
 2017יוני  –פריטים חדשים 
 

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

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 

 
 

אביב : אותפז, תש"ל -לנדאו, אלי מחבר. סואץ, אש על המים ]משאב אלקטרוני[ / אלי לנדאו. תל
1970( .002447894 ) 

 .תעלת סואץ --מצרים  -- 1969-1970 ,מלחמת ההתשה

 .היסטוריה צבאית --תעלת סואץ )מצרים( 

 

 

מופיע לזכרו של מהנדס פ. י. פיאטלי /  :ברום שחקים ]משאב אלקטרוני[ : מאסף לעניני תעופה 
 ( 002447909. )1960מערכות, תש"ך  : [העורכים: דוד אביר וגרשון ריבלין. ]ישראל

 פיטלי, פידיה יעקב

 .מאמרים -- תעופה

 

 

ר ; עורך אחראי: דב איכנולד. יפתח ספקטו / [ספקטור, יפתח מחבר. רם וברור ]משאב אלקטרוני
 ( 002447918) .2008אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, -תל

 ספקטור, יפתח

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסי קרב 

 .ישראל --מרי אזרחי 

 .הבטים מוסריים ואתיים --מלחמה 

 

 
ישות לרשת למקבלי קצבת נכות ]משאב אלקטרוני[ / רוית נג -אפרתי, רוית מחבר. גולשים נגישים 

ירושלים : המוסד לביטוח לאומי,  ..Ravit Efrati, Edith Manny-Ikan .איקן-אפרתי, עידית מני
 ( 002447959. )2017קרן מפעלים מיוחדים, תשע"ז  -אגף הקרנות 

 .ישראל -- אתרים באינטרנט נגישים למגבלים

 .ישראל --מקבלי קצבאות 

 

 

דו"ח מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש  .רועה, דיויד מחבר
דיויד רועה, מרק גלקופף. ]דו"ח מחקרי משלב ומסכם לתכניות שקום  / []משאב אלקטרוני

 -משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות ]תעסוקתי בבריאות הנפש 
 ( 002447965. )2017תשע"ז  ,וחדיםקרן מפעלים מי

 .ישראל --בריאות הנפש, שרותים 

 .ישראל -- שקום --חולי נפש 

 .ישראל --תעסוקה  --חולי נפש 

 

 

מחבר. מסדר האבירים האחרון ]משאב אלקטרוני[ : אסטרטגיה אווירית  -1944 ,גורדון, שמואל
 ( 002447980. )1998אביב : רמות, אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ח -שמואל גורדון. תל / מודרנית

 .לחמה אוירית

 

 

 



אבנרי, אריה מחבר. שמים בוערים ]משאב אלקטרוני[ : חיל האוויר במלחמת יום הכפורים / 
 ( 002447982) .[1975] ,אביב : ספרית מדים-אריה אבנרי. תל

 ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .מבצעים אויריים --יום הכפורים  מלחמת

 

 
מחבר. שמור מתחמי תעשייה היסטוריים ]משאב אלקטרוני[ : הערכים  -1980הולנברג, רוני, -לפר

והפיתוח / רוני לפר הולנברג. ]שמור מתחמי תעשיה היסטוריים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002448036) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -יטת בראוניברס

 .ישראל --שמור ושחזור  --אזורי תעשיה 

 .ישראל --שמור ושחזור  --מבנים היסטוריים 

 .ישראל --שמור ושחזור  --אתרים היסטוריים 

 .שמור ושחזור --בנינים ומבנים  --ישראל 

 

 
ם למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל ]משאב אלקטרוני[ / ללום, יגאל מחבר. קווי

יגאל ללום. ]קוים למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002448052. )2015תשע"ה  ,אוניברסיטת בר אילן

 .השקפה על משפט עברי --עמיאל, משה אביגדור 

 .המחלקה לתלמוד --דות לתאר שלישי עבו --אילן -אוניברסיטת בר

 

 
ונותן על התנהגותו ועל התנהגות -מחבר. השפעת אמונותיו החבויות של הנושא -1983מוזס, גל, 

מאת: גל מוזס. רמת גן : אוניברסיטת בר  / [הצד השני במהלך המשא ומתן ]משאב אלקטרוני
 ( 002448075. )2016אילן, תשע"ו 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --בודות לתאר שלישי ע --אילן -אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --משא ומתן 

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --תקשרת בין אישית 

 .יעילות עצמית

 

 

ורוניק מוטייה ; תרגמה  מבוא קצר מאוד / : [מוטיה, ורוניק מחבר. מיניות ]משאב אלקטרוני
 ( 002448077. )2014מאנגלית: אדרה חתומי. ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ד 

 .מין

 .היסטוריה --מין 

 .נשים וארוטיקה

 .הבטים פוליטיים --מין 

 

 
 

  



טז(: ניתוח ספרותי על פי תורתו -מחבר. סיפור שמשון )שופט' יד -1965 ,בליבין, ביאנה
טז(: -בחטין ]משאב אלקטרוני[ / ביאנה בליאבין. ]ספור שמשון )שופט' ידהפוליפונית של מיכאל 

 : נתוח ספרותי על פי תורתו הפוליפונית של מיכאיל בחטין ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 ( 002448106. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

 (שמשון )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות --מיכאיל מיכאילוביץ'  ,בחטין

 .המחלקה לתנ"ך -- עבודות לתאר שני --אילן -יברסיטת בראונ

 .בקרת ופרשנות -- --טז -שופטים. פרק יג --תנ"ך. 

 .בקרת ספרותית -- --טז -שופטים. פרק יג -- .תנ"ך

 

 
חיל האויר ]משאב אלקטרוני[ / כיתוב ועריכה משה הדר, יהודה עופר ; עיצוב ועריכה גרפית אחים 

 ( 002448110. )1971אנגלית: רוברט גרי. ]ישראל[ : משרד הבטחון ; מפקדת חיל האויר,  ; שמיר

 .היסטוריה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

Israel. Hel ha-avir -- History. 

Israel. Hel ha-avir -- Pictorial works. 

 .חמר מאיר -- ישראל. צה"ל. חיל האויר

 

 

-גיורא רום ; עורכת הספר: טלי וישנה. תל / []משאב אלקטרוני רום, גיורא מחבר. צבעוני ארבע
 ( 002448118) .2008אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 רום, גיורא

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- טיסי קרב

 .ישראל --שבויי מלחמה 

 

 

טרוני[ : סיפורים של טייס מיראז' / איתמר איתמר מחבר. שעה שש כרגיל ]משאב אלק ,נוינר
 ( 002448132. )1990גן[ : כנרת, -רמת] .נוינר

 נוינר, איתמר

 .ביוגרפיה -- ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .ישראל --טיסי קרב 

 

 
 

  



מחבר. חגים ומנהגים המשותפים לשלוש הדתות ]משאב אלקטרוני[ / מאיה  -1978יששכר, מיה, 
ם המשתפים לשלוש הדתות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר יששכר. ]חגים ומנהגי

 ( 002448135) .2017אילן, תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .מועדים

 .חגים

 .הוי ומנהגים --יהודים 
 הוי ומנהגים --נוצרים 

 .הוי ומנהגים --מסלמים 

 .נשים ביהדות

 .נשים בנצרות

 .נשים באסלאם

 .עליה לרגל

 .צלינים וצלינות נוצריים

 .צלינים וצלינות מסלמיים

 .יהדות --הבטים דתיים  --בגוד ולבוש 

 .נצרות -- הבטים דתיים --בגוד ולבוש 

 .אסלאם --הבטים דתיים  --בגוד ולבוש 

 

 

הרשלום. מהדורה שניה  אברהם מחבר. חיים מן האפר ]משאב אלקטרוני[ / אברהם ,הרשלום
 ( 002448144. )1994אביב : מלוא, -תל ..מורחבת

 .ביוגרפיה --נצולי שואה 

 .ספורים אישיים --פולין  --שואה 

 

 
מחבר. סיפורי המחלה של נשים אשר עברו אירוע לב ומתמודדות עם הפרעת  -1982פולק קרן, 

רי המחלה של נשים אשר עברו ארוע קרן פולק. ]ספו / [דחק פוסט טראומטית ]משאב אלקטרוני
לב ומתמודדות עם הפרעת דחק פוסט טראומטית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 

 ( 002448170. )2016אילן, תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --מחלות לב אצל נשים 

 .פסיכולוגיה --חולים  --מחלות  --לב 

 .פסיכולוגיה --חולים  --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות 

 .התמודדות נשים עם לחץ נפשי

 
ספרי לבין מידת השיפור של -מחבר. הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית -1982אבן, אורי, 

משאב ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות ]
ספרי לבין מדת השפור של ההשגים -אלקטרוני[ / אורי אבן. ]הקשר בין סגנון נהול ואקלים בית

במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות ]משאב 
 ( 002448174) .2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל --בתי ספר, נהול וארגון 

 .ישראל --בתי ספר, אוירה 

 .מתמטיקה --חנוך מיחד 

 .למוד והוראה --מתמטיקה 

 .ישראל --השגים למודיים 

 .ישראל --חנוך  --ילדים בעיתיים 

 .הפרעות התנהגות אצל ילדים

 .הפרעות התנהגות בגיל התבגרות



 

 
/  1948יצחק, רונן מחבר. שותפות ועוינות ]משאב אלקטרוני[ : עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 

[ : משרד רונן יצחק ; עריכת לשון: זהבה כנען. ]שתפות ועוינות ]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב
. 2006הביטחון : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ז 

(002448190 ) 

 1882-1951מלך ירדן,  ,עבדאללה
 ירדן )מדינה(. הלגיון הערבי

 .השתתפות ירדנית --מלחמת הקוממיות 

 .1948-1949 --היסטוריה  --ישראל 

 

 
]משאב אלקטרוני[ / עורכת: ענת זוהר. ירושלים : הוצאת  למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך

 ( 002448191ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ז. )

 .למידה בדרך החקר

 .ישראל --אינטרנט בחנוך 

 .ישראל --הוראה בסיוע מחשבים 

 (למוד והוראה )תיכוני --מדע 

 

 
ם ]משאב אלקטרוני[ : החברה היהודית באימפריה נאה, ירון מחבר. יהודים בממלכת הסולטני-בן

נאה. ]יהודים בממלכת הסלטאנים ]משאב אלקטרוני[[. -ירון בן / העות'מאנית במאה השבע עשרה
 ( 002448192ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ז. )

 .17-המאה ה --היסטוריה  -- תורכיה --יהודים 

 .תורכיה --י יהודי ארגון קהלת

 .מצב חברתי -- תורכיה --יהודים 

 .1288-1918 ,האימפריה העותומנית --היסטוריה  --תורכיה 

 

 
ויגוצקי, לב מחבר. חשיבה ודיבור ]משאב אלקטרוני[ / לב ויגוטסקי ; עורכת המהדורה העברית: 

שאב אלקטרוני[[. פרידגוט ; תרגמה מרוסית: רחל גילבאום. ]חשיבה ודבור ]מ-בלה קוטיק
 ( 002448193ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ז. )

 .ז'ן ,פיז'ה

 .פסיכולינגויסטיקה

 .מחשבה וחשיבה

 .קוגניטיביות אצל ילדים

 .לשון -- ילדים

 .רכישת לשון

 .פסיכולוגיה של ילדים

 

 

ודית בעת החדשה ]משאב אלקטרוני[ / זאב מחבר. הרמנויטיקה במחשבה היה -1921 ,לוי, זאב
הרמנוטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה ]משאב אלקטרוני[[. ]חיפה[ : הוצאת הספרים ] .לוי

של אוניברסיטת חיפה, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 
 ( 002448194) .תשס"ו

 .הרמנוטיקה

 .יהדות --הבטים דתיים  --הרמנוטיקה 

 .19-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 

 



 
אורתודוקסייה יהודית ]משאב אלקטרוני[ : היבטים חדשים / בעריכת: יוסף שלמון, אביעזר 

רביצקי ואדם פרזיגר. ]אורתודוקסיה יהודית ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש 
 ( 002448195) .סיטה העברית, תשס"וי"ל מאגנס, האוניבר

 1904-1998כץ, יעקב, 

 .אורתודוקסים

 .היסטוריה -- אורתודוקסים

 

 
איזר, וולפגנג מחבר. מעשה הקריאה ]משאב אלקטרוני[ : תאוריה של תגובה אסתטית / וולפגנג 

רסיטה ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניב .איזר ; תרגמה מאנגלית: אביבה גורן
 ( 002448196העברית, תשס"ו. )

 .קוראים, תגובה ובקרת

 .תאוריות -- היסטוריה ובקרת --ספרות 

 

 

משאב אלקטרוני[ : היישוב לנוכח שואה ]מחבר. ומספסל הלמודים לקחנו  -1958דר, יעל, 
יעל דר. ירושלים : הוצאת  / 1948-1939 ,ישראלית-ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ

מכון אשכול, האוניברסיטה העברית, תשס"ו.  : ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ספרים
(002448197 ) 

 .היסטוריה ובקרת -- ספרות ילדים ישראלית

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ילדים ונער  --שואה 

 .שואה בספרות

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ילדים ונער  --מדינה בדרך  --היסטוריה  --ישראל 

 .לאמיות יהודית בספרות

 .היסטוריה ובקרת -- ספרות ילדים ונער --מלחמות  --ישראל 

 

 
עמוס ; )תרגמה -עמוס, דן מחבר. הספרות העממית היהודית ]משאב אלקטרוני[ / דן בן-בן

ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית,  .(אילן-מאנגלית: רותי בר
 ( 002448199תשס"ו. )

 .היסטוריה ובקרת --ספרות עממית יהודית 

 .פולקלור -- יהודים

 

 
הורוביץ. -פנטום בפוליטיקה ]משאב אלקטרוני[ : ישראל ומשאל העם / עורכת: דנה אריאלי

ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, 
 ( 002448200תשס"ו. )

 .משאלי עם

 .ישראל --משאלי עם 

 .ישראל --טיה דמוקר

 .פוליטיקה וממשל --ישראל 

 

 
 

  



לוי, ארנה מחבר. זהויות במדים ]משאב אלקטרוני[ : גבריות ונשיות בצבא הישראלי / -ששון
לוי. ]זהיות במדים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, -אורנה ששון

ה העברית בירושלים :, תשס"ו. האוניברסיטה העברית : מכון לוי אשכול, האוניברסיט
(002448201 ) 

 .הבטים סוציולוגיים -- ישראל. צה"ל

 .ישראל --כחות צבאיים וחברה 

 .ישראל -- סוציולוגיה צבאית

 .פסיכולוגיה --ישראל  --חילים 

 .ישראל --גבריות 

 .ישראל -- זהות מגדרית

 .פסיכולוגיה --ישראל  --חילות 

 .ישראל -- נשיות

 

 

משאב אלקטרוני[ : חנויות ספרים יהודיות ]מחבר. בחנותו של מוכר הספרים  1962כהן, חגית, 
במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה / חגית כהן. ירושלים : הוצאת ספרים 

 ( 002448202) .ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ג

 .19-המאה ה --יה היסטור --אירופה המזרחית  --חניות ספרים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --אירופה המזרחית  --מוכרי ספרים יהודיים 

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

 .19-המאה ה --היסטוריה  --אירופה המזרחית  --ספרים וקריאה 

 

 
כסלו / אריה עוז ; עריכה ]משאב אלקטרוני[ : תשרי, חשוון,  - - -עז, אריה מחבר. שמע ישראל 

 ( 002448225. )2012ועימוד: נחמה אלמוג. מהדורה שניה.. יהוד מונוסון : אופיר ביכורים, תשע"ב 

 .עז, אריה

 (אל על )חברה

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסי קרב 

 .ביוגרפיה -- ישראל --טיסים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --נצולי שואה 

 .ביוגרפיה -- ילדים בשואה

 .הולנד --ים מסתרים בשואה ילד

 (חברה)אל על 

 

 
טייס, לוחם ומפקד, איש ישר עד  -אבני גזית ]משאב אלקטרוני[ : יד לפועלו של אל"מ שעיה גזית 

 ( 002448235. )2007עמותת חיל האויר,  : [כאב, אדם / עורך: עודד מרום. ]ישראל
 גזית, שעיה

 .ביוגרפיה -- ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .ביוגרפיה --ישראל  --קרב  טיסי

 

 

פנינה מחבר. נתיב הנשר בשמיים ]משאב אלקטרוני[ : טייסי הפלמ"ח מספרים  ,ירחמי
/ פנינה ירוחמי ; ערך: אלי שילר. ]נתיב הנשר בשמים ]משאב  1948תש"ח/ - 1943תש"ג/

 ( 002448237. )2012ירושלים : אריאל,  .[[אלקטרוני
 פלמ"ח. מחלקת הטיס

 .סים ישראלייםכתבי טי

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר. טיסת הגליל 

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר. טיסת הנגב 

 .ביוגרפיה -- ישראל --טיסים 



ליפסקר, אבידב מחבר. שירת יצחק עגן ]משאב אלקטרוני[ : אקולוגיה ספרותית בשנות השלושים 
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  .סקרוהארבעים בארץ ישראל / אבידב ליפ

 ( 002448238האוניברסיטה העברית, תשס"ו. )

 .בקרת ופרשנות --עגן, יצחק 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, שירה מודרנית 

 

 
בלום, בלהה מחבר. מחזאי מדבר עם בימאי ]משאב אלקטרוני[ / בלהה בלום. ירושלים : הוצאת 

 ( 002448240תשס"ו. ) ,האוניברסיטה העבריתספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 .איסכילוס

 .סופוקלס

 .אוריפידס

 .וילים ,שקספיר

 .איבסן, הנריק

 .גרסיה לורקה, פדריקו

 .ברכט, ברטולד

 .סמואל ,בקט

 .יונסקו, יוג'ין
 דרמה קלסית

 .ישראל --תיאטרון 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --תיאטרון 

 .ישראל --הפקה ובמוי  --תיאטרון 

 הצגה מודרנית -- דרמה יונית

 

 

חיל האויר במלחמת שלום הגליל / אריה  : [אבנרי, אריה מחבר. המהלומה ]משאב אלקטרוני
 ( 002448251. )1983רביבים,  : גן-אבנרי. ]המהלמה ]משאב אלקטרוני[[. רמת

 ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .מבצעים אויריים -- מלחמת שלום הגליל

 

 

משאב אלקטרוני[ : מסע של טייס מסוקים / אברהם ]י, אברהם, טיס מסוקים מחבר. טרפז פר
 ( 002448253. )1999פרי. רעננה : הד, 

 .ספרת --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסי קרב 

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסי מסוקים 

 

 
כון מצריכת אלכוהול ועישון על ידע, עמדות ברטוב, יעל מחבר. השפעת מסר קולי בנושא הסי

וכוונה התנהגותית בנשים הרות ]משאב אלקטרוני[ / יעל ברטוב. ]השפעת מסר קולי בנושא הסכון 
מצריכת אלכוהול ועשון על ידע, עמדות וכונה התנהגותית בנשים הרות ]משאב אלקטרוני[[. רמת 

 ( 002448254. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : גן

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

 .מערכות דאר קולי

 .מניעה -- שתיה של משקאות אלכוהוליים

 .מניעה --עשון 

 .בריאות והיגינה --נשים הרות 

 .עמדות -- נשים הרות

 .הבטים פסיכולוגיים --פרסמת 

 .בריאות, חנוך של נשים



ני נוער בתנועת נוער הצופים ]משאב אלקטרוני[ : הקשר בין רמת מחבר. ב -1983סלטי, נורית, 
החשיפה לטרור 'במבצע עמוד ענן', הערכה העצמית ורשתות תמיכה חברתיות לבין מצוקה פוסט 

טראומטית / נורית סלטי. ]בני נער בתנועת נער הצופים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002448255) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 .ישראל --הבטים פסיכולוגיים  --תנועות נער 

 .הפרעות בגיל ההתבגרות ,לחץ פוסט טראומתי

 .פסיכולוגיה -- ישראל --חולים  --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .הבטים פסיכולוגיים -- 2012עמוד ענן, מבצע 

 .ישראל --הצופים )תנועת נער( 

 .הערכה עצמית

 .ישראל --הבטים פסיכולוגיים  --רשתות חברתיות 

 

 

משאב אלקטרוני[ : אנציקלופדיה לצבא ולבטחון / יועץ ראשי: מרדכי גור ; עורכים: ]צה"ל בחילו 
 : [אביב-שיף ; עורך צילומים: משה מילנר. ]תליעקב ארז, אילן כפיר ; עורך אחראי: יהודה 

 ( 002448256. )-1981רביבים, 
 ישראל. צה"ל

 

 

מחבר. הקשר בין שליטה פסיכולוגית של מורים לבין שינויים במוטיבציה  -1986מיכל,  ,אבן-הר
אבן. ]הקשר בין שליטה -של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הביניים ]משאב אלקטרוני[ / מיכל הר

משאב ]יכולוגית של מורים לבין שנויים במוטיבציה של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הבינים פס
 ( 002448260. )2016אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 (פסיכולוגיה)שליטה 

 (צפיה )פסיכולוגיה

 .( בגיל ההתבגרותהנעה )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מורים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --תלמידי בתי ספר יסודיים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --תלמידי חטיבות בינים 

 .ישראל --תלמידים, הסתגלות 

 

 
אבנרי, אריה מחבר. היום הקצר ביותר ]משאב אלקטרוני[ : סיפור הנצחון המופלא של חיל 

 ( 002448263. )1967אביב : י. גוטמן, -הישראלי / אריה אבנרי. מהדורה שלישית.. תלהאוויר 
 ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .מבצעים אויריים --מלחמת ששת הימים 

 

 

מחבר. נכסי מורשת ביטחון בנויה במרחב צבאי וניהולם ע"י רשויות הצבא  -1980יאיר,  ,ורון
י מורשת בטחון בנויה במרחב צבאי ונהולם ע"י רשיות הצבא משאב אלקטרוני[ / יאיר ורון. ]נכס]

 ( 002448264. )2016]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .נהול --צה"ל  .ישראל

 .היסטוריה --ישראל  --מחנות צבא 

 .ישראל --שמור ושחזור  --יים אתרים היסטור

 .ישראל -- שמור ושחזור --מבנים היסטוריים 

 



 

בהתפתחות  axonal pathfinding -האינטראקטור שלו, ו ,Teneurins .מחבר -1993חן, אוריה, 
 axonal -האינטראקטור שלו, ו ,Teneurins] .עוברית בדרוזופילה ]משאב אלקטרוני[ / אוריה חן

pathfinding משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, ]תפתחות עברית בדרוזופילה בה
 ( 002448266. )2016תשע"ז 

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

 .מחקר --זבוב החמץ 

 

 

עובדת  IKEA האם טכניקת פתיחת הארנק של רשת - 'open wallet' online .סלמניה, חן מחבר
האם טכניקת  - 'open wallet' online] .גם ברכישות מקוונות? ]משאב אלקטרוני[ / חן סלמניה

עובדת גם ברכישות מקונות? ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן :  IKEA פתיחת הארנק של רשת
 ( 002448268) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .צרכנים, התנהגות

 .קניות מקונות

 .שווק באינטרנט

 (כלכלה)צריכה 

 (איקאה )חברה

 

 
מחבר. פרקים לקסיקוגראפיים בחלק הראשון של 'מורה הנבוכים' והקשרם  -1949אפרתי, שאול, 

הראשון  מאת: שאול אפרתי. ]פרקים לקסיקוגרפיים בחלק / [ל'סתרי תורה' ]משאב אלקטרוני
של 'מורה הנבוכים' והקשרם ל'סתרי תורה' ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, 

 ( 002448270) .2016תשע"ז 

 .לשון, סגנון --משה בן מימון.. מורה נבוכים 

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

 .חבורים קדומים -- מלונים --עברית, לשון חכמים 

 .קבלה
 

 

 .C ב IRE-1 ER stress בקרת תוחלת החיים על ידי חיישן ה .מחבר -1989גלושנקוב, דיאנה, 

elegans [משאב אלקטרוני] / דיאנה גלושנקוב. ]בקרת תוחלת החיים על ידי חישן ה IRE-1 ER 

stress ב C. elegans [רמת גן : אוניברסיטת בר אילן .]]2016, תשע"ז משאב אלקטרוני .
(002448272 ) 

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

 .מחקר --קינורהבדיטיס אלגנס 

 .תוחלת חיים

 

 

ארצישראלים בשירות חיל התעופה  : [שביט, יוסף מחבר. מתנדבים בכחול ]משאב אלקטרוני
 -טרוני[[. ]תל אביב[ : משרד הבטחון המלכותי / יוסף שביט. ]מתנדבים בכחל ]משאב אלק

 ( 002448282. )1995ההוצאה לאור, תשנ"ה 

 .ביוגרפיה --בריטניה. חיל האויר המלכותי 

 .ישראל --השתתפות יהודים  -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 
 

  



 
-שלום, דני מחבר. פרשי האויר מעל ארץ הקודש ]משאב אלקטרוני[ : לוחמה אוירית בשמי ארץ

דני שלום. ]פרשי האויר מעל ארץ הקדש ]משאב  / 1918-1914במלחמת העולם הראשונה  ישראל
 ( 002448286[. )2014באויר, פרסומי תעופה וחלל, ] : אלקטרוני[[. ראשון לציון

 .היסטוריה -- ישראל --לחמה אוירית 

 .מבצעים אויריים בריטיים -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .מבצעים אויריים גרמניים -- 1914-1918 ,מלחמת העולם

 .מבצעים אויריים -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .מבצעים אויריים תורכיים -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .ישראל -- 1914-1918 ,מלחמת העולם

 

 
. 1968אביב : אותפז, תשכ"ט -עפר, יוסף מחבר. מתא הטיס ]משאב אלקטרוני[ / יוסף עופר. תל

(002448293 ) 

 .יוסף ,עפר

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסים 

 

 
אוויר במלחמת -קפלנסקי, אדי מחבר. המעופפים הראשונים ]משאב אלקטרוני[ : אנשי צוות

העצמאות / אדי קפלנסקי; עורך והמלביה"ד: יהודה בורוביק. ]תל אביב[ : משרד הביטחון, 
 ( 002448298) .1993תשנ"ג 

 .סטוריההי --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .מבצעים אויריים --מלחמת הקוממיות 

Israel. Hel ha-avir -- History 

Israel-Arab War, 1948-1949 -- Aerial operations. 

 

 
שמעון, שני מחבר. משיקים ]משאב אלקטרוני[ : אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים -לוי

תיבה: שני לוי שמעון... הילי שמיר... עם קשיים ועם לקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת / כ
 ( 002448361ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך, ]תשע"ה[. )] .[אחרים 13-אפרת גליקמן ]ו

 .ישראל --שלוב מגבלים בחנוך 

 .ישראל --חנוך  --ילדים לקויי למידה 

 .ישראל --חנוך  --ילדים עם הפרעות קשב 

 

 
בחינת סוגיות של זהות, משמעות ושייכות בקרב  -ת משלהן" מחבר. "בי -1970פלג, אלונה, 

אימהות לסביות בישראל על רקע התזוזה מהשוליים החברתיים למרכז )ובחזרה?( / ]משאב 
בחינת סוגיות של זהות, משמעות ושיכות בקרב  - "אלקטרוני[ / מאת: אלונה פלג. ]"בית משלהן

החברתיים למרכז )ובחזרה?( ]משאב אמהות לסביות בישראל על רקע התזוזה מהשולים 
 ( 002448362. )2016תשע"ו  ,אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

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

 .פסיכולוגיה -- ישראל --אמהות לסביות 

 .זהות --ישראל  --אמהות לסביות 

 ()פסיכולוגיה משמעות

 (פסיכולוגיה חברתית)שיכות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --אמהּות 

 
 

  



 

משאב אלקטרוני[ / אסתי הוס. ירושלים : ]ספר -הוס, אסתי מחבר. יזמות הורים להקמת בתי
. 2011האוניברסיטה העברית בירושלים,  ,בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

(002448364 ) 

 .ישראל --מה חפשית יז

 .ישראל --השתתפות הורים  --חנוך 

 .ישראל --חנוך ומדינה 

 .ישראל --בתי ספר 

 .ישראל --בתי ספר, נהול וארגון 

 .ישראל --חנוך, הערכה 

 .ישראל -- שנוי חנוכי

 .בתי ספר פרטיים

 

 
]משאב  הנדין, אילה מחבר. השתלבות סטודנטים ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית

ירושלים[ : האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר ע"ש פדרמן ] .אלקטרוני[ / אילה הנדין
 ( 002448366. )2011למדיניות ציבורית וממשל : מכון פהר, 

 .האוניברסיטה העברית בירושלים

 .ישראל --סטודנטים ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --חנוך )גבה(  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --לשתינאים ערבים פ

 .ישראל -- הבטים חברתיים --חנוך גבה 

 .סטודנטים -- האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 
אליאס, נלי מחבר. שימושי תקשורת כאסטרטגיית השתלבות ]משאב אלקטרוני[ : המקרה של 

כאסטרטגית השתלבות ]משאב מהגרים מחבר העמים בישראל / נלי אליאס. ]שמושי תקשרת 
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, מכון  ,אביב-אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : אוניברסיטת תל
 ( 002448372) .2005 ,חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה

 .ישראל --אמצעי התקשרת ואינטגרציה חברתית 

 .אמצעי התקשרת ועולים

 .ישראל --אמצעי תקשרת עדתיים 

 .ישראל -- הבטים חברתיים --אמצעי התקשרת 

 .זהות עדתית --ישראל  --יהודי בריה"מ 

 .ישראל --אקולטורציה 

Ethnic mass media -- Israel. 

Mass media and immigrants -- Israel 

Jews, Russian -- Cultural assimilation -- Israel. 

 
 

  



 
טרוני[ : "חטיבה אנושית אחת, עם ישראל אחד" : קמה, עמית מחבר. השבט הצפוני ]משאב אלק

על כינון זהויות קיבוציות במכתבים למערכת "הארץ" / עמית קמה. ]תל אביב[ : אוניברסיטת תל 
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה  ,אביב

 ( 002448373) .2005 ,ופוליטיקה

 -- (1919הארץ )תל אביב. 

 .מכתבים למערכת

 .תל אביב --ישראל  --מדעי החברה( )קבוצות עלית 

 .הבטים חברתיים --ישראל  --עדתיות 

 .ישראל --כסוי בעתונות  --קטוב חברתי 

 .ישראל --זהות קבוצתית 

 .ישראל -- דעת קהל

 .הבטים חברתיים --עתונים ישראליים 

 

 
י טרור ]משאב אלקטרוני[ : אירועים אלמגור, רפאל מחבר. סיקור תקשורתי של מעש-כהן

אלמגור. ]סקור תקשרתי של מעשי טרור ]משאב -מדאיגים והצעה להנחיות / רפאל כהן
אביב, -אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל-אלקטרוני[[. תל

 ( 002448375) .2006הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, 

 .מצעי התקשרתטרוריזם וא

 .טרוריזם באמצעי התקשרת

 .כסוי בעתונות -- טרוריזם

 

 
-פרי, יורם מחבר. אין עם מי לדבר ]משאב אלקטרוני[ : מבט ביקורתי על הקשר פוליטיקה

אביב -אחרים[ ; עריכה ומבוא: יחזקאל רחמים. תל 6-ו]/ יורם פרי  12.1.2005תקשורת : יום עיון 
קולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, מכון חיים הרצוג לתקשורת, אביב, הפ-: אוניברסיטת תל
 ( 002448380) .2005חברה ופוליטיקה, 

 ( באמצעי התקשרת1978הסכמי קמפ דיויד )

 .ישראל -- תקשרת בפוליטיקה

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --אמצעי התקשרת 

 .ישראל -- אמצעי התקשרת ודעת קהל

 .ישראל --עתונאות 

 

 

דמוקרטיה, תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון ]משאב אלקטרוני[ :  .רניאל, יובל מחברק
גבולות חופש הביטוי של פלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השניה / יובל קרניאל. 

