציאלי וחוסר ביטחון סוציאלי בקרב קשישים בישראל  /נוגה דגן-
בוזגלו[ .בטחון סוציאלי וחסר בטחון סוציאלי בקרב קשישים בישראל] .תל-אביב  :מרכז אדוה,
מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)001143236( .2007 ,
קשישים  --ישראל  --מצב כלכלי.
בטחון סוציאלי  --ישראל.
זקנה ,גמלאות  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E363.25רז.פרנ תשע"ז
רז ,מיכאל מחבר .פרננדא בין המיצרים  :פרשת עסק הביש במצרים ,האמת אחרי  60שנה /
מיכאל רז ; עורך :יצחק סייג .נתניה  :המחבר[ ,תשע"ז] )002440832( .2017
שפירו ,פרננדא.
זדורוב ,רומן
ברנס ,עמוס.
משלם ,עזי אזולאי.
ארבל ,אליסיה
צדק.
טעיות שפוטיות  --ישראל.
צדק חברתי  --ישראל.
משפטים (רגול)  --ישראל.
רגול  --ישראל  --היסטוריה.
רגול ישראלי  --מצרים.
נשים מרגלות  --ישראל  --ביוגרפיה.
משטרה ,שחיתות  --ישראל.
רצח ,חקירה  --ישראל  --ארועים.
פרשת לבון.1960 ,
ישראל  --יחסי חוץ  --מצרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E371.58שגב.תר תשע"ז
שגב ,אור -1986 ,מחבר .תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הביטחון של תלמידים  /אור
שגב[ .תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הבטחון של תלמידים] .תשע"ז . 2017
) (002448599
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
בטחון (פסיכולוגיה)
תלמידים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
בתי ספר ,אוירה  --ישראל.
בתי ספר ,אלימות  --ישראל.
שומרים  --ישראל.
מאבטחים  --ישראל.
ספרייה :
Education

E378דגן.זכ תשס"ז
דגן-בוזגלו ,נגה .הזכות להשכלה גבוהה בישראל [ספר  +טקסט אלקטרוני]  :מבט משפטי
ותקציבי  /נוגה דגן-בוזגלו .תל-אביב  :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. 2007 ,
) (001126094
זכות לחנוך  --ישראל.
חנוך גבה  --חק וחקיקה  --ישראל.
חנוך גבה  --הבטים כלכליים  --ישראל.
חנוך גבה  --ישראל  --ממון.
ספרייה :
Social Sciences

E378דגן.זכ תשס"ז
דגן-בוזגלו ,נגה .הזכות להשכלה גבוהה בישראל [ספר  +טקסט אלקטרוני]  :דף מידע ( /נוגה דגן-
בוזגלו)( .תל-אביב ) :מרכז אדוה ,מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל)001129302( .)2007( ,
זכות לחנוך --ישראל.
חנוך גבה  --ישראל.
חנוך גבה  --ישראל  --ממון.
ספרייה :
Education

E647.95ליט.לא תש"ס
ליטני ,יהודה .-1943 ,לא על החומוס לבדו  :חומוס ,שמן זית ,מראי מקום  /יהודה ליטני ,נעים
עריידי ; צילומים :גדי דגון ; איורים :אבנר כץ ; עיצוב :עמרם פרת[ .תל אביב ] :דניאלה די-נור ;
מודן)002447853( .2000 ,
חומוס.
שמן זית  --ישראל.
בשול ישראלי  --מדריכים.
מסעדות  --ישראל  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E709.05ילי.תע תשע"ז
ילין ,זיוה -1962 ,מחבר .תעודת זהות :ייצוגים ביקורתיים של זהויות באמנות ישראלית עכשווית
 /מאת :ילין זיוה[ .תעודת זהות :יצוגים בקרתיים של זהיות באמנות ישראלית עכשוית] .תשע"ז
)002452265( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
אמנות ישראלית  --המאה ה.21-
אמנים  --ישראל.
יהודים  --ישראל  --זהות.
ישראלים  --זהות.
זהות מגדרית באמנות.
זהות (מושג פילוסופי )באמנות.
ספרייה :
Philosophy

