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

פרור ,יהושע מחבר .הצלבנים [משאב אלקטרוני ] :דיוקנה של חברה קולוניאלית  /יהושע פראוור.
מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת ..ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשמ"ה ()002440362
מסעי הצלב.
צלבנים  --ישראל.
ירושלים  --היסטוריה  ,1244-1099 --ממלכת הצלבנים.
ישראל  --היסטוריה.1291- -- 1099
לף ,יואב מחבר .מגמות להכשרה מקצועית עבור תלמידי חינוך מיוחד במדינות אחרות [משאב
אלקטרוני]  :סקירת ספרות עבור התכנית "מגמה לעתיד"  /יואב לף ,יונתן אייל[ .מגמות להכשרה
מקצועית עבור תלמידי חנוך מיחד במדינות אחרות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד
לביטוח לאומי ,אגף הקרנות  -קרן ילדים ונוער בסיכון ,תשע"ו )002441493( .2016
צעירים מגבלים  --תעסוקה.
צעירים מגבלים  --חנוך.
צעירים מגבלים  --הכונה מקצועית.
נוער בישראל [משאב אלקטרוני]  :בריאות ,רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון :
סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי : 2011 ,ניתוח מגמות בין השנים  2011-1994והשוואה
בינלאומית  /יוסי הראל-פיש [ו 6-אחרים[ ].נער בישראל [משאב אלקטרוני]][ .רמת גן]  :תכנית
המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן
ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל)002441498( .]2013[ ,
בתי ספר  --ישראל  --דעת קהל.
מתבגרים  --ישראל  --עמדות.
מתבגרים  --ישראל  --מצב חברתי.
בריאות ,התנהגות בגיל ההתבגרות  --ישראל.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
פסיכולוגיה של מתבגרים  --ישראל.
"ואין הדעות שוות" [משאב אלקטרוני]  :על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית
בעולמה של מסורת ישראל  /עורך :בנימין לאו .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה[ ,תשע"ו]
)002441542( .2016
מגבלים  --הבטים דתיים  --יהדות.
מגבלים  --הלכה.
מגבלים בשכלם  --הלכה.
מגבלים בשכלם  --הבטים דתיים  --יהדות.

סרגני ,יוסי -1987 ,מחבר .השפעתו של  p53על אמינות סינתזת ה -DNAע"י HIV-1 RT
בציטופלסמה במהלך אינקורפורציה של non-canonical nucleotitesמסוג  dUTPו -
[ ribonucleotides /משאב אלקטרוני]  /יוסי סרגני .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
()002441543
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
ציטופלסמה.
ד.נ.א( .חמצת גרעין)
בשבילי העבר [משאב אלקטרוני]  :פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות
היהודית בגליל התחתון  /בעריכת אופירה גראוויס קובלסקי[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו )002441643( .2016
ויץ ,יוסף.
סראו ,מתילדה -- 1856-1927 ,יומנים.
הקרן הקימת לישראל  --היסטוריה.
החברה היהודית להתישבות (י.ק.א).
גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור.
התישבות  --ישראל  --גליל תחתון  --היסטוריה.
אילניה  --היסטוריה.
התישבות  --ישראל  --טבריה  --היסטוריה.
לסקר ,מיכאל מ מחבר .טרור בשירות המהפכה [משאב אלקטרוני]  :מערכת היחסים בין אש"ף
לבין ברית המועצות  / 1991-1968מיכאל מ' לסקר ,חנוך באזוב[ .טרור בשרות המהפכה [משאב
אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ו )002441644( .2016
אש"ף  --היסטוריה.
טרוריזם  --המזרח התיכון.
טרוריזם בחסות המדינה  --בריה"מ.
בריה"מ  --יחסי חוץ  --המזרח התיכון.
אש"ף  --פעילות פוליטית.
המזרח התיכון  --יחסי חוץ  --בריה"מ.