תקשרת ופוליטיקה בבית המשפט העליון ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב :  ,]דמוקרטיה
טה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, מכון חיים הרצוג לתקשורת, אביב, הפקול-אוניברסיטת תל

 ( 002448411. )2006חברה ופוליטיקה, 
 ישראל. בית המשפט העליון

 .ישראל -- חפש הדבור

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

 -2000אנתפאדה, 

 

 
בים ]משאב אלקטרוני[ : סוגיות בקרימינולוגיה / טננבוים, אברהם נ מחבר. על שוטרים וגנ

 ( 002448412. )2003אברהם נ. טננבוים. ]תל אביב[ : משרד הבטחון, תשס"ג 

 .קרימינולוגיה

 

 



ולנטין, אבי מחבר. שקרים שסיפרתי לעצמי ]משאב אלקטרוני[ / אבי ולנטין. ]שקרים שספרתי 
 ( 002448434. )1999אחרונות : ספרי חמד, אביב : ידיעות -תל .[[לעצמי ]משאב אלקטרוני

 .ספרת --הפרעות אכילה אצל נשים 

 

 
-מארק דופור-דרור, ז'ן מרק מחבר. הצמחים הפולשים בישראל ]משאב אלקטרוני[ / ז'אן-דופור

הגר לשנר. ]ירושלים[ : העמותה לשמירת טבע במזה"ת,  ,ספיר-אורי פרגמן -דרור ; עריכה מדעית 
 ( 002448445. )2010תש"ע 

 .ישראל --צמחים פולשים 

 .ישראל --צמחים אקזוטיים 

 .מדריכים -- צמחים פולשים

 .מדריכים --צמחים אקזוטיים 

 

 
קליאוט, נורית מחבר. מסגרות הבנה להיערכות לשינויי אקלים בישראל ]משאב אלקטרוני[ / 

ת לשנויי אקלים בישראל מאת: נורית קליאוט, שלומית פז ואורן קידר. ]מסגרות הבנה להערכו
 .2008]משאב אלקטרוני[[. ]חיפה[ : החוג לגאוגרפיה ולימוד סביבה, אוניברסיטת חיפה, 

(002448454 ) 

 .ישראל --שנויי אקלים 

 

 
/ ליקטו וערכו אליק אדלר, מירה פיין, דורית  2000ים וחופים ]משאב אלקטרוני[ : מאמרים 

 ( 002448455. )2000ביבה, אגף ים וחופים, ירושלים[ : המשרד לאיכות הס] .באום

 .ישראל --אקולוגיה ימית 

 .(הים התיכון )ישראל --זהום ים 

 .ישראל -- ביולוגיה ימית

 .ישראל --חופים 

 .ישראל --אקולוגיה חופית 

 .הבטים סביבתיים -- (הים התיכון )ישראל

 

 
/  1998קטרוני[ : תמונת מצב לשנת ונגר, אריה מחבר. זיהום אוויר מתחבורה בגוש דן ]משאב אל

אריה ונגר. ]זהום אויר מתחבורה בגוש דן ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : המשרד לאיכות 
 ( 002448456. )1999הסביבה, אגף איכות אוויר, מרכז ניטור אוויר )מנ"א(, תשנ"ט 

 .(אזור)תל אביב  --ישראל  --זהום  --אויר 

 .(אזור)תל אביב  --ישראל  --הבטים סביבתיים  --תחבורה 

 

 
מושל, אבי מחבר. שימוש וסחר בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון ]משאב אלקטרוני[ : חוברת 
מידע / כתבו אבי מושל, אייל ארבלי ; ערך אבי מושל. ]שמוש וסחר בחמרים הפוגעים בשכבת 

. 1998ת אויר, תשנ"ט האוזון ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המשרד לאיכות הסביבה, אגף איכו
(002448459 ) 

 .חמרים פוגעי אוזון

 .מניעה --פגיעה בשכבת האוזון 

 
 

  



 
מחבר. תגובת נחל צין התחתי לירידת מפלס ולבתימטריה המקומית של  1972דיויס, מיכאל נעם, 

אגם הלשון והתפתחות הנוף בערבה הצפונית בפלייסטוקן המאוחר ובהולוקן ]משאב אלקטרוני[ / 
ל דיוויס. ]תגובת נחל צין התחתי לירידת מפלס ולבתימטריה המקומית של אגם הלשון מיכא

 : והתפתחות הנוף בערבה הצפונית בפליסטוקן המאחר ובהולוקן ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002448463. )2007משרד התשתיות הלאומיות, המכון הגיאולוגי, תשס"ז 

 .צין, נחל --ישראל  --גאומורפולוגיה 

 .נחל ,צין --ישראל  --פלאוהידרולוגיה 

 .צין, נחל --ישראל  --גאולוגיה 

 .נחל ,צין

 

 
מחבר. תמורות נופיות במושבי השובל העירוני כפרי של צפון מטרופולין תל  -1976מתוקי, גל, -רגב

. 2016אביב ]משאב אלקטרוני[ / מאת: גל רגב מתוקי. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 
(002448488 ) 

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .גאוגרפיה היסטורית --אזור( )שרון  --ישראל  --מושבים 

 .(אזור)שרון  --ישראל  --נופים, אקולוגיה 

 

 
פול מחבר. פיתוח מולקולות ביפונקציונאליות בעלות פוטנציאל לטי -1979שליט, יצחק אלי, 

יצחק אלי שליט. ]פתוח מולקולות ביפונקציונליות  :במחלות ניווניות ]משאב אלקטרוני[ / מאת
משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, ]בעלות פוטנציאל לטפול במחלות נווניות 

 ( 002448491. )2015תשע"ה 

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

 .מולקולות

 (נוון )פתולוגיה

 .טפול -- פרקינסון, מחלה

 

 

בתהליכי ההכשרה ותנועה בתאי זרע  +Zn2 מחבר. מעורבות -1991פיטוסי, דבורה, -אלוש
בתהליכי ההכשרה ותנועה  +Zn2 מערבות] .פיטוסי-הומניים ]משאב אלקטרוני[ / דבורה אלוש

. 2016וניברסיטת בר אילן, תשע"ז א : בתאי זרע הומניים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן
(002448492 ) 

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

 .מחקר --תאי זרע 

 .כשר תנועה --תאי זרע 

 

 
מחבר. שיטור ואכיפת חוק בישראל וביהודה בתקופת המלוכה הישראלית  -1981משה, פרי, 

טור ואכיפת חק בישראל וביהודה בתקופת המלוכה הישראלית ]משאב אלקטרוני[ / פרי משה. ]ש
 ( 002448493. )2016תשע"ז  ,]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

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

 .משטרה בתנ"ך

 .אכיפת חקים בתנ"ך

 .היסטוריה -- המזרח התיכון --משטרה 

 .היסטוריה --המזרח התיכון  --פת חקים אכי

 .לפנה"ס 586- -- היסטוריה --ישראל 

 .662- -- היסטוריה --המזרח התיכון 

 



 
מחבר. מסורות הזיהוי של בעלי חיים ממחלקת היונקים במקרא ]משאב  -1968דין, אלישבע, 

יונקים במקרא אלקטרוני[ / מאת: אלישבע דיין. ]מסורות הזהוי של בעלי חיים ממחלקת ה
 ( 002448494. )2016תשע"ו  ,]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

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

 .בעלי חיים בתנ"ך

 .יונקים בתנ"ך

 .זהוי --בעלי חיים 

 .זהוי --יונקים 

 

 

שערורייה ראיתי בישראל" ]משאב אלקטרוני[ : הדיון הציבורי על " .ברמח -1991יגר, נעמה, 
התיקונים בדת במרכז אירופה בראשית המאה הי"ט / נעמה יגר. ]"שערוריה ראיתי בישראל" 

 ( 002448495. )2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .[[]משאב אלקטרוני

 .מחלקה לתולדות ישראלה --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .19-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --יהודים 

 .היסטוריוגרפיה --גרמניה  --יהודים 

 .חיי הדת --גרמניה  --יהודים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --רפורמים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  -- גרמניה --אורתודוקסים 

 

 
עלות מטפורות? ]משאב אלקטרוני[ : פסיכואנליזה כמקרה מחבר. כיצד פו -1963כספי, תאיר, 

 ( 002448508. )2015מבחן / מאת: תאיר כספי. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה 

 .בקרת ופרשנות --קלין, מלני 

 .בקרת ופרשנות --ויניקוט, דונלד וודס 
 בקרת ופרשנות --אוגדן, תומס 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --מטפורות 

 .שמושים תרפיים -- מטפורות

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 .אוצר מלים --פסיכואנליזה 

 

 
מחבר. עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על  -1970פרנקו, ציפי, 

עבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב ] .י ]משאב אלקטרוני[ / מאת: ציפי פרנקויסוד
. 2016רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  .[[תלמידי בית ספר על יסודי ]משאב אלקטרוני

(002448512 ) 

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

 .מח, המיספרות

 .בטים פסיכולוגייםה --מטפורות 

 .הבטים פסיכולוגיים --עבוד מידע אנושי 

 .קוגניטיביות בגיל ההתבגרות

 .פסיכולוגיה --תלמידי בתי ספר תיכוניים 

 (תיכוני)למוד והוראה  --גנטיקה 

 (למוד והוראה )תיכוני --ביולוגיה 

 (כתה יב )חנוך

 .תכניות התערבות

 



 
של החמרה והקלה בתולדותיהן של הרחקות בין איש  מחבר. מגמות -1957שפר, נעמי, -אנגלרד

שפר. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, -ואשתו הנדה ]משאב אלקטרוני[ / מאת: נעמי אנגלרד
 ( 002448514. )2016תשע"ו 

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

 .היסטוריה -- הלכה --טהרת המשפחה 

 .הקפדה במצוות

 

 

פניות בכינויי גוף שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית  .מחבר -1954שמעוני, מרלן, 
בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית" ]משאב אלקטרוני[ / מרלן שמעוני. ]פניות בכנויי גוף 

שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית" 
 ( 002448522. )2016משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]

 .המחלקה לתרגום וחקר התרגום --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 -- (בין הקירות )סרט קולנוע

 .קולנוע ולשון
 תרגומים לעברית --צרפתית 

 .תחביר -- צרפתית

 .תחביר --עברית 

 .חקר השיח --צרפתית 

 -- (יום החצאית )סרט קולנוע

 .חקר השיח --עברית 
 צורות פניה --צרפתית 

 .צורות פניה --עברית 

 .הבטים חברתיים --תרגום ופרשנות 
 

 

מחבר. בין נחל רבה לנחל שילה: תפרוסת היישוב הכפרי בתקופות  -1973 ,שדמן, עמית
לקטרוני[ / מאת: עמית שדמן. ההלניסטית, הרומית והביזנטית לאור חפירות וסקרים ]משאב א

]בין נחל רבה לנחל שילה: תפרסת הישוב הכפרי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית לאור 
 ( 002448525. )2016משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]חפירות וסקרים 

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

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

 .היסטוריה --שומרון )אזור(  --ישראל  -- התישבות

 .היסטוריה -- (שומרון )אזור --ישראל  --ישובים 

 .עתיקות --שומרון )אזור( 

 .לפנה"ס 168-לפנה"ס 332 --היסטוריה  --ישראל 

 .500-לפנה"ס 168 --היסטוריה  --ישראל 

 .70-636 -- היסטוריה --ישראל 

 
 

  



 
מחבר. אפגניסתאן כזירת התערבויות צבאיות ]משאב אלקטרוני[ : בחינת  -1985אליעז, יסמין, 

ההתערבויות של בריטניה, ברה"מ וארה"ב בממד ההשוואתי / יסמין אליעז. ]אפגניסטן כזירת 
. 2016וניברסיטת בר אילן, תשע"ז רמת גן : א .[[התערביות צבאיות ]משאב אלקטרוני

(002448528 ) 

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

 .2001מלחמת אפגניסטן, 

 .היסטוריה צבאית -- אפגניסטן

 .1979-1989כבוש סוביטי,  --היסטוריה  --אפגניסטן 

 -2001 --היסטוריה  --אפגניסטן 

 .פלישות --היסטוריה  --אפגניסטן 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --אפגניסטן 

 .פלישות --היסטוריה  --עיראק 

 .היסטוריה צבאית --עיראק 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --עיראק 

 

 

מגעים החשאיים בין ישראל ירדן על רקע מלחמת ששת הימים מחבר. ה -1988 ,ליבה, עמרי
 ( 002448580. )2016עומרי לייבה. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  / []משאב אלקטרוני

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 .1948-1967 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .מלחמת ששת הימים

 .יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי

 .מדיניות ממשלתית --יהודה, ושומרון 

 .(ירדן )מדינה --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל -- יחסי חוץ --ירדן )מדינה( 

 

 
מחבר. הממשל התאגידי בבנקאות אסלאמית ]משאב אלקטרוני[ :  -1980קריטנשטין, ערן, 

. אוניברסיטת בר אילן, 2016התנהלותו למול אתגרי העידן המודרני / ערן קריטנשטיין. תשע"ז 
 ( 002448582. )2015תשע"ו 

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 

 (ני בנקאות )אסלאםדי

 .אסלאם -- הבטים דתיים --בנקים ובנקאות 

 .ארצות האסלאם --בנקים ובנקאות 

 .ארצות האסלאם --ממשל תאגידי 
 

  



 
פכטר, עדו מחבר. התפתחותה הרעיונית של האורתודוקסיה המודרנית באמריקה ]משאב 

. 2016ת בר אילן, תשע"ז רמת גן : אוניברסיט .אלקטרוני[ : דגמים ושיטות / מאת: עידו פכטר
(002448583 ) 

 (סולוביצ'יק, יוסף דב בן משה, )בוסטון

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

 .ארה"ב --רבנים 

 .ארה"ב --אורתודוקסים 

 .היסטוריה -- ארה"ב --אורתודוקסים 

 .בלקין, שמואל

 .לם, נחום

 .ליכטנשטין, אהרן

 .מנחם עמנואלרקמן, 

 .שפירא, דוד שלמה

 .רבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמר

 

 
יעקבזן, לאה מחבר. מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא ]משאב אלקטרוני[ / לאה 

. 2017האוניברסיטה העברית, תשע"ז  ,יעקבזן. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס
(002448585 ) 

 .חקי וחקים מעמד --אמהֹות בתנ"ך 

 .מצב חברתי --אמהֹות בתנ"ך 

 .בבל -- עיראק --מעמד חקי וחקים  --אמהֹות 

 .מצב חברתי --בבל  --עיראק  --אמהֹות 

 

 
ו"העולם הזה" / אראל, נצה מחבר. בלי מורא בלי משוא פנים ]משאב אלקטרוני[ : אורי אבנרי 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ; מכון לוי אשכול,  : ניצה אראל. ירושלים
 ( 002448671האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ו. )

 .אבנרי, אורי

 -- העולם הזה

 .ישראל --עת -כתבי

 .ישראל --עתונאים 

 .עתונות ופוליטיקה

 .ישראל --הבטים חברתיים  --עתונאות 

 

 
רד התשתיות שאנן, אורי מחבר. מאאר בריכת רם ]משאב אלקטרוני[ / אורי שאנן. ירושלים : מש

 ( 002448776. )2009הלאומיות, המכון הגיאולוגי, תשס"ט 

 .גולן --ישראל  --געשיות 

 .גולן --ישראל  -- גאולוגיה

 .גולן --ישראל  --פלאוהידרולוגיה 
 ברכת רם

 

 
טילים בליסטיים, איום ומענה ]משאב אלקטרוני[ : עיקרי ההגנה נגד טילים בליסטיים / עורך: 

מרכז אריאל למחקרי מדיניות : משכל  ;תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד אריה סתיו. 
2000 ,1998( .002448780 ) 

 .טילים בליסטיים

 



 
מחבר. תופעת 'המשק החקלאי הגדול' בישראל: צמיחתו, מאפייניו והשלכותיו  -1981בן גל, נדב, 

' בישראל: צמיחתו, מאפיניו המשק החקלאי הגדול']משאב אלקטרוני[ / נדב בן גל. ]תופעת 
 ( 002448847. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : והשלכותיו ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מושבים --ישראל  --פתוח כלכלי 

 .מושבים --ישראל  --חקלאות 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חקלאות 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --משקים חקלאיים משפחתיים 

 .מצב כלכלי --ישראל  --התישבות כפרית 

 

 

לימודים או חברים? ]משאב אלקטרוני[ :  :מחבר. מוטיבציה בסביבת בית הספר -1985ליט, הדס, 
לדי כיתה ו / בחינת מטרות הישג לימודיות ומטרות הישג חברתיות לאורך שנת לימודים בקרב י

הדס לייט. ]מוטיבציה בסביבת בית הספר: למודים או חברים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002448849) .2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו 

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

 (כתה ו )חנוך

 .הנעה בחנוך

 .פסיכולוגייםהבטים  --ישראל  --השגים למודיים 

 .מצב חברתי --ישראל  --תלמידי בתי ספר יסודיים 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --השגים למודיים 

 .מימניות חברתיות אצל ילדים

 

 
ערכי  -מחבר. חוויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהיבט חינוכי  -1973אוחנה, אשרית, 

חויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהבט ] .ולימודי ]משאב אלקטרוני[ / אושרית אוחנה
. 2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  .[[ערכי ולמודי ]משאב אלקטרוני -חנוכי 

(002448852 ) 

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

 .פסיכולוגיה -- ישראל --בוגרי בתי ספר יסודיים 

 .עמדות --ישראל  --ם בוגרי בתי ספר יסודיי

 .דעת קהל --ישראל  -- בתי ספר יסודיים

 

 
נדיר, ניוה מחבר. תפקידם של אינדיבידואלים בקידומם של תהליכי שלום ]משאב אלקטרוני[ -גולן

נדיר וניסים כהן. ]תפקידם -פלשתיני / נויה גולן-: אנשי עסקים כיזמי מדיניות בסכסוך הישראלי
מם של תהליכי שלום ]משאב אלקטרוני[[. ]חיפה[ : המרכז לניהול של אינדיבידואלים בקדו

 ( 002448865. )2017ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, ]תשע"ז[  ,ולמדיניות ציבורית

 .הבטים חברתיים -- -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .הבטים כלכליים -- -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ערבי ישראלייזמות שלום בסכסוך ה

 .ישראל -- אנשי עסקים

 .21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --ישראל 

 
 

  



 
" * ]משאב אלקטרוני[ : שכול ומגדר -ומי יזכר את הזוכרים-מחבר. " -1958פריד, עפרה, -כהן

פריד. רמת גן : -/ מאת: עפרה כהן 1982עד  1956 -בכתיבת הורים שכולים בספרי זיכרון 
 ( 002448896) .2016ן, תשע"ו אוניברסיטת בר איל

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

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --משפחות שכולות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  -- שכול

 .ישראל --הנצחה 

 .ביוגרפיה -- ישראל --חללי צבא ומלחמה 

 .ישראל --לקטיבי זכרון קו

 .ישראל --צער של אבלות אצל נשים 

 .ישראל --צער של אבלות אצל גברים 

 

 

חייבים לשנות ]משאב אלקטרוני[ : כיצד מדינת ישראל מדרדרת  .כהן, רעות, משפטנית מחבר
רעות כהן. ]חיבים לשנות ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : האגודה  :בעלי חוב לעוני / כתיבה

 ( 002448904. )2015תשע"ו[ ] ,האזרח בישראל לזכויות
 ישראל. רשות האכיפה והגביה. ההוצאה לפעל

 .ישראל --גבית חובות 

 .ישראל --לווה ומלוה 

 (משפט)הוצאה לפעל 

 

 

-תולדות המערך הטכנולוגי בחיל : [הלל, אריה מחבר. וידי אדם מתחת כנפיהם ]משאב אלקטרוני
. 1999הוצאת "מערכות", תשנ"ט  - אביב[ : צה"ל-/ אריה הלל. ]תל 1973-1948האוויר 

(002448910 ) 

 .היסטוריה -- ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .היסטוריה גדודית --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 היסטוריה --ישראל  --תעשיה אוירית 

 ישראל -- הבטים צבאיים --תעשיה אוירית 

 

 

האויר ומח"ל( / אביגדור -לתולדות חיל) : [שחן, אביגדור מחבר. כנפי הנצחון : ]משאב אלקטרוני
 ( 002448913. )1966אביב : עם הספר, -חן. תלש

 ישראל. צה"ל. חיל האויר

 (לארץ-גח"ל )גיוס חוץ

 

 
פלג ; עריכה, -אורנה הראל -הייה חזק ]משאב אלקטרוני[ : סיפור חייו של נוריק הראל / תחקיר 

הראל, היה חזק ]משאב אלקטרוני[[. תל אביב : משפחת ] .עודד מרום -עיצוב גרפי והבאה לדפוס 
2012( .002448915 ) 

 -1939נוריק,  ,הראל

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה -- ישראל --מכונאי תעופה 

 
 

  



 
מחבר. הנווט ]משאב אלקטרוני[ : סיפורו של אברהם גולדרייך מראשוני  -1930גולדריך, אברהם, 

 ( 002448917. )2005הנווטים. ]הנוט[. ]תל אביב[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 -1930גולדריך, אברהם, 

 יונה ,גולדריך

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה -- ישראל --לחמה אוירית 

 .ביוגרפיה --ישראל  --תעופה אזרחית 

 

 

מנהרות  -מחבר. יש בנו עוצמה רבה ]משאב אלקטרוני[ : סיפור מסע  -1936עזרא מנשה,  ,הראל
תיבי ההי טק הישראלי / עזרא מנשה הראל ; עריכה: הדס ועופר רגב. ]יש בנו עצמה רבה בבל אל נ

 ( 002448918) .2010עטיפה חזותית, תש"ע  -]משאב אלקטרוני[[. פתח תקוה : אקטיב דיזיין 

 -1936הראל, עזרא מנשה, 

 .ביוגרפיה -- ישראל. צה"ל. חיל האויר

 .ביוגרפיה --ישראל  --יהודי עיראק 

 .ישראל -- יות עתירות ידעתעש

 .ביוגרפיה --ישראלים 

 .ישראל -- חילות אויר

 

 
גביש, דב מחבר. תצלומי אויר של מעופפי מלחמת העולם הראשונה בארץ ]משאב אלקטרוני[ / דב 

 ( 002448921) .צבי, תשל"ח-גביש. ירושלים : יד יצחק בן

 .חמר מאיר --ישראל  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .היסטוריה --ישראל  -- ם אויריצלו

 .חמר מאיר -- 1882-1917 --היסטוריה  --ישראל 

 

 

פרשת מטוס קרב שהגיע לישראל / מ. פ. גל.  : [נוחת ]משאב אלקטרוני 21גל, מ. פ. מחבר. מיג 
  ( 002448924. )1968רמת גן : מסדה, 

 

 
שנה לעוצבת נשר חטיבת צנחנים  50צחור, יגאל מחבר. דרך נשר בשמיים ]משאב אלקטרוני[ : 

/ כתיבה ועריכה: יגאל צחור. ]דרך נשר בשמים ]משאב אלקטרוני[[.  2007-1957במילואים : 
 ( 002448926. )2007]ישראל[ : עמותה למורשת הצנחנים, ]תשס"ז[ 

 ישראל. צה"ל. עצבת נשר

 .היסטוריה --חטיבת הצנחנים ישראל. צה"ל. 

 .היסטוריה --ישראל  --קרבות 

 .היסטוריה -- מלחמות --ישראל 

 

 
. 1965אקסלרוד, ברוך מחבר. תקלה בשחקים ]משאב אלקטרוני[ ברוך אקלרוד. רמת גן : מסדה, 

(002448927 )  

 
 

  



 
/ עודד מרום.  מרום, עודד מחבר. ידעתי שתבואו ]משאב אלקטרוני[ : על מסירות, עוז ומופת

 ( 002448930. )2013]ישראל[ : עמותת חיל האויר, 
 מרום, עודד

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .היסטוריה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ישראל --מטוסי קרב 

 .ביוגרפיה -- ישראל --טיסים צבאיים 

 .מבצעים אויריים --מלחמת הקוממיות 

 

 
מ"עיט" ל"קורנס" ]משאב אלקטרוני[ : תחילתה של ידידות אוירית /  ברונפלד, שאול מחבר.

שאול ברונפלד. מהדורה שניה.. הרצליה : מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל מיסודה של 
 ( 002448934. )2011עמותת חיל האויר, ]תשע"א[ 

 .היסטוריה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .היסטוריה -- ישראל --חילות אויר 

 .היסטוריה --ישראל  --חמה אוירית ל

 .ישראל --מטוסי קרב 

 .ארה"ב --יחסים צבאיים  --ישראל 

 .ישראל -- יחסים צבאיים --ארה"ב 

 

 
מחבר. הביוגרפיה של מוריס מאן ]משאב אלקטרוני[ : איש חיל האוויר  1920-2010מן, מוריס, 

רפיה של מוריס מן ]משאב אלקטרוני[[. המלכותי וחיל האוויר הישראלי / עם: ג'ק שוורץ. ]הביוג
 ( 002448955. )2011תשע"ב[ ] ,קריית חיים, חיפה : דינה שמיר

 1920-2010מן, מוריס, 

 (לארץ-גח"ל )גיוס חוץ

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסים 

 .ביוגרפיה -- בריטניה --טיסים 

 .מבצעים אויריים בריטניים -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .ביוגרפיה --השתתפות יהודים  -- 1939-1945 ,מלחמת העולם

 .מבצעים אויריים --מלחמת הקוממיות 

 

 

 

אם עברייה, ורק אם עברייה ]משאב אלקטרוני[ : מבט מגדרי על סיקור  .מחבר -1966הב, הגר, ל
פיטר למיש. ]אם  -מלחמת לבנון השנייה בטלוויזיה הישראלית / מאת הגר להב ; תרגום לאנגלית 

מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל,  -: קשב עבריה, ורק אם עבריה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים 
2007. (002448975 ) 

 .מלחמת לבנון השניה

 .ישראל --אמצעי התקשרת ומלחמה 

 .נשים באמצעי התקשרת

 

 
אנגלקו, עירית מחבר. היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים ]משאב אלקטרוני[ : פרק -גולן

אנגלקו וישעיהו בראור. ]הערכות ישראל -ולןעירית ג / השלכות שינוי האקלים על ישראל -א'
לשנויי אקלים גלובליים ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : המשרד להגנת הסביבה, לשכת המדען 

 ( 002448977. )2008הראשי, 

 .ישראל --שנויי אקלים 

 .(אזור)הים התיכון  --שנויי אקלים 

 



 
טרוני[ : כדורגל ערבי במדינה יהודית / מחבר. זהויות במשחק ]משאב אלק -1969שורק, תמיר, 

תמיר שורק. ]זהיות במשחק ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 
 ( 002448982) .האוניברסיטה העברית, תשס"ו

 .ישראל --הבטים חברתיים  --כדורגל 

 .זהות אתנית -- ישראל --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --מעוטים בספורט 

 .ישראל -- ות קבוצתיתזה

 

 
שלנגר, יעקב מחבר. מורה דרך לאוהב החכמה ]משאב אלקטרוני[ / ז'אק שלנגר ; תרגמה 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  : מצרפתית: עדה פלדור. ] ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים
 ( 002448985. )2005האוניברסיטה העברית, תשס"ה 

 .פילוסופיה

 .מבואות --פילוסופיה 

 

 
ממן, אהרן מחבר. מרקם לשונות היהודים בצפון אפריקה ]משאב אלקטרוני[ / אהרן ממן. 

מוסד ביאליק : המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, האוניברסיטה העברית  : ירושלים
 ( 002448992. )2014תשע"ד  ,בירושלים

 .אפריקה הצפונית --דיאלקטים  --יהודית ערבית 

 .סוציולינגויסטיקה

 

 
סוצקבר, אברהם מחבר. גטו וילנה ]משאב אלקטרוני[ / אברהם סוצקבר ; תרגמה מיידיש: ויקי 

שיפריס ; מבוא: אברהם נוברשטרן וג'סטין קאמי ; עריכה והערות: אברהם נוברשטרן. תל אביב 
 ( 002449001) .2016: עם עובד, תשע"ו 

 .סוצקבר, אברהם

 .שייםספורים אי --וילנה  --ליטא  --שואה 

 .וילנה --ליטא  --פרטיזנים  --שואה 

 .וילנה --ליטא  --עמידה והתנגדות  --שואה 

 (ליטא)גטו וילנה 

 

 
מחבר. תרגום בצל העימות ]משאב אלקטרוני[ : נורמות תרגום מן הספרות  -1961כיאל, מחמוד, 

מחמוד כיאל. ]תרגום בצל העמות ]משאב  / 1990-1948העברית החדשה לשפה הערבית בשנים 
ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ג.  אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים

(002449033 ) 

 .היסטוריה ובקרת --תרגומים לערבית  -- עברית, ספרות מודרנית

 .היסטוריה ובקרת --תרגומים  --עברית, ספרות 

 .תרגום ופרשנות

 

 
כהן, עירית מחבר. החידה מאחורי הברושים ]משאב אלקטרוני[ : חוות וחברות מטעים -עמית

כהן. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, -עירית עמית / במישור החוף בתקופת המנדט
 ( 002449034)האוניברסיטה העברית, תשמ"א 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --שפלת החוף  --ישראל  --גדול  --פרות )פ בצירה( 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --שפלת החוף  --ישראל  --גדול  --הדרים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --מגדלי פרות )פ בצירה( 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --יזמה חפשית 
שאלה של כבוד ]משאב אלקטרוני[ : כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית / עורך: 



הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,  : יוסף דוד. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה
 ( 002449036יטה העברית, תשס"ו. )האוניברס

 .כבוד האדם

 .יהדות --הבטים דתיים  --כבוד האדם 

 .משפט עברי --כבוד האדם 

 

 
היסטוריה כשליחות ]משאב אלקטרוני[ : אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו 

טוריה גרמנית ירושלים : המרכז להיס .שישים / עורכים: נועם זדוף, יותם חותם ומתיאס שמידט
ע"ש ר' קבנר, האוניברסיטה העברית בירושלים, על ידי הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 ( 002449039האוניברסיטה העברית, תשס"ו. )
 צימרמן, משה

 .מחקר -- היסטוריה

 .היסטוריונים

 

 

ת / משאב אלקטרוני[ : משבר הזהות של הרפואה המודרני]מוזס, בנימין מחבר. אדם חסר פנים 
בנימין מוזס. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ו. 

(002449044 ) 

 .פילוסופיה -- רפואה

 .רופא וחולה

 

 
שפת אזרח בישראל ]משאב אלקטרוני[ / בעריכת דן אבנון. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל 

אזרחי ודמוקרטיה, האוניברסיטה העברית  מאגנס, האוניברסיטה העברית : מרכז גילה לחינוך
 ( 002449045) .בירושלים, תשס"ו

 .ישראל --אזרחות 

 .ישראל --חברה אזרחית 

 .ישראל -- תרבות פוליטית

 .ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .ישראל -- זכיות האזרח --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --השתתפות חברתית 

 

 

ה ]משאב אלקטרוני[ / קרל יאספרס ; בעריכת: דוד בנקיר, שאלת האשמ .יספרס, קרל מחבר
יעקב גולומב ; תרגמו מגרמנית: יעקב גוטשלק, דפנה עמית. ירושלים : הוצאת ספרים על שם י"ל 

 ( 002449047האוניברסיטה העברית : יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, תשס"ו. ) ,מאגנס

 .פילוסופיה --שואה 

 .אשמה

 .ת קהל זרה, גרמניתדע --שואה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- נאציזם

 

עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי  : [מעטים מול רבים? ]משאב אלקטרוני
ובמלחמת העצמאות / בעריכת אלון קדיש, ב"ז קדר. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 

 ( 002449050) .האוניברסיטה העברית, תשס"ו
 יהודה, המכבי

 .מלחמת הקוממיות

 .היסטוריוגרפיה -- מלחמת הקוממיות

 .היסטוריה צבאית --ישראל 

 .לפנה"ס 63-לפנה"ס 168 --היסטוריה  --ישראל 



איסכינס מחבר. נגד טימרכוס : ]משאב אלקטרוני[ / על אהבת גברים / אייסכינס ; תרגמה 
. ] ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים מיוונית והוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה

 ( 002449051ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ג. )

 .איסכינס

 .תרגומים לעברית --נאומים והרצאות, יונית 
 טימרכוס

 

 
טרכטנברג, גרסיאלה מחבר. בין לאומיות לאמנות ]משאב אלקטרוני[ : כינון שדה האמנות 

היישוב ובראשית שנות המדינה / גרסיאלה טרכטנברג ; עורך קובי מצר. ]בין הישראלי בתקופת 
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  .[[לאמיות לאמנות ]משאב אלקטרוני

 ( 002449094. )2005האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ו  ,העברית : מכון אשכול

 .ישראל -- אמנות, בקרת

 .20-המאה ה --לית אמנות ישרא

 .ישראל --אמנות וחברה 

 .יהדות ואמנות

 .ישראל --לאמיות ואמנות 

 .לאמיות באמנות

 .ציונות באמנות

 

 

אריסטו ; תרגם מיוונית והוסיף מבוא והערות  / [ב ]משאב אלקטרוני-אריסטו מחבר. פיזיקה א
ת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, לספר א: יהודה לנדא. ]פיסיקה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצא

 ( 002449096) .2005האוניברסיטה העברית, תשס"ו 
 אריסטו.. פיסיקה

 .חבורים קדומים --פיסיקה 

 

 
בבלזן -לבסקי, חגית מחבר. לקראת חיים חדשים ]משאב אלקטרוני[ : ניצולים ועקורים בברגן

אריה(. ] -ית: תרצה גורחגית לבסקי ; )מאנגל / 1945-1950ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 
]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ו. 