E741.6אבו.ספ תשע"א
אבו רביעה ,ג'אסר -1963 ,מאייר .ספר סימני הכתב  /אבו רביעה שאהר (גאסר)[ .ישראל ] :
המחבר)002424114( .2011 ,
אבו רביעה ,ג'אסר-1963 ,
אמנים  --ישראל  --נגב.
סימנים וסמלים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E796.58ספו.דר תשע"ז
סיפור דרך  :המדריך ללימוד ניווט ומיומנויות שטח  /בעריכת זאב ח .ארליך (ז'אבו)[ .ספור דרך].
עלי  :ספרי נגה ,תשע"ז )002448518( .2017
גרנית ,דוד
חללי צבא ומלחמה --ישראל  --ביוגרפיה.
נווט יבשתי  --מדריכים.
נווט יבשתי  --ישראל  --מדריכים.
ספרייה :
Judaica

E982.1ספי.מר תש"ח
ספינת מרי  :מסעה של אנית-ההעפלה "חיים ארלוזורוב" .תל-אביב  :מערכות[ ,תש"ח].
() 002448845
אולואה (ספינת מעפילים)
העפלה.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E982.2אטי.חב תר"ף
אטינגר ,עקיבא 1872-1945 ,מחבר .חברות לישוב ארץ ישראל  /י .אטינגר ; תרגם מאנגלית
מבש"ן[ .יפו]  :הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל ,תר"פ [)002448843( .]1919
הקרן הקימת לישראל.
התישבות  --ישראל  --נהול.
התישבות חקלאית  --ישראל  --נהול.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E982.31בלו(קפל) תשע"ז
קפלן ,קימי מחבר .עמרם בלוי  :עולמו של מנהיג נטורי קרתא  /קימי קפלן .ירושלים  :יד יצחק
בן-צבי ; קריית שדה בוקר :מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
[תשע"ז] . (002448807 )2017
בלוי ,עמרם בן יצחק שלמה
נטורי קרתא (ירושלים ) --ביוגרפיה.
חרדים  --ישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E982.4לוי.סכ תשע"ו
לוי-בלוך ,מרגלית -1980 ,מחבר .הסכסוך בין היישוב המאורגן לרווזיוניסטים ולאצ"ל בשנים
 : 1945-1930מקרה בוחן  /מרגלית לוי-בלוך[ .הסכסוך בין הישוב המארגן לרויזיוניסטים ולאצ"ל
בשנים  .]1945-1930תשע"ו )002448177( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי נהול וישוב
סכסוכים ומשא ומתן.
הגנה (ארגון צבאי)
לוחמי חרות ישראל (ארגון צבאי)
הארגון הצבאי הלאמי.
תנועת המרי העברי.
ציונים רויזיוניסטיים  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה .1948-1917 --
ספרייה :
Social Sciences

E990מיל.אי תשע"ז
מילשטין ,אורי מחבר .איומים  -בריטים ,ערבים ,יהודים  /אורי מילשטיין ; עריכה וסגנון דקלה
גולומב ,שולמית לבנת .רמת אפעל  :שרידות[ ,תשע"ז] )002451685( .2017
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
ישראל  --פוליטיקה וממשל .1948-1917 --
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ישראל  --היסטוריה צבאית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.01אוח.על תשע"ז
אוחנה ,דוד מחבר .על ארץ אבנים  :1967 :מקומו של המקום הישראלי  /דוד אוחנה .תל אביב :
הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז )002449006( .2017
ציונות  --ישראל  --פילוסופיה.
דת ומדינה  --ישראל  --פילוסופיה.
ציונות דתית  --ישראל  --פילוסופיה.
מלחמת ששת הימים  --השפעה.
התישבות  --ישראל  --יהודה ושומרון.
ציונות  --היסטוריוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.21פרס.שע תשע"ז
פרספילד ,סטיבן מחבר .שער האריות  :שישה ימים גורליים  /סטיבן פרספילד ; מאנגלית :יוסי
אופנר .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002446486( .2017 ,
מלחמת ששת הימים  --קרבות  --ישראל  --ירושלים.
מלחמת ששת הימים  --קרבות --מצרים  --סיני.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.30סבי.מח תשס"ח
סבירסקי ,שלמה .מחיר הכיבוש  :נטל הסיכסוך הישראלי-פלסטיני :תמונת מצב , 2008 /שלמה
סבירסקי[ .מחיר הכבוש [ספר  +טקסט אלקטרוני]] .תל אביב  :מרכז אדוה , 2008.
) (001151983
הסכסוך הערבי-ישראלי  --הבטים כלכליים.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --הבטים חברתיים  --ישראל.
אנתפאדה -- 1993-1987 ,השפעה.
אנתפאדה -- -2000 ,השפעה.
אנתפאדה -- 1993-1987 ,הבטים כלכליים.
אנתפאדה -- -2000 ,הבטים כלכליים.
ישראל  --מצב כלכלי.
ספרייה :
Social Sciences