בריה"מ  --יחסי חוץ .1991-1945 --
למדן ,יצחק מחבר .יומן יצחק למדן [משאב אלקטרוני] ( :כתב-יד 'גנזים' / )13456/196 :ההדרה ,
מבוא והערות :אבידב ליפסקר ; סייע בהתקנה מדעית ובהערות :איתמר דרורי .רמת-גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002441645( .2015
למדן ,יצחק.
למדן ,יצחק  --יומנים.
מרינברג-מיליקובסקי ,אתי מחבר .לא ידענו מה היה לו [משאב אלקטרוני]  :ספרות ומשמעות
באגדה התלמודית  /איתי מרינברג-מיליקובסקי[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ה.
()002441646
משה (אישיות תנכית ) --בתלמוד.
אגדות חז"ל  --היסטוריה ובקרת.
תלמוד בבלי  --אגדות  --היסטוריה ובקרת.
משה (אישיות תנכית)  --אגדות.

ליפסקר ,אבידב מחבר .שיר אדום שיר כחול [משאב אלקטרוני]  :שבע מסות על שירת אורי צבי
גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר-שילר  /אבידב ליפסקר[ .שיר אדֹם שיר כחֹל [משאב
אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,תש"ע)002441647( .
גרינברג ,אורי צבי --בקרת ופרשנות.
לסקר-שילר ,אלזה  --בקרת ופרשנות.
ויסבין ,פלורינה -1982 ,מחבר .מולקולות רגולטוריות המעורבות בתהליכי רגנרציה של הלב
והסנפיר בדג הקרפיון המצוי [משאב אלקטרוני]  /פלורינה וייסביין[ .מולקולות רגולטוריות
המערבות בתהליכי רגנרציה של הלב והסנפיר בדג הקרפיון המצוי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002441927( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
קרפיון  --מחקר.
שריר הלב  --התחדשות.
מולקולות.
גמליאל ,שרון -1989 ,מחבר .חוויית אסירים המשתתפים בקבוצות אנ.איי ובקבוצות שנים-עשר
הצעדים בבית הסוהר על רקע הגבריות ההגמונית [ /משאב אלקטרוני]  /שרון גמליאל[ .חוית
אסירים המשתתפים בקבוצות אנ.אי ובקבוצות שנים-עשר הצעדים בבית הסהר על רקע הגבריות
ההגמונית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002441933( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
תכניות שנים עשר הצעדים.
נרקומנים אנונימיים.
קבוצות לעזרה עצמית  --ישראל.
אסירים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
אסירים  --ישראל  --עמדות.
מתמכרים לסמים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מתמכרים לסמים  --ישראל  --עמדות.
גבריות (פסיכולוגיה)
גבריות --ישראל  --דעת קהל.
חן ,שירן -1983 ,מחבר .משחק מסוכן [משאב אלקטרוני]  :מה מסתתר מאחורי שירת אוהדי
כדורגל?  /שירן חן[ .משחק מסכן [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
)002441951( .2016
מכבי ,אגדה להתעמלות ולספורט (תל אביב) .מחלקת הכדורגל
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
אוהדי כדורגל  --ישראל  --עמדות.
קבוצות כדורגל --ישראל  --שירים ומוסיקה.
כדורגל  --הבטים חברתיים  --ישראל.

יגרמינה ,קטרינה -1991 ,מחבר .תפקידם של החלבונים המעורבים במסלול) Spliced (SLS
Leader Silencingו) Program Cell Death -(PCDב Trypanosoma brucei
ובטריפנוזומטידים האחרים[ /משאב אלקטרוני]  /קטרינה יגרמינה[ .תפקידם של החלבונים
המערבים במסלול) Spliced Leader Silencing (SLSו) Program Cell Death -(PCDב
Trypanosoma bruceiובטריפנוזומטידים האחרים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ו )002441963( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
חלבונים  --מחקר.
טריפנוזומה ברוסאי.
השתקת גנים.
מות תאים.
רפואה מונעת.