(002449098 ) 

 .גרמניה --נצולי שואה( )מחנות עקורים 

 .מצב חברתי --גרמניה  --נצולי שואה 

 .גרמניה --פליטים יהודיים 

 (ברגן בלזן )גרמניה : מחנה רכוז

 

 

אניטה מחבר. התנ"ך והזהות הישראלית ]משאב אלקטרוני[ / אניטה שפירא. ירושלים :  ,שפירא
 ( 002449102. )2005הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ו 

 .השפעה -- -- תנ"ך

 .זהות --ישראל  --יהודים 

 .ישראל --לאמיות 
 למוד והוראה -- --תנ"ך 

 
 

  



 
ית מחבר. התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים שבטיאל, שלומ-שריבום

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון ] .שבטיאל-]משאב אלקטרוני[ / שלומית שרייבום
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  : הלאמי במצרים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002449103העברית, תשס"ה. )

 (ון הערבית )קהירהאקדמיה ללש

 .הבטים פוליטיים --ערבית 

 .פילולוגיה ערבית

 .מצרים -- לאמיות

 .מצרים --לאמיות וספרות 

 .מצרים -- סוציולינגויסטיקה

 

 

-אמנות ופוליטיקה / ]ראיינה[: דנה אריאלי ,יוצרים בעומס יתר ]משאב אלקטרוני[ : רצח רבין
ם בעמס יתר ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בצלאל, הורוביץ ; )לאה ניקל... ]ואחרים[(. ]יוצרי

האקדמיה לאמנות ועיצוב : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ו 
2005( .002449104 ) 

 .רצח פוליטי --רבין, יצחק בן נחמיה 

 .ישראל --הבטים פוליטיים  --אמנות 

 .ראיונות -- ישראל --אמנים 

 .פוליטיקה באמנות

 

 

 גור.גנ תשע"ז 364.1066
מחבר. גנגסטר שיק : פשע, תרבות, קפיטליזם / דוד גורביץ' ; עריכה מדעית:  -1951גורביץ, דוד, 

 ( 002439379) .[2017] ,שמן : מודן-גאון. מושב בן-שחר אלדר ; עורכת: אלירז נר

 .21-המאה ה --ציביליזציה מודרנית 

 .גנגסטרים בתרבות פופולרית

 .ואמצעי התקשרת קפיטליזם

 .פשיעה באמצעי התקשרת

 .פשיעה בתרבות פופולרית
 ספרייה :

Literature 

 

 

 תשע"ז (לור)אנד 940.415092
מחבר. לורנס בחצי האי ערב : מלחמה, הונאה, טירוף אימפריאלי ויצירתו  -1959אנדרסון, סקוט, 

ל אביב : עם עובד, של המזרח התיכון המודרני / סקוט אנדרסון ; תרגמה מאנגלית: כרמית גיא. ת
 ( 002448441[. )2017תשע"ז ]

 .לורנס, תומס אדוארד

 .ביוגרפיה --בריטניה. צבא 

 .ביוגרפיה --בריטניה  --חילים 

 .המזרח התיכון --קרבות  -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --המזרח התיכון 

 .י, המרד הערב1916-1918 --היסטוריה  --ארצות ערב 
 ספרייה :

History 

 

 

  



 

 גדי.שר תשע"ז-עין 028

 -איורים: גיטי גרינברג. חיפה : שאנן  ; גדי, ענת מחבר. השריקה / ענת עין גדי וקירה קגנוביץ-עין
 ( 002448392) .2017המכללה האקדמית הדתית לחינוך, תשע"ז 

 .פרות ילדים ונערס --שואה 

 .ספרות ילדים ונער --ילדים בשואה 

 .ספרות ילדים ונער --אחאים 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 ניג.מה תשס"ח 100
ניגל, תומס מחבר. מה המשמעות של כל זה? : מבוא קצר מאוד לפילוסופיה / תומאס נייגל ; 

. 2008רונות : ספרי חמד ספרי עליית הגג : ידיעות אח : מאנגלית: יוסי דהאן. תל אביב
(002448937 ) 

 .מבואות -- פילוסופיה
 ספרייה :

Permanent Loan 

 

 

 כספ.כי תשע"ה 150.195

מאת: תאיר  / מחבר. כיצד פועלות מטפורות? : פסיכואנליזה כמקרה מבחן -1963כספי, תאיר, 
 ( 002448222. )2015כספי. תשע"ה 

 .בקרת ופרשנות --קלין, מלני 

 .בקרת ופרשנות --דס ויניקוט, דונלד וו
 בקרת ופרשנות --אוגדן, תומס 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --מטפורות 

 .שמושים תרפיים -- מטפורות

 .פסיכואנליזה ופילוסופיה

 .אוצר מלים --פסיכואנליזה 
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 תשע"ו (לקן)רוד 150.195
ביוגרפיה / אליזבת רודינסקו ; תרגום מצרפתית: נועם  -רודינסקו, אליזבת מחבר. ז'אק לאקאן 

 ( 002439255. )2016ביוגרפיה[. תל אביב : רסלינג,  -ברוך. ]ז'ק לקן 

 .בקרת ופרשנות --לקן, ז'ק 

 .ביוגרפיה -- צרפת --פסיכואנליטיקנים 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

  



 

 הוי.אנ תשכ"ט 150.3

דני מחבר. אנציקלופדיה של הפסיכולוגיה / דני הויזמן ; עברית: אידוב כהן ; הקדמה  ,הויזמן
 ( 002448389. )1969גן : מסדה, -מאת ז'ן דליי. רמת

 .אנציקלופדיות -- פסיכולוגיה
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 אהר.תל תשע"ד 153.15
ם, מבינים וזוכרים גרפים מעוטרים / עירית אהרון. אהרן, עירית מחבר. תלמידים מפרשי

 ( 002446335. )2014]תלמידים מפרשים, מבינים וזוכרים גרפים מעטרים[. ]תשע"ד[ 

 .מידע, דליה

 .עבוד מידע אנושי

 .עזרים חזותיים

 .שיטות גרפיות

 .אסטרטגיות למידה

 (הנעה )פסיכולוגיה

 .קוגניטיביות בגיל ההתבגרות

 (כתה ח )חנוך
 ספרייה :

Education 

 

 

 מוז.הש תשע"ו 158.5
ונותן על התנהגותו ועל התנהגות -מחבר. השפעת אמונותיו החבויות של הנושא -1983מוזס, גל, 

 ( 002447562. )2016הצד השני במהלך המשא ומתן / מאת: גל מוזס. תשע"ו 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --משא ומתן 

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --תקשרת בין אישית 

 .יעילות עצמית
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 שפי)עלו( תשע"ו 199.492

/ צדוק  רציונליסט ומיסטיקן : על ה'סתירה' במשנתו של שפינוזה -צדוק מחבר. שפינוזה  ,עלון
 ( 002438917. )2016עלון. תל אביב : רסלינג, 

 .ברוך ,שפינוזה

 .רציונליזם

 .מיסטיקה
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

  



 

 ישש.חג תשע"ז 200
מחבר. חגים ומנהגים המשותפים לשלוש הדתות / מאיה יששכר. ]חגים  -1978יששכר, מיה, 

 ( 002447924. )2017ומנהגים המשתפים לשלוש הדתות[. תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  --ברסיטת בר אילן אוני

 .מועדים

 .חגים

 .הוי ומנהגים --יהודים 
 הוי ומנהגים --נוצרים 

 .הוי ומנהגים --מסלמים 

 .נשים ביהדות

 .נשים בנצרות

 .נשים באסלאם

 .עליה לרגל

 .צלינים וצלינות נוצריים

 .צלינים וצלינות מסלמיים

 .יהדות --הבטים דתיים  --בגוד ולבוש 

 .נצרות -- הבטים דתיים --בגוד ולבוש 

 .אסלאם -- הבטים דתיים --בגוד ולבוש 
 ספרייה :

History 

 

 

 קרי.ממ תשע"ז 297.98

מחבר. הממשל התאגידי בבנקאות אסלאמית : התנהלותו למול אתגרי  -1980ערן,  ,קריטנשטין
 ( 002448207. )2016העידן המודרני / ערן קריטנשטיין. תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --עבודות לתאר שני  -- אוניברסיטת בר אילן

 (דיני בנקאות )אסלאם

 .אסלאם --הבטים דתיים  --בנקים ובנקאות 

 .ארצות האסלאם --בנקים ובנקאות 

 .ארצות האסלאם --ממשל תאגידי 
 ספרייה :

History 

 

 

 עדן.הפ תשע"ז 303.49
פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית / עורכים: יוחאי עתריה ועמיחי שלו. העידן הפוסט אנושי : בין 

 ( 002438928. )2016]העדן הפוסט אנושי[. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .בינה מלאכותית

 .21-המאה ה --ציביליזציה מודרנית 

 .טכנולוגיה וציביליזציה

 .חזוי --אנתרופולוגיה פילוסופית 

 .חזוי

 .אבולוציה חברתית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

 פלג.בי תשע"ו 306.8743
בחינת סוגיות של זהות, משמעות ושייכות בקרב  -מחבר. "בית משלהן"  -1970פלג, אלונה, 

ובחזרה?( / מאת: אלונה )אימהות לסביות בישראל על רקע התזוזה מהשוליים החברתיים למרכז 
אמהות לסביות בישראל על בחינת סוגיות של זהות, משמעות ושיכות בקרב  -פלג. ]"בית משלהן" 

 ( 002448217) .2016רקע התזוזה מהשולים החברתיים למרכז )ובחזרה?([. תשע"ו 

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

 .פסיכולוגיה --ישראל  --אמהות לסביות 

 .זהות --ישראל  --אמהות לסביות 

 (סיכולוגיהמשמעות )פ

 (שיכות )פסיכולוגיה חברתית

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --אמהּות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 דני.מד תשע"ו 361.06

מדרשי שיר : תנועה עם מדרשי שירה בשבילי האישי המקצועי  .דניאל שרים, דיאנה מחבר
 ( 002432710. )2016תל אביב[ : גמא, ]תשע"ו[ ] .הפוליטי / דיאנה דניאל שרים

 .שנוי חברתי

 .הנחית קבוצות

 .מודעות פסיכולוגית

 .חשיבה בקרתית

 .שמושים תרפיים --דמיון 

 .פמיניזם
 ספרייה :

Literature 

 

 

 [1גור.גנ תשע"ז] 364.1066

דוד גורביץ' ; עורך  / מחבר. הגנגסטר הפוסטמודרני : טראומה, קיטש וחלום -1951גורביץ, דוד, 
 ( 002439380) .[2017] ,שמן : מודן-גאון. מושב בן-אלירז נרמדעי: שחר אלדר ; עורכת: 

 .גנגסטרים בתרבות פופולרית

 .היסטוריה ובקרת --סרטי גנגסטרים 

 .פשע מארגן

 .פשיעה בתרבות פופולרית

 .סרטי פשיעה

 .21-המאה ה --ציביליזציה מודרנית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 

 שני.אנ תשע"ז 364.1532
ונס בין הלכה למציאות : היחס לכפיית יחסי מין על נשים בקהילות מימון, מרב מחבר. א-שניצר

משה שפרבר, איתי  :מימון ; עריכה-היהודיות בגרמניה וצפון צרפת בימי הביניים / מרב שניצר
אביב, ההוצאה -אוניברסיטת תל : אביב-זיו. ]אנס בין הלכה למציאות[. מהדורה ראשונה.. תל

 ( 002446364. )2017לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ז 

 .יהדות --הבטים דתיים  --תקיפה מינית( )אנס 

 .יהדות --הבטים דתיים  --אנס )תקיפה מינית( בנשואין 

 .יהדות --הבטים דתיים  --נשואי ילדים 

 .היסטוריה --אירופה  --נשים ביהדות 

 .נשים בספרות רבנית

 .12-המאה ה --היסטוריה  --צרפת  --יהודים 

 .13-המאה ה --היסטוריה  -- צרפת --יהודים 

 .12-המאה ה --היסטוריה  -- גרמניה --יהודים 

 .13-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 נעמ.אח תשע"א 365.45092
נעמת, מרינה מחבר. אחרי טהראן : חיי החדשים / מרינה נעמת ; מאנגלית: שרה ריפין. ]אחרי 

 ( 002447086[. )2011ביתן, דביר, ]תשע"א -: כנרת, זמורהטהרן[. אור יהודה 
 נעמת, מרינה
 משפחה --נעמת, מרינה 

 .ביוגרפיה -- איראן --נשים אסירות פוליטיות 

 .ביוגרפיה --איראן  --אסירים פוליטיים 

 .הבטים פסיכולוגיים --מאסר 

 .1979-1997 --פוליטיקה וממשל  --איראן 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 רוט.מה תשע"ז 372.4
מחבר. מה קורה לקורא? : התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות / מירב רוט  -1967רוט, מרב, 

 ( 002447775. )2017ירושלים : כרמל, תשע"ז  .; עורכת: שירה פרבי

 .פילוסופיה --קריאה 

 .פסיכולוגיה ,קריאה

 .פסיכואנליזה וספרות

 (העברה )פסיכולוגיה

 (גיהפסיכולו)הזדהות 

 (הסתגלות )פסיכולוגיה
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 עפר.הג תשע"ז 401
עפרת, גדעון מחבר. הגה והי : מאה פרגמנטים על השפה ועל הלשון / גדעון עפרת. ]ירושלים[ : 

 ( 002446893. )2017מנגד, 

 .פילוסופיה --לשון ושפות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

 שמע.פנ תשע"ז 448.03
מחבר. פניות בכינויי גוף שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית  -1954 שמעוני, מרלן,

פניות בכנויי גוף שני יחיד ותרגומן ] .בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית" / מרלן שמעוני
. 2016מצרפתית לכתוביות בעברית בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית"[. תשע"ז 

(002448236 ) 

 .המחלקה לתרגום וחקר התרגום --עבודות לתאר שני  --אילן -יטת בראוניברס

 -- (בין הקירות )סרט קולנוע

 -- (יום החצאית )סרט קולנוע

 .קולנוע ולשון
 תרגומים לעברית --צרפתית 

 .תחביר -- צרפתית

 .תחביר --עברית 

 .חקר השיח --צרפתית 

 .חקר השיח --עברית 

 צורות פניה --צרפתית 

 .צורות פניה --עברית 

 .הבטים חברתיים --תרגום ופרשנות 
 ספרייה :

Translation 

 

 

 ברו.מא תשכ"ז 509.22
ברומברג, מורי מחבר. מאה אנשי מדע / העורך: ג'יי א' גרין ; המחברים: מוריי ברומברג, ג'יי 
גרין, בראתר ק' ג'יימס, רוברט ליפטון ; משתתפים: ג'והן ג'. קרלין ואן מ. ניומן ; מתרגמים: 

 ( 002447643) .1967ה בן יוסף, א.ד. שפיר, אהרן אמיר. תל אביב : הדר, תשכ"ז מש

 .ביוגרפיה --מדענים 

 .היסטוריה --מדע 

 .ביוגרפיה -- פילוסופים
 ספרייה :

Chemistry 

 

 

 2015שליט  540
מחבר. פיתוח מולקולות ביפונקציונאליות בעלות פוטנציאל לטיפול  -1979שליט, יצחק אלי, 

ות / מאת: יצחק אלי שליט. ]פתוח מולקולות ביפונקציונליות בעלות פוטנציאל במחלות ניווני
 ( 002448204. )2015לטפול במחלות נווניות[. תשע"ה 

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

 .מולקולות

 (נוון )פתולוגיה

 .טפול --פרקינסון, מחלה 
 ספרייה :

Chemistry 

 

 

  



 

 2016 פיטוסי-אלוש 574

בתהליכי ההכשרה ותנועה בתאי זרע  +Zn2 מחבר. מעורבות -1991פיטוסי, דבורה, -אלוש
בתהליכי ההכשרה ותנועה בתאי זרע הומניים[.  +Zn2 פיטוסי. ]מערבות-הומניים / דבורה אלוש

 ( 002448212. )2016תשע"ז 

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

 .מחקר --זרע תאי 

 .כשר תנועה --תאי זרע 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016גלושנקוב  574

 .C ב IRE-1 ER stress בקרת תוחלת החיים על ידי חיישן ה .מחבר -1989גלושנקוב, דיאנה, 

elegans / בקרת תוחלת החיים על ידי חישן ה] .דיאנה גלושנקוב IRE-1 ER stress ב C. 

elegans].  ( 002447833) .2016תשע"ז 

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

 .מחקר --קינורהבדיטיס אלגנס 

 .תוחלת חיים
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 2016חן  574

בהתפתחות  axonal pathfinding -האינטראקטור שלו, ו ,Teneurins .מחבר -1993חן, אוריה, 
 axonal pathfinding -האינטראקטור שלו, ו ,Teneurins] .עוברית בדרוזופילה / אוריה חן

 ( 002447994. )2016תשע"ז  .[בהתפתחות עברית בדרוזופילה

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

 .מחקר --זבוב החמץ 
 ספרייה :

Life Sciences 

 

 

 פרנ.עב תשע"ו 576.5

המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על עיבוד  .מחבר -1970פרנקו, ציפי, 
עבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על ] .יסודי / מאת: ציפי פרנקו

 ( 002448231) .2016יסודי[. תשע"ו 

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

 .מח, המיספרות

 .יכולוגייםהבטים פס --מטפורות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- עבוד מידע אנושי

 .קוגניטיביות בגיל ההתבגרות

 .פסיכולוגיה -- תלמידי בתי ספר תיכוניים

 (למוד והוראה )תיכוני --גנטיקה 

 (תיכוני)למוד והוראה  --ביולוגיה 

 (כתה יב )חנוך

 .תכניות התערבות
 : ספרייה

Education 

 



 

 פול.ספ תשע"ז 616.120082
מחבר. סיפורי המחלה של נשים אשר עברו אירוע לב ומתמודדות עם הפרעת  -1982, פולק קרן

דחק פוסט טראומטית / קרן פולק. ]ספורי המחלה של נשים אשר עברו ארוע לב ומתמודדות עם 
 ( 002447570. )2016הפרעת דחק פוסט טראומטית[. תשע"ז 

 .כולוגיההמחלקה לפסי --עבודות לתאר שני  -- אילן-אוניברסיטת בר

 .הבטים פסיכולוגיים --מחלות לב אצל נשים 

 .פסיכולוגיה --חולים  --מחלות  --לב 

 .פסיכולוגיה --חולים  --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות 

 .התמודדות נשים עם לחץ נפשי
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 וכט.תק תשע"ו 616.8914

 .ל. וכטל ; מאנגלית: לאה דר וכטל, פול ל מחבר. תקשורת טיפולית : לדעת מה לומר מתי / פול

 ( 002445425. )2015תקשרת טפולית[. קרית ביאליק : אח, תשע"ו ]

 .פסיכותרפיה

 .פסיכותרפיסט וחולה

 .לשון --פסיכותרפיסטים 

 .תקשרת בפסיכיאטריה
 ספרייה :

Education 

 

 

 נהו.יד תשע"ז 658.4038
שי: מוריה לוי ; עורכי משנה: : שיתופיות : אסופת מאמרים / עורך רא 2017 -ניהול ידע בישראל 

פורום ניהול הידע בישראל,  : [. תל אביב2017 -משה קליינמן, אביגדור שרון. ]נהול ידע בישראל 
 ( 002447475. )2017]תשע"ז[ 

 .נהול ידע

 .ישראל -- נהול ידע
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 סלמ.או תשע"ז 658.84

עובדת  IKEAהאם טכניקת פתיחת הארנק של רשת  - 'open wallet' online .סלמניה, חן מחבר
האם טכניקת פתיחת הארנק של  - 'open wallet' online] .גם ברכישות מקוונות? / חן סלמניה

 ( 002448007. )2016עובדת גם ברכישות מקונות?[. תשע"ז  IKEA רשת

 .ספר למנהל עסקיםבית ה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 (חברה)איקאה 

 .צרכנים, התנהגות

 .קניות מקונות

 .שווק באינטרנט

 (כלכלה)צריכה 
 ספרייה :

Economics 

 

 

  



 

 גרן.דר תשע"ו 807

החינוך כדיאלוג : התבוננות במעשה החינוכי באמצעות  -מחבר. דרך שער החוק  -1949 ,גרן, רזי
החנוך כדיאלוג[. ]בני  -ידמן. ]דרך שער החק יצירות ספרות וקולנוע / רזי גורן ; עורכת: דורית פר

 ( 002447850. )2016ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 

 .חנוך בספרות
 חנוך בקולנוע

 .קולנוע בחנוך
 ספרייה :

Education 

 

 

 ממט.של תשע"ז 808.2
ממט, דיויד מחבר. שלושה שימושים לסכין : על טבעה ותכליתה של דרמה / דיוויד מאמט ; 

 ( 002439362. )2016. ]שלושה שמושים לסכין[. רמת השרון : אסיה, תשע"ז מאנגלית גיא עד

 .דרמה

 .טכניקה --דרמה 

 .תיאטרון וחברה
 ספרייה :

Literature 

 

 

 תרג.תר תשע"ז 808.2

בית  -תרגומי מחזות ודברים עליהם / שמעון לוי. מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : ספרא  : תרגימא
 ( 002447407. )2017רים בישראל, ]תשע"ז[ ההוצאה לאור, איגוד כללי של סופ

 .תרגומים לעברית -- דרמה

 .תרגומים לעברית --מחזות 

 .ביוגרפיה -- סופרים
 ספרייה :

Literature 

 

 

 בלד.מט תשע"ד 818.5

שמן -דוידי. מושב בן-דיויד מחבר. מטען חורג / דיוויד באלדאצ'י ; מאנגלית: כנרת היגינס ,בלדצ'י
 ( 002446422[. )2014: מודן, ]

 .ספרת -- 2001מלחמת אפגניסטן, 

 .ספרת --חוקרים פרטיים 

 .ספרת -- (שחיתות )פוליטיקה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ווק.מל תשנ"א 818.5

 ,ביתן-אביב : זמורה-הרמן מחבר. מלחמה וזכרון / הרמן ווק ; מאנגלית: עמשי לוין. תל ,ווק

 ( 002446958. )1991תשנ"א 

 .ספרת -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



 פלי.נע תשע"ד 818.6

 :ג'ילין מחבר. נעלמת / גיליאן פלין ; מאנגלית: יעל אכמון. תל אביב : ידיעות אחרונות  ,פלין

 ( 002440316. )2014ספרי חמד ; עם עובד, ]תשע"ד[ 

 .ספרת --נעדרים 

 .ספרת --גברים נשואים 

 .ספרת --זוגות נשואים 

 .ספרת -- פשעים נגד --ים נשואות נש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 להמ.חר תרס"ח 833.8

 ; מאיר מחבר. דער חרם דרבינו גרשם : א היסטארישע ערצעהלונג / פון ]מאיר[ לעהמאנן ,להמן

 ( 002440759) .1928בעארבייטעט פון ד. מ. פריינקעל. ניו יארק : היברו פאבלישינג קאמפאני, 

 .ספרת -- התר מאה רבנים
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

 סקס.לה תשע"ז 848.91
סקסיק, לורן מחבר. להיות רופא : רומן / לורן סקסיק ; מצרפתית: משה מרון ; עורכת: דורית 

 ( 002442144. )2017בני ברק : ספרית פועלים ; הקיבוץ המאוחד, תשע"ז  .פרידמן

 .ספרת -- רופאים

 .ספרת --צרפת  --משפחות יהודיות 

 .ספרת -- צרפת --דיים רופאים יהו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 מור.קו תשע"ז 853.91

אלברטו מחבר. הקונפורמיסט / אלברטו מורביה ; מאיטלקית: עתליה זילבר ; עורכת  ,מורביה
 ( 002445536[. )2017רחל פן. תל אביב : פן : ספרי חמד : ידיעות אחרונות, ] :אחראית

 .מורביה, אלברטו
 ספרייה :

Literature 

 

 

 בלנ.תק תשע"ז 859.3

אנה  / (2010-1964)בלנדינה, אנה מחבר מרואיין. תקווה מתחת לשמש אפורה : מבחר שירים 
בלנדיאנה ; תרגם מרומנית והוסיף פתח דבר: משה ב. יצחקי ; שיחה עם אנה בלנדיאנה: פאול 

. 2017פרקש ומשה ב. יצחקי. ]תקוה מתחת לשמש אפורה[. ]תל אביב[ : קשב לשירה, תשע"ז 
(002448284 ) 

 .בלנדינה, אנה

 .תרגומים לעברית --רומנית, שירה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 

 בדו.עת תשע"ו 891.713
עשרה / מבחר תרגומים משירי פטר -בדור עתיד אמצא קורא : משירת רוסיה במאה התשע

 יבגני ברטינסקי, פיודור טיוטצ'ב, אפנאסי פט ; בחרה ותרגמה: אלה סוד ; פתח דבר ,ויאזמסקי
גוונים,  : אביב-ומבואות: זויה קופלמן ; הציורים בספר: איוון שישקין ; עריכה: עמוס לויתן. תל

 ( 002432852. )2016]תשע"ו[ 
 רוסית, שירה

 .תרגומים לעברית -- 19-המאה ה --רוסית, שירה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 מיק.מח תשע"ו 891.7242

חלבניקוב ; תרגם  ,איאקובסקי, קרוצ'וניךמיקובסקי, ולדימיר מחבר. מחזות פוטוריסטיים / מ
 ( 002432711. )2016אביב : דחק, תשע"ו -והעיר: טינו מושקוביץ. תל

 .תרגומים לעברית --רוסית, דרמה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 קוא.פר תשע"ז 891.82

גורדנה מחבר. פריחת התרזה בבלקן / גורדנה קואיץ' ; תרגמה מסרבית והוסיפה אחרית  ,'קואיץ
 ( 002448283. )2017ציון. ירושלים : כרמל, תשע"ז -דינה קטן בן :דבר

 .ספרת --ארצות הבלקן  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 אלמ.יה תשע"ז 892.738

אחרית דבר  ;שהרבני -אלמקרי, עלי מחבר. היהודי היפה / עלי אלמקרי ; מערבית: יהודה שנהב
 ( 002439865. )2017מאת מנשה ענזי. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .ספרת -- 17-המאה ה --היסטוריה  --תימן  -- יהודים

 .ספרת -- הוי ומנהגים --תימן  --יהודים 

 .ספרת -- תימן --יחסי יהודים וערבים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 תש"י (סטל)אלכ 947.0842

. ר. אלכסנדרוב, מ .אלכסנדרוב, גאורגי פיודורוב מחבר. יוסף סטאלין : קורות חייו / ג. פ
יוסף סטלין[. תל אביב : ] .אחרים[ ; עברית: ש. אייזנשטדט  3-גאלאקטיונוב, וו. ד. קרוזשקוב ]ו

 ( 002447916) .1949ססס"ר, ]תש"י[  -הוצאת הליגה לידידות ישראל 

 .סטלין, יוסיף ויסריונוביץ

 .ביוגרפיה -- בריה"מ --מנהיגי מדינות 

 .1917-1936 --פוליטיקה וממשל  --בריה"מ 

 .1936-1953 --פוליטיקה וממשל  --בריה"מ 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 



 גנד.של תשע"ו 954.03

עריכה מדעית,  ;גנדי, מוהנדס קרמצ'נד מחבר. שלטון עצמי / מ"ק גנדהי ; מהינדית: נועם שרון 
: אסתר כהן ; הקדמה :פתח דבר ואחרית דבר: שמעון לב. מכתב להינדו / לב טולסטי ; מאנגלית

 ( 002447778) .2016מ"ק גנדהי ; פתח דבר והערות: שמעון לב. לפיד : אדם עולם, תשע"ו 
 טולסטוי, לב ניקוליביץ'.. מכתב להינדו

 .הדו -- לאמיות

 .הדו --אלימות -אי

 .מצב חברתי --הדו 

 .1919-1947 -- פוליטיקה וממשל --הדו 
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 אלי.אפ תשע"ז 958.03
מחבר. אפגניסתאן כזירת התערבויות צבאיות : בחינת ההתערבויות של  -1985 אליעז, יסמין,

בריטניה, ברה"מ וארה"ב בממד ההשוואתי / יסמין אליעז. ]אפגניסטן כזירת התערביות צבאיות[. 
 ( 002448215. )2016תשע"ז 

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

 .2001מלחמת אפגניסטן, 

 .היסטוריה צבאית --אפגניסטן 

 .1979-1989כבוש סוביטי,  --היסטוריה  --אפגניסטן 

 -2001 --היסטוריה  -- אפגניסטן

 .פלישות --היסטוריה  --אפגניסטן 

 .19-המאה ה -- היסטוריה --אפגניסטן 

 .פלישות --היסטוריה  --עיראק 

 .היסטוריה צבאית --עיראק 

 .21-המאה ה --היסטוריה  --עיראק 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 קרנ.גע תרפ"ט 970
קרנץ, פיליפ. געשיכטע פון גאנץ אמעריקע / פון פיליפ קראנץ ; מיט הוספות און הקדמה פון יעקב 

 ( 002448595) .1929 ,שאצקי. מהד' ב.. ניו יארק : היברו פאבלישינג קאמפאני

North America. 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

  



 

(1)E329.1 ע"זדוד.יד תש 

 /אנתוני מחבר. ידידות בלתי אפשרית : סיפור חייהן המיוחד של רות דיין וריימונדה טוויל  ,דוד

 ( 002447910) .2017אביב : שוקן, תשע"ז -אנתוני דוד ; מאנגלית: עמנואל לוטם. ירושלים ותל

 .דין, רות

 .טויל, רימונדה

 .השפעה -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל --נשים ושלום 

 .ביוגרפיה -- מלטה --ם ערביות פלשתינאיות נשי

 .ביוגרפיה --ישראל 

 .ביוגרפיה -- מלטה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(1)E355 ורו.נכ תשע"ז 
מחבר. נכסי מורשת ביטחון בנויה במרחב צבאי וניהולם ע"י רשויות הצבא /  -1980ורון, יאיר, 

. 2016ם ע"י רשיות הצבא[. תשע"ז יאיר ורון. ]נכסי מורשת בטחון בנויה במרחב צבאי ונהול
(002447989 ) 

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה -- עבודות לתאר שני --אילן -אוניברסיטת בר

 .נהול --ישראל. צה"ל 

 .היסטוריה -- ישראל --מחנות צבא 

 .ישראל --שמור ושחזור  --אתרים היסטוריים 

 .ישראל --שמור ושחזור  --מבנים היסטוריים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(438)D47 בן י.מי תשע"ז 
-מחבר. מים רבים / מנחם בן ימי ויהודית רותם ; עורכת הספר: עלמה כהן -1926בן ימי, מנחם, 

 ( 002441109) .[2017ביתן, ]תשע"ז -ורדי. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה

 -1926בן ימי, מנחם, 
 בן ימי, חנה

 (כוזמחנה ר : טרזינשטט )צ'כיה

 .ביוגרפיה --ישראל  --נצולי שואה 

 .ביוגרפיה -- ורשה --פולין  --שואה 

 .ספורים אישיים --גרמניה  --שואה 

 .פולין -- עמידה והתנגדות --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

(438)D465 לשצ'.או תש"ז 

 / (1927-1933)לשצ'ינסקי, יעקב מחבר. אויפן ראנד פון אפגרונט : פון יידישן לעבן אין פוילן 
. 1947פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, -יעקב לעשצינסקי. בוענאס איירעס : צענטראל

(002448672 ) 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --פולין  --יהודים 

 .20-המאה ה --מצב כלכלי  --פולין  --יהודים 

 .היסטוריה --פולין  -- בעלי מלאכה יהודיים
 ספרייה :

Yiddish 



 

 

(438)D47 קור.יי תשל"ט 
אקופירטן פוילן / י. י. קארץ )וו. -מחבר. יידישער ווידערשטאנד אין נאצי -1910קורץ, יעקב יוסף, 

 ( 002448661. )1979תשל"ט  ,יאבלאנסקי( ; רעדאגירט: מ. זאלצמאן. תל אביב : ב' שאפיר

 -1910קורץ, יעקב יוסף, 

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

 .ביוגרפיה --אושויץ )פולין : מחנה רכוז( 

 .ביוגרפיה --מחנה רכוז(  : בוכנולד )גרמניה
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

(439.1)D47 פול.לא תשע"ז 
מחבר. לאה, משום כך את אחותי / תמר פולק ; עריכה: מיכל שוורץ. ]הרצליה[  -1936פולק, תמר, 

 ( 002441508. )2017: כריכה, סוכנות לסופרים, 

 -1936 ,תמרפולק, 
 לביא, לאה

 .ספורים אישיים --הונגריה  --שואה 

 .ספורים אישיים --צ'כוסלובקיה  --שואה 

 .הונגריה --נצולי שואה 

 ביוגרפיה -- ישראל --יהודי הונגריה 

 .ביוגרפיה -- הונגריה --נשים יהודיות בשואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(493)D47 פרנ.שמ תשנ"ז 
ונה שניצלו / ערכה וכתבה דבורה פרנק ע"פ עדויות שהוקלטו. ]שמונה פרנק, דבורה מחבר. שמ

 ( 002448320שנצלו[. מהדורה שניה.. בת ים : המחברת, תשנ"ז. )

 (קנולר )משפחה

 .ביוגרפיה --נצולי שואה 

 .ספורים אישיים --בלגיה  --שואה 

 .ספורים אישיים --שויץ  -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(495)D47 בומ.יה תשע"ז 
/ סטיבן בומן ; תרגם  1945-1941בומן, סטיבן מחבר. היהודים בתנועת ההתנגדות היוונית, 

-ירושלים : מכון בן .[1945-1941מאנגלית: יחיאל קמחי. ]היהודים בתנועת ההתנגדות היונית, 
 ( 002447923[. )2017צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ]תשע"ז 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --יון  --יהודים 

 .יון --שואה 

 .יון --עמידה והתנגדות  --שואה 

 ., הכבוש הגרמני1941-1944 --היסטוריה  --יון 

 .יחסים אתניים --יון 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A19 ברד.פנ תשע"ז 

אמנון אמנון מחבר. פני מלך חיים : עיונים במאמר דעת אלוקים ]להראי"ה קוק[ / הרב  ,ברדח
-הוד] ; פינה[ : בית המדרש ראש פינה-ברדח ; עורכים: אברהם שלום לוין, יצחק קרומביין. ]ראש

 ( 002445498[. )2017השרון[ : מכון בניה, תשע"ז ]
 באורים --קוק, אברהם יצחק.. עקבי הצאן. דעת אלקים 

 .עבודה ואהבה --אלקים 

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A19 קוק.או תשע"ז 
קוק, אברהם יצחק מחבר. אורות התשובה : י"ז פרקים על ערך התשובה והדרכתה, בחיי הפרט 

מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ; מבאר: הרב חגי לונדין ; הקדמה: הרב יהושע  /ובחיי הכלל 
י שיר ; ראשון לציון : ידיעות . ירושלים : דבר2017שדרות : מכון שדרות התורה ; תשע"ז  .שפירא

 ( 002448785אחרונות : ספרי חמד, )

 .ביבליוגרפיה -- קוק, אברהם יצחק

 .תשובה

 .20-המאה ה --פילוסופיה יהודית 
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 

 

A32 תק"ף 

אופנבך.. מנהגים : וויא מאן זיך נוהג איזט דאז גאנצע יאהר הינדורך אין גאנץ  ..מנהגים.. תק"ף
 .[פולין, מעהרין, פיהמן שלעזינגען... אפענבאך : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תק"ף ,אשכנז

(002448062 ) 

 .מנהגים
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A32 תקל"ט 
מנהגים.. תקל"ט.. פיורדא.. מנהגים : וויא מן זיך נוהג איזט אין אשכנז דז גנצי יאר : אויך אין 

 ( 002448081תקל"ט. ) ,: דפוס איצק בן ליב ב"ב פוילין אין פיהם אין מעהרן ... פיורדא

 .מנהגים
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A38 קרי.בר תשע"ז 
קריגר, מרדכי אהרן מחבר. ברכת מועדיך : פנינים ואפיקי חיים... בנועם קדושת המועדים 

. Lawrence : Mordechai Kriger, 2017 .ותקופות השנה / מרדכי אהרן ב"ר זאב קריגר
(002447290 ) 

 .דרשות -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A42.016 ויס.פר תשע"ו 

יוסף שלמה מחבר. אוצר פרקי אבות : ביבליוגרפיה של פרושים למסכת אבות שנדפסו משנת  ,ויס
 -( / עם הערות והארות מאת יוסף שלמה ווייס. לוס אנג'לס 2015( עד שנת תשע"ה )1485רמ"ה )

 ( 002448265. )-2016למה קהלת, תשע"ו ירושלים : וילקט יוסף ש

 .ביבליוגרפיה --באורים -- --מסכת( )אבות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A43 ארח.חי תשע"ז 
ארחות חיים.. תשע"ז.. ירושלים.. ארחות חיים : והוא צוואות התנא רבי אליעזר הגדול... 