T2=927בלא.ער תשע"ז
בלאו ,יהושע מחבר .הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי  :טקסטים משלהי האלף הראשון /
יהושע בלאו ,סימון הופקינס .ירושלים  :מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ; יד יצחק בן-
צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ז )002448810( .2017
תנ"ך -- .יהודית ערבית  --נסחים.
תנ"ך -- .יהודית ערבית  --בקרת ופרשנות
יהודית ערבית  --דיאלקטים  --לקסיקוגרפיה.
יהודית ערבית  --מורפולוגיה.
ספרייה :
Judaica

T17מקר.לי תש"ן
תנ"ך ..מיכה ..תשע"ז ..תל אביב ..מיכה  /עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן .תל אביב  :עם עובד
;ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ז ]. 2017
) (002452209
תנ"ך -- .מיכה  -- --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Judaica

T44=924.9צני.שי תשכ"ב
תנ"ך ..שיר השירים ..יידיש ..תשכ"ב ..תל אביב ..שיר השירים  :איבערזעצט פון מ' צאנין .תל-
אביב  :דפוס החברה המאוחדת להדפסה בישראל ,תשכ"ב ) 002451901( .1962ספרייה :
Yiddish

T184.92לסר.הנ תשע"ז
לסרי ,דבורה- 1990 ,מחבר" .הנעת/הנדת ראש" במקרא ובטקסטים מסופוטמיים  /דבורה לסרי.
תשע"ז . (002451989 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתנ"ך.
מחוה בתנ"ך.
מחוה.
המזרח התיכון ,ספרות  --יחס לתנ"ך.
שומרית ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
אשורית-בבלית ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Judaica

T278אדל.שי תשע"ז
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה מחבר .שיחת בין השמשות  :פנינים וסיפורים על סדר הפרשיות /
מרבינו ...יעקב אדלשטיין ,שנאמרו בשכונת "נאות יוסף" ,בני ברק[ ; ...העורך] :כה"ר תומר
איזק .מהדורה מתוקנת עם הרבה הוספות ..בני ברק  :איזק ,תשע"ז [) 002449156( .]2017
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה  --אנקדוטות.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .תורה  -- --ספורי מעשיות.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278ארי.מד תשע"ז
אריאלי ,יצחק בן אביגדור מחבר .מדרש אריאל  :על התורה / ...מאת ...הרב יצחק אריאלי ;
[העורך] :מנדי אריאלי .למהדורה שניה ..ירושלים  :מנדי אריאלי ,חברון ,תשע"ז [.]2017
()002448738
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278גרו.תב תשע"ו
גרוס ,יעקב יוסף מחבר .תבואת יקב  :לקוטים ...דרושים / ...מאשר דרש ...מוהר"ר יעקב יוסף
גראס ; ...אשר לקטתי ואספתי  ...וערכתי וסדרתי הדברים ...מאיר גראס ...יוצא לאור במהדורה
חדשה עם תיקונים והוספות ..ברוקלין ,נ.י : .מכון להוצאת ספרים הכתב והמכתב ,תשע"ו [.]2016
()002440056
גרוס ,יעקב יוסף
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278עשו.עץ תשכ"ה
עשוש ,צג'יר בן בנימין מחבר .ע"ץ החיים  ... :כולל חידושים ורמזים באיזה פסוקי תורה  ...על
דברי רז"ל מיוסדים  ...נלוה עמו קונטריס דרכי ציון בלשון ערבית / ...ממני ...צג'ייר עשוש...
ג'רבה  :דפוס  B. Haddad,תשכ"ה) 002450596( .
תנ"ך .תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