הס ,חוי -1974 ,מחבר .תרומתם של אמפתיה והתקשרות להסתגלות בנות זוג של לוחמים
הסובלים ממצוקה פוסט טראומטית [משאב אלקטרוני]  /חוי הס .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו )002441964( .2016
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אמפתיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
הסתגלות (פסיכולוגיה)
התמודדות נשים עם לחץ נפשי  --ישראל.
בני זוג  --ישראל  --פסיכולוגיה.
לחץ טראומתי משני  --ישראל.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים  --יחסים במשפחה  --ישראל.
נפגעי קרבות  --ישראל --יחסים במשפחה.
מלחמת לבנון השניה  --השפעה.
שוחט ,רוני , 1972-מחבר .תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות
ומעבר אדפטיבי [משאב אלקטרוני]  /רוני שוחט[ .תחושת מסגלות למעבר לחטיבת הבינים
כמתוכת בין מבנה מטרות ומעבר אדפטיבי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ו )002441971( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
יעילות עצמית.
הנעה בחנוך.
השגים למודיים.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --פסיכולוגיה.
תלמידי חטיבות בינים  --פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
כתה ו (חנוך)
כתה ז (חנוך)

אלמלך ,אנג'לה -1987 ,מחבר .הקשר בין שירות בצה"ל תחת תנאי לחץ ועבודה אינטנסיבית
ללידות מוקדמות (עד שבוע  )37בקרב נשים בקבע המשרתות בצה"ל [משאב אלקטרוני]  /אנג'לה
אלמלך[ .הקשר בין שרות בצה"ל תחת תנאי לחץ ועבודה אינטנסיבית ללדות מקדמות (עד שבוע
)37בקרב נשים בקבע המשרתות בצה"ל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,
תשע"ו )002441985( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
ישראל .צה"ל  --עובדים.
צבא ,שרות קבע  --ישראל.
חילות  --לחץ בעבודה  --ישראל.
לדה מקדמת  --ישראל.
לחץ בעבודה  --הבטים בריאותיים.
לחץ בעבודה  --הבטים פיסיולוגיים.
רפורמת "עוז לתמורה" [משאב אלקטרוני]  :תפיסות של תלמידים ,מורים ומנהלים את הרפורמה
ועמדותיהם כלפי אופן הטמעתה בשנה"ל תשע"ג  :דו"ח המחקר הכמותי  /הובלת צוות ההערכה:
טל רז  ...דוד רטנר ;ייעוץ מתודולוגי  -נתנאל גולדשמידט ; צוות ההערכה :טל פרימן-צדוק ,דרור
אסנת[ .רפורמת "עז לתמורה" [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :ראמ"ה  -הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך ,תשע"ד )002442029( .2014
עז לתמורה (תכנית) --
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
מורים  --עמדות.
תלמידי חטיבות בינים  --ישראל  --עמדות.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --עמדות.
תכניות למודים ,הערכה  --ישראל.
הכהן ,אביעד מחבר .הומניזם ,דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין
[משאב אלקטרוני]  /אביעד הכהן ,אליעזר חדד[ .הומניזם ,דמוקרטיה וזכיות אדם במשנתו של
הרב אהרן ליכטנשטין [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו
. (002442044 )2016
ליכטנשטין ,אהרן.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על דמוקרטיה.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על הומניזם.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על זכיות האדם.
אולנובסקי ,חגית מחבר .השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה [משאב אלקטרוני]  /מאת
חגית אולנובסקי ,ערן ברוקוביץ' ודניאל מדר[ .רחובות[ ] : SP Interface,תשע"ו] .2016
()002442060
טורבינות רוח  --ישראל.
רוחות  --ישראל  --מדידה.
רוח ,כח  --ישראל.
אקולוגיה של בעלי חיים --ישראל.
רעש ,נזקים  --ישראל.
טבע  --השפעת אדם עליו  --ישראל.