עזר / להג"ר דמשק אלי ...בתוספת מראי מקומות, פיסוק וקיטוע ופתיחת ראשי תיבות, ועליו
אברהם מרדכי ווירניקאווסקי ; ארחות חיים, להגה"ק רבי גרשון חנוך העניך... מראדזין ; שירי 

מצוה, להג"ר בנימין אליהו קאנטור מזאלושין ; אשל חיים, להג"ר חיים אברהם אבא גאלדבלאט 
; ספר עשר בתוספות מראי מקומות... ומבואות  ...מריגא ; טובי חיים, להג"ר חיים ישעיה הכהן

מילין דחסידותא... והובא בתשובות הגאונים... שערי תשובה, עם פירוש ארחות חיים, להגה"ק 
 ספרייה :( 002447694מראדזין. ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ז. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A45 נאי.תא תשע"ה 
. דרושים נאים, יוסף בן יצחק מחבר. תאמרו ליוסף : דרשות לשבתות: הגדול, כלה, חזון ותשובה

לנושאים שונים והספדים / למו"ר... יוסף בן נאיים... ; ההדיר וערך מכת"י, הוסיף מקורות, 
 ( 002440313הארות ומבוא, משה עמאר בלא"א שלמה... לוד : אורות יהדות המגרב, תשע"ה. )

 .חכמי המזרח --דרשות 

 .דרשות -- שבתות מיחדות

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A51 תשע"ז ליד.עי 
לידא, דוד בן אריה ליב מחבר. עיר מקלט : והוא מנין המצות וטעמיהן, עונשיהן ותיקוניהן, על 

מאת... בעל השל"ה ; ועל  / סדר פרשיות התורה / חברו... רבי דוד לידא. ומחובר... מוסרי השל"ה
מליסקא...  מאת רבינו צבי הירש ...מאי"ן, מאת... הרחיד"א ; עם הקדמה -כולם... הגהות אח"י 

שמעון יואל  : Lakewood .וצירף לזה חידושיו ; יוצא לאור ע"י שמעון יואל הכהן פריעדמאן
 ( 002447289[. )2016פריעדמאן, תשע"ז ]

 .דוד בן אריה ליב ,לידא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A53 תשל"ה/תשע"ז 
מיימון ; סודר ונדפס משה בן מימון מחבר. משנה תורה : הוא היד החזקה / לרבינו משה ב"ר 

מחדש... עפ"י כת"י... ועפ"י הדפוסים הישנים, ועפ"י מה שהובא לשון רבינו בספרי ראשונים...; 
השגות הראב"ד בשלמותן...; הגהות מיימוניות ...; מגדל עוז...; מגיד משנה וכסף משנה...; לחם 

ק([. למהדורה החדשה.. בני בר-תשע"ז )ירושלים - משנה...; ומשנה למלך ועוד... ]משנה תורה
 ( 002447710) -תשע"ז ,בני ברק : הוצאת שבתי פרנקל-ירושלים

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

Judaica 



 

 

A67 הור.חס תרפ"ד 
ר. זעליגמאן. בערלין :  -הורודצקי, שמואל אבא מחבר. חסידיזם / ש. א. האראדעצקי ; יידיש 

 ( 002441156) .1924כלל, תרפ"ד 

 .היסטוריה -- חסידות
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

A077.2 ביס.בן תשע"ז 

מצווה צריך לדעת / מאת: הרב שמואל -: כל מה שנער בר 13שמואל בן לוי מחבר. בן  ,ביסטריצקי
 : ביסטריצקי ; עורכים: הרב שמחה הכהן פרידמאן, הרב שלום בלוי, יוסף להב. כפר חב"ד

 ( 002448633. )2017לדורות, תשע"ז 

 .חבורים פופולריים --קבצי דינים  --הלכה 

 .מדריכים -- בר מצוה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 סעי.וו תשס"ז 

ליאור מחבר. ווי העמודים : והוא ליקוט על האות וא"ו משמו של קודשא בריך הוא, סובב  ,סעידי
ע"י...  ...ונערךוהולך על סודות ורמזים בכל חלקי הפרד"ס, מלוקט ממאות ספרים... / לוקט 

 ( 002447160[. )2007ליאור סעידי. נתיבות : ליאור סעידי, תשס"ז ]

 (ו )אות מאלף בית

 .שמות --אלקים 

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 קימ.יש תשע"ג 

ק זאב מחבר. ישתבח שמו : דברי תורה ושירים / מאת זאב הלוי קימן ; ... לר' יהודה פוזני ,קימן
עבור תרגום חלק ממאמרי ספר זה ללשון הקודש... ; ולמרת עליגל קפלון עבור תרגום כמה 

 ( 002448499[. )2013מהשירים... ירושלם : זאב קימן, תשע"ג ]

 .שירה דתית יהודית

 .דרושים, שיחות ואמרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A102 ובחרת.בח תשע"ב 

 ( 002439685שראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ב. )ובחרת בחיים : חוברת מידע על היהדות. ]י

 .מחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A108.1 דין.כח תשע"ז 
מחבר. כוח המציאות : מידה כנגד מידה / יוסף דיין. ]כח המציאות[. ]פתח תקוה[  1936דין, יוסף, 

 ( 002446370. )2017: סטימצקי, ]תשע"ז[ 

 .עם ישראל

 .זהות --ישראל  --יהודים 

 .עם ישראל ואמות העולם
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A127 אלב.אמ תשע"ו 

שלמה בן יוסף יצחק מחבר. אמונה שלמה : על עניני אמונה : אם יש מזל לשראל, בני חיי  ,אלבוים
ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, גילגולים, ידיעה ובחירה, אם עולם הזה הוא מקום 

י, קבלת חז"ל באגדות ודרשות הכתובים / חובר... ע"י שלמה אלבוים בלאאמו"ר טוב, אוב וידעונ
 ( 002441486[. )2016ר' יוסף יצחק. בני ברק : שלמה אלבוים, תשע"ו ]

 (אמונה )יהדות

 .גלגול נשמות

 .יהדות --הבטים דתיים  --מזל 

 .יהדות --הבטים דתיים  --בחירה חפשית ודטרמיניזם 

 .יהדות -- םהבטים דתיי --כשוף 

 .אגדות חז"ל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A137 לדע.בא תשע"ז 
-לדעת בארץ דרכך : אסופת מאמרים בנושא הקשר ההכרחי של תורה ומדע / בעריכת נח דנא

 ( 002448638. )-2017פיקארד וגיל מורלי. ]ירושלים[ : המרכז האקדמי לב, תשע"ז 

 .מאמרים --יהדות ומדע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A176 מורה)אפר( תשע"ז 

מורה הנבוכים' והקשרם 'מחבר. פרקים לקסיקוגראפיים בחלק הראשון של  -1949אפרתי, שאול, 
ל'סתרי תורה' / מאת: שאול אפרתי. ]פרקים לקסיקוגרפיים בחלק הראשון של 'מורה הנבוכים' 

 ( 002447834. )2016והקשרם ל'סתרי תורה'[. תשע"ז 

 .המחלקה למחשבת ישראל --ודות לתאר שלישי עב --אוניברסיטת בר אילן 

 .לשון, סגנון --משה בן מימון.. מורה נבוכים 

 .חבורים קדומים --מלונים  --עברית, לשון חכמים 

 .קבלה
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

  



 

A311.4 אמד.עמ תשע"ז 

 ההנהגות ופסקי ההלכות ,תפלות.. סדור.. תשע"ז.. ירושלים.. סידור עמודי שמים : חלק התפילות
לימות החול... / שסידרם... רבינו יעקב מעמדין... ; בתוספת הערות, ציונים ועיונים עץ ארז, נערכו 
מכתבי רבי אברהם יחיאל דויטש, אב"ד מעלה אדומים וראש ישיבת תלמידי הכתב סופר. ]עמודי 

 ספרייה :( 002439728שמים[. ירושלם : מכון תלמידי הכתב סופר, תשע"ו. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311.51 טל.רנת תשע"ז 

מסודר ומבואר בידי  ,תפלות.. סדור.. תשע"ז.. ירושלים.. סידור רנת ישראל : נוסח ספרד / ערוך
סדור[. מהדורה חדשה.. ירושלים :  -הרב שלמה טל ; ההדיר: הרב יואל קטן. ]רנת ישראל 

 ספרייה :( 002447505[. )2016מורשת, בני ברק, תשע"ז ]

Judaica 

 

 

A311.59 ע"זמחפ.סד תש 

תשע"ז.. בני ברק.. סידור הרמב"ם : כולל נוסח התפילה והברכות לכל השנה  ..תפלות.. סדור
ערוך ומוגה... על פי כת"י מהימנים וספר ה"חתום" בחתימת רבינו, ומנוקד על פי  : והמועדים

סידורי תימן העתיקים ; בצירוף הערות ושינויי נוסחאות, עם השוואה לסידורי הגאונים 
ם קדומים / ע"י... שגיב בן... אבנר מחפוד ; לעורך הסידור: הרה"ג דוד צדוק. ]סדור ולסידורי

 ( 002440514שגיב מחפוד, תשע"ז. ) -הרמב"ם[. בני ברק : נוסח תימן 

 .משה בן מימון

 .נסח תימן -- --תפלות 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A313 גינ.סו תשע"ז 

 ,ד.. סודות מן הסדר : הגדה של פסח : עם פירושים בפשט, רמזהגדה של פסח.. תשע"ז.. כפר חב"
דרוש וסוד / מאת הרב יצחק גינזבורג ; עיבוד ועריכה: יוסף פלאי. מהדורה שניה עם מילואים.. 

 ( 002445993כפר חב"ד : גל עיני, תשע"ז. )

 .שיחות ואמרים ,דרושים --חב"ד )חסידות( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .חבורים חסידיים --ה קבל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A313 טננ.לב תשע"ז 
עיונים ובירורים במצות  -טננבוים, בצלאל אריה ליב עזריאל מחבר. לבנת הסיפור : חלק א: יסוד 

תכן הסיפור : ביאור מקיף לברייתא דד' בנים ; חלק ג:  -סיפור יציאת מצרים ; חלק ב: בית 
בצלאל אריה ליב עזריאל  ... / ו ; נספח: תקופת עריכת הגדש"פסגנון וסדר הגדה שלנ -עלייה 

מכון סופרים, תשע"ז.  : Lakewood .[בלאאמו"ר הג"ר אהרן מרדכי טננבוים. ]לבנת הספור
(002447223 ) 

 .באורים -- --הגדה של פסח 

 .מצות ספור יציאת מצרים

 .הלכה --הלל )תפלה( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A313 תרנ"ט 
פסח.. תרנ"ט.. בגדד.. סדר הגדה של פסח : עם שרח ערבי כמנהג ק"ק בגדאד ואגפיה.  הגדה של

 002448088בגדאד : דפוס שלמה בכור חוצין, שנת עזי ו'ז'מ'ר'ת' יה ו'יהוי לי לישועה ]תרנ"ט[. )

 ספרייה :(

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A313 תרס"ד 
ערבי מנוקד כפי מנהג בגדאד וגם  הגדה של פסח.. תרס"ד.. ירושלים.. הגדה של פסח : לשון ושרח

לעווי ושותפיו, תרס"ד.  .כפי ערי הודו, ונוסף עוד מתורגמת בלשון אנגליזי... ירושלם : י. נ
 ספרייה :( 002448096)

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A314.3 תקס"ח 

קרלסרוה.. תפלות יום כפור קטן, בכל ער"ח... קארלסרוא :  ..סליחות.. יום כיפור קטן.. תקס"ח
 ספרייה :( 002448073זעליגמן, עטלינגן וווירמש, תקס"ח. ) ,המשותפים עפשטיין דפוס

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A314.5 תר"ץ 
תפלות.. עבודה.. תר"ץ.. קזבלנקה.. סדר העבודה של יום הכפורים : כמנהג ק"ק טאנּכ'יר... 

 ( 002448049תר"ץ בערך[. )] ,כאזאבלאנכא : דפוס יאודה ראזון

 .תפלות וברכות --יום הכפורים 

 .טנג'יר -- מרוקו --מנהגים 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A315.32 [1תצ"ה] 
סליחות.. תצ"ה.. ונציה.. סליחות לאשמורת הבקר : כפי מנהג ק"ק ספרדים וניתוספו... פיוטי 

 Stamparia : ויניציאה .[כמוהר"ר משה זכות... והתרת נדרים... ]סליחות לאשמרת הבקר

Bragadina, 'ספרייה :( 002448087ת'נ'ה' ]תצ"ה[. )מ 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A315.33 תשע"ז 

ירושלים.. סדר תיקון פ"ד תעניות לשובבי"ם ת"ת : כולל:  ..תקונים.. שובבי"ם ת"ת.. תשע"ז
תפלת מנחה, עננו הגדול, מסירת מודעה, סליחות לשובבי"ם, יום כיפור קטן : והוא סדר הכוונות 

נו האריז"ל, אשר נמצא בכתובים להרב... הרש"ש... עם פירוש טיב רבי ...והיחודים... כפי
אשר חנני... גמליאל הכהן רבינוביץ )ראפפורט( בן... רבי לוי. ]סדר תקון פ"ד  / התשובה המבואר

 002439543תעניות לשובבי"ם ת"ת[. מהדורה חמישית.. ירושלים : מכון שערי זיו, תשע"ז. )
 ספרייה :(

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A315.34 אשמרת תקע"ח 
סליחות.. אשמרת הבקר.. תקע"ח.. וינה.. סדר אשמורת הבוקר : כולל תחינות ובקשות... אשר 
יתעוררו וישכימו לבה"כ יום יום טרם עלות השחר... ]סדר אשמרת הבקר[. ווין : דפוס אנטאן 

 ספרייה :( 002448093) .1818 ,שמיד

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A317.4 תנ"ב 

וחבר... כמהר"ר  / ...ר. שערי ציון : אלה דברי קבלה מפי סופרים ומפי ספריםהנובר, נתן נטע מחב
’ והוגה ע"י המקובל... ר ; ...נתן נטע בן... מהר"ר משה הנובר... ובהוספת כמה תפלות ובקשות

משה מק"ק[ אייבשיץ. ]שערי ’ ר]בער פערל העפטר דיין פה ק"ק פראג בן... מוהר"ר ליב במהר"מ 
 ספרייה :( 002448085) .רג([. פראג : דפוס נכדי משה כ"ץ, תנ"בתנ"ב )פ -ציון 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A318 פרנ.שע תרנ"ג 
פרנקפורט, שמעון, מחבר. שער שמעון : כולל כל התפלות הנהוגות מתחלת חלות האדם עד אחר 
ן קבורתו... והדינים בלשון האללנדית / מסודר מחדש מאת אורי בן מנחם עלטע ומאת יודא ליב ב

ל'ח'י'י'ם' ]תרנ"ג[.  'גבריאל פאלק. אמשטרדם : יוחנן יאאכימסטהאל, ז'ו'כ'ר' י'צ'ו'ר'י'ו
(002448108 ) 

 .מנהגי אבלות יהודיים
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A318.2 תרכ"ו 

מימון בן ראובן מחבר. חסד ואמת : והווא כתאב אלפצאייל... עלא זייארת... וג'סל  ,עבו
ליוורנו : אליהו בן  ...נא... ]ס' מעבר יבק מועתק לערבית[ / נקלהו... מיימון עבואלמיית... ואלדפי

 : ספרייה( 002448114אמוזג וחביריו, י'ש'י'ש'ו' וישמחו בך ]תרכ"ו[. )

Cen.lib-Special Books 

 

 

A319 אוצ.הר תשע"ז 

כות תפלות שונות.. אוצר הרפואות : תפילות ותחינות לרפואה שלימה, בריאות וארי ..תפלות
 ( 002439407ירושלים : שמחונים, ]תשע"ז?[. ) .ימים

 .תפלות. תפלות שונות

 .תפלות וברכות -- רפואה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A319 התר.נד תקמ"ח 
התרת נדרים.. תקמ"ח.. מנטובה.. סדר התרת נדרים : והתרת קללות מהר'... שלום שרעבי ; על 

יואל חמיץ פונסיקה ס"ט.  ...ו על מזבח הדפוס... נאםיד... כמוהר"ר רפאל יוסף ן' רבי... להעלות
 ספרייה :( 002448055תקמ"ח[. )] 'מנטובה : דפוס אליעזר שלמה מאיטליה, וצדקה ת'צ'מ'י'ח

Cen.lib-Rare Books 

 

 

  



 

A381 אלב.נר תשע"ד 

ברית השבת ואות  ,אלבוים, שלמה בן יוסף יצחק מחבר. נרות שלמה : על עניני שבת : ברכת שבת
יתת השבת, נפישתה ומנוחתה, ומזונותיו של אדם קצובות לו מר"ה עד ר"ה חוץ השבת, שב

שלמה אלבוים,  : מהוצאת שבת / חובר... ע"י שלמה אלבוים בלאאמו"ר ר' יוסף יצחק. בני ברק
 ( 002441488[. )2013תשע"ד ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .יהדות --הבטים דתיים  --פרנסה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 זיס.יו תשע"ו 
זיסהולץ, ישראל יעקב מחבר. יום שביעי הגדול / ]ישראל יעקב זיסהולץ[. ]בני ברק[ : ]מוציא 

 ( 002439684לאור לא ידוע[, ]תשע"ו?[. )

 .שבת

 .חזרה בתשובה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A381 לוג.חי תשע"ה 

 .של השבת / יעקב ישראל לוגאסייעקב ישראל מחבר. חי בענג : עצמתה, סגולתה וברכתה  ,לוגסי

 ( 002439540ירושלים : ]יעקב ישראל לוגאסי[, תשע"ה. )

 .שבת

 .זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A381 שפי.חז תשע"ז 
שפירא, אריה ליב בן שלום צבי מחבר. חזון למועד : רזא דשבת : שבת קדש קדשים... רזי צפונות 

יה ליב באאמו"ר הגרש"צ הכהן שפירא. מהדורה שלישית מורחבת.. ירושלים : אוצרותיה / ... אר
 ( 002448639[. )2017אריה ליב שפירא, תשע"ז ]

 .השקפה על שבת --אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה 

 .שבת במחשבת ישראל

 .מועדים במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 רוס.יש תשע"ז 

והזמנים : מועדים וזמנים בחודשי השנה : ניסן, משעבוד לגאולה / דוד דוד מחבר. ישראל  ,רוסוף
 ( 002445204. )2017רוסוף. ירושלים : מכון אוצר התורה, תשע"ז 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- (ניסן )חודש

 .דרושים, שיחות ואמרים --יציאת מצרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.1 סבי.סו תשע"ז 

רעננה : הגלריה  .אוסף רחל ברלב / אוצרת העירייה והתערוכה: אורנה פיכמןסביבון סובב עולם : 
 ( 002446623. )2016תשע"ז[ ] ,אגף תרבות נוער ופנאי -העירונית בבית "יד לבנים" ; עיריית רעננה 

 ברלב, רחל

 .תערוכות -- (גלריה יד לבנים )רעננה

 .היסטוריה --חנכה 

 .תערוכות --סביבון )משחק( 

 .תערוכות -- נוכייםמשחקים ח
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A410.1 קלו.אב תר"ס 
קלונימוס בן קלונימוס, מחבר. אבן בוחן : ... לסור ממוקשי היצר... / חברו רבינו קלונימוס 

קצרו... מו"ה פנחס במו"ה יהודה מ"מ דק"ק פאלצק... ; נדפס מחדש ע"י... ר' יעקב  ; ...הזקן
 .[שמואל שעהנבוים, בשנת אתה ס'ת'ר' לי ]תר"ס קליין. ]אבן בחן[. ירושלם : דפוס משה

(002448054 ) 

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

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A410.3 כהן.צד תשע"ד 
כהן, חיים בן משה, רב. צדקה לחיים : שיחות ושיעורי מוסר על סדר פרשיות התורה / ערכתיו... 

 ( 002448439ושלים. ירושלים : חיים כהן, תשע"ד. )חיים כהן, ישיבת פורת יוסף, יר

 .תקופת האחרונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 .מוסר בתנ"ך

 .דרשות -- פרשת השבוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 גול.תו תשע"ז 

דורון דוד מחבר. תורתך חנני : מאמרי מוסר וביאורים בעניני חג השבועות, מתן תורה ודרכי  ,גולד
ל תורה / מאת דורון דוד ב"ר שמואל יהושע גולד. בני ברק : ]דורון דוד גולד[, תשע"ז. קנינה ש

(002447690 ) 

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 

 .דרשות -- שבועות

 .דרשות --מתן תורה 

 .דרשות -- תלמוד תורה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 ניו.מו תשע"ז 
: אסופת שיחות וועדים / שנאמרו ע"י הגה"צ ר' ישראל ניוונר, ישראל דוד מחבר. המוסר והנועם 

 ( 002447934תשע"ז. ) ,[דוד נייוונר. ]המוסר והנעם[. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A411.76 ארח.חי תשנ"ב 
תקון כרת, אשר תקן מרן החיד"א. ציון : והוא סדר למוד -תקונים.. שונים.. ארח חיים : שפתי בן

האדמו"ר... יהודה לייב  ,"הכולל אדרא רבה ואדרא זוטא בצרוף התרגום המלולי של בעל ה"סלם
הלוי אשלג, בתוספת תפלות מנחה וערבית והלכות אבלות, כפי פסקיו של... הרב עובדיה יוסף / ... 

 ( 002446928תשנ"ב. ) ,ציון אברמוב-ע"י בן ציון אברמוב. ירושלים : בן

 .יוסף, עובדיה

 .בעל קרי

 .הלכה -- (אבלות )יהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 בתוך.בי תשע"ה 
בתוך ביתה : ליקוט דברי חז"ל וגדולי הדורות אודות המקום הראוי להתקשטות האשה. 

 ( 002439397ארגון ארצי להחדרת תודעת הצניעות, ]תשע"ה[. ) -נפשנו  : []ישראל

 .יהדות --הבטים דתיים  -- צניעות

 .יהדות --הבטים דתיים  --בגוד ולבוש 

 .חיי הדת -- נשים יהודיות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 גרף.זר תשע"ו 
גרף, משה בן מנחם מחבר. זרע קודש : בענין תיקון אות ברית קודש... / מהגאון המקובל... רבי 

על המחבר ; ... ומנוקד כל מאמרי הזוהר משה מפראג... ובסופו מעשה נורא עם הרוח שגירש ב
הרב משה חיים  : [הקדוש, עם הוספות ומראה מקומות. ]זרע קדש[. נדפס מחדש.. ]ירושלים

 ( 002439867שטיינבערג, ]ניו יורק[, תשע"ו. )

 .בעל קרי

 .יהדות --הבטים דתיים  --מוסר מיני 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 חנו.תו תשע"ז 
יים מחבר. תורת המחיצה : עטרת משה : הלכות ועיונים בדיני הפרדה ומחיצה בין חנונו, משה ח

 ( 002447675אנשים לנשים / כתב וחיבר משה חיים חנונו. כפר חב"ד : מכון שמואל, תשע"ז. )

 .הלכה --צניעות 
 הלכה --רקודים מערבים 

 .הלכה --חנוך מערב )בנים ובנות( 

 .הלכה -- הפרדה בחנוך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A411.76 ינו.וע תשע"ז 

אלישע מחבר. ועמך כולם צדיקים : תיקון הברית על פי דרכה של תורת ארץ ישראל / אלישע  ,ינון
 :שאן -שאן. ]ועמך כלם צדיקים[. מהדורה שנייה.. בית-ינון, ר"מ בישיבה הגבוהה הסדר בית

 ( 002448275[. )2017שאן, תשע"ז ]-ישיבת בית

 .בעל קרי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.76 עסי.בג תשע"ו 

יניב מחבר. בגדי תפארתך : ביאור מקום השוק ואורך השמלה / חברתי... יניב בן... יהושע  ,עסיס
מהדורה  ."עסיס )עשוש( ; ועמי במלאכת הכתיבה, האברכים... רבני וחברי מכון "בקודש פנימה

ודש פנימה, כלי כסף וכלי זהב רביעית מורחבת ומתוקנת עם הרבה הוספות.. ]ישראל[ : בק
 ( 002448650ו'ש'מ'ל'ת' ]תשע"ו[. )

 .הלכה --בגוד ולבוש 

 .הלכה -- נשים

 .הלכה --צניעות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 אשכ.בא תשע"ו 
אשכנזי, שלום אהרן מחבר. באר חפרוה שרים : דרושי נישואין : דרושי אגדה ומוסר מתובלים 

מעלת... הקמת בית נאמן בישראל... / מפיו ומפי כתבו של... רבי שלו' אהרן בפנינים... לבאר 
בני ברק : חיים מרדכי אשכנזי,  .אשכנזי, ראש ישיבת נדבורנה ; ]העורך[: חיים מרדכי אשכנזי

 ( 002441284[. )2016תשע"ו ]
 אשכנזי, אלימלך בן אלכסנדר חיים

 .דרשות --נשואין 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.772 שור.זה תשע"ז 

יהוד"א  / שורץ, יהודה אריה בן משה מחבר. הזהירות מלשון הרע במסירת מידע לשידוכים
תשע"ז.  ,שווארץ. ]הזהירות מלשון הרע במסירת מידע לשדוכים[. בני ברק : יהוד"א שווארץ

(002448697 ) 

 .הלכה --רכילות ולשון הרע 

 .הלכה --שדוכים 

 .יהדות --הבטים דתיים  -- שדכנות

 .הלכה -- שדכנות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A419 שפת.חכ תשע"ז 

משה חיים מחבר. מסלת ישרים : כולל כל עניני מוסר ויראת השם / חברו... כמוהר"ר  ,לוצטו
 ...משה חיים לוצאטו ; הוגה, סודר ונדפס מחדש... והושלמו... קצת מן הפסוקים ומאמרי חז"ל

ים, מקורות וציונים, ליקוטים והשלמות מדברי רבינו בשאר ספריו, מראי בתוספת ליקוט
מהדורה  .[(תשע"ז )בני ברק -מקומות... סימון הענינים העקרים... מפתחות... ]מסלת ישרים 

 .חדשה מתוקנת ומורחבת.. בני ברק : שפתי חכמים, ועד להפצת תורה ומוסר, תשע"ז

(002448703 ) 

 -1660 --קבלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 יעק.אה תשע"ו 
יעקבסון, יחזקאל מחבר. אהבתי תורתך : שיחות לפרשת השבוע / שנאמרו על ידי הרב יחזקאל 

עורך: אלעד ידוואב.  ;יעקבסון, ראש ישיבת שעלבים ; עורך ראשי ]ומחבר הקדמה[: אלעד ברנד 
 ( 002436460[. )2016ו ]"]שעלבים[ : ספריית משעול, תשע

 .דרשות --וע פרשת השב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 כהן.יד תשע"ז 
כהן, ניסן בן יששכר מחבר. יד כהן : על פרשיות השבוע ומועדים : מאמרים ורעיונות על סדר 

משפחת כהן, תשע"ז.  : פרשיות התורה והמועדים / ... מאת ניסן ב"ר יששכר כהן. ירושלים
(002447678 ) 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרשות -- מועדים

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 לוי.עו תשע"ו 

כתיבה: שני לוי  / שמעון, שני מחבר. עוד אבי חי : הרהורים על פרשת השבוע בהיבט החינוכי-לוי
 ( 002447069[. )2016שמעון, תשע"ו ]-שמעון. ירושלים : שני לוי

 1930-2014לוי, שלמה בן יחזקאל, 

 .רעיונות והגיגים --רשת השבוע פ

 .יהדות --הבטים דתיים  -- חנוך

 .חנוך בתנ"ך
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

  



 

A451 שמר.או תשע"ז 
שמרלר, חיים מחבר. אוצרות אורייתא : אוצר שיעורים, חידושי הלכה ומערכות על סדר פרשיות 

צאנז. ]אוצרות אוריתא[. התורה... / .. חיים שמרלר בלאאמו"ר... אליהו שמואל, ראש ישיבת 
 ( 002448773ירושלים : עוז והדר, ]תשע"ז?[. )

 .דרשות הלכתיות --פרשת השבוע 

 .דרשות הלכתיות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A452 פיר.לה תשע"ז 

אברהם חיים מחבר. להבות אש : מאמרים על סדר מועדי השנה / ... מאת אברהם חיים  ,פיר
 ( 002441352[. )2017ער. ירושלים : אברהם חיים פייער, תשע"ז ]בלאמו"ר... שלמה פיי

 .דרשות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A501 ארי.הל תשע"ב 

קובץ מאמרים  : אריאל, יעקב בן משה מחבר. הלכה בימינו : מורשתה, לימודה, הוראתה ויישומה
אשקלון : מכון התורה  ..חבת/ מאת הרב יעקב אריאל ; עורך: יעקב אפשטיין. מהדורה שניה מור

 ( 002388621[. )2012והארץ, תשע"ב ]

 .פילוסופיה -- הלכה

 .תלמוד תורה

 .יהדות ומדע

 .נשים ביהדות

 .יהדות ומדינה

 .מוסר

 .יהדות -- הבטים דתיים --חנוך 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 חיי.מא תשנ"ט-בן 

תשנ"ט.  ,ראל / י. י. חפר. בני ברק : יוסף חפרבן חיים, י מחבר. מאורי ישראל : לתולדות גדולי יש
(002447831 ) 

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חסידים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A509.2 תשע"ז (כהן)וול 
וולברשטין, הלה מחבר. הרב הנזיר : איש כי יפליא : מסכת חייו של נזיר אלוקים הרב דוד כהן / 

מפעלי  -מכון נזר דוד ; אריאל  ; ירושלים : ספריית בית אל הילה וולברשטין ; שמחה רז, עורך.
 ( 002448637. )2017תורה ויהדות, תשע"ז 

 (כהן, דוד בן יוסף )הנזיר

 .ביוגרפיה -- ירושלים --ישראל  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 סלצ.בה תשע"ז 
ישראל / הרב נחמן סלצר ; סלצר, נחמן מחבר. בהיכלם : בסיפורים ומסרים מהיכלם של גדולי 

 ( 002447683תשע"ז. ) ,הופק ותורגם מאנגלית לעברית ע"י מכון תפוצה. ביתר עילית : תפוצה

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חסידים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ה (עמי)ללו 
ל ללום. ]קוים ללום, יגאל מחבר. קווים למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל / יגא

 ( 002447835. )2015למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל[. תשע"ה 

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

 .השקפה על משפט עברי --עמיאל, משה אביגדור 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A561 בצו.יל תשע"ז 
לכה ; ובסופו: קונטרס הדרך לנצח במלחמה בצון, שלמה מחבר. ילקוט שלמה : מניעת מכשול בה
 ( 002440424[. )2016/ מאת שלמה בצון. ירושלים : שלמה בצון, תשע"ז ]

 .הלכות רופפות --הלכה 

 .מדריכים --מוסר 

 .בחינות ושאלות --מוסר 
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 

 

A561 שור.די תשע"ז 

דמלכותא דינא בעיון ובהלכה ע"פ דוד שלמה מחבר. דינא דמלכותא : ביאור סוגית דינא  ,שור
שיטת הראשונים, האחרונים ופוסקי דורינו / חובר... ע"י דוד שלמה בן... הג"ר משה שלום שור. 