T278קצנ.אמ תשע"ז
קצנלנבויגן ,שאול בן מאיר מחבר .אמרי שאול  :ליקוטי תורה ע"ד דרוש על סדר פרשיות התורה /
שנשמעו מפ"ק ...מו"ה שאול הלוי קאצינעלענבויגין ,אבדק"ק קאברין ; וגם הרבה דברים בשם
אביו ...מו"ה מאיר הלוי עפשטיין ,מ"צ דק"ק ווילנא .בני ברק  :וילמן ,תשע"ז)002449170( .
קצנלנבויגן ,שאול בן יוסף.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278רבי.רנ תשע"ז
רבינוביץ ,אהרן בן ישראל נתן מחבר .רינת התורה  :על חמשה חומשי תורה  /אהרן רבינוביץ...
[רנת התורה] .ירושלים  :אהרון רבינוביץ[ ,תשע"ז]) 002441359( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278רזא.מי תשס"ט
רזאל ,מיכה בן מרדכי .מי כמכה לתורה ולמועדים  :קנטרס טיוטה להערות  ... /מיכה בן מרדכי
הלוי רזאל -רוזלאר .עם הערות הנאדר בקודש  /לבני ר' יהודה מרדכי הלוי ,וחדושי הנורא תהלת /
לבני ר' אהרן יוסף הלוי ,והארות העשה פלא  /לבני  ...ר' יונתן עדי הלוי[ .מי כמוך לתורה
ולמועדים] .מהד' ב ..ירושלים  :מ .רזאל ,תשס"ט [) 002440880( .]2008
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278שני()7דר תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' .דרכי החיים  :עצות והדרכות בחיי היום יום
ובעבודת השם  /מכבוד ...אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסאהן מליובאוויטש ; מלוקט מסדרת
'אגרות קודש' לפי פרשיות התורה .ברוקלין  :קרני הוד תורה ,מערכת אוצר החסידים ,תשע"ז
)002449272( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
אלקים  --עבודה ואהבה בחסידות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417לוי.עב תשע"ו
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ו ..בואברן ..תהלים  :עם פירוש עבודת עבודה  /אשר זכינו לשמוע מאת ...
מרן משולם פייש סג"ל לאווי ,אבדק"ק טאהש .קרית טאהש  :מכון עבודת הלוים, Monroe,
תשע"ו )002440174( .'16
טוש (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T467שנא.מג תשע"ז
תנ"ך ..איכה ..תשע"ז ..ראשון לציון ..מגילת איכה  :פירוש ישראלי חדש  :המגילה ורשמיה בארון
הספרים היהודי לדורותיו  /יאיר זקוביץ ,אביגדור שנאן ; סייעה בידם :מיטל בלומנטל גורדון.
[מגלת איכה] .ראשון לציון  :משכל ,תשע"ז [)002449278( .]2017
תנ"ך . --איכה  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .איכה  -- --איורים.
ספרייה :
Judaica

T487פינ.מע תשע"ז
תנ"ך ..אסתר ..תשע"ז ..ברוקלין ..מעינות הפשט  :מגילת אסתר  :עם פירוש רש"י ,עם הוספות
מכת"י ישן ,משנת ד' תתקצ"ג ,מרבי שלמה מווירצבורק ,פעם הראשונה שנראה לאור הדפוס ;
ועם ליקוט ...מעינות הפשט  ... :מספרי חסידות ,שנכתבו על דרך הפשט ... / ...לקטתי ...דוב הכהן
פינק . Brooklyn :דוב הכהן פינק ,שנת א'ו'ר ש'בע'ת' הימים [תשע"ז) ]. (002440188
ברקוביץ ,גיננדל
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T490.7אבר.מע תשע"ז()1
אברבנאל ,יצחק בן יהודה מחבר .מעייני הישועה  /שחיבר ...דון יצחק אברבנאל ; מתוקן לפי
דפוס ראשון ,עם שינוי נוסחאות ,עם ציון אלפי מקורות ,הערות ...ומבוא ,מאת אורן גולן ;
ובצירוף פתיחה ומפתחות ,מאת הרב משה צוריאל[ .מעיני הישועה] .אשקלון  :אורן גולן ,תשע"ז
)002448769( .2017
דניאל (אישיות תנכית)
אברבנאל ,יצחק בן יהודה.
תנ"ך -- .דניאל  -- --באורים.
תנ"ך . --דניאל  -- --בקרת ופרשנות.
מלכים ושליטים בתנ"ך  --כרונולוגיה.
בבל  --מלכים ושליטים.
איראן  --מלכים ושליטים.
יון  --מלכים ושליטים.
רומי  --מלכים ושליטים.
רבנים  --ספרד  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