בוימל ,דרור מחבר עורך .היעדר פתרונות תחבורה ציבורית בוועדה למתחמים מועדפים לדיור
(הותמ"ל) [משאב אלקטרוני]  /דרור בוימל ,אסף זנזורי ,איתמר בן דוד[ .העדר פתרונות תחבורה
צבורית בועדה למתחמים מעדפים לדיור (הותמ"ל) [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :קרן קונרד
אדנאוואר בישראל ; החברה להגנת הטבע ,הועדה לתכנון פקקי תנועה[ ,תשע"ו] [ .2015תל אביב]
)002442078( :
ישראל הועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מעדפים לדיור (הותמ"ל)
תעבורה מקומית  --ישראל.
תחבורה צבורית  --תכנון.
תחבורה צבורית ,מדיניות  --ישראל.
ישובים מתכננים  --ישראל.
תכנון עירוני  --ישראל.
שר ,נעה מחבר" .החשיבה התוצאתית" ברמת הארגון [משאב אלקטרוני]  /נוער שר ,טל ארזי .
[ירושלים]  :מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,המרכז למערכות תומכות איכות ; משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,תשע"ו ) 002442079( .2016
יעילות ארגונית.
שנוי ארגוני.
לוגיקה.
התנהגות ארגונית.
נהול חבר עובדים.
למידה ארגונית.
עובדים ,הנעה.
קבלת החלטות.
ארזי ,טל -1969 ,מחבר .תכנון התערבות עם משפחות [משאב אלקטרוני]  :סקירת ספרות ,לקחים
ותובנות  /טל ארזי ,נועה שר ,מיטל ויסמן[ .ירושלים]  :מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,המרכז
למערכות תומכות איכות ; משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון
והכשרה ,תשע"ו ) 002442080( .2016
עבודה סוציאלית עם משפחות  --ישראל.
משפחות בעיתיות  --טפול  --ישראל.
שרותים למשפחה  --ישראל.
שרותים למשפחה במסגרת קהלתית  --ישראל  --הדרכה.
תכניות התערבות.
זעירא ,ענת מחבר .לקראת יציאה לחיים עצמאיים [משאב אלקטרוני]  :הערכת מוכנות וצרכים
של מתבגרים  :דוח ממצאים  /ענת זעירא ,רמי בנבנישתי ,תמר דיניסמן[ .ירושלים] :
האוניברסיטה העברית בירושלים ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול
ברוואלד ,קבוצת המחקר :בריאות נפש ורווחה של ילדים ובני נוער ,תשס"ט )002442084( .2009
נער  --טפול מוסדי  --ישראל.
ילדים מגבלים בשכלם  --ישראל.
פנימיות  --ישראל.
ילדי אמנה  --ישראל.
נער בעיתי  --שרותים  --ישראל.
רוחת הילד  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם נער  --ישראל.
נער  --שרותים  --ישראל.
טעוני טפוח ,נער  --טפול מוסדי  --ישראל.

נזקקויות ומאפיינים בקובץ נתוני יסוד [משאב אלקטרוני]  :רשימה ומקרא[ .נזקקיות ומאפינים
בקבץ נתוני יסוד [משאב אלקטרוני ]].מהדורה שנייה[ ..ירושלים]  :משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,תשע"ו )002442091( .2016
עני  --הבטים חברתיים.
עני  --ישראל.
עניים  --ישראל.
הערכת צרכים  --ישראל.
עבודה סוציאלית  --ישראל  --ארועים.
ישראל  --מדיניות חברתית.
בן-נחום ,אוריאל , 1981-מחבר .השלכות של חבלת ראש טראומטית ומאפייני אישיות על אפקט
ההקשר בזיכרון בקרב גברים [משאב אלקטרוני]  /אוריאל בן-נחום[ .השלכות של חבלת ראש
טראומטית ומאפיני אישיות על אפקט ההקשר בזכרון בקרב גברים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442092( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
ראש  --נזקים ופגיעות  --חולים  --פסיכולוגיה.
גברים  --פסיכולוגיה.
הקשרים ,השפעה (פסיכולוגיה)
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
זכרון  --הבטים פסיכולוגיים.