 ( 002448363ירושלים : דוד שלמה שור, תשע"ז. )

 .הלכה -- דינא דמלכותא דינא

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562 ויל.נת תק"ף 
. נתיב חיים : ... להרים מכשול כל קימוש טעות ושגיאה שנפל בס'... מגן ויל, נתנאל מחבר

ה"ה הרב... כמוהר"ר נתנאל  ... / ...אברהם... ובטור א"ח ש"ע... והו"ד ידו נטויה על דברי הט"ז
 ( 002448079ווייל... ליוורנו : דפוס שמואל סעדון, שנת פ'ע'ל'ת' צדיק לחיים ]תק"פ[. )

 .באורים -- . שלחן ערוך ארח חייםקרו, יוסף בן אפרים
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A562.2 גוט.עי תשע"ז 

סותר ואהל / ...  ,גוטפרב, ישראל מאיר מחבר. עין המים : על מלאכות תופר, קורע, מחתך, בונה
 ( 002448630) .[2017ישראל מאיר גוטפרב. ביתר עילית : ישראל מאיר גוטפרב, תשע"ז ]

 .הלכה --ות( תפירה )אבות מלאכ

 .הלכה -- (קריעה )אבות מלאכות

 .הלכה --חתוך )אבות מלאכות( 

 .הלכה -- (בניה וסתירה )אבות מלאכות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 קבץ.נר תשע"ה 

יוסף בן אפרים מחבר. נר אבנר : חקירות, הארות והערות וצידודים בהלכה, על שולחן ערוך  ,קרו
ירושלים :  .[נר אבנר -/ חברתי וערכתי... אבנר קבץ. ]שלחן ערוך  שדמ-הלכות שבת: סימנים רמב

 ( 002448433אבנר קבץ, תשע"ה. )

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

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 רבי.מי תשע"ו 

ערוך הלכות שבת : בו יבוארו פסקי השלחן יוסף בן אפרים מחבר. מיוסף עד יוסף : על שלחן  ,קרו
ערוך... על פי פסקי... רבנו עובדיה יוסף, ובנו... רבנו יצחק... מבוסס... על פי סדר... הספר משנה 

מיוסף עד יוסף[.  -ברורה / ערכתיו וחיברתיו... ישראל נתנאל בן... הרב גדעון רביוב. ]שלחן ערוך 
 ( 002447708) .-ברק : ישראל נתנאל רביוב, תשע"ו-בני

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

 .יוסף, עובדיה

 .יוסף, יצחק בן עובדיה
 הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. משנה ברורה

 .הלכה -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A562.3 גול.פר תשס"ט 

גם... אוסיפה מאשר  ..... מדברי רבותינוגולדברג, משה זרח מחבר. פרסומי ניסא : פניני יקר.
סוגיא דחנוכה : בגמ', רמב"ם, שו"ע / מאתי... משה זרח גולדברג בלאאמו"ר ר' אהרן.  -העניקני... 

 ( 002447642) .]פרסומי נסא[. בני ברק : ]משה זרח גולדברג[, תשס"ט

 .הלכה --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A562.3 ספק.מע תשע"ו 

הרב דוד אברהם  / אברהם מחבר. מענייני הפורים : לקט דרשות, שו"ת ועוד ספקטור, דוד
 ( 002439531ספקטור. ]מעניני הפורים[. בית שמש : משפחת ספקטור, תשע"ו. )

 .פורים

 .הלכה --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 פינ.כי תשע"ז 

הלכות ומנהגים לימי החנכה /  ... : פינטו, יאשיהו יוסף בן חיים שמעון מחבר. כי אתה תאיר נרי
 ( 002439884מפי... רבי יאשיהו יוסף פינטו. אשדוד : מוסדות שובה ישראל, תשע"ז. )

 .הלכה -- חנכה

 .חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.4 גלי.בא תשע"ז 
 גליק, יעקב בן דוד מחבר. באר המועדים : לבאר ולהרחיב הידיעה בעניני המועדים ומצוותיהן...

השבתת חמץ, ליל הסדר,  : ...מדברי הגמרא והראשונים וגדולי האחרונים, בדרך קצרה ובהירה
. 2017ברוקלין[ : יעקב גליק, תשע"ז ] .מאמר יוצאי חפזון / נערך ונסדר... על ידי יעקב גליק

(002445620 ) 

 .הלכה --חמץ 

 .הלכה -- ליל הסדר

 .דרושים, שיחות ואמרים --יציאת מצרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563 אהל.דע תשע"ו 

 :ישיבת מיר )ירושלים(. כולל עיון להוראה. קובץ אהל דעה : על הלכות תערובות, בירורי סוגיות  .
והוא מאסף למילי מעליתא / שנתחדשו... בכולל עיון להוראה... בישיבת מיר. ]קבץ אהל דעה[. 

 ( 002445777ירושלים : כולל עיון להוראה בישיבת מיר, תשע"ו. )

 .הלכה -- תערובות

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 אנג.מג תשע"ו 
מחבר. מגמות של החמרה והקלה בתולדותיהן של הרחקות בין איש  -1957שפר, נעמי, -אנגלרד

 ( 002448233. )2016שפר. תשע"ו -ואשתו הנדה / מאת: נעמי אנגלרד

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

 .היסטוריה --הלכה  -- טהרת המשפחה

 .הקפדה במצוות
 ספרייה :

Judaica 



 

 

A563.3 פרכ.פר תשע"ז 

לבאר... את פסקי  : פורכהימר, יעקב אפרים מחבר. פרי טהרה : על הלכות נדה וטהרתה
אוד ; נלקט, דומ"ץ... לייקוו ,ההלכות... למעשה / מאת... ר' רבי יעקב אפרים הכהן פארכהיימער

ע"י יצחק צבי הכהן בלאאמו"ר... ראובן  ...נסדר ונערך... עם שערי ציון... לבאר... מקור כל פסק
 ( 002448711[. )2017תשע"ז ] ,Lakewood : Y. Rubelow ..גדליה... רובעלאוו. הוצאה תשיעית

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

 .הלכה -- פחהטהרת המש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.3 קרו.טה תשע"ז 

 ...ישראל קלמן מחבר. טהרת ישראל : בהלכה ובמנהג... : אוסף מקיף ממקורות חז"ל ,קרון
הראשונים ואחרונים, שו"ע וספרי שו"ת... מוסר וקבלה, עם רבבות הערות, ציונים ומראי 

 .[2016אל קלמן קראהן, תשע"ז ]ישר : Lakewood .מקומות... / ישראל קלמן קראהן

(002448346 ) 
[, תשסז ע'. "סיכום ותמצית של ד הכרכים הראשונים, כשכל 7חלק ה: סיכום ותמצית. ]

הסעיפים... במדור העליון... הובאו... במתכונתם בחלקים הקודמים, אלא שההערות תחתיהם 
 .(...המשא ומתן..." )דברים אחדיםבאו בפנים חדשות... באופן של ציונים ומראי מקומות... בלי... 

 .הלכה --בעל קרי 

 .בעל קרי

 .הלכה -- שבת

 .הלכה --מועדים 

 .חדושים ופלפולים

 .הלכה --צניעות 

 (קבלה)כונות 

 .הלכה --הר הבית 

 .הלכה --מקואות 

 .הלכה -- תכנון --מקואות 

 .סגלות ורפואות

 .לקסיקונים -- ביוגרפיה --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.4 אטל.נה תשע"ג 
אטלן, שלום מחבר. נהר שלום : על הלכות סת"ם : ובו שו"ת בעניין צורת האותיות, מאת 

-הפוסקים הראשונים והאחרונים / מאת שלום אטלן נחמן, ראש בית הוראה יוסף דעת... ]אור
 ( 002445534יהודה[ : ]שלום אטלן[, ]תשע"ג[. )

 .הלכה -- סת"ם

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.6 שפי.או תשע"ז 

יוסף בן אפרים מחבר. אות שלום : על הלכות מילה / נתחבר על ידי... רבי חיים אלעזר  ,קרו
שפירא... אב"ד... מונקאטש... ; מו"ה ישראל זאב גוטמאן... בעריכת הספר והגהתו, ציוני מראי 

אור תורה  -אות שלום[. מהדורא שניה.. ירושלים : אמת  -המפתחות... ]שלחן ערוך מקום, עריכת 
 ( 002448646. )2017מונקאטש, תשע"ז 

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

 .הלכה --ברית מילה 

 לקסיקונים -- פרשני השלחן ערוך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 ע"זדרו.בג תש 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. בגדי קודש : ... חידושים וביאורים על שו"ע הלכות נדרים... / 

מהדורה ב[ =]בגדי קדש[. מהדו"ב  -חברתיו... שמעון דרור בלא"א ר' אליהו. ]שלחן ערוך 
 ( 002448414[. )2017בתוספת... מרובה. ירושלים : מכון בגדי קודש, תשע"ז ]

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

 אלישיב ,דרור

 .הלכה --שבועות ונדרים 

 .תלמוד תורה

 .בחירת עם ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.8 פרי.הל תשע"ז 
פרידמן, יואל בן שלמה מחבר. הלכות הארץ : קיצור הלכות המצוות התלויות בארץ הנוהגות 

ות תרומות ומעשרות, חלה, ערלה, כלאיים ומתנות לעניים / כתיבה בבית ובגינה הפרטית : על הלכ
הרב אהוד אחיטוב, הרב  ,ועריכה: הרב יואל פרידמן ; השתתפו בכתיבה: הרב יהודה הלוי עמיחי

מהדורה שנייה עם תיקונים  .אביגדור לוינגר, הרב אברהם סוחובולסקי, אג' מרדכי שומרון
 ( 002448285) .[2016הארץ, תשע"ז ]והוספות.. שבי דרום : מכון התורה ו

 .הלכה --מצוות התלויות בארץ 

 .הלכה --גנות 

 .הלכה --תרומות ומעשרות 

 .הלכה --חלה 

 .הלכה --ערלה 

 .הלכה --כלאי זרעים 

 .הלכה -- כלאי הכרם

 .הלכה --מתנות עניים 

 .הלכה -- (חדש )בתבואה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A564 עמא.מל תשע"ז 

שלמה משה בן אליהו מחבר. שו"ת מלאכת שלמה : בעניני כתובה ונישואין... / מאת...  ,עמאר
רבה של ירושלים, הרב שלמה משה עמאר... ; קיבץ וערך: הרב דוד בנינו, מנהל אגף הנישואין 

-[2017]במועצה הדתית ירושלים. ]מלאכת שלמה[. ירושלים : המועצה הדתית ירושלים, תשע"ז 

. (002448628 ) 

 -1948 --אלות ותשובות ש

 .הלכה --כתבות 

 .הלכה -- נשואין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A565 ליט.בנ תשע"ז 

שמואל בן נפתלי דוד מחבר. בנין שמואל : על הלכות נזקי שכנים : ובו ל"ב שערים, בפסקי  ,ליטנר
כות... בין איש דינים... ]וכן[ עוד ל"ב שערים... בביאורים ובירורים ; פסקי דינים : ... פסקי הל

ובין שכינו... עם ביאור "יסודי הבנין" ]בתחתית הע'[ : ... מבטן מי יצאו הדברים... שיטות 
לעומק דברי... הראשונים  ...החולקים... ; ביאורים ]בחלק השני של כל כרך[ : ... ליכנס

שמואל  : Brooklyn .שמואל לייטנער [והפוסקים... בירור... סוגיות... / נערך ונסדר... ]ע"י
 ( 002447656'. )17לייטנער, תשע"ז 

 .הלכה -- שכנים

 .הלכה --נזיקין 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A566.2 טופ.פת תשע"ז 
טופיק, ישראל מחבר. פתחי דעת : בירורי סוגיות בגדרי אבות הטומאות ותולדותיהם ודרכי קבלת 

ירושלים : ישראל טופיק, תשע"ז.  .. משה טופיקהטומאה והטהרה / מאתי... ישראל בלאאמו"ר..
(002448365 ) 

 .הלכה --טמאה וטהרה 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 ליפ.דב תשט"ז 
הלברשטם, יחזקאל שרגא בן יששכר דב, מסטרופקוב מחבר. דברי יחזקאל שרגא / ... -ליפשיץ

וויץ... מהתשובות שהשבתי ופלפלתי עם שאספתי ולקטתי... אחרי צאתי לשלום מכבשוני אויש
הלברשטאם[ הרב מסטראפקוב... -רבנים ותלמידי חכמים... אנכי... יחזקאל שרגא ]ליפשיץ

 ( 002448972[. )1956סטראפקוב בא"י, תשט"ז ]-ירושלם : ועד חסידי שינאווא

 -1948 --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A572 סימ.בי תשע"ד 
אב מחבר. ביד כל אדם : תשובות ומאמרים בעניני חושן משפט ואבן העזר בנושאים סימן טוב, יו

אקטואליים ומעשיים / חיברתים וערכתים... יואב בן... דוד סימן טוב. ביתר עילית : כולל זכור 
 ( 002448395לאברהם, תשע"ד. )

 -1948 -- שאלות ותשובות

 (הלכה )מתחום חשן משפט

 (הלכה )מתחום אבן העזר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 רוי.בא תשע"ז 

חיים יחיאל מחבר. שו"ת באר חיים : בו נקבצו שו"ת וחידושים בד' חלקי שו"ע / שנכתבו  ,רויטמן
ונאמרו ע"י... רבי חיים יחיאל רויטמן, רב ביהמ"ד דחסידי בעלזא בבני ברק וחבר הביד"ץ 

 ., תשע"ז0533130525: טל.  מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בא"י. ]באר חיים[. ירושלים'

(002439551 ) 

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 גרי.מע תשע"ז 

ישראל השיל מחבר. מעשה ישראל : חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס... / מאת ישראל  ,גרינברג
 Buffalo, N.Y. Jewish Discovery Center of Buffalo ...העשיל בן... הרב... מאיר גרינבערג

N.Y.  ( 002447305. )-2016תשע"ז 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 ששו.של תשע"ז 

 ...זאב בן דוד מחבר. שלמי זאב : על מסכתות, מכות, נדרים, כתובות, בבא בתרא / נכתב ,ששון

 ( 002448462[. )2017ברק[ : ]זאב ששון[, תשע"ז ]-ע"י... זאב בן... ר' דוד ששון. ]בני
 ששון, יקותיאל בן דוד

 .באורים -- --מסכת מכות  --תלמוד בבלי. 

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

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.01 פלג.חמ תשע"ז 
פלג'י, חיים בן יעקב מחבר. ה' ספרים ניפתחים : והם: ספר עיני כל חי, ספר אברהם את עיניו, 

ספר יפה תלמוד, ספר יפה לעינים, ספר יוסף את אחיו : על מסכת ברכות ומשניות זרעים : והם 
אלאגי, ובניו... כמוהר"ר אברהם, יצחק נסים רחמים, חידושים וביאורים... / לכמוהר"ר חיים פ

יוסף ; ... ועתה באו באותיות מאירות עינים וכן מראי מקומות רבים... ערכתים והגהתים 
מחדש... מדפוס ראשון... אברהם אליעזר סופר )בן הרה"ג יעקב חיים...(. ]חמשה ספרים נפתחים[. 

 ( 002441490) .[2017ירושלים : אברהם אליעזר סופר, תשע"ז ]

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

 .באורים -- --סדר זרעים  --משנה. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.02 כהן.דב תשס"ז 

חנוכה[, ]כהן, שמואל בן יהודה מחבר. דברי שמואל : חידושי הש"ס במסכתות: ברכות, שבת 
חקרי דינים, ביאורים...  ,ן, חגיגה : ... חידושי סוגיותפסחים, סוכה, ר"ה, תענית, מגילה, מועד קט

והערות על סדר הדף / אשר חידשתי, כתבתי וערכתי... שמואל בן... ר' יהדה הכהן. ירושלים : 
 ( 002449017שמואל כהן, תשס"ז. )

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

 .באורים -- -- סדר מועד --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.02 רוז.יו תשע"ז 
רוזנברג, שמעון גרשון מחבר. יומא, סוכה, ראש השנה : שיעורים בגמרא / הרב שמעון גרשון 

שג"ר ; עורך: עמיחי רוזנפלד, עריכת שיעורי סוכה: בן ציון עובדיה ועמיחי רוזנפלד,  -רוזנברג 
ראש השנה[. אלון שבות : מכון  ,העריכת שיעורי ראש השנה: זוהר מאור ויאיר ברלין. ]יומא, סכ

 ( 002448781[. )2017כתבי הרב שג"ר, תשע"ז ]

 .באורים -- --מסכת יומא  --תלמוד בבלי. 

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 צנז.נת תשס"ו 

נתיבות העיון : חידושים וביאורים על מסכת שבת / מאת רבנן ותלמידיהון ישיבת צנז )נתניה(.  .
ישיבת  -היכלי התורה  : אחרים[. נתניה 5-תלמידי ישיבת צאנז ; חברי המערכת: אברהם שוורץ ]ו

 ( 002448481[. )2006צאנז, תשס"ו ]

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584.022 .תק תשע"זגנס 

שלמה אהרן  ... / גנס, שלמה אהרן מחבר. תקנת שלמה : עירובין : בירורי סוגיות, מראי מקומות
 ( 002448707בלאאמו"ר... ישראל גנס. בני ברק : שלמה אהרן גנס, תשע"ז. )

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.023 קיר.שע תשע"ז 
קירשנבוים, אפרים מחבר. שעשועי אפרים : כולל ליבון ענינים, ביאורים והערות על מסכת 

פסחים, מסכת מכות / חובר... מאתי אפרים קירשנבוים. ירושלם : אפרים קירשנבוים, תשע"ז. 
(002448706 ) 

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.0291 פרץ.אמ תשע"ה 
פרץ, יוסף בן שלמה מחבר. אמרי פי : חקירות, חידושים וביאורים על מסכת מגילה, בגמרא 

ובאגדה, בפירוש רש"י ותוספות : כולל חקירות הלכתיות, פסקי הלכות לפורים... מספריו של... 
וסף, וכן מאמרי מוסר... והשקפה... לפי סדר דפי הגמרא... / ערכתי וחיברתי... רבינו עובדיה י

 ( 002445688. )-יוסף פרץ. בית שמש : יוסף פרץ, תשע"ה

 .יוסף, עובדיה

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

 .הלכה -- פורים

 .הלכה על פי סדר תלמוד בבלי
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.05 ע"זבור.חק תש 

רבי נתן בורג'יל,  ...בורג'ל, נתן בן אברהם מחבר. חק נתן : שיטה על סדר קדשים והוריות / מאת
מכון הרב מצליח,  : ברק-מגדולי חכמי תונס בשנות הת"ק. במהדורא מושלמת ומפוארת.. בני

 ( 002447663[. )2017תשע"ז ]
 בורג'ל, נתן בן אברהם

 הספדים --נתן בן אברהם  ,בורג'ל

 (ל )משפחהבורג'

 .באורים -- -- סדר קדשים --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- --מסכת הוריות  --תלמוד בבלי. 

 .שושלות יוחסין --רבנים 

 .חדושים ופלפולים

 .ביוגרפיה --חכמי המזרח 

 .ביוגרפיה -- תוניס -- תוניסיה --רבנים 

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A584.055 זיל.מג תשע"ז 

ונלוה אליו קונטרס  ; ן משה מחבר. מגדל דוד : חידושים ביאורים על מסכת ערכיןזילבר, דוד ב
מאנסי : דוד זילבער, תשע"ז.  .במצות תוכחה )דף טז ע"ב( / ... דוד בלאאמו"ר... משה זילבער

(002448561 ) 

 .באורים -- -- מסכת ערכין --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --תוכחה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.058 ופ.מת תשע"זק 

יעקב בלאאמו"ר...  ... / קופשיץ, יעקב מחבר. מתנת כהן : הערות וביאורי סוגיות במסכת מעילה
 ( 002448704נפתלי הכהן קופשיץ. ירושלים : יעקב קופשיץ, תשע"ז. )

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A654.2 שער.הק תשע"ו 

סף מחבר. שער ההקדמות : המדויק, שער הראשון : ראשון הוא להשמונה חיים בן יו ,ויטל
אשר חיבר... מוה"ר חיים ויטאל... ; ועתה הודפס מחדש... ונוספו עליו הגהות  / ...שערים

ישיבת  : ותיקונים... ממני... יחזקאל מזרחי, הנקרא בשם מרכבת יחזקאל. הודפס מחדש.. צפת
 ( 002448328אור הזוהר, מירון, תשע"ו. )

 .1500-1660 -- קבלה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A659 שפה.חן תשע"ו 

נסדר ונערך... ע"י  / [תפלות.. סדור.. תשע"ו.. ירושלים.. סידור ח"ן : לפי כוונות האר"י ]והרש"ש
ישיבת התפוצות, ]תשע"ו?[.  - יעקב אברהם שפהרד. ]סדור ח"ן[. ירושלים : ישיבת נפש החיים

(002439727 ) 
 שרעבי, שלום מזרחי. סדור הרש"ש

 (קבלה)כונות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A661 ליב.לצ תשע"ז 

יהודה מחבר. לצבי ולגאון : משבתי צבי ועד הגאון מווילנה : קובץ מחקרים / יהודה ליבס.  ,ליבס
 ( 002447891. )2017תל אביב : אדרא, תשע"ז 

 מוילנה ,אליהו בן שלמה זלמן

 .השקפה על גאלה --מוילנה  אליהו בן שלמה זלמן,

 .שבתי צבי

 .שבתאות

 .משיחיות

 .גאלה
 ספרייה :

Judaica 

 



 

A670.092 טיט)פתג( תשע"ז 

 ...[פתגמין טבי"ן : דברים ערבים... שנשמעו מפ"ק של... רביה"ק ]הרבי יואל טיטלבוים, מסטמר

[Long Beach, NY] : [תשע"ז ,]( 002447254) .מוציא לאור לא ידוע 
 באי(. שרות הידיעותהגנה )ארגון צ

 .אנקדוטות -- טיטלבוים, יואל, מסטמר

 .אנקדוטות --חסידים 

 (סטמר )חסידות

 .ערכים לפי אלף בית --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 לוי)מרק( תשע"ז 
רבי לוי יצחק מברדיטשב : היסטוריה, הגות, ספרות וניגון... / עורכים: צבי מרק, רועי הורן. ]רבי 

גן[ : הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב, -צחק מברדיצ'ב[. ]רמתלוי י
 ( 002448653) .2017אוניברסיטת בר אילן, ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ'ב

 .ביוגרפיה -- (ברדיצ'ב )חסידות

 .מוסיקה --ברדיצ'ב )חסידות( 

 .1815- --חסידות 

 .היסטוריה -- סידותח

 .מוסיקה --חסידים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A671.1 אלי.נע תשע"ה 

רבי אלימלך מליזענסק  ...אלימלך בן אליעזר, מליזנסק מחבר. נועם אלימלך : השלם / אשר חיבר
; ... יוצא לאור... בהוספת מראי מקומות, ציונים, השוואות ומפתחות... לראש המערכת: הרה"ח 

צלוביץ. ]נעם אלימלך[. במהדורה חדשה ומפוארת.. אשדוד : מכון הדרת חן, ר' יהודה אריה בנ
 ( 002445753[. )2014]תשע"ה 

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

 .ספרות עיונית --ליז'נסק )חסידות( 

 .ערכים לפי אלף בית --ספרות עיונית  --חסידות( )ליז'נסק 

 .תספרות עיוני -- 1815- --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 טאו.שמ תשע"ז 

מנחם מנדל, מקלוב מחבר. שמחה לנפש : קול מנחם : פרקי הדרכה בעבודת השי"ת על  ,טאוב
 'סדר היום ומועדי השנה... ובו אלפי ניצוצי אורה בענינים אלו / מכ"ק... אדמו"ר מקאליב ]ר

 ( 002445786) .: מוסדות קאליב, תשע"זמנחם מנדל טאוב[ ; ]העורך[: ר' יוחאי אשר. ירושלים 

 .ספרות עיונית --קלוב )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- -1915 --חסידות 

 .עבודה ואהבה בחסידות --אלקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A671.3 טבר.מל תשע"ו 
טברסקי, בנציון חיים שלמה משלם זושא מחבר. מלכות שלמה : חלק א: על התורה ודרכי עבודת 

"ת / מאשר נזכר ונלקט מתורת אדמו"ר... בן ציון חיים שלמה משולם זושא, השי
מהארנאסטייפאל... ; העורך... יעקב ישראל בלאאמו"ר... אמנון ניסן. מהדורא מורחבת.. 

 ( 002445493תשע"ו. ) ,Nissan : לעיקוואד
 מנהגים --טברסקי, בנציון חיים שלמה משלם זושא 

 אנקדוטות --שלם זושא טברסקי, בנציון חיים שלמה מ

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

 .ספרות עיונית --צ'רנוביל )חסידות( 

 .מנהגים --צ'רנוביל )חסידות( 

 .אנקדוטות -- (צ'רנוביל )חסידות

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.3 פנט.צב תשע"ז 

מחבר. הצבי והצדק : דרושים ואמרים על התורה ומועדים... / מנאי צבי אלימלך, מקוסון  ,פנט
 .[2017צבי אלימלך פאנעט, אבדק"ק קוסון. בני ברק : מכון בני שלשים קוסון, תשע"ז ]

(002447661 ) 

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

 .שיחות ואמרים ,דרושים --מועדים 

 .ספרות עיונית --קוסון )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 זלי.לק תשע"ו 
זליגזון, מיכאל אהרן בן אברהם אבא מחבר. לקט הליכות ומנהגי שבת קודש : שבת מברכים : 
בתורת ומנהגי... אדמו"רי חב"ד לדורותיהם / נלקט ונערך ע"י... ר' מיכאל אהרן זליגסון. ]לקט 

 ( 002441226) .2016בת קדש[. הוצאה שני'.. ברוקלין : קה"ת, תשע"ו הליכות ומנהגי ש

 .מנהגים --חב"ד )חסידות( 

 .מנהגים -- שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 שור.דל תשע"ז 

דב בן צבי יונה מחבר. דילוג אל האור : מושגי יסוד בהגות חב"ד / דב שוורץ ; עריכה  ,שורץ
 .2017תבונות, תשע"ז  -ור[. אלון שבות : מכללת הרצוג והתקנה: מתן גלידאי. ]דלוג אל הא

(002448635 ) 

 .משנתו -- 'שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ

 .משנתו --שניאורסון, יוסף יצחק, מליובויץ' 

 .משנתו --שניאור זלמן בן ברוך, מלדי 

 .משנתו --קוק, אברהם יצחק 

 .פילוסופיה --חב"ד )חסידות( 

 .חסידותגאלה ב
 ספרייה :

Judaica 

 



 

A672 טוב.תנ תשע"ו-שם 

אליעזר מחבר. תניא לאנשים כמוך וכמוני : פרקי ספרו המונומנטלי של רבי שניאור  ,שם טוב
 ,טוב ; דובי ליברמן. ירושלים : קרוב אליך-זלמן מלאדי : בהגשה עכשווית / הרב אליעזר שם

 ( 002432346. )2016תשע"ו 

 .חבורים פופולריים -- באורים --י.. לקוטי אמרים שניאור זלמן בן ברוך, מלד

 .חבורים פופולריים --חב"ד )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (בש תשע"ז5שנ) 
תער"ב / מאת אדמו"ר... שלום  -שניאורסון, שלום דב בר, מליובויץ' מחבר. בשעה שהקדימו 

מערכת אוצר החסידים,  : ברוקליןדובער... מליובאוויטש. הוצאה חדשה עם תיקונים והוספות.. 
 ( 002448305. )-2017תשע"ז 

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (קב תש"ע7שנ) 
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. קובץ לימוד : ימים הסמוכים ליום 

 ( 002446322) .מוז. ]קבץ למוד[. כפר חב"ד : ]מוציא לאור לא ידוע[, תש"עההילולא ג' ת

 'שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ

 .ספרות עיונית -- (חב"ד )חסידות

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A681 יגר.שע תשע"ז 

ראל" : הדיון הציבורי על התיקונים בדת במרכז מחבר. "שערורייה ראיתי ביש -1991נעמה,  ,יגר
 .2017אירופה בראשית המאה הי"ט / נעמה יגר. ]"שערוריה ראיתי בישראל"[. תשע"ז 

(002448226 ) 

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

 .19-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --יהודים 

 .היסטוריוגרפיה -- גרמניה --יהודים 

 .חיי הדת --גרמניה  --יהודים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --רפורמים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --אורתודוקסים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A682 פכט.הת תשע"ז 

התפתחותה הרעיונית של האורתודוקסיה המודרנית באמריקה : דגמים  .פכטר, עדו מחבר
 ( 002448218. )2016עידו פכטר. תשע"ז ושיטות / מאת: 

 (סולוביצ'יק, יוסף דב בן משה, )בוסטון

 .שמואל ,בלקין

 .לם, נחום

 .ליכטנשטין, אהרן

 .רקמן, מנחם עמנואל

 .שפירא, דוד שלמה

 .רבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמר

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

 .רה"בא --רבנים 

 .ארה"ב -- אורתודוקסים

 .היסטוריה -- ארה"ב --אורתודוקסים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A785 הכה.שו תשי"ז 

יחזקאל, מירושלים מחבר. שומר ישראל אחרון : כולל סגולות שמירה לנפש ולגוף ; מלוקט  ,הכהן
ל מספרים קדושים ראשונים ואחרונים וממאור הגולה ... יוסף חיים / העורך והמסדר יחזקא

 ( 002448113הכהן. ירושלם : דפוס מרכז, שנת ל'ע'ז'ר'ת'י' ]תשי"ז[. )

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A787.2 אלמ.או תשע"ז 
אלמולי, שלמה בן יעקב מחבר. אוצר החלומות : אוצר בלום... הנקרא "פתרון חלומות ומפשר 

סף... מהר"ר שלמה אלמולי... ; בעריכת חלומות / שא 1400-חלמין"... : פתרונות של קרוב ל
 ( 002448312) .2017ראובן פרייערמאן. ירושלים : יריד הספרים, תשע"ז 

 .יהדות -- הבטים דתיים --פתרון חלומות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A844 מכילתא דרשב"י תשע"ז 
: על ספר  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי.. תשע"ז.. ירושלים.. מכילתא מן שאר ספרי דבי רב

שמות / להתנא... רבי שמעון בר יוחאי... ; מנוקד... ומפוסק... מוגה על פי נוסחאות כתה"י הגניזה 
הקהירית... ועל פי מדרש הגדול... עם הערות, ציונים ושינויי נוסחאות... ובתוספת: איפה שלמה : 

ברר... בכל הדבר לברר... הדינים והמילות לפי התלמוד ורבותינו הראשונים ; איפת צדק : ל
הקשה... מאת עקיבא משה בלאאמו"ר יצחק אייזיק סילבר. ]מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי[. 