תשל"חT41=914.6
תנ"ך ..תהלים ..מרתית ..תשל"ח ..תהלים = [Psalms, songs of David] / [edited by David
 S. David, [Moses Rohekar]. Bombay :תשל"ח  )002450605( .]1977ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
CD-2024
חפר ,מיכל -1963 ,מחבר מלחין .בה-בה באהבה [הקלטת שמע]  :מנגינות ,שירים ודיקלומים
לפעוטות( .ישראל)  :קטן-טון) 002446154( ]2002[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
שירי ילדים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה  --למוד והוראה (גיל הרך)
ספרייה :
Music Reading Room

CD-2025
גרמן ,יעל מחבר מלחין .בה-בה בעולם [הקלטת שמע]  :שירים ומנגינות לפעוטות  /יעל גרמן ,מיכל
חפר( .ישראל)  :קטן-טון) 002446155( 2010 ,
שירים ,עברית  --ישראל.
שירי ילדים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה  --למוד והוראה (גיל הרך)
ספרייה :
Music

REC. ISRAELI-106
שירת הנוער [הקלטת שמע]  :משירי תנועות הנוער  /עבודים :שייקה פייקוב[ .שירת הנער [הקלטת
שמע]]) 002449186( ]?-197[ ,Isradisc :Tel-Aviv .
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
תנועות נער  --ישראל  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room

DVD-M.D.CONGRESS-8
ביכורי מחקר [הקלטת וידאו]  :סטודנטים ובוגרים מציגים מפרי יצירתם המחקרית[ .בכורי
מחקר [הקלטת וידאו]][ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן ,המחלקה למוזיקה) 002449353( .2017 ,
תרפיה במוסיקה  --ארועים.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-107
להיטי הנח"ל [הקלטת שמע]  :שיריה המפורסמים ביותר של להקת הנח"ל .רמת גן  :הד ארצי,
[) 002450580( ]1965
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ישראל .צה"ל  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. JEWISH-107
מה אשיב לה' [הקלטת שמע]  :לייבל'ה השל שר משירי אביעזר וולפסון ומשה לאופר[ .מה אשיב
להשם [הקלטת שמע]]) 002450586( ]?-197[ ,Casseton :Jerusalem .
יהודים  --מוסיקה.
חזנות.
מוסיקה של בתי כנסת.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Cantors (Judaism) -- Sound recordings
.Synagogue music -- Sound recordings
ספרייה :
Music Reading Room

C-175
ניגוני הרבי נחמן מברסלב ותלמידיו מס[ 1 .הקלטת שמע] [נגוני הרבי נחמן מברסלב ותלמידיו
מספר [ 1הקלטת שמע]] .ירושלים  :גל פז) 002451844( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
חזנות.
ספרייה :
Music Reading Room

C-176
ניגוני הרבי נחמן מברסלב ותלמידיו מס[ 2 .הקלטת שמע] [נגוני הרבי נחמן מברסלב ותלמידיו
מספר [ 2הקלטת שמע]] .ירושלים  :גל פז) 002451845( ]?1980[ ,
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
חזנות.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-108
מסורי ,איתן -1950 ,מלחין ,מבצע .המון דברים [הקלטת שמע]  /איתן מסורי .חיפה  :התקליט,
) 002451847( 1979
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-109
ארגוב ,אלכסנדר מלחין .התרנגולים [הקלטת שמע]  :תכנית ב'  /המוסיקה לכל השירים נכתבה
ע"י אלכסנדר ארגוב[ .רמת גן]  :הד ארצי) 002452038( ]1963[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