רולסמך ,אמיר -1982 ,מחבר .למידת רצף ,קונסולידציה ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא
מילוליים [משאב אלקטרוני]  :השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים בעלי התפתחות
תקינה  /אמיר רולסמך[ .למידת רצף ,קונסולידציה ויכלת העברה בגרויים מלוליים ולא מלוליים
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442093( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
דיסלקסים  --פסיכולוגיה.
לקויי קריאה.
העברת הכשרה.
למידה (פסיכולוגיה)
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.
כהן ,חיים -1985 ,מחבר .היישוב היהודי בצפון הר-חברון משלהי ימי הבית השני ועד מרד בר-
כוכבא [משאב אלקטרוני ] /חיים כהן[ .הישוב היהודי בצפון הר-חברון משלהי ימי הבית השני ועד
מרד בר-כוכבא [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002442098( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
התישבות  --ישראל  --חברון ,הר  --היסטוריה.
ישובים  --ישראל --חברון ,הר  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה .135-70 --
חברון הר  --היסטוריה.
חברון ,הר  --עתיקות.

אספיר ,יניב- 1979 ,מחבר .מודל לחילול אוטומטי של קוד לביצוע לוגיקה עיסקית [משאב
אלקטרוני]  /יניב אספיר[ .מודל לחלול אוטומטי של קוד לבצוע לוגיקה עסקית [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442100( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר למנהל עסקים.
לוגיקה.
לוגיסטיקה בעסקים.
תחרות (כלכלה)
יעילות ארגונית.
שנוי ארגוני.
נהול מוצר.
נהול תעשיתי.
מוצרים חדשים.
חדושים טכנולוגיים  --נהול.
טפסים אלקטרוניים.
החולם והמגשים [משאב אלקטרוני]  :פרקי חייו של מרדכי שנהבי .גבעת חביבה  :יד יערי  -מרכז
תיעוד וחקר של השומר הצעיר ,תשס"ו 2005-תשע"א)002442103( .
שנהבי ,מרדכי
ציונים סוציאליסטיים  --ביוגרפיה.
קיה ,אנגלינה -1990 ,מחבר .חשיבות החלבון  HuR,חלבון קושר  RNAבמעבר  p53מציטופלסמה
למיטוכונדריה [משאב אלקטרוני]  /אנגלינה קאיה .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002442105
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
ציטופלסמה.
מיטוכונדריה.
חלבונים --מחקר.
ר.נ.א.
חכים ,רן מחבר .הקיבוצים בישראל [משאב אלקטרוני]  :מבט היסטורי-כלכלי  /רן חכים.
[הקבוצים בישראל [משאב אלקטרוני ]].גבעת חביבה  :יד יערי ,מרכז תיעוד וחקר של השומר
הצעיר ,תשס"ט) 002442107( .
קבוצים  --היסטוריה.
קבוצים  --מצב כלכלי.
קבוצים  --ממון.
תעשיות קבוציות  --הבטים כלכליים.
השקעות  --ישראל  --קבוצים.
ממון צבורי  --ישראל --קבוצים.
עסקים ,כשלונות  --ישראל  --קבוצים.
נהול משברים  --ישראל  --קבוצים.

גבע ,פולינה -1982 ,מחבר .תפקיד לוקליזציה של mRNAבתהליך רבייה זוויגית אצל שמרים
[משאב אלקטרוני]  /מאת :פולינה גבע[ .תפקיד לוקליזציה של  mRNAבתהליך רביה זויגית אצל
שמרים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442114( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
ר.נ.א.
שמרים  --מחקר.
שמרים  --רביה.
אלמליח ,טל מחבר .התעשייה הקיבוצית[ 2007-1923 ,משאב אלקטרוני]  :עיון בשאלות כלכלה
וחברה  /טל אלמליח[ .התעשיה הקבוצית[ , 2007-1923משאב אלקטרוני]] .גבעת חביבה  :יד
יערי ,מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר ,תשס"ט)002442130( .
תעשיות קבוציות  --היסטוריה.
תעשיות קבוציות  --הבטים חברתיים.
תעשיות קבוציות  --הבטים כלכליים.
קבוצים  --מצב חברתי.
קבוצים  --מצב כלכלי.