 ספרייה :( 002447692) .ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ז

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A862 בבא בתרא תשע"ז 
רא תלמוד בבלי.. מסכת בבא בתרא.. תשע"ז.. ירושלים.. תלמוד בבלי מנקד : בבא בתרא : הגמ

ורש"י מנוקדים ומפוסקים, עם תוספתא מתוקנת ומפוסקת, הלכות הרי"ף ונימוקי יוסף, הרא"ש, 
 ספרייה :( 002448273. )2017פסקי מרדכי ומהרש"א. ירושלים : קורן, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 

A867 אלי.בן תרנ"ג 
סדר ואספו בימי אליהו בן רפאל שלמה, הלוי, מחבר. בן בגימט' אליהו / או: ספר הכללים : ... נ

בחרותו... כמוהר"ר אליהו בכמוהר"ר... רפאל שלמה הלוי... והיה מורה הוראות בעיר 
אליכסנדריא של פיימונטי משנת התצ"ח עד התקנ"ב. ליוורנו : שלמה בילפורטי וחברו, עזי 

 ספרייה :( 002448042ו'ז'מ'ר'ת' יה ]תרנ"ג[. )

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A883 רבתי)אלב( תשע"ז 

משה ’ ירושלים.. מדרש בראשית רבתי : נוסד על ספרו של ר ..בראשית רבתי.. תשע"זמדרש 
הדרשן / יוצא על פי כתב היד הנמצא בפראג עם תיקונים והערות ומבוא ומפתחות מאת חנוך 

אלבעק ; יוצא... במהדורה מחודשת, מנוקדת, מוגהת... בתוספת השמטות וביאורים במקומם. 
 ספרייה :( 002447698זכרון אהרן, תשע"ז. ) :ים במהדורה מחודשת.. ירושל

Cen.lib-Stacks 

 

 

A936.1 קרן.שמ תרצ"ו 

אוצר החסד קרן שמואל )ירושלים(. מצבת זכרון : ליסטע פון יאהרצייטען פון... מעמבערס,  .
 ( 002448070תרצ"ו[. )] ,[גבאים און עסקנים... ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע

 .ירושלים -- ראליש --פעלות צדקה וחסד 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A952.93 יהו.יש תשע"ז 

רבינו משה  ... / ...משה בן מימון מחבר. ישועה בישראל : הלכות קידוש החודש מספר משנה תורה
בן מיימון ; ועליהם: ... פירוש רבינו עובדיה ב"ר דוד ופירוש רבינו לוי ן' חביב ; עם חלק 

בי מרדכי יפה... ורבי יהודה ברבי נתן הלוי אשכנזי ; ועליהם... מהגהותיהם והערותיהם של ר
ליטא... ; -פירוש... ישועה בישראל, לתוכן... מוהר"ר יהונתן במוהר"ר יוסף, מקהילת... ראזנאי

עריכה: הרב חנוך טוביאס. ]משנה תורה. הלכות קדוש החדש[. בני ברק : יצחק דב וקסלר, תשע"ז 
[2016( .]002446003 ) 

 .חבורים קדומים -- רונומיהאסט

 .הלכה -- קדוש החדש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A979.2 מוז.מו תשל"ז 

האגף  -יפו -אביב-מוזיאון התיאטרון )תל אביב(. מוזיאון התיאטרון. תל אביב : עירית תל .
 ( 002447530. )1976לתרבות, לנוער ולספורט, ]תשל"ז[ 

 (מוזיאון התיאטרון )תל אביב

 .היסטוריה --די תיאטרון יהו

 .היסטוריה -- ישראל --תיאטרון 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

A980.9 אזר.אפ תשע"ז 
אזרחי, סדרה דקובן מחבר. איפוס המסע היהודי : גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית / 
, סדרה דיקובן אזרחי ; תרגום מאנגלית: מתן קמינר. ]אפוס המסע היהודי[. תל אביב : רסלינג

2017( .002448291 ) 

 .בקרת ופרשנות --יהודה בן שמואל, הלוי 

 .בקרת ופרשנות --מנדלי מוכר ספרים 

 .בקרת ופרשנות --עגנון, שמואל יוסף 

 .בקרת ופרשנות --שלום עליכם 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 .בספרות --ישראל -ארץ

 .ציונות בספרות

 .גלות בספרות

 .שיבה בספרות
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 אדף.קו תשע"ז 
אדף, שמעון מחבר. קום קרא / שמעון אדף. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : דביר, ]תשע"ז 

 ספרייה :( 002447869) .[2017

Literature 

 

 

C2 איז.גל תשע"ו 
איזקסון, אור מחבר. גל חום : נובלה מהורהרת מעורערת / אור איזקסון ; עורך הספר: יואב 

 ( 002445692[. )2016]גל חם[. ]תל אביב[ : חבר לעט, ]איתמר. 

 .ספרת -- אירופה --צעירים 

 .ספרת -- יחסי גברים ונשים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 אפש.מכ תשע"ז 

אלכס מחבר. מכמונת געגועים לפניך / אלכס אפשטיין. ]מכמנת געגועים לפניך[. פארק  ,אפשטין
 ( 002445588[. )2017]תשע"ז תעשיות חמן, חבל מודיעין : דביר, 

 .עברית ,ספורים קצרים
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 



 

C2 ארו.חל תשע"ז 

מחבר. חלום ישן : שירים / דוד ישראל ארונשטם. תל אביב :  -1991דוד ישראל,  ,ארונשטם
 ספרייה :( 002442142. )2017תשע"ז  ,גוונים

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 גלי.מס תשע"א 
נגמר בריקוד : שלוש פואמות ועוד שירים / מרדכי גלילי. ]מסע שנגמר גלילי, מרדכי מחבר. מסע ש

 ספרייה :( 002445693) .2011ברקוד[. תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, ]תשע"א[ 

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 תשע"ז (גרי)בינ 

היבטים  :בינוסוביץ, חיה מחבר. ההתקבלות של 'ספר הקטרוג והאמונה' לאורי צבי גרינברג 
 ( 002448137. )2017ספרותיים / מאת: חיה בינוסוביץ. תשע"ז -טוריים וסוציוהיס

 .המחלקה לספרות עם ישראל --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר
 גרינברג, אורי צבי.. ספר הקטרוג והאמונה

 .בקרת ופרשנות --גרינברג, אורי צבי 

 .בקרת ופרשנות --קלוזנר, יוסף 

 (ורריםיחדיו )חבורת מש

 .היסטוריה ובקרת --שירה מודרנית  ,עברית

 .היסטוריה ובקרת --שירה פוליטית 

 .היסטוריה --ישראל  --פוליטיקה וספרות 

 .משיחיות בספרות

 .עמדות --ישראל  --ציונים רויזיוניסטיים 

 .ישראל --תנועת העבודה 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 דהן.סו תשע"ז 
אליס / גלית דהן קרליבך ; עורכת הספר: נועה מנהיים. פארק  דהן קרלבך, גלית מחבר. סופה של

 ( 002445396) .[2017תעשיות חמן, חבל מודיעין : זמורה, ביתן, ]תשע"ז 

 .ספרת --ישראל  --נשים 

 .ספרת -- מושבים
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 הור)מחב( תשס"ח 
טירתו, בית הקונפדרציה מחברת שירה יאיר הורביץ : מחוות שיר ליאיר במלאות עשרים שנים לפ

פיצ'י )יהורם בן  -/ מנחה, עורך ומבלה"ד  2008ביולי  25כ"ב בתמוז תשס"ח,  ...בירושלים 
המרכז למוסיקה אתנית ולשירה,  -ירושלים : בית הקונפדרציה ע"ש קלמן סולטניק  .(מאיר

 ( 002445884) .2008תשס"ח 

 .הורביץ, יאיר

 .עברית, שירה מודרנית

 .ימי זכרון --ליים משוררים ישרא
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 הרט.למ תשע"ז 

, 77ספרי עתון  : [הרטל, מרדכי מחבר. למעלה ולמטה מזה : שירים / מרדכי הרטל. ]תל אביב
 ספרייה :( 002447017. )2017תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 הרש.כל תשע"ז 

 ( 002448974. )2017תשע"ז  ,הרשב, בנימין מחבר. כל השירים / בנימין הרשב. ירושלים : כרמל

 .בקרת ופרשנות --הרשב, בנימין 

 .בקרת ופרשנות -- 1928-2015 ,דניאל, גבי

 .בקרת ופרשנות --משוררים ישראליים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --משוררים עבריים 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, שירה מודרנית 

 .היסטוריה ובקרת --שירה ישראלית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 רש.שא תשע"זה 

ישראל[ : ] .הרשקוביץ, תמר מחבר. שאריות חיים / תמר הרשקוביץ ; עריכה: אברהם בן צבי
 ( 002448295. )2017תמר הרשקוביץ, תשע"ו 

 .ספרת -- שטיון זקנה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 ויכ.זר תשע"ז 

 ספרייה :( 002446510. )2017ויכרט, רפי מחבר. זריחה / רפי וייכרט. רעננה : אבן חושן, 

Literature 

 

 

C2 ויס.יל תשע"ז 

הילד הזר : שירים / אורי וייס ; עריכה: רן יגיל. ירושלים : כרמל,  .מחבר -1980ויס, אורי, 
 ספרייה :( 002441975) .2017תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 ויס.רמ תשע"ז 
 002447011. )2017, תשע"ז 77ויסמן, נעם מחבר. רמז / נועם ויסמן. ]תל אביב[ : ספרי עתון 

 ספרייה :(

Literature 

 

C2 וקס.וי תשס"ב 
וקסמן, יוסי מחבר. ויהי סיפור / יוסי וקסמן. ]ויהי ספור[. תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי 

 ( 002445932) .2002חמד, 

 .ספרת --נשים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 טל.איש תשע"ז 
אשון אינך[. בני ברק : הקיבוץ טל, הדסה מחבר. אישון אינך / הדסה טל ; ערכה: לאה שניר. ]

 ספרייה :( 002446350. )2017המאוחד, תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 יהו.מס תש"ע 
יהושע, אברהם ב מחבר. מסע אל תום האלף : רומאן בשלושה חלקים / אברהם ב. יהושע ; עורך 

אביב : -הספר: מנחם פרי. ]מסע אל תם האלף[. מהדורה חדשה, מיוחדת לסדרת עם הספר.. תל
 ( 002446959) .[2010יעות ספרים, ]יד

 .ספרת --יחסים אתניים 

 ספרת -- 10-המאה ה --היסטוריה ישראלית 

 .ספרת --עדות המזרח 

 .ספרת --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .ספרת --היסטוריה  --סוחרים יהודיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 יזה)עסי( תשע"ז 
חריש : ס. יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות / עמית עסיס עסיס, עמית מחבר. לנוכח ערב סתיו מ

-; ריכוז עריכה והבאה לדפוס: סמדר רוטמן. ]לנכח ערב סתו מחריש[. קריית שדה בוקר : מכון בן
 ( 002446991[. )2017גוריון בנגב, ]תשע"ז -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן

 .בקרת ופרשנות --סמילנסקי, יזהר 
 סקי, יזהר.. ימי צקלגסמילנ

 סמילנסקי, יזהר.. הנמלט

 יזהר.. השבוי ,סמילנסקי
 סמילנסקי, יזהר.. הקו הירוק

 .בספרות (צברים )ילידי ישראל

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 .היסטוריה ובקרת --ספרות ישראלית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 ירו.מע תשע"ז 
ור : ספר שירי הזות / חיבר אותיות למילים ומילים למשפטים : ירושלמי, דוד מחבר. מעקוב למיש

 .2017דוד ירושלמי ; עריכה: ניצה פלד. ]מעקב למישור[. יהוד : אופיר ביכורים, תשע"ז 

 ספרייה :( 002446473)

Cen.lib-Stacks 

 

C2 מור.יו תשע"ז 

הדסה מחבר. יום הדין של ג'ני מרקוס : רומן / הדסה מור. אזור : ספרי צמרת, תשע"ז  ,מור
2017. (002441041 ) 

 1839-1897מרקוס, ג'ני, 

 .ספרת -- 19-המאה ה --היסטוריה  --ישראל 

 .ספרת --נשים נוצריות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C2 סומ.נק תשע"ז 

רוני סומק. פארק תעשיות  / (2017-1997ר וחדשים )סומק, רוני מחבר. נקמת הילד המגמגם : מבח
 ספרייה :( 002446270[. )2017חמן, חבל מודיעין : זמורה, ביתן, ]תשע"ז 

Literature 

 

 

C2 ספו.בח תשע"ז 

רופאים, סיפורים ומה שביניהם / עורכת: דורית קרן צבי ; 'הרופא  : סיפורים בחלוק הלבן
אחרית דבר מאת אתגר קרת.  -ים לכתיבה' הקדמה מאת מאיר שלו ; 'עשרה כלל -הסופר' 

 ( 002447859. )2017תשע"ז  ,CONTENTONOW : ]ספורים בחלוק הלבן[. תל אביב

 .ספרת --רפואה 

 .ספרת -- רופאים

 .ספרת --רופא וחולה 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

C2 פרץ.לי תש"ט 
פרץ אין ישראל, פרץ, אלכסנדרו מחבר. ליבירטאד קירידה! : פרימוס ב'ירסוס / די אליקסאנדרו 

אביב : -קומפוז אה לה אוקאזייון דיל פרימו אניב'ירסארייו די לה אינדיפינדינסייה ג'ודיאה... תל
 ספרייה :( 002448063. )1949דפוס רמב"ם, תש"ט 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

C2 רבי.קר תשנ"ה 

יעקב שופט  קרוין בלעטעלאך : לידער / יהושע רבינוב ; איבערגעזעצט פון עברית .רבינוב, יהושע
 ספרייה :( 002448167. )1995אביב : ירון גולן, -ריכטער(. הדפסה ב.. תל)

Yiddish 

 

 

C2 רוכ.יל תשע"ז 

 002445331. )2017הילדים של / רבקה מרים. ירושלים : כרמל, תשע"ז  .רוכמן, רבקה מרים מחבר
 ספרייה :(

Literature 

 

 

C2 שלו.ג'ו תשע"ז 
; עריכה: ענת זכריה. תל אביב : עם עובד, תשע"ז  שלום, איל מחבר. ג'וני נעדר / אייל שלום

 ספרייה :( 002446267[. )2017]

Literature 

 

 

C4 אלמ.שי תשכ"ו 

שירות אחרונות : שירים ופואימות / א. אלמי ; תרגום מיידיש  .1892-1963 ,אלמי, אליהו חיים
 002441169. )1966אביב : י. ל. פרץ, תשכ"ז -מבוא מאת ש. ל. שניידרמן. תל ; שלמה שנהוד

 ספרייה :(

Yiddish 

 



 

C4 אנד.מי תשל"ב 

מיין טאטנס ירושה : לידער / חיה רחל אנדרעס ; פארווארט:  .1899-1996אנדרס, חיה רחל, 
לידער אין העברעיש ביים סוף פון בוך ; איבערגעזעצט דורך אסתר זאמעצקי.  20שלום שטערן 

 ספרייה :( 002448187. )1972תשל"ב  ,אביב : המנורה-תל

Yiddish 

 

 

C4 בוי.אנ תשנ"א 
בוימוול, רחל. אנטקעגן דעם וואס איר זאגט : אידיאמאטישע אויסדרוקן / רחל בוימוואל. 

 ספרייה :( 002448186. )1991ירושלים : הארץ, תשנ"א 

Yiddish 

 

 

C4 בוי.וו תשנ"א 

 002448181. )1990רחל בוימוואל. ירושלים : הארץ, תשנ"א  /בוימוול, רחל. ווונדערוועלט 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 בוי.טר תשנ"ח 
בוימוול, רחל. טרייסט און טרויער : הונדערט נייע לידער / רחל בוימוואל. ירושלים : הארץ, 

 ספרייה :( 002448184) .1998תשנ"ח 

Yiddish 

 

 

C4 בוי.צו תשנ"ה 

 .1995נייע לידער / רחל בוימוואל. ירושלים : הארץ, תשנ"ה  170צוגעבונדקייט :  .בוימוול, רחל

 ספרייה :( 002448183)

Yiddish 

 

 

C4 ביל.זי תשל"ג 
 002448578. )1973אביב : המנורה, תשל"ג -לידער / י.ח. בילעצקי. תל 71בילצקי, ישראל חיים. 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ביל.מי תשכ"ב 
איירעס : קאברינער -בילצקי, ישראל חיים. מיינע ווייסע טויבן : )לידער( / י.ח. בילעצקי. בוענאס

 ספרייה :( 002448573) .1962קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

C4 ביל.שט תרצ"ח 

 : ספרייה( 002448694. )1938שטעט / א. ה. ביאלין. ניו יארק : בידערמאנס,  .בילין, א. ה

Yiddish 

 

 

  



 

C4 בימ.גע תרצ"ו 
. 1936-1947בימקו, פישל. געקליבענע ווערק : דראמען / פ. בימקא. שיקאגע : מ. צעשינסקי, 

 ספרייה :( 002448567)

Yiddish 

 

 

C4 ימ.שר תרפ"וב 

ספרייה ( 002448570. )1926בימקא. ניו יארק : ]מוציא לאור לא ידוע[,  .בימקו, פישל. שריפטן / פ
: 

Yiddish 

 

 

C4 ביר.מא תשכ"ט 
אביב : י. ל. פרץ, -בירשטין, יוסל. א מאנטל פון א פרינץ : דערציילונגען / יאסל בירשטיין. תל

 ספרייה :( 002448577) .1969תשכ"ט 

Yiddish 

 

 

C4 .פו תשי"אברי 
בריוו : פון שריפטשטעלער און פריינט / צום דיכטער דוד פעפער. פעטערסאן, נ. דזש. : זעגלען, 

1951. (002448728 ) 

 .יידיש, מכתבים

 דוד ,פפר
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 ברמ.אי תש"ל 
 002449085. )1970אביב : י.ל. פרץ, -ברמן, פינצ'ה. אין גערויש פון ווינט / פינטשע בערמאן. תל

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 גוט.אי תשי"א 
. איך זינג צו דיין האנט : )לידער( / אהרן גוטמאן. בוענאס איירעס : ]מוציא -1905גוטמן, אהרן, 
 ספרייה :( 002448536) .1951 ,[לאור לא ידוע

Yiddish 

 

 

C4 גלא.או תשנ"ד 

 : אביב-. תלסילועטן : לידער / דניאל גלאי ; איורים: קרלוס א. מונטניס-דניאל. אויער ,גלאי

 ספרייה :( 002449089. )1994דור ליבהאבערס פון יידיש, תשנ"ה -המשך

Yiddish 

 

 

C4 גלז.בר תש"ו 

יארק : ברוך גלאזמאן קאמיטעט -ברויט : ראמאן / ברוך גלאזמאן. ניו .1893-1945גלזמן, ברוך, 
 ספרייה :( 002449037. )1946פאנד, -בשותפות מיטן דוד איגנאטאוו ליטעראטור

Yiddish 



 

 

C4 גלז.לע תרצ"ז 
. לענדער און לעבנס : )די געשיכטע פון א משפחה אין אמעריקע און אין 1893-1945גלזמן, ברוך, 

יארק : -ברוך גלאזמאן. ניו / רוסלאנד( : ראמאן אין צוויי בענד און פיר טיילן-סאוועט
 ספרייה :( 002449053. )1937לאנדסמאנשאפטן, 

Yiddish 

 

 

C4 גלט.גע תש"ג 

. 1943יארק : אידישער קעמפער, -יעקב גלאטשטיין. ניו /געדענקלידער  גלטשטין, יעקב.
 ספרייה :( 002449058)

Yiddish 

 

 

C4 גלט.וו ת"ש 
גלטשטין, יעקב. ווען יאש איז געקומען / יעקב גלאטשטיין. ניו יארק : משה שמואל שקלארסקי, 

 ספרייה :( 002448050. )1940

Yiddish 

 

 

C4 גלט.וו תרצ"ח 
 002448047. )1938יארק : אינזיך, -אש איז געפארן / יעקב גלאטשטיין. ניוגלטשטין, יעקב. ווען י

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 גלט.עמ ת"ש 

. 1940יעקב גלאטשטיין. ניו יארק : משה שמואל שקלארסקי,  /גלטשטין, יעקב. עמיל און קארל 
 ספרייה :( 002448045)

Yiddish 

 

 

C4 גלנ.טר תרצ"ט 
/ יעקב גלאנץ. מעקסיקע :  1936-1926ער און פאעמעס(, גלנץ, יעקב. טריט אין די בערג : )ליד

 ספרייה :( 002449077) .1939חורבן, 

Yiddish 

 

 

C4 גרד.דו תש"ה 

 002449087. )1945איקוף,  : .N.Y .דורות : )לידער און פאעמעס( / חיים גראדע .גרדה, חיים
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 גרו.שי תשל"ו 

אביב : אשקלון : התאחדות עולי רומניה בישראל -יעקב גרופר. תל /גרופר, יעקב. שירים נבחרים 
 ספרייה :( 002448718. )1975; הוועדה המטפלת בעזבונו של יעקב גרופר, תשל"ו 

Yiddish 

 



 

C4 גרי.אי תשכ"ח 

 New .בלאט פון זלמן קליימאן-גרינברג, אליעזר. אייביקער דארשט / אליעזר גרינבערג ; שער

York :  ,ספרייה :( 002449081) .1968ציקא 

Yiddish 

 

 

C4 גרי.גע תשל"ד 

 .בלאט געצייכנט פון זלמן קליינמאן-אליעזר. געדענקשאפט / אליעזר גרינבערג ; שער ,גרינברג

New York :  ,ספרייה :( 002449070. )1974לבדי 

Yiddish 

 

 

C4 דימ. גע תשי"א 

טאהאנגא,  .. געזאמלטע דראמען / פון ב. דיימאנדשטיין1892-1973דימונדשטין, בוריס, 
 ספרייה :( 002448122. )1951-1953קאליפארניע : ליטערארישע העפטן, 

Yiddish 

 

 

C4 דימ.דו תשי"ט 

/ ב. דיימאנדשטיין.  1910-1959זאמלונג -דואליזם : א לידער .1892-1973 ,דימונדשטין, בוריס
 ספרייה :( 002447946. )1959קאליפארניע : ליטערארישע העפטן,  ,טאהאנגא

Yiddish 

 

 

C4 ע תר"ץהופ.ט 

שפילן / פון לאה ק. האפמאן. ניו יארק : ס. -טעאטער .1898-1952 ,'הופמן, לאה קופילוביץ
 ספרייה :( 002447947) .1930יאנקעוויטש, 

Yiddish 

 

 

C4 היר.רו תרצ"ה 

 New York : Astoria .רויטע פעלדער : ראמאן / פרץ הירשביין .1880-1948 ,הירשבין, פרץ

Press, 1935. (002448569 ): ספרייה 

Yiddish 

 

 

C4 הלפ.אי תרע"ט 

ספרייה ( 002448472. )1919יארק / מ. ל. האלפערן. ניו יארק : ווינקעל, -אין ניו .הלפרן, משה ליב
: 

Yiddish 

 

 

C4 הלפ)הלפ( תרצ"ד 
יארק : משה לייב האלפערן -הלפרן, משה ליב. משה לייב האלפערן. ]משה ליב הלפרן[. ניו

 ( 002448592. )1934קאמיטעט, 

 .משה ליבהלפרן, 
 ספרייה :

Yiddish 

 



 

C4 וול.הי תשמ"ז 

 ,Kayor : יאהאנעסבורג .קאשמארן : דערציילונגען / דוד וואלפע-חלומות-וולפה, דוד א. היימען

 ספרייה :( 002448789) .1987

Yiddish 

 

 

C4 וול.לא תשט"ז 

-מאןסקולפטורן פון ראזא ניו ; וולינסקי, אוסיפ. לאמענט און ליד : לידער / פון אסיפ וואלינסקי
 002448797. )1956וואלינסקי ; שער בלעט געצייכנט פון שאול ראסקין. ניו יארק : מחבר, 

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ויד.למ תשמ"ח 
אביב : ירון -יידיש ועברית / יצחק וידר. תל -וידר, יצחק. למה : פאר וואס : שירה בשתי לשונות 

 ספרייה :( 002448721. )1988גולן, תשמ"ח 

Yiddish 

 

 

C4 תש"ז וינ.בי 

 ספרייה :( 002448783. )1947יארק : איקוף, -וינפר, זיסה. ביים גרענד קעניאן / פון ז. וויינפער. ניו

Yiddish 

 

 

C4 וינ.גא תשי"ג 
. 1953יארק : איקוף, -וינפר, זיסה. א גאסט פון אמעריקע : ראמאן / פון ז. וויינפער. ניו

 ספרייה :( 002448803)

Yiddish 

 

 

C4 וינ.לי תשי"ד 
-. לייד און פרייד : לידער און פאעמען / פון ז. וויינפער ; צייכענונג פון ע. קלינג. ניווינפר, זיסה

 ספרייה :( 002448799. )1954איקופ,  : יארק

Yiddish 

 

 

C4 וינ.מי תש"ב 

. 1942פרייהייט, -מארגן : יארק-וינפר, זיסה. מיטן אידישן לעגיאן / פון ז. וויינפער. ניו
 ספרייה :( 002448809)

Yiddish 

 

 

C4 וינ.קא תשכ"ג 

פארבאנד -צענטראל : איירעס-וינרויך, הרשל. קאמיסארן : ראמאן / הערשל ה. וויינרויך. בוענאס
 : ספרייה( 002448720. )1962פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשכ"ג 

Yiddish 

 

 

  



 

C4 ורש.שמ תרפ"ב 

וגלערס[. ווארשע א ראמאן אין דריי טיילן / עוזר ווארשאווסקי. ]שמ : ורשבסקי, עוזר. שמוגלארס
 ספרייה :( 002447948) .1922 ,ליגע-: קולטור

Yiddish 

 

 

C4 חין.או תשט"ז 

שול -צווייטער שלום עליכם : איירעס-שמעוני, ליבל. אונטערוועגס / ל. חיין )שמעוני(. בוענאס-חין
 ספרייה :( 002448471. )1956, תשט"ז 

Yiddish 

 

 

C4 חין.אי תשל"ד 

אביב : י.ל. פרץ, -שמעוני. תל-לעבן / ל. חיין-ן פון ישראלראמא :שמעוני, ליבל. אין טיגל -חין
 ספרייה :( 002448169) .1974תשל"ד 

Yiddish 

 

 

C4 חין.אנ תש"ל 

 .1970אביב : י.ל. פרץ, -שמעוני. תל-ליבל. אנגעגליטע ערד : דערציילונגען / ל. חיין ,שמעוני-חין

 ספרייה :( 002448139)

Yiddish 

 

 

C4 חין.בא תשכ"ו 

 .1966אביב : י.ל. פרץ, -שמעוני. תל-באזאלט : דערציילונגען / ל. חיין ליבל. ,שמעוני-חין

 ספרייה :( 002448151)

Yiddish 

 

 

C4 חין.גא תשכ"ב 

אביב : -שמעוני. תל-ישראל, מדינת ישראל, עמך ישראל / ל. חיין-ליבל. גאנג : ארץ ,שמעוני-חין
 ספרייה :( 002448064. )1962פרץ,  .י.ל

Yiddish 

 

 

C4 חפץ.או תשל"ד 

בוך, -ישראל : אביב-טוזמן, מלכה. אונטער דיין צייכן : לידער / מלכה חפץ טוזמאן. תל-חפץ
 ספרייה :( 002447951. )1974תשל"ד 

Yiddish 

 

 

C4 חפצ.בל תשל"ב 

בוך, -ישראל : אביב-טוזמן, מלכה. בלעטער פאלן ניט : לידער / מלכה חפץ טוזמאן. תל-חפץ
 ספרייה :( 002447950. )1972תשל"ג 

Yiddish 

 

 



C4 או תשכ"אטיט. 

בנימין =]. אויף אייגענעם באראט : ראמאן / ב. דעמבלין 1897-1976טיטלבוים, בנימין, 
 ספרייה :( 002449043. )1961יארק : ש. זימזון, -טייטלבוים[. ניו

Yiddish 

 

 

C4 טיט.פר תשל"ג 
 טיטלבוים, בנימין. א פרעמדע וועלט : ראמאן ... ; אין נייעם לאנד : ראמאן ... / ב' דעמבלין

 ספרייה :( 002449049. )1973בוך, תשל"ג -אביב : ישראל-תל .[]=טייטלבוים

Yiddish 

 

 

C4 לוי.)ליי( תשמ"ד 
-לייבו לוין : שטריכן צו דער געשטאלט פון א ווארטקינסטלער / צונויפגעשטעלט: שורא לוין. תל

 ( 002448531. )1984אביב : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשמ"ד 
 1914-1983לוין, ליבו, 

Levin, Leibu, 1914-1983 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 לוי.שא תרפ"ח 

 002447949. )1928ה. שאפ : דראמע אין פיר אקטן / ה. לייוויק. ווילנע : ב. קלעצקין,  ,ליויק
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 ליב.וו תש"ד 

. 1944יארק : וואכנבלאט, -געקליבענע לידער( / יצחק ליבמאן. ניו) : ליבמן, יצחק. וואריאציעס
 ספרייה :( 002448568)

Yiddish 

 

 

C4 ליו.גא תרצ"ד 

דער גולם חלומט / ה' לייוויק. ]די גאלה קאמעדיע[. שיקאגא : ל.  :ליויק, ה. די גאולה קאמעדיע 
 ספרייה :( 002448970) .1934מ. שטיין , 

Yiddish 

 

 

C4 ליו)ישו( תשכ"ג 

דער רעדאקציע פון שמואל ביבליאגרפיע / יעפים ישורין... ; אונטער  -ה. לייוויק  .ישורין, יפים
איירעס : יוסף ליפשיץ פאנד פון דער -ביבליאגראפיע[. בוענאס -ראזשאנסקי. ]ה. ליויק 

 ( 002448604. )1963געזעלשאפט ביים ייווא, .-ליטעראטור

 .ביבליוגרפיה -- ליויק, ה
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

  



 

C4 ליכ.בל תשכ"ב 

 .יין ; הילע געצייכנט פון מארק רודניצקימשה חיים. די בלויע שעה / מ. ח. ליכטנשט ,ליכטשטין

 ספרייה :( 002448690. )1962סאסיאל זשוויוו, -פאריז : פאנד

Yiddish 

 

 

C4 לנד.לי תרצ"ז 

 ספרייה :( 002448173. )1937לנדוי, זישא. לידער / זישא לאנדוי. ניו יארק : אינזל, 

Yiddish 

 

 

C4 לנד.פו תש"ז 
יארק : דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד, -נדוי. ניולנדוי, זישא. פון דער וועלט פאעזיע / זישא לא

 ספרייה :( 002448175. )1947

Yiddish 

 

 

C4 נדי.או תרע"ט 

 ספרייה :( 002448717) .1919נדיר, משה. אויף געלעכטער / משה נאדיר. ניו יארק : ווערבע, 

Yiddish 

 

 

C4 נדי.או תרפ"ו 

 ספרייה :( 002449079. )1926אונטער דער זון / משה נאדיר. ניוארק : פרייהייט,  .נדיר, משה

Yiddish 

 

 

C4 נדי.טא תשל"ה 
יאסל  -סקערצא ... / משה נאדיר ; צייכענונגען -נדיר, משה. א טאג אין א גארטן : א זומער

 ספרייה :( 002448795. )1975י. ל. פרץ, תשל"ה  : אביב-בערגנער. תל

Yiddish 

 

 

C4 נדי.טי תרצ"ו 

 ספרייה :( 002448764) .1936יארק : אידביורא, -נדיר, משה. טינט און פעדער / משה נאדיר. ניו

Yiddish 

 

 

C4 נדי.טע תרצ"ה 
 002448768. )1935פרייהייט, -יארק : מארגן-נדיר, משה. טעג פון מיינע טעג / משה נאדיר. ניו

 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 נדי.לא תרפ"ט 

 002449108. )1929נאראיעוו,  : NEW YORK .נדיר, משה. א לאמפ אפן פענצטער / משה נאדיר
 ספרייה :(

Yiddish 

 



 

C4 נדי.מי תרע"ט 
נדיר, משה. מיינע הענט האבען פארגאסען דאס דאזיגע בלוט : וועגען ביכער און טעאטער / משה 

 ספרייה :( 002448715. )1919ווערבע,  : נאדיר. ניו יארק

Yiddish 

 

 

C4 נדי.מע תרע"ט 
יר. ניו יארק : ווערבע, נדיר, משה. מעשה'לך מיט א מאראל און אויסגעטראכטע זאכען / משה נאד

 ספרייה :( 002448713. )1919

Yiddish 

 

 

C4 נדי.פא תרצ"ו 

 ספרייה :( 002449107. )1936יארק : אידביורא, -נדיר, משה. פאלעמיק / משה נאדיר. ניו

Yiddish 

 