M 25 B459P74
בן-יוחנן ,אשר .פרלוד וטוקטה  :פסנתר( .תל אביב)  :מכון למוסיקה ישראלית000204183( .1969 ,
)
ספרייה :
Music

M 25 B459R4
בן-יוחנן ,אשר .רשמים  :לפסנתר ( / )1976אשר בן-יוחנן( .תל אביב)  :מכון למוסיקה ישראלית,
) 000062633( .1987
ספרייה :
Music

M 25 B459T4
בן-יוחנן ,אשר מלחין .שלושה קטעים למתחילים  :לפסנתר ( / )1981אשר בן-יוחנן( .תל אביב) :
מכון למוסיקה ישראלית) 002451914( .1992 ,
ספרייה :
Music

M 52 B459D9
בן-יוחנן ,אשר מלחין .דיוקן  :לצ'לו סולו  /אשר בן-יוחנן[ .תל-אביב] [ :א .בן-יוחנן].]?--19[ ,
() 002451915
ספרייה :
Music

M 117 B459H5
בן-יוחנן ,אשר מלחין .רגשות גנוזים  :לנבל  /אשר בן-יוחנן[ .תל-אביב] [ :א .בן-יוחנן].]?--19[ ,
() 002451923
ספרייה :
Music
]M 557 B459W6[IMI
בן-יוחנן ,אשר מלחין .חמישיה לכלי נשיפה של עץ ( / )1985אשר בן-יוחנן( .תל אביב)  :מכון
למוסיקה ישראלית) 002451680( .1992 ,
ספרייה :
Music

M 662 B459C43
בן-יוחנן ,אשר .מוסיקה קמרית לשישה כלים  /אשר ב-יוחנן[ .מוסיקה קאמרית לששה כלים]( .תל
אביב)  :מכון למוסיקה ישראלית) 000031913( .1984 ,
ספרייה :
Music

M 1045 B459F4
בן-יוחנן ,אשר מלחין .פתיחה חגיגית  :לתזמורת ( / )1957אשר בן-יוחנן( .תל אביב)  :מכון
למוסיקה ישראלית) 002451927( .1975 ,
ספרייה :
Music

M 1045 B459M8
בן-יוחנן ,אשר מלחין .מוסיקה לתזמורת / 1967 ,אשר בן-יוחנן[ .מוסיקה לתזמרת[ .]1967 ,תל-
אביב] [ :א .בן-יוחנן]) 002451949( 1967 ,
ספרייה :
Music

M 1045 B459T6
בן-יוחנן ,אשר מלחין .שני פרקים לתזמורת  /אשר בן-יוחנן[ .שני פרקים לתזמרת][ .תל-אביב] :
[א .בן-יוחנן]) 002451925( .]1959[ ,
ספרייה :
Music Reading Room

M 1142 B459C65
בן-יוחנן ,אשר .קונצ'רטינו לכלי קשת ( / )1973אשר בן-יוחנן( .תל אביב)  :מכון למוסיקה
ישראלית) 000064846( .1977 ,
ספרייה :
Music

M 1613 B459M6
פסיפס  :לסופרן ועשרה מנגנים ( / )1971אשר בן-יוחנן ; מילים :א.א .קמינגס( .תל אביב)  :מכון
למוסיקה ישראלית) 000062643( .1978 ,
ספרייה :
Music

M 1620 B459T4
בן-יוחנן ,אשר מלחין .שלושה שירים ללא כותרת  :לסופרן ולפסנתר  /אשר בן-יוחנן ; מילים מאת
יערה בן-דוד ,מתוך ספר השירים "חיוג לילי" ([ .)1982תל אביב] [ :א .בן-יוחנן].]1983[ ,
() 002451916
ספרייה :
Music Reading Room

M 1621 B459F6
בן-יוחנן ,אשר מלחין .ארבעה שירי קיץ  :לבריטון ולפסנתר ( / )1974אשר בן-יוחנן ; מלים :ט.
כרמי( .תל אביב)  :מכון למוסיקה ישראלית) 002451951( .1987 ,
ספרייה :
Music