קבוצים  --היסטוריה.
קדוש ,ליאת -1983 ,מחבר .יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי
בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה [משאב אלקטרוני]  /ליאת קדוש[ .יכולות הבנה ושחזור
ספור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בהשואה לילדים עם התפתחות תקינה [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002442132( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים.
פילוסופיה של הנפש.
הבנת הנשמע.
הבנת הנקרא.
ספור ספורים  --הבטים פסיכולוגיים.
הראש ,יהונתן -1981 ,מחבר .גדרי מצוות הבאת ילדים לאור ההתפתחות המדעית בטיפולי פוריות
[משאב אלקטרוני]  /יהונתן הראש[ .גדרי מצות הבאת ילדים לאור ההתפתחות המדעית בטפולי
פוריות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442156( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פוריות של האדם  --הלכה.
הפריה מלאכותית של האדם --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.

ביו ,שושנה , 1975-מחבר" .אגדת הקדושים" הנבואית במקרא [משאב אלקטרוני]  :היקפה
והגדרתה של הסוגה הספרותית  /מאת שושנה (סופיה) ביו .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002442158 )2016
משה (אישיות תנכית)
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתנ"ך.
אליהו (אישיות תנכית)
אלישע (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שמות -- --בקרת ספרותית.
תנ"ך -- .מלכים  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .מלכים  -- --בקרת ספרותית.
תנ"ך -- .שמות  -- --בקרת ופרשנות.
נביאים.
נבואה.
מירקין ,ויטה- 1971 ,מחבר .שימוש בתרכובת  AS101למניעת הישרדות של תאי לוקמיה
לימפוציטית כרונית [משאב אלקטרוני]  :בירור מנגנוני פעולה ויישומים קליניים  /מאת :ויטה
מירקין[ .שמוש בתרכבת  AS101למניעת השרדות של תאי לוקמיה לימפוציטית כרונית [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002442161( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
תגובות ביולוגיות ,גורמי שנוי.
לוקמיה לימפוציטית כרונית.
שר ,אדוה- 1984 ,מחבר .תגובות רגשיות והתנהגותיות למלחמת צוק איתן של ילדים ,הורי בית
ומדריכות במסגרת מעונות משפחתיים טיפוליים של עמותת "אור שלום" והקשר שלהם לאירועי
חיים קודמים ,למאפייני חשיפה לאירועי מלחמה ולתמיכה חברתית [משאב אלקטרוני]  /אדוה
שר[ .תגובות רגשיות והתנהגותיות למלחמת צוק איתן של ילדים ,הורי בית ומדריכות במסגרת
מעונות משפחתיים טפוליים של עמתת "אור שלום" והקשר שלהם לארועי חיים קודמים ,
למאפיני חשיפה לארועי מלחמה ולתמיכה חברתית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ו )002442165( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
משפחתונים פנימיתיים לילדים  --ישראל.
ילדים בעיתיים  --טפול מוסדי  --ישראל.
ילדים בעיתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
רגשות אצל ילדים.
רגשות  --השפעה.
אור שלום ,מעונות משפחתיים טפוליים לילד ולנער
מבצע צוק איתן -- 2014 ,הבטים פסיכולוגיים.
ארועים משני חיים  --הבטים פסיכולוגיים.
מלחמה  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.

טרבלסי ,מאור -1984 ,מחבר .השעון מתקתק? לא כשהממשק מתוקתק! [משאב אלקטרוני] :
ממשק המשתמש ) (UIככלי להשגת מטרות עסקיות  /מאור טרבלסי[ .השעון מתקתק? לא
כשהממשק מתקתק! [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו .2016
()002442182
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
ממשקי משתמש (מערכות מחשבים)
מטרות ואמצעים.
מנהל עסקים.
עושים בית ספר [משאב אלקטרוני ] :ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית  /עורכות :נעמי מנדל-לוי
ומאיה בוזו-שוורץ ; תרגום מאנגלית :יניב פרקש .ירושלים  :אבני ראשה ,המכון הישראלי
למנהיגות בית ספרית[ ,תשע"ז )002442207( .]2016
בתי ספר ,נהול וארגון.