 

C4 נדי.פו תרע"ט 

 ספרייה :( 002448712. )1919נדיר, משה. פון מענש צו מענש / משה נאדיר. ניו יארק : ווערבע, 

Yiddish 

 

 

C4 נדי.קו תרע"ט 
. 1919נדיר, משה. קום שפאצירען געליעבטע און פליטערפלירט / משה נאדיר. ניו יארק : ווערבע, 

 ספרייה :( 002448716)

Yiddish 

 

 

C4 ניד.לי תרע"ה 

 ספרייה :( 002448465נידוס, ליב. ליריק / לייב ניידוס. יעקאטערינאסלאוו : י. אווטשין, תרע"ה. )

Yiddish 

 

 

C4 ל"הסוצ.גר תש 
סוצקבר, אברהם. גרינער אקוואריום : דערציילונגען / אברהם סוצקעווער ; אריינפיר/מבוא: רות 

 ספרייה :( 002448559. )1975צ'ריקובר, תשל"ה  : [ווייס. ]תל אביב

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.וו תשמ"ד 
-1937סוצקבר, אברהם. וואלדיקס : אן אויסקלייב פון לידער און פאעמעס געשריבן אין די יארן 

פרץ תשבי. ירושלים : הוצאת בית הספרים הלאומי  -/ א. סוצקעווער ; המביא לבית הדפוס  1939
 : ספרייה( 002448543והאוניברסיטאי בירושלים, תשמ"ד. )

Yiddish 

 

 

  



 

C4 סוצ.יו תשנ"ב 
אביב : די -סוצקבר, אברהם. דער יורש פון רעגן : לידער און פאעמעס / אברהם סוצקעווער. תל

 ספרייה :( 002448058) .1992גאלדענע קייט, 

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.לי תש"ו 

 002448034. )1946איקוף,  : New York .לידער פון געטא / אברהם סוצקעווער .סוצקבר, אברהם
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.ער תשל"ט 
סוצקבר, אברהם. די ערשטע נאכט אין געטא : לידער לידוואריאנטן פראגמענטן געשריבן אין די 

אביב : די גאלדענע -אברהם סוצקעווער ; צייכענונגען שמואל בק. תל / 1941-1944חורבן יארן 
 ספרייה :( 002448030) .1979קייט, 

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.פא תשכ"ג 

. 1963קאמיטעט, -אביב : יובל-פאעטישע ווערק / אברהם סוצקעווער. תל .סוצקבר, אברהם
 ספרייה :( 002448470)

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.פו תשמ"ב 
/ אברהם  1935-1981ידן : לידער און פראזע -ם. פון אלטע און יונגע כתבסוצקבר, אברה

 002448111. )1982בוך, תשמ"ב -אביב : ישראל-סוצקעווער ; צייכענונגען יאסל בערגנער. תל
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.פי תשכ"ח 
ברהם [ / א1964-1967סוצקבר, אברהם. פירקאנטיקע אותיות און מופתים : ]לידער און פאעמעס 

. 1968אביב : די גאלדענע קייט, -מארק שאגאל. תל-סוצקעווער ; פארטרעט פון דיכטער
 ספרייה :( 002447952)

Yiddish 

 

 

C4 סוצ.צו תשמ"ו 

/ אברהם סוצקעווער ;  1974-1985ברודער : לידער פון טאגבוך -צווילינג .סוצקבר, אברהם
 ספרייה :( 002448163. )1986 אביב : די גאלדענע קייט,-ארדון. תל-פארטרעט פונעם דיכטער

Yiddish 

 

 

C4 סטר.גע תשכ"ט 

. 1969יארק : איקוף, -געזאמלטע דערציילונגען / משה סטרוגאטש. ניו .1892-1973סטרוגץ', משה, 
 ספרייה :( 002448468)

Yiddish 



 

 

C4 ספר.בא תשכ"ו 

: יידיש דוד ספארד ; הילע און צייכענונגען: ר. כוואלעס. ווארשע  / ספרד, דוד. בארוועסע טריט
 ספרייה :( 002448702) .1966בוך, 

Yiddish 

 

 

C4 ספר.לי תשי"ז 

לידער / דוד ספארד ; רעדאקטאר: ל. אליצקי ; פארטרעט פון אויטאר: ל.  .ספרד, דוד
. 1957צייכענונגען: י. צעלניקער, ל. מערגאשילסקי. ווארשע : יידיש בוך,  ; מערגאשילסקי

 ספרייה :( 002448775)

Yiddish 

 

 

C4 טספר.שפ תשל" 
ספרד, דוד. שפאצירן אין דער נאכט : לידער און פאעמעס / דוד ספארד ; פארטרער פון מחבר, 

אביב : -בילד "יידל מיטן פידל", צייכענונג: מאנע קאץ. תל ;געצייכנט: משה ראזענטאליס 
 ספרייה :( 002449062) .1979בוך, תש"מ -ישראל

Yiddish 

 

 

C4 ספר.שר תש"ט 

 ספרייה :( 002448772. )1949בוך, -ר / דוד ספארד. לאדזש : יידיששרייבער און ביכע .ספרד, דוד

Yiddish 

 

 

C4 סקל.דר תרפ"ה 

 ספרייה :( 002448699. )1925-1928יארק : נחמיה, -סעקלער. ניו .סקלר, צבי. דראמען / ה

Yiddish 

 

 

C4 סרב.לי תש"ן 

 002448180[. )1990משה סרעברא. ]בת ים[ : ]ר' סרברו[, ]? / סרברו, משה בן קלמן. לידער
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 פול.מד תשמ"ב 

לעבן / שמחה -דער מדבר פארשווינדט : ראמאן פון ישראל ..1913-1986 ,פוליקביץ', שמחה בונים
 ספרייה :( 002448458. )1982ה. לייוויק , תשמ"ב  : Tel-Aviv .פאליאקעוויטש

Yiddish 

 

 

C4 פפי.אי תשל"ו 
. 1976אביב : י. ל. פרץ, -י. פאפיערניקאוו. תל פפירניקוב, יוסף. אין ווייסן עלטער : לידער /

 ספרייה :( 002449061)

Yiddish 

 

 



C4 פפי.אי תשמ"ז 
אביב : י. ל. פרץ, תשמ"ז -פפירניקוב, יוסף. אין א ניי ליכט : לידער / יוסף פאפיערניקאוו. תל

 ספרייה :( 002449112. )1987

Yiddish 

 

 

C4 פפי.בו תשמ"ח 
א.  -לידער / יוסף פאפיערניקאוו ; איבערגעזעצט פון יידיש פפירניקוב, יוסף. בוים און וואלד : 

 ספרייה :( 002449114. )1988ה. לייוויק, תשמ"ח  : אביב-אשמאן. תל

Yiddish 

 

 

C4 פפי.גר תשמ"ג 

. 1983דויער, תשמ"ג  : אביב-פפירניקוב, יוסף. די גרינע ראסע : לידער / יוסף פאפיערניקאוו. תל
 ספרייה :( 002449116)

Yiddish 

 

 

C4 י.דע תשל"טפפ 

. 1979אייגנס,  : אביב-פפירניקוב, לוי. דערציילונגען און סקיצן / לוי פאפיערניקאוו. תל
 ספרייה :( 002448705)

Yiddish 

 

 

C4 פפי.לא תשי"ד 
לידער און פאעמען( / י. -ישראל-פפירניקוב, יוסף. דאס לאנד פון צווייטן בראשית : )ארץ

 ספרייה :( 002449109. )1954דוע[, אביב : ]מוציא לאור לא י-פאפיערניקאוו. תל

Yiddish 

 

 

C4 פפי.מי תשי"ג 
אביב : ניי -פפירניקוב, יוסף. מיין שיר השירים : )לידער פון ליבשאפט( / י. פאפיערניקאוו. תל

 ספרייה :( 002449060) .1953לעבן, 

Yiddish 

 

 

C4 פפי.מש תשכ"ב 

 .1962אביב : י. ל. פרץ, -די משפחה יעלניק : ראמאן / לוי פאפיערניקאוו. תל .פפירניקוב, לוי

 ספרייה :( 002448725)

Yiddish 

 

 

C4 פפי.פו תשכ"ד 

 .אביב : י.ל-יוסף. פון צווייטן בראשית : )לידער און פאעמעס( / י. פאפיערניקאוו. תל ,פפירניקוב

 ספרייה :( 002449125. )1964פרץ, 

Yiddish 

 

 

  



 

C4 פפי.פו תשל"ב 

. 1972פרץ, תשל"ב  .אביב : י. ל-ניקאוו. תלפפירניקוב, לוי. פון היינט און אמאל / לוי פאפיער
 ספרייה :( 002448729)

Yiddish 

 

 

C4 תשכ"ה (פפי)פער 

 ( 002449095) .1965אביב : י.ל. פרץ, תשכ"ה -ישראל. תל-יאר פאפיערניקאוו אין ארץ 40

 .פפירניקוב, יוסף

 .שירה ,יידיש
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 צוק.גו תש"ח 
. 1948יארק : דער יידיש עטישער געזעלשאפט, -ר. ניוצוקר, משה. גוט און פרום / משה צוקע

 ספרייה :( 002448818)

Yiddish 

 

 

C4 צוק.מו תש"ו 

לעבן אין ב. איירעס / נחמיה -ראמאן פון אידישן אימיגראנטן :צוקר, נחמיה. מוטער און קינד 
 ספרייה :( 002449076. )1946מוציא לאור לא ידוע[, ] : צוקער. בוענאס איירעס

Yiddish 

 

 

C4 .פא תרצ"גצוק 
צוקר, נחמיה. פאר דראמקרייזן : איינאקטערס און סצענירונגען / פון נ. צוקער. בוענאס איירעס : 

 ( 002448724. )1933דער קונדאס, 

 .דרמה ,יידיש
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

C4 צוק.צו תש"ז 
 צוקר, נחמיה. צווישן נעכטן און מארגן : )דערציילונגען און א דראמע( / נחמיה צוקער. בוענאס

געזעלשאפטלעכן קאמיטעט אלס מתנה צום פופציקסטן געבורסטאג פון אויטאר,  : איירעס
 ספרייה :( 002449040) .1946]תש"ז[ 

Yiddish 

 

 

C4 צוק.קא תשט"ו 
צוקר, פלטה. דער קאמף גייט ווייטער : טראגעדיע אין דריי אקטן : טעקסט און מוזיק / פון פ. 

 ספרייה :( 002448819. )1955מוציא לאור לא ידוע[, ] : Ivri .צוקער

Yiddish 

 

 

  



 

C4 צוק.קר תשכ"ח 
צוקר, נחמיה. קרישקעלעך גליק : פראגמענטן פון מיינע עטלעכע טויזנט געגראמטע פעליעטאנען 

בלאט -/ נחמיה צוקער ; שער 1917-1967פארעפנטלעכטע אין משך פון א האלבן יארהונדערט 
 : ספרייה( 002448829. )1968געצייכנט פון פעליקס געדיס. בוענאס איירעס : זכרונות, 

Yiddish 

 

 

C4  תשי"בצוק.שי 

ראמאן : פון יידישן אימיגראנטן לעבן ארגענטינע, אין פיר טיילן /  : צוקר, נחמיה. שיף אטלאנטא
בלאט געצייכנט פון יעקב וואלבערג. בוענאס איירעס : געזעלשאפטלעכן -שער ; פון נחמיה צוקער

 ספרייה :( 002448824. )1952-1954קאמיטעט פריינט פון מחבר, 

Yiddish 

 

 

C4 קול.זל ת"ש 

הקיבוץ הארצי השומר  : א. ד. שפירא. מרחביה -ולבק, משה. זלמנאים / מ. קולבאק ; מיידיש ק
 ספרייה :( 002448130. )1940הצעיר, .

Yiddish 

 

 

C4 קופ.בר תשמ"ז 
קופה, רבקה. דאס ברויט פון מיין באגער : )לידער פון אלע צייטן( / רבקה קאפע ; פארטרעט פון 

 ספרייה :( 002448041. )1987מוציא לאור לא ידוע[, בען. פאריז : ] :געצייכנט -מחבר 

Yiddish 

 

 

C4 קופ.שט תשכ"א 
קופה, רבקה. שטערן אין מיין שויב / רבקה קאפע ; הילע און ראנד צייכענונג: בען. פאריז : 

 ספרייה :( 002448056. )1961דרוקעריי וואג קעי דע זשעמאפ, 

Yiddish 

 

 

C4 קור.לי תשכ"ו 

 New York : Aaron .בילדער: וויליאם גראפער-ן קורץ ; אוילקורץ, אהרן שמואל. לידער / אר

Kurtz Book Committee, 1966. (002448467 ): ספרייה 

Yiddish 

 

 

C4 קלי.פו תשנ"א 
קלינשטין, נחום. פון דארטן און פון דא : )משם ומכאן( ; לידער פון פארשיידענע יארן / נחום 

 ספרייה :( 002448464. )1991ידוע[, תל אביב : ]מוציא לאור לא  .(קליינשטיין )מעמעלע

Yiddish 

 

 

C4 קני.אי תש"ן 
קניגר, חיים. אין שטח פון צייט / חיים קעניגער ; פארטרעט פון מחבר: שעיל ; צייכענונג: מאנע 

 ספרייה :( 002448593. )1990מוציא לאור לא ידוע[, ] : קאץ. פאריז

Yiddish 

 



 

C4 קנפ.תפ תשל"ט 

אביב : י.ל. פרץ, תשל"ט -תל .ט : לידער / מרים קנאפהייסקנפהיס, מרים. א תפילה אין דער נאכ
 ספרייה :( 002448146. )1979

Yiddish 

 

 

C4 רוג.לי תשל"ז 

דערבן )דרום אפריקע( :  .ראגאוו-רוגוב, רבקה. לידער און פאעמעס / פון רבקה )ריווטשע( זאקין
 ספרייה :( 002448811. )1977]מוציא לאור לא ידוע[, 

Yiddish 

 

 

C4 רוי.פא תשי"ז 

נאכט / ה. רויזענבלאט. לאס אנגעלעס : ה. רויזענבלאט בוך -פאר .1878-1956רויזנבלט, ה., 
 ספרייה :( 002449056) .1957קאמיטעט, 

Yiddish 

 

 

C4 רונ.לו תשמ"א 
רונץ', יצחק אלחנן. א לויב און א דאנק : פאעמעס און לידער / יצחק אלחנן ראנטש ; צייכענונגען 

 002449105. )1981ס, קאליפ. : ]מוציא לאור לא ידוע[, פון מארק שאגאל. לאס אנדזשעלע
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 רטנ.או תשנ"ה 

אויף מיינע וועגן פון וואנדער : לידער און פאעמעס / קציעה  .1905-1999 ,מרגולין, קציעה-רטנר
 ספרייה :( 002448816. )1994מארגאלין. רחובות : צוקונפט, תשנ"ה -ראטנער

Yiddish 

 

 

C4 ריז.לע תשכ"ה 
. 1965אביב : מאסף ישראל, -ריזמן, יצחק ז. לעבנס אין שטורעם : ראמאן / יצחק רייזמאן. תל

 ספרייה :( 002449101)

Yiddish 

 

 

C4 שכט.ער תשל"ד 

 002448473. )1974אביב : י.ל. פרץ, תשל"ד -עלי שעכטמאן. תל / שכטמן, אלי. ערב : ראמאן
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 

C4 שכט.ער תשמ"ג 

 002448453. )1983אביב : ישראל בוך, תשמ"ג -עלי שעכטמאן. תל / ראמאןשכטמן, אלי. ערב : 
 ספרייה :(

Yiddish 

 

 



C4 שכט.רי תשמ"א 
. 1981-1988בוך, תשמ"א -אביב : ישראל-שכטמן, אלי. רינגען אויף דער נשמה / עלי שעכטמאן. תל

 ספרייה :( 002448109)

Yiddish 

 

 

C5 אדל.הג תשע"ד 
לצביעה בתלת מימד / איורים: נעמה אדלר. ]הגדה של פסח אדלר, נעמה מאייר. הגדה של פסח 

 ( 002442212[. )2014לצביעה בתלת ממד[. ]תל אביב[ : דום של תום, ]

 .ספרות ילדים ונער --איורים -- --הגדה של פסח 

 .צביעה לילדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C47 קיש.קי תשל"ו 
ארעסקעס / אפרים קישון ; צייכענונגען: קישון, אפרים. קישון, דו לאכסט? : ישראלדיקע הומ

 ספרייה :( 002448779. )1976אביב : ספרית מעריב, -שמואל כץ. תל

Yiddish 

 

 

C208 על.שפע תשע"ז 
שלו. רעננה : -על שפע היש הנמלט : שירה בזיקנה, זיקנה בשירה / עורכים: מירי ורון ואמיר כהן

 ( 002448589) .2017אבן חושן, תשע"ז 

 .שירה --זקנה 

 .אנקדוטות --קנה ז

 .היסטוריה ובקרת -- שירה מודרנית

 .היסטוריה ובקרת --עברית, שירה מודרנית 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C209 ברם.מז תשע"ז 
ברם, שחר מחבר. המזכרת : שירה, צילום וזיכרון : על דן פגיס, אבות ישורון, טוביה ריבנר 

 ( 002445177[. )2017ז והרולד שימל / שחר ברם. ירושלים : מוסד ביאליק, ]תשע"

 .בקרת ופרשנות -- פגיס, דן

 .בקרת ופרשנות --ישרון, אבות 

 .בקרת ופרשנות --ריבנר, טוביה 
 בקרת ופרשנות --שימל, הרולד 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, שירה מודרנית 

 .צלום בספרות

 .זכרון בספרות
 ספרייה :

Literature 

 

 

  



 

C209 פדי.שי תשע"ו 
תו של הקול הגולה : זהות מזרחית : פואטיקה, מוזיקה ומרחב / חביבה פדיה, חביבה מחבר. שיב

 ,הקיבוץ המאוחד : Tel Aviv .חפץ, קציעה עלון, ישראל בלפר-עורכי הספר: דנה פריבך ; פדיה

 ( 002440813. )2016תשע"ו 

 .זהות עדתית --ישראלים 

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

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

 .היסטוריה ובקרת --ישראל  --מוסיקה עממית 

 .ישראל --עדתיות 

 .זהות עדתית -- ישראל --עדות המזרח 

 .מוסיקה --עדות המזרח 

 .הוי ומנהגים --ישראל  --יהודי אפריקה הצפונית 

 .חלל וזמן באמנות
 ספרייה :

Literature 

 

 

C209 שוח.על תשע"ז 
. על מלחמה וסקס : דמיון מוסרי בישראל של היום / ניטה שוחט, דייויד -1952שוחט, ניטה, 

 ( 002446015) .2017ברומוויץ' ויואב רינון. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 
 בקרת ופרשנות --מננדרוס 

 .ישראל --אתיקה פוליטית 

 .ישראל --פוליטיקה וספרות 

 .ישראל --ספרות ומוסר 

 .אמפתיה

 .ישראל -- ימוסר מינ

 .מצב מוסרי --ישראל 

 (אנס )תקיפה מינית

 .בספרות (אנס )תקיפה מינית

 .מחבלים מתאבדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C891 בא.נסי תר"ף 
חכאית בא נסים אלתכארלי : חכאיה מוצחכה תזאהי אלבית וחכאית מחמד אלדמשקי ; חכאיה 

-Tunis : Librairie hebraique moderne Uzan Père & fils[ ,192 .גריבה פ'י חואדת אלעפרית
 ספרייה :( 002448090?[. )

Cen.lib-Rare Books 

 

 

C891 חכא.אמ תר"ץ 

]תר"ץ  ,Tunis : Imprimerie de l'orient, Uzan père & fils .חכאית אמאן אלנסא וכיאנתהם
 ספרייה :( 002448071בערך[. )

Cen.lib-Rare Books 

 

 

  



 

C891 חכא.מח תר"ף 

 Tunis : M. Uzan ...יבה’חכאית מחמד אלסטאע מעא אלבנת כוכב אלצבאח : והייא חכאיה עג

& Frere, [( .]ספרייה :( 002448053תר"ף בערך 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

C891 נזה.לל תש"ח 
נזהה ללכאטר : ... יגמע עלא ארבעה חכאיאת... אבדא באלזינה אלזינאוייה... ואלכאיוט 

 Tunis : Librairie hebraique ...ומחמד אלדמשקי ...אלתכארליאלמצטטך... ובא נסים 

moderne Uzan Père & fils, 1948. (002448060 ): ספרייה 

Cen.lib-Rare Books 

 

 

D47 תשע"ז (איכ)הרמ 

עריכה  ;הרמן, אורה מחבר. הכבשן והכור : מאחורי הקלעים של משפט אייכמן / אורה הרמן 
 ( 002448406. )2017הקיבוץ המאוחד,  : Tel Aviv .והבאה לדפוס: לאה שניר

 .איכמן, אדולף

 .משפטים והתדינות --איכמן, אדולף 

 .1961 ,משפט איכמן, ירושלים

 .ירושלים -- ישראל --פשעי מלחמה, משפטים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D601 נוה.עב תשע"ז 

 : [יל נווה. ]בני ברקאיל מחבר. עבר בסערה : מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל / אי ,נוה

 ( 002445234[. )2017הקיבוץ המאוחד ; ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ז 

 .היסטוריוגרפיה -- שואה

 .פילוסופיה --ציונות 

 .ישראל --לאמיות 

 .היסטוריוגרפיה -- ישראל

 .ישראל --לאמיות יהודית 

 .ישראל --ציונות -פוסט

 .הערכה --ישראל  --ספרי למוד 
 ספרייה :

History 

 

 

D642 ארי.דר תשס"ו 
אריאל, יעקב בן משה מחבר. דרכנו לעת הזאת : מסמך עקרונות של רבנים בציונות הדתית / הרב 

יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב צפניה דרורי הרב שלמה אבינר, הרב מוטי אילון הרב אלי 
 ( 002448971סדן. ]ירושלים[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]תשס"ו[. )

 .ישראל --ציונות דתית 

 .עמדות --ישראל  --רבנים 

 .ישראל -- דת ומדינה

 .יהדות -- הבטים דתיים -- 2005פנוי גוש קטיף, 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

E14 פור.טי תש"ס 

מקומות נפלאים לבילוי משפחתי מושלם / לימור  150לימור מחבר. טיולים עם הילדים :  ,פורת
 ( 002446277. )2000מיפוי והוצאה לאור,  -ל אביב : מפה פורת ; עורך: מולי מלצר. ת

 .מפות --ישראל  --כבישים 

 .מדריכים --ישראל  --תירות 

 .מדריכים -- ישראל

 .מפות תיור --ישראל 

 .טיולים -- ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E070.195092 תשס"ב (טופ)טופ 

אביב : ידיעות -תל .ו לי / דודו טופזמחבר. החיים זה לא מה שהבטיח 1946-2009טופז, דודו, 
 ( 002448576. )2002אחרונות : ספרי חמד, 

 1946-2009 ,טופז, דודו

 .ביוגרפיה --ישראל  --שדרנים 

 .ביוגרפיה -- ישראל --שחקנים יהודיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 אלו.שנ תשמ"א 

 ( 002447897. )1981שנה בלי יגאל. ]גנוסר[ : ]גנוסר[, תשמ"א 

 .יגאל ,אלון

 .גנוסר
 : ספרייה

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 תשל"ה (דין)טבת 

עובדיה פעלד. ]דאס  :טבת, שבתי. דאס לעבן פון משה דיין / שבתי טבת ; איבערזעצט פון עברית
 ( 002448709אביב : י"ל פרץ, ]תשל"ה[. )-לעבן פון משה דין[. תל

 .דין, משה

 .ביוגרפיה -- ישראל --אלופים 
 ספרייה :

Yiddish 

 

 

  



E092 רבי)רבי( תשע"ז 

איתמר מחבר. יצחק רבין : חייל מדינאי מנהיג / איתמר רבינוביץ. פארק תעשיות חמן,  ,רבינוביץ
 ( 002448388[. )2017ביתן, ]תשע"ז -חבל מודיעין : כנרת, זמורה

 .רבין, יצחק בן נחמיה

 .השקפה על השלום --רבין, יצחק בן נחמיה 

 .ביוגרפיה -- ישראל --אלופים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --ראשי ממשלה 

 .ביוגרפיה -- ישראל --מדינאים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --פוליטיקאים 

 .ביוגרפיה -- ישראל --שגרירים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E092 שאל.בא תשע"ו 

מוציא לאור ] : [שאלתיאל, רות מחבר. באורך נראה אור / כתבה וליקטה: ר. שאלתיאל. ]ישראל
 ( 002446539[. )2015ידוע[, תשע"ו ]לא 

 יומנים -- שאלתיאל, רות
 מכלוף, יוסף

 (אמונה )יהדות

 .יהדות -- הבטים דתיים --פוריות של האדם 

 .ביוגרפיה --נשים דתיות 

 .ביוגרפיה -- דתיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E113.12 יבו.הח תש"ך 
שו ע"י ק. ק. ל ורשות החולה. ]ישראל[ יבוש החולה ופתוחה / לקט ועבוד של פרסומים שונים שנע

 ( 002447976. )1960: הרשות לפיתוח החולה, ]תש"ך[ 

 .אגם ,חולה

 .1951-1958פרויקט יבוש החולה, 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E113.2 רגב.תמ תשע"ז 

תל  תמורות נופיות במושבי השובל העירוני כפרי של צפון מטרופולין .מחבר -1976מתוקי, גל, -רגב
 ( 002448206. )2016אביב / מאת: גל רגב מתוקי. תשע"ז 

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה -- עבודות לתאר שלישי --אוניברסיטת בר אילן 

 .גאוגרפיה היסטורית --שרון )אזור(  --ישראל  --מושבים 

 .(שרון )אזור --ישראל  --נופים, אקולוגיה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E113.211 ע"זגול.מע תש 
גולן, ארנון מחבר. המערכה על יפו בתש"ח / ארנון גולן, יעקב פלג, אלון קדיש ויונה בנגמן ; ריכוז 

 ,גוריון לחקר ישראל והציונות-בוקר : מכון בן-עריכה והבאה לדפוס: סמדר רוטמן. קריית שדה

 .[2017אוניברסיטת בן גוריון בנגב : ]תל אביב[ : הארכיון לתולדות ההגנה, תשע"ז ]

(002448262 ) 

 .היסטוריה --הארגון הצבאי הלאמי 

 .היסטוריה -- (הגנה )ארגון צבאי

 .תל אביב --ישראל  --קרבות  --מלחמת הקוממיות 

 .היסטוריה -- (יפו )תל אביב
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.22 שדמ.בי תשע"ז 

ת מחבר. בין נחל רבה לנחל שילה: תפרוסת היישוב הכפרי בתקופו -1973עמית,  ,שדמן
הרומית והביזנטית לאור חפירות וסקרים / מאת: עמית שדמן. ]בין נחל רבה לנחל  ,ההלניסטית

תפרסת הישוב הכפרי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית לאור חפירות וסקרים[.  :שילה
 ( 002448223) .2016תשע"ז 

 .ל וארכיאולוגיההמחלקה ללמודי ארץ ישרא --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

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

 .היסטוריה --שומרון )אזור(  --ישראל  --התישבות 

 .היסטוריה --שומרון )אזור(  -- ישראל --ישובים 

 .עתיקות --שומרון )אזור( 

 .לפנה"ס 168-לפנה"ס 332 -- היסטוריה --ישראל 

 .500-לפנה"ס 168 --היסטוריה  --ישראל 

 .70-636 --היסטוריה  -- ישראל
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.241 ארנ.מע תשע"ז 

מחקרים ותגליות  :ארנון, נעם מחבר. המערה : תגליות ומחקרים במערת המכפלה : חלק ראשון
במערת המכפלה; חלק שני: פותחי השערים : אלף שנות כניסת יהודים למערת המכפלה / נעם 

 ( 002448524. )2017מדרשת חברון, תשע"ז  ארנון. קרית ארבע :

 .היסטוריה --חברון 

 (מערת המכפלה )חברון
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E113.25 אלב.בנ תשס"ג 

פרסום אורן פלוס, תשס"ג  : [אלבום בנימין / עורך: אורי אליצור ; איורים: שי צ'רקה. ]תל אביב
2003( .002447525 ) 

 .היסטוריה -- (בנימין )אזור

 .תאור וסיור --ור( בנימין )אז
 ספרייה :

Judaica 

 

 



E114 גרן.וב תשע"ז 

ובא לציון גואל : המאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים  .-1975 ,גרן, דותן
( / דותן גורן. ירושלים : ספרית 1918-1840בירושלים וסביבותיה בשלהי התקופה העות'מאנית )

 ( 002448333. )2017אל, תשע"ז -בית

 .ירושלים -- ישראל --דושים ליהודים מקומות ק

 .(ירושלים )אזור --ישראל  --אתרים היסטוריים 

 .היסטוריה --ירושלים  -- ישראל --קברים 

 .עתיקות --ירושלים 

 .הממלוכים והעותומנים ,1250-1917 --היסטוריה  --ירושלים 

 .הצעות ותכניות --פוליטיקה וממשל  --ירושלים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E114 וט.רק תשל"בר 

ריקמת ירושלים : שמונה עשרה אתרים של ירושלים בצבעים מלאים עם הוראות  .רוט, אן מחבר
 ,ודוגמאות לריקמה / אן רוט ; הקדמה מאת רות דיין. ]רקמת ירושלים[. ירושלים : מסדה פרס

[1972]. (002447621 ) 

 .ירושלים --ישראל  --רקמה 

 .אירחמר מ -- בנינים ומבנים --ירושלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E132 לנד.שע תשע"ז 
לנדוי, בצלאל מחבר. שער השמים : תולדות המקומות הקדושים וציוני הקודש בירושלים, חברון 

וקבר רחל, ונספח בעניין השתטחות על קברי צדיקים, עם תפילות מיוחדות ומוסמכות חלקן 
ירושלים : אברהם ישעיהו  .ל לנדוינדירות, לאומרן במקומות הקדושים / מאוצרו של רבי בצלא

 ( 002439859לנדוי, תשע"ז. )

 .קברים --צדיקים 

 .ירושלים --ישראל  --מקומות קדושים ליהודים 

 .חברון -- ישראל --מקומות קדושים ליהודים 

 .יהודה --ישראל  --מקומות קדושים ליהודים 

 .תפלות וברכות --קבר רחל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E155.5 אבן.קש תשע"ז-הר 
מחבר. הקשר בין שליטה פסיכולוגית של מורים לבין שינויים במוטיבציה  -1986אבן, מיכל, -הר

אבן. ]הקשר בין שליטה פסיכולוגית של -של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הביניים / מיכל הר
. 2016מורים לבין שנויים במוטיבציה של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הבינים[. תשע"ז 

(002447391 ) 

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

 (שליטה )פסיכולוגיה

 (צפיה )פסיכולוגיה

 .בגיל ההתבגרות (הנעה )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מורים 

 .פסיכולוגיה --ישראל  -- תלמידי בתי ספר יסודיים

 .פסיכולוגיה --ישראל  --תלמידי חטיבות בינים 

 .ישראל --הסתגלות  ,תלמידים
 ספרייה :

Education 

 

 

E305.42 פור.גד תשע"ז 
זוהר. ]תל -פורצות גדרות : חינוך ומגדר בשדות שיח מגוונים / עורכות: דינה חרובי וטלילה קוש

 ( 002447851. )2017אביב[ : גמא ; ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים 

 .ישראל --פמיניזם וחנוך 

 .ישראל --הבטים חברתיים  -- תפקידי המינים
 ספרייה :

Education 

 

 

E306.9 כהן.ומ תשע"ו 
" * : שכול ומגדר בכתיבת הורים שכולים -ומי יזכר את הזוכרים-מחבר. " -1958פריד, עפרה, -כהן

 ( 002448594) .2016פריד. תשע"ו -/ מאת: עפרה כהן 1982עד  1956 -בספרי זיכרון 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --משפחות שכולות 

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --שכול 

 .ישראל --הנצחה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --חללי צבא ומלחמה 

 .ישראל --זכרון קולקטיבי 

 .ישראל -- צער של אבלות אצל נשים

 .ישראל --צער של אבלות אצל גברים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

  



 

E327.53 גול.תפ תשע"ז 

תפקידם של אינדיבידואלים בקידומם של תהליכי שלום : אנשי עסקים  .נדיר, ניוה מחבר-גולן
נדיר וניסים כהן. ]תפקידם של -פלשתיני / נויה גולן-כיזמי מדיניות בסכסוך הישראלי

ים בקדומם של תהליכי שלום[. ]חיפה[ : המרכז לניהול ולמדיניות ציבורית, ביה"ס אינדיבידואל
 ( 002448311. )2017אוניברסיטת חיפה, ]תשע"ז[  ,למדעי המדינה

 .הבטים חברתיים -- -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .הבטים כלכליים -- -1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .לייזמות שלום בסכסוך הערבי ישרא