M 1621 B459Z5
בן-יוחנן ,אשר מלחיןִ .צפֵּ יָה  :שיר לסופרן ולפסנתר  /אשר בן-יוחנן ; מילים :משה טבנקין[ .תל-
אביב] [ :א .בן-יוחנן]) 002451682( .]?--19[ ,
ספרייה :
Music Reading Room

M 1810 D58V4
דיבון ,שלום 1942-2015 ,מלחין .ואלה המראות  :מיצירתו של דב (דובי) אהרוני ז"ל  /עורכים :דב
(דובי) אהרוני ; פנינה אהרוני ; רועי אהרוני ; אפרת נווה ; נאוה לוק .ישראל [ :מוציא לאור לא
ידוע] 2016 ,תשע"ז () 002452066
ספרייה :
Music

M 1811.1 B459M5
בן-יוחנן ,אשר מלחין .מזמור לירושלים  :למקהלה מעורבת ללא ליווי ( / )1954אשר בן-יוחנן( .תל
אביב)  :מכון למוסיקה ישראלית) 002451950( .1989 ,
ספרייה :
Music

ML 27 I75M55
[מֹלא]( .תל אביב) [ :מועדון מלוא]) 002449355( 1965 ,
מלוא ִ .1962-1965 :
ספרות ישראלית  --אגדות (ג בקובוץ)
ספרייה :
Music Reading Room

ML 27 I483V4 no.6
 .אגוד הקומפוזיטורים בישראל .הועידה השנתית הששית  :שבוע המוסיקה הישראלית ,כ"ה
כסלו תשכ"ו  -ט' טבת תשכ"ו 19 ,דצמבר  1 - 1965לינואר [ .1966תל-אביב]  :אגוד
הקומפוזיטורים בישראל) 002449358( .1965-1966 ,
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
.Music -- Israel (State) -- History and criticism
ספרייה :
Music

ML 27 I483V4 no.8
 .אגוד הקומפוזיטורים בישראל .הועידה השנתית השמינית  :שבועי מוסיקה ישראלית ,י"ז בכסלו
 ט' בטבת תשכ"ח[ .10.1.1968 - 19.12.1967 ,תל-אביב]  :אגוד הקומפוזיטורים בישראל1967- ,) 002449359( 1968
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
.Music -- Israel (State) -- History and criticism
ספרייה :
Music

ML 42 I39C65 1968
 .אגוד הקומפוזיטורים בישראל .סדנת המלחין .תל-אביב  :הפסטיבל הישראלי .קרן התרבות
אמריקה-ישראל .אגוד הקומפוזיטורים בישראל) 002449337( 1968 ,
קונצרטים (מוסיקה)
מוסיקה  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

ML 60 B37Y67
בר ,יורם 1966-1995 ,מחבר .יורם בר [ .31.3.1995 - 10.1.1966 :ירושלים] [ :מוציא לאור לא
ידוע][ ,תשנ"ז]) 002447993( .
מוסיקת רוק  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
אמנות ,בקרת  --ישראל.
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Music

ML 125 I87M8 1970
 .המועצה הצבורית לתרבות ולאמנות .מרכז המוסיקה הישראלית .מוסיקה ישראלית  :סרטים
מוקלטים ותקליטים  -רשימה מעודכנת עד מרץ  .1970תל אביב  :מרכז המוסיקה הישראלית ליד
המועצה הצבורית לתרבות ולאמנות) 002449332( .1970 ,
מוסיקה  --ישראל  --ביבליוגרפיה.
ספרייה :
Music Reading Room

ML 410 S38S28
שאופלר ,רוברט הייבן 1879-1964 ,מחבר .שוברט  /רוברט הייבן שאופלר ; עברית :בנימין
חיימירון .תל-אביב  :לדורי ,תשט"ו ) 002449294( 1965
שוברט ,פרנץ.
ספרייה :
Music

MT 27 H44B4
CD-4023
חפר ,מיכל -1963 ,מחבר מלחין .בה בה בשיר  :ספר הדרכה  :שירים ,דיקלומים ופעילויות לגיל
הרך בהשראת תאוריית "החשיבה המוסיקלית"  /מיכל חפר ,אילאיל קרן( .ישראל)  :קטן-טון,
) 002446153( 2003
מוסיקה  --למוד והוראה (גיל הרך)
ספרייה :
Music Reading Room