 .ישראל --אנשי עסקים 

 .21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --ישראל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E327.5695 ליב.מג תשע"ז 
מחבר. המגעים החשאיים בין ישראל ירדן על רקע מלחמת ששת הימים /  -1988ליבה, עמרי, 

 ( 002448211. )2016עומרי לייבה. תשע"ז 

 .המחלקה ללמודי המזרח התיכון --ר שני עבודות לתא --אוניברסיטת בר אילן 

 .1948-1967 -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .מלחמת ששת הימים

 .יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי

 .מדיניות ממשלתית --ושומרון  ,יהודה

 .(ירדן )מדינה --יחסי חוץ  --ישראל 

 .ישראל --יחסי חוץ  --מדינה( )ירדן 
 ספרייה :

History 

 

 

E333.336  תשע"זלפר.שמ 

הערכים והפיתוח / רוני לפר  : מחבר. שמור מתחמי תעשייה היסטוריים -1980הולנברג, רוני, -לפר
 ( 002447836) .2016הולנברג. ]שמור מתחמי תעשיה היסטוריים[. תשע"ז 

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

 .ישראל --ושחזור שמור  --אזורי תעשיה 

 .ישראל --שמור ושחזור  --מבנים היסטוריים 

 .ישראל --שמור ושחזור  --אתרים היסטוריים 

 .שמור ושחזור --בנינים ומבנים  --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

  



 

E338.13 גל.תו תשע"ו-בן 

ו / מאפייניו והשלכותי ,מחבר. תופעת 'המשק החקלאי הגדול' בישראל: צמיחתו -1981בן גל, נדב, 
. 2016מאפיניו והשלכותיו[. תשע"ו  ,נדב בן גל. ]תופעת 'המשק החקלאי הגדול' בישראל: צמיחתו

(002448626 ) 

 .המחלקה לגאוגרפיה וסביבה --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מושבים --ישראל  --פתוח כלכלי 

 .מושבים --ישראל  --חקלאות 

 .ראליש --הבטים כלכליים  --חקלאות 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --משקים חקלאיים משפחתיים 

 .מצב כלכלי --ישראל  --התישבות כפרית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E346.077 כהן.חי תשע"ו 
כהן, רעות, משפטנית מחבר. חייבים לשנות : כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוני / 

. 2015: האגודה לזכויות האזרח בישראל, ]תשע"ו[ כתיבה: רעות כהן. ]חיבים לשנות[. תל אביב 
(002425394 ) 

 ישראל. רשות האכיפה והגביה. ההוצאה לפעל

 .ישראל --גבית חובות 

 .ישראל --לווה ומלוה 

 (משפט)הוצאה לפעל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E354.0313 בית.הנ תשנ"א 

תצלומים: דוד  ; נור-דניאלה די בית הנשיא : משכן נשיאי ישראל / ייעוץ, הפקה והבאה לדפוס:
 ( 002447527[. )1991חריס. בני ברק : סטימצקי, ]

 ישראל. בית הנשיא

 .ישראל --מגורים  --נשיאים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E355 ארג.הצ תשנ"ח 
-1948/ הביא לדפוס: יוסף קיסטר. ]הארגון הצבאי הלאמי,  1948-1931הארגון הצבאי הלאומי, 

 ( 002448089) .1998מוזיאון הארגון הצבאי הלאומי, תשנ"ח  אביב : אגודת-[. תל1931

 .היסטוריה -- הארגון הצבאי הלאמי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E355 רוז.גד תשע"ז 

מחבר. גדעונים : מפעילי הקשר האלחוטי בשירות המדינה שבדרך / דניאל  -1945דניאל  ,רוזן
 ( 002448259. )2017תשע"ז  רוזן. יהוד : העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב,

 ישראל. צה"ל. חיל הקשר

 .שרותי קשר --הגנה )ארגון צבאי( 

 .אמצעי בטחון --מערכות תקשרת אלחוטיות 

 .היסטוריה --העפלה 

 .ספינות מעפילים

 .ביוגרפיה --אירופה  --חילים יהודיים 

 .היסטוריה -- ישראל --ארגוני הגנה ומחתרת 

 .1917-1948 -- היסטוריה --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E355 תשע"ה (תור-שטר)בן 
תור, נחמיה מחבר. האמת הצרופה : "האמת המשפטית" והאמת ההיסטורית על גילוי מחבואו -בן

יאיר, ע"ש אברהם  : [תור. ]תל אביב-"יאיר" על ידי הבריטים / נחמיה בן -של אברהם שטרן 
 ( 002446625. )2015שטרן, תשע"ה 

 .בן מרדכי שטרן, אברהם

 .שפילמן, אנשל

 .סבוראי, משה

 (לוחמי חרות ישראל )ארגון צבאי

 .ישראל --משפטים )דבה( 

 .היסטוריה --ישראל  --מערכת המשפט 

 .1917-1948 --היסטוריה  -- ישראל

 .ישראל -- ציונים רויזיוניסטיים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E355.092 יכי.אל תשנ"ג 

מהדורה חמישית..  .לנקם : סיפורו של לוחם חרות ישראל / עזרא יכיןמחבר. א -1928יכין, עזרא, 
 ( 002448172. )1993תל אביב : הוצאת יאיר ע"ש אברהם שטרן, תשנ"ג 

 -1928יכין, עזרא, 

 .ביוגרפיה --לוחמי חרות ישראל )ארגון צבאי( 

 .ביוגרפיה -- ישראל --ארגוני הגנה ומחתרת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

E355.092 הן.ספ תשמ"גכ 
כהן, גאלה מחבר. סיפורה של לוחמת / גאולה כהן. ]ספורה של לוחמת[. מהדורה שניה.. ]תל אביב[ 

 ( 002448677[. )1983: המדרשה הלאומית והוצאת יאיר, תשמ"ג ]

 .כהן, גאלה

 .ביוגרפיה --לוחמי חרות ישראל )ארגון צבאי( 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- נשים יהודיות

 .1929-1948 --סטוריה הי --ישראל 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- נשים פוליטיקאיות

 .ביוגרפיה --חברי כנסת, נשים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E358.41409 גזי)מרו( תשס"ז 
טייס, לוחם ומפקד, איש ישר עד כאב, אדם / עורך:  -אבני גזית : יד לפועלו של אל"מ שעיה גזית 

 ( 001142430. )2007האויר, ישראל[ : עמותת חיל ] .עודד מרום
 גזית, שעיה

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה -- ישראל --טיסי קרב 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E358.43092 תשע"ז (שאו-לני)בר 
בר שאול, אלידע מחבר. אדם מול שמים : מסכת חייו של סגן אלוף אבי לניר בעל עיטור העוז : 

: סיפורה של תקופה / אלידע בר שאול ; עורך: אלעד ברנד. ]שעלבים[ : קורותיהן של משפחות 
 ( 002446690[. )2017ספריית משעול, ]תשע"ז 

 1940-1973 ,לניר, אבי

 .ביוגרפיה --ישראל. צה"ל. חיל האויר 

 .ביוגרפיה -- ישראל --טיסים צבאיים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --טיסים 

 .י כלא, סורייםשבויים ובת --מלחמת יום הכפורים 

 .ספורים אישיים --מלחמת יום הכפורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E369.4 חלמ.נע תש"ע 

חן מחבר. נעשה נגון של הלב : כלים למדריך שבט מעלות / כתיבה: הרב חן חלמיש,  ,חלמיש
מחלקת  -אחרים[ ; איור: בשמת כהן. ]ירושלים[ : בני עקיבא  3-מוריה מלאכי, אורית חוברה ]ו

 ( 002438709דרכה ארצית, תש"ע. )ה
 בני עקיבא )ישראל(. שבט מעפילים

 .מדריכים --ישראל  --מדריכי נער 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

  



 

E369.43 סלט.בנ תשע"ו 
מחבר. בני נוער בתנועת נוער הצופים : הקשר בין רמת החשיפה לטרור  -1983סלטי, נורית, 

תמיכה חברתיות לבין מצוקה פוסט טראומטית /  'במבצע עמוד ענן', הערכה העצמית ורשתות
 ( 002447402. )2016נורית סלטי. ]בני נער בתנועת נער הצופים[. תשע"ו 

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

 .ישראל --הצופים )תנועת נער( 

 .ישראל -- הבטים פסיכולוגיים --תנועות נער 

 .ראומתי, הפרעות בגיל ההתבגרותלחץ פוסט ט

 .פסיכולוגיה --ישראל  --חולים  -- לחץ פוסט טראומתי, הפרעות

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  --טרוריזם 

 .הבטים פסיכולוגיים -- 2012מבצע עמוד ענן, 

 .הערכה עצמית

 .ישראל --הבטים פסיכולוגיים  --רשתות חברתיות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E370.1 נס.ספ תשע"וכ 

: קרית טבעון(. ספר המאמרים של הכנס "על העיוורון" : הכנס השנתי  2015כנס "על העורון", ) .
הוועדה האקדמית של הכנס:  / הפקולטה ללימודים מתקדמים -של בית הספר ללימודי מוסמך 

ס "על אחרים[ ; עורכת מדעית: יעל פויס. ]ספר המאמרים של הכנ 8-יעל פויס, אסולין קובי ]ו
 ( 002446863. )2016העורון"[. ]קרית טבעון[ : אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, ]תשע"ו[ 

 .הבטים פסיכולוגיים --עורון 

 .הבטים פסיכולוגיים -- אינטרנט

 .חנוך דתי לגיל הגן

 .הבטים פסיכולוגיים --לקויי למידה 

 .פילוסופיה --עורון 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E370.154 תשע"ו ליט.מו 

מוטיבציה בסביבת בית הספר: לימודים או חברים? : בחינת מטרות  .מחבר -1985ליט, הדס, 
הישג לימודיות ומטרות הישג חברתיות לאורך שנת לימודים בקרב ילדי כיתה ו / הדס לייט. 

 ( 002448606. )2016]מוטיבציה בסביבת בית הספר: למודים או חברים[. תשע"ו 

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

 (כתה ו )חנוך

 .הנעה בחנוך

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראל  -- השגים למודיים

 .מצב חברתי --ישראל  --תלמידי בתי ספר יסודיים 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --השגים למודיים 

 .מימניות חברתיות אצל ילדים
 : ספרייה

Education 

 

 

  



 

E371.9044  תשע"זאבן.קש 

ספרי לבין מידת השיפור של -מחבר. הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית -1982אורי,  ,אבן
ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות / אורי 

ספרי לבין מדת השפור של ההשגים במתמטיקה אצל -אבן. ]הקשר בין סגנון נהול ואקלים בית
 ( 002447568. )2016ים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות[. תשע"ז תלמידים הלומד

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

 .ישראל --בתי ספר, נהול וארגון 

 .ישראל --בתי ספר, אוירה 

 .מתמטיקה --חנוך מיחד 

 .למוד והוראה --מתמטיקה 

 .ישראל --השגים למודיים 

 .ישראל -- חנוך --יים ילדים בעית

 .הפרעות התנהגות אצל ילדים

 .הפרעות התנהגות בגיל התבגרות
 ספרייה :

Education 

 

 

E371.9046 לוי.מש תשע"ה 
שמעון, שני מחבר. משיקים : אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם -לוי

 13-אפרת גליקמן ]ו ...שמירלקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת / כתיבה: שני לוי שמעון... הילי 
 ( 002447070) .[אחרים[. ]ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך, ]תשע"ה

 .ישראל --שלוב מגבלים בחנוך 

 .ישראל -- חנוך --ילדים לקויי למידה 

 .ישראל --חנוך  --ילדים עם הפרעות קשב 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

E372 אוח.חו תשע"ז 

ערכי  -חוויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהיבט חינוכי  .מחבר -1973אוחנה, אשרית, 
ערכי ולמודי[.  -חויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהבט חנוכי ] .ולימודי / אושרית אוחנה

 ( 002448323) .2017תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה --ישראל  --בוגרי בתי ספר יסודיים 

 .עמדות --ישראל  --בוגרי בתי ספר יסודיים 

 .דעת קהל --ישראל  --בתי ספר יסודיים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E384.5453 לימ.רד תשנ"ו 

יחיאל מחבר. הרדיו הפיראטי בישראל : תמונת מצב : דו"ח מחקר / יחיאל לימור. ]הרדיו  ,לימור
ן לקומוניקציה ע"ש משפחת סמארט, האוניברסיטה העברית הפירטי בישראל[. ירושלים : המכו

 ( 000390880. )1998-1995]תשנ"ט[ -בירושלים, ]תשנ"ו[

 .ישראל -- שדורי רדיו פירטיים
 ספרייה :

Social Sciences 

 



 

E582.13 לוי.פר תשכ"ז 

עזי ברכה מאייר. פרחי הגליל : שלושים פרחי בר / מצויירים ע"י ברכה אביגד ; מבוארים ע"י  ,לוי
פז, זאב ברלינגר, וצבי זילברשטין ; עריכה: מיכאל ברלינגר. ]חיפה[ : המחלקה לחינוך ולתרבות 

 ( 002448437. )1966של עירית חיפה, תשכ"ז 

 .ישראל -- בר-פרחי

 .חמר מאיר --ישראל  --בר -פרחי
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E730.92 שמש)שמש( תשמ"ח 

רשת שדים ; עושה לי אושבתים / ציונה שמשי ; אוצרת התערוכה: מג : שמשי, ציונה אמן. פסלים
 ( 002447529. )1988מוזיאון חיפה לאמנות חדשה, תשמ"ח  : [אירית מילר. ]חיפה

 שמשי, ציונה

 .תערוכות --מוזיאון חיפה לאמנות 

 .תערוכות --ישראל  --נשים אמניות 

 .תערוכות --ישראל  -- נשים פסלות

 .תערוכות --ישראל  --פסלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Special Books 

 

 

E741.5 רטס.תצ תשמ"ט 

גן : סרג'יו -תצוגת אפנה[. רמת] .SERGIO / מאייר מחבר. תצוגת אופנה -1947רטסקו, סרג'יו, 
 ( 002447977) .1989רטסקו, 

 .הומור ישראלי מאיר

 .ישראל --קריקטורות 

 .ישראל --קריקטורות פוליטיות 

 .קריקטורות -- ישראל --פוליטיקאים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E759 תשע"ז (סימ)סימ 
צדף ; -סימון, יוחנן מחבר אמן. מכתבים מצוירים של יוחנן סימון / אספה וכתבה: איה סימון בן

. 2017אבן חושן ; ]תשע"ז[  ,עם הקדמה מאת עוזי אגסי. ]מכתבים מצירים של יוחנן סימון[. רעננה
(002448267 ) 

 .סימון, יוחנן

 .אגרות -- מון, יוחנןסי

 .ביוגרפיה --ישראל  --צירים 

 .ציור ישראלי
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E770.92 דעו)אזו( תשע"ז 

צילום אופקי / אריאלה אזולאי. ]חיים דעואל  -אריאלה מחבר. חיים דעואל לוסקי  ,אזולאי
 .2016 מוזיאוני בת ים, תשע"ז -צלום אפקי[. תל אביב : רסלינג ; ]בת ים[ : מובי  - לוסקי

(002441524 ) 
 לוסקי, חיים-דעואל

 .ישראל --צלום אמנותי 

 .היסטוריה -- צלום

 .ישראל -- צלמים

 .מצלמות
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

E982.31 ועד.תק תרס"ה-בית 

בית ועד הכללי )ירושלים(. תקנות וחוקי בית ועד הכללי כנסת ישראל : לקופת רבי מאיר בעל  .
וחסידים שבערי הקדש: ירושלם, חברון, צפת וטבריא הנס דכוללות האשכנזים פרושים 

וסביבותיהן. ]תקנות וחקי בית ועד הכללי כנסת ישראל[. ירושלם : דפוס האחים סאלאמאן, 
 ( 002448072]תרס"ה?[. )

 .ישראל --חרדים 

 .ירושלים --ישראל  --פעלות צדקה וחסד 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

E982.4 בלו.לכ תשע"ז 
צברי ; תרגום: פיליס רוזנבאום, רות מוריס. ]בלוז -י המדים / אוצרת: אורה פיקלבלוז לכחול

[. 2017תשע"ז ] ,לכחלי המדים[. ירושלים : מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן
(002448314 ) 

 .תערוכות -- (מוזיאון חצר הישוב הישן )ירושלים

 .תערוכות --מושבות  --בריטניה  --משטרה 

 .תערוכות --היסטוריה  --ישראל  --משטרה 

 .תערוכות -- 1917-1948 --היסטוריה  --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E982.4 ישר.שש תשע"ז 

המשכיות ומפנה / עורכי הכרך: עופר שיף, אביבה חלמיש. קריית שדה  : 1977-1967ישראל 
 .2017תשע"ז מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,  : בוקר

(002447709 ) 

 .שירים ומוסיקה --ישראל. צה"ל 

 .1967-1973 -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .1973-1993 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .האמות המאחדות

 .היסטוריה --מצב חברתי  -- ישראל

 .1967-1977 -- פוליטיקה וממשל --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

E990.12 איל.חט תשכ"ג 
סרן אברהם אילון. תל אביב : -. חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי / רב1928-2010ן, אברהם, אילו

 ( 002448479. )1963מערכות, תשכ"ג 
 ישראל. צה"ל. חטיבת גבעתי

 .נגב --ישראל  --קרבות  --מלחמת הקוממיות 

 .1948 ,(מבצע יואב )מלחמת הקוממיות

 .כיס פלוג'ה

 .1948-1949 -- היסטוריה --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E990.21 איל.לה תשע"ז 
מחבר. להסיר את האיום : המערכה בזירה הסורית במלחמת ששת  1928-2010אילון, אברהם, 

רס"ן אברהם לוין,  ,ידי אל"ם אברהם אילון, סא"ל דב גפני, סא"ל אברהם זהר-הימים / הוכן על
מושב בן שמן : מודן ; ]תל  .עז זלמנוביץצבי ניר, סגן מלי שריבר ; עריכה: סא"ל )במילואים( ב

[. 2017המחלקה להיסטוריה, ] -תוה"ד -ההוצאה לאור ; אמ"ץ -אביב[ משרד הביטחון 
(002447932 ) 

 .מפות --מלחמת ששת הימים 

 .גולן --ישראל  --קרבות  --מלחמת ששת הימים 

 .סוריה -- מלחמת ששת הימים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E990.21 איל.לכ תשע"ז 

מחבר. לכבוש את ההר : המערה בזירה הירדנית במלחמת ששת  1928-2010אברהם,  ,וןאיל
און, ממ"ק -ידי אל"ם אברהם אילון, סא"ל דב גפני, רעיה טראוב, סא"ל דוד בית-הוכן על / הימים

מודן ; ]תל  : דוד איגר ; עריכה: סא"ל )במילואים( בעז זלמנוביץ. ]לכבש את ההר[. מושב בן שמן
 .[2017] ,המחלקה להיסטוריה -תוה"ד -ההוצאה לאור ; אמ"ץ -רד הביטחון אביב[ מש

(002447928 ) 

 .מפות --מלחמת ששת הימים 

 .ירושלים --ישראל  -- קרבות --מלחמת ששת הימים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --קרבות  --מלחמת ששת הימים 

 .(מדינה)ירדן  --מלחמת ששת הימים 
 ספרייה :

Judaica 

 

E990.21 איל.מש תשע"ז 

. משברי ים : הזירה בימית במלחמת ששת הימים / הוכן על ידי אל"ם 1928-2010אברהם,  ,אילון
אברהם אילון, רס"ן איתן ליפשיץ, ממ"ק רבקה כהנא ; עריכה: סא"ל )במילואים( בעז זלמנוביץ. 

המחלקה  -תוה"ד -אמ"ץ ; ההוצאה לאור -מושב בן שמן : מודן ; ]תל אביב[ : משרד הביטחון 
 ( 002447930[. )2017להיסטוריה, ]

 .היסטוריה -- ישראל. צה"ל. חיל הים

 .מפות --מלחמת ששת הימים 

 .קרבות --מלחמת ששת הימים 

 .מבצעים ימיים --מלחמת ששת הימים 
 ספרייה :

Judaica 



 

 

E990.21 איל.סו תשע"ז 
מחבר. סופת אש במדבר : המערכה בזירה המצרית במלחמת ששת  1928-2010אילון, אברהם, 

הימים / הוכן על ידי אל"ם אברהם אילון, סא"ל דב גפני, סרן אבנר שמואלביץ, סגן נעמי 
קצנברגר, ממ"ק רבקה כהנא ; עריכה: סא"ל )במילואים( בעז זלמנוביץ. מושב בן שמן : מודן ; 

[. 2017המחלקה להיסטוריה, ] -תוה"ד -ההוצאה לאור ; אמ"ץ -הביטחון ]תל אביב[ משרד 
(002447933 ) 

 .מפות --מלחמת ששת הימים 

 .סיני --מצרים  --קרבות  --מלחמת ששת הימים 

 .מצרים -- מלחמת ששת הימים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T11 פדר.לה תרכ"ז 
דק... ר' טוביה פעדער. ווילנא : פדר, טוביה בן צבי מחבר. להט החרב / ... ֻחבר מאת הרב המדק

 ( 002448067. )1866דפוס ש"י פין וא"צ ראזענקאנץ, תרכ"ז 
 וולפסון, אהרן בן זאב

 .סטנוב, יצחק
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

T27 תשע"ז 

עם תרי"ג מצוות...  ,באר מרים -תנ"ך.. תורה.. תשע״ז.. ירושלים.. חמשה חומשי תורה : נר יצחק 
כים : מפניני מר"ן אביר יעקב, וביאור הקשר בין הפרשה להפטרה / יוצא... ע"י בתוספת שולחן מל

ירושלים : ישיבת נר יצחק, תשע"ז.  .[המשתדל שמעון בהגר"י אביחצירא. ]חמשה חמשי תורה
(002439642 ) 

 .מנין -- מצוות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T41 תש"ע 

ב אשורית ושילוב השמות, עם תפילות תש"ע.. ירושלים.. ספר תהלים : בכת ..תנ"ך.. תהלים
 ספרייה :( 002439579[. )2010ביאלא, תש"ע ] -מכון דברי בינה  :ובקשות. ירושלים 

Cen.lib-Stacks 

 

 

T41 תשע"ז 

באר מרים, עם תפילות  -ירושלים.. תהילים : עילוי נשמות : נר יצחק  ..תנ"ך.. תהלים.. תשע"ז
א... ע"י המשתדל שמעון בהגר"י אביחצירא. במקומות הקדושים ותפילות בקברי אבות / יוצ

 ספרייה :( 002439643[. )2016ירושלים : ישיבת נר יצחק, תשע"ז ]

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T49=927 תר"ע 
תנ"ך.. דניאל.. יהודית ערבית.. תר"ע.. תונס.. דניאל הנביא : מתרגם מן לשון הקדש ללערבי. 

 ספרייה :Imp. de l'Aigle, 1910( .002448061 ) : תונס

Cen.lib-Rare Books 

 

 

T183.054 דבו)שיר( תשע"ו 

ה / -דמותה הספרותית של דבורה ומאפייני מנהיגותה עפ"י שופטים ד .מחבר -1963שירן, רונית, 
ה[. תשע"ו -דמותה הספרותית של דבורה ומאפיני מנהיגותה עפ"י שופטים ד] .מאת: רונית שירן

2016. (002447804 ) 

 (דבורה )אישיות תנכית

 .המחלקה לתנ"ך --עבודות לתאר שלישי  --אילן -רסיטת בראוניב

 .בקרת ופרשנות -- --ה -שופטים. פרק ד --תנ"ך. 

 בקרת ספרותית -- --ה -שופטים. פרק ד -- .תנ"ך
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T183.054 דבו)שיר( תשע"ו 
ה -ד מחבר. דמותה הספרותית של דבורה ומאפייני מנהיגותה עפ"י שופטים -1963שירן, רונית, 

]משאב אלקטרוני[ / מאת: רונית שירן. ]דמותה הספרותית של דבורה ומאפיני מנהיגותה עפ"י 
 ( 002448274. )2016ה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו -שופטים ד

 (דבורה )אישיות תנכית

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

 .בקרת ופרשנות -- --ה -שופטים. פרק ד --תנ"ך. 
 בקרת ספרותית -- --ה -שופטים. פרק ד --תנ"ך. 

 ספרייה :

 

 

T183.632 משה.שט תשע"ז 

שיטור ואכיפת חוק בישראל וביהודה בתקופת המלוכה הישראלית / פרי  .מחבר -1981משה, פרי, 
. 2016משה. ]שטור ואכיפת חק בישראל וביהודה בתקופת המלוכה הישראלית[. תשע"ז 

(002448219 ) 

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

 .משטרה בתנ"ך

 .אכיפת חקים בתנ"ך

 .היסטוריה --התיכון המזרח  --משטרה 

 .היסטוריה --המזרח התיכון  --אכיפת חקים 

 .לפנה"ס 586- --היסטוריה  --ישראל 

 .662- --היסטוריה  --המזרח התיכון 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

T184.9 יעק.מע תשע"ז 

ירושלים :  .יעקבזן, לאה מחבר. מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא / לאה יעקבזן
 ( 002447712. )2017ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז הוצאת ספרים 

 .מעמד חקי וחקים --אמהֹות בתנ"ך 

 .מצב חברתי --אמהֹות בתנ"ך 

 .בבל --עיראק  --מעמד חקי וחקים  -- אמהֹות

 .מצב חברתי --בבל  --עיראק  --אמהֹות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T185.9 דין.מס תשע"ו 

מסורות הזיהוי של בעלי חיים ממחלקת היונקים במקרא / מאת: מחבר.  -1968 ,דין, אלישבע
. 2016מסורות הזהוי של בעלי חיים ממחלקת היונקים במקרא[. תשע"ו ] .אלישבע דיין

(002448230 ) 

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

 .בעלי חיים בתנ"ך

 .יונקים בתנ"ך

 .זהוי -- עלי חייםב

 .זהוי --יונקים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T188 תשע"ו (שמש)בלי 
טז(: ניתוח ספרותי על פי תורתו הפוליפונית -מחבר. סיפור שמשון )שופט' יד -1965בליבין, ביאנה, 

נתוח ספרותי על פי תורתו  :(טז-של מיכאל בחטין / ביאנה בליאבין. ]ספור שמשון )שופט' יד
 ( 002448003. )2016כאיל בחטין[. תשע"ו הפוליפונית של מי

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

 (שמשון )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות --בחטין, מיכאיל מיכאילוביץ' 

 .בקרת ופרשנות -- --טז -שופטים. פרק יג --תנ"ך. 

 .בקרת ספרותית -- --טז -שופטים. פרק יג --תנ"ך. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T278 גרו.חי תשע"ז 
גרוסברג, חנוך זונדל מחבר. חיי חנוך : והם נצוצי אורות על תורה, נביאים וכתובים : הכולל 

רעיונות, הערות והארות, מבואות וציונים / חובר... על ידי חנוך זונדל בהרב ר' דוב בער  ,פשטים
 .: אליעזר כהן, תשע"זגרוסברג... ; ]העורך[: אליעזר כהן. מהדורא שניה.. ירושלים 

(002445475 ) 
 גרוסברג, חנוך זונדל

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

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

 .ביוגרפיה --ירושלים  --ישראל  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

T278 יוס.אד תשע"ז 
אליהו : ... חידושים, פירושים ודרושים, רמזים, יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד מחבר. אדרת 

מעשיות ומשלים... בדרך פשט, רמז, דרש וסוד על חמשה חמשי תורה והפטרות / להגאון... 
כמוהר"ר יוסף חיים... ; יוצא לאור מחדש... ומאות תיקונים ומראה מקומות, הגיה, ערך... יוסף 

 ( 002447654[. )2017ן דוד סאלם, תשע"ז ]חיים מזרחי. למהדורה החדשה.. ירושת"ו : ישועה ב

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

 .דרושים, שיחות ואמרים --הפטרות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

T278 סימ.על תשע"ו 
סימון, אברהם דוד מחבר. על פי הבאר : ביאורים על התורה / אברהם דוד בן... הרב שמואל ארי' 

 ( 002447480[. )2016ימון, תשע"ו ]ליב סיימון. ב"ב : א. ד. סי

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

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

 .דרושים, שיחות ואמרים -- מועדים

 .באורים -- תלמוד בבלי
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278.08 פרנ.בר תשע"ו 

ליקוט... של פנינים... על  ... : קוטי יצחק צביפרנק, יצחק צבי מחבר. בריליאנטען )יהלומים( : לי
התנ"ך, מגאוני וצדיקי העולם / נאסף על ידי הרב החסיד יצחק צבי פראנק. עלי דרך : מאמרים 

ותורתו / ... אברהם דוד בלאאמו"ר שמואל  'בנויים על חז"ל ורבותינו, המחדירים אהבה ורצון לה
[. 2016מהדורה חדשה.. ב"ב : א. ד. סיימון, תשע"ו ] .[(ארי' ליב סיימון. ]בריליאנטן )יהלומים

(002447484 ) 
 פרנק, יצחק צבי

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

 באורים -- -- נ"ך --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

T447 אור.שי תשע"ז 
ך.. שיר השירים.. תשע"ז.. ירושלים.. שיר השירים / ביאור: יצחק אורלנצ'יק. קרית גת : סלה תנ"

 ספרייה :( 002448289. )2017; דני ספרים, תשע"ז 

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T457 סיל.טל תשע"ז 
סילבר, שמעון מחבר. טלי אורות : כולל שלשה חלקים: רדת הטל : עניני חג השבועות בהלכה 

ישראל ; שכבת הטל : פירושים... וביאורים על ספר רות ועיונים בהלכות ובאגדה ובמנהגי 
היוצאות ממנו ; שו"ת טלי אורות : תשובות וביאורים... בעניני גירות וגירות אבותינו והמסתעף... 

מכון עלה  : Pittsburgh ./ מאת שמעון באאמו"ר ר' מנחם מנלי סילווער, רב ור"מ בעיר פיטסבורג
 ( 002447501זית, תשע"ז. )

 .באורים -- -- רות --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבועות 

 .הלכה --שבועות 

 .הלכה -- גיור

 .הלכה --גרים 

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T490.7 אבר.מע תשע"ז 

חלק  ,ישועהדניאל.. תשע"ז.. ירושלים.. פירוש הכתובים : ... דניאל : והוא ספר מעייני ה ..תנ"ך
ודפוסים ישנים  ,ראשון מתוך מגדול ישועות / לרבינו יצחק אברבנאל ; על פי כת"י, דפוס ראשון

פרוש הכתובים[. ] .עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, מאת מיכאל זאב
 ( 002447023. )2017ירושלים : חורב, תשע"ז 

 .אברבנאל, יצחק בן יהודה

 .ביוגרפיה --ספרד  --רבנים 
 ספרייה :

Judaica 
 
 

C-170 
?[ --19סליחות ]הקלטת שמע[ / קוורטין, הרשמן, בנימין מילר. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]

(002448542 ) 
 מוסיקה. --יהודים 

 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 
 חזנות.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-104 

 ( A.Z.R.[ ,1968( ]002448556מצעד פזמוני השנה ]הקלטת שמע[ ]ישראל[ : 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

DVD-M.D.CONGRESS-6 
דיאלוג מוזיקלי בין ערבים ליהודים ]הקלטת וידאו[ : מודלים שונים. ]דיאלוג מוסיקלי בין ערבים 

ליהודים ]הקלטת וידאו[[. ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למוזיקה ודיקן 
 ( 002448740. )2017הסטודנטים, 

 ישראל. --יחסי יהודים וערבים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

DVD-32(CONCERTS-2016/17) 
קונצרט סיום שנת הלימודים תשע"ז ]הקלטת וידאו[ ]רמת גן[ : אוניברסיטת בר אילן, המחלקה 

 (ספרייה : 002448741. )2017למוזיקה, 

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-105 

CBS[ ,1971 ]יהורם גאון ]הקלטת שמע[ : אני ירושלמי : פס הקול המקורי של הסרט. ]ישראל[ : 
(002448909 ) 

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

DVD-M.D.CONGRESS-7 
המוסיקה  -המוזיקה שלי ]הקלטת וידאו[ / איתן חיימו. ]מוסיקה מודרנית  -מוזיקה מודרנית 

 002449010[ )2017המחלקה למוזיקה[, ] שלי ]הקלטת וידאו[[. ]רמת גן[ : ]אוניברסיטת בר אילן,
 (ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1811 L32I4 
 1956אביב : )נגן(, -לברי, מרק מלחין. אם אשכחך ירושלים / מרק לברי ; )תהלים קלז(. תל

(002448617 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 שירים ומוסיקה. --ירושלים 

MU 

Music 

 

 

ML 160 L49K5 
 1964אביב : מגרפה, -לויטס, מרדכי מחבר. קצור תולדות המוסיקה / מרדכי לויטס. תל

(002449015 ) 
 היסטוריה ובקרת. --מוסיקה 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
 