בתי ספר ,תכניות שפור.
מנהיגות חנוכית.
לוריא ,גיא מחבר .רפורמה בדיני תעמולת הבחירות [משאב אלקטרוני]  /גיא לוריא ,תהילה שוורץ
אלטשולר ; עריכת הטקסט :מיכאלה קלי .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ה .2015
() 002442210
ישראל .הכנסת  --בחירות.
דיני בחירות  --ישראל.
מערכות בחירות  --חק וחקיקה  --ישראל.
פרסמת פוליטית  --חק וחקיקה  --ישראל.
אינטרנט במערכות בחירות  --ישראל.
תעמולת בחירות  --ישראל.
יהוד ,תמר מחבר .חוקי המסחר והעבודה ביום המנוחה במדינות העולם [משאב אלקטרוני] :
מחקר השוואתי  /תומר יהוד ,אריאל פינקלשטיין ; סייעו באיסוף המידע :ג'וש כהן ,טל בן ארוש,
קינן רוקס ,ברנדון סלון ,יואב יוסף ,ברק סבזרו[ .חקי המסחר והעבודה ביום המנוחה במדינות
העולם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המכון לאסטרטגיה ציונית ,תשע"ו ) 2016. (002445165
עבודה ,חקים וחקיקה.
משפט מסחרי.
יום שבתון שבועי  --חק וחקיקה.
.המכון הישראלי לדמוקרטיה .הכנס הכלכלי .קיסריה) .: 9( : 2001 ,.אסטרטגיה לצמיחה
כלכלית בישראל [משאב אלקטרוני]  /מנהל הכנס והעורך :ראובן גרונאו .ירושלים  :המכון
הישראלי לדמוקרטיה ,תשס"ג ) 002445209( .2002
פתוח כלכלי  --כנוסים.
ישראל  --מדיניות כלכלית  --כנוסים.
צירקין-סדן ,רפאל מחבר .אותיות יהודיות בספריית פושקין [משאב אלקטרוני]  :יצירתו של יוסף
חיים ברנר וזיקתה לספרות ולמחשבה הרוסית  /רפי צירקין-סדן[ .אותיות יהודיות בספרית
פושקין [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ג )002445313( .2013
ברנר ,יוסף חיים.
רוסית ,ספרות  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרת מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרת מודרנית  --השפעות רוסיות.

מילגרום ,יעקב מחבר .ויקרא [משאב אלקטרוני ] :ספר הפולחן והמוסר  /יעקב מילגרום ;
תרגמה :אניטה תמרי ; עורך מדעי :שמואל אחיטוב .ירושלים  :מוסד ביאליק ,תשע"ד .2014
()002445315
תנ"ך -- .ויקרא  -- --בקרת ופרשנות.
חילון וחילוניות [משאב אלקטרוני]  :עיונים בין תחומיים  /עורכת :יוכי פישר[ .חלון וחלוניות
[משאב אלקטרוני]] .מהדורה ראשונה[ ..ירושלים]  :מכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו]
[ .2016בני ברק] ) 002445317( :
חלוניות.
יהדות וחלוניות  --ישראל.
חלוניות  --ישראל.
חלוניים.
דתיים לשעבר.
גבעוני ,מיכל- 1972 ,מחבר .אתיקת העדות [משאב אלקטרוני]  :היסטוריה של בעיה  /מיכל גבעוני
; יועצת מדעית לספר זה :אדריאנה קמפ .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת מכון ון ליר ;
הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו] [ .2015בני-ברק] )002445319( :
רופאים ללא גבולות
עדים  --הבטים מוסריים ואתיים.
שואה  --הבטים מוסריים ואתיים.
ארכיון פורטנוף.
בר-יוסף ,איתן מחבר .וילה בג'ונגל [משאב אלקטרוני]  :אפריקה בתרבות הישראלית  /איתן בר-
יוסף .ירושלים  :מכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד ,תשע"ד [ .2013בני ברק] )002445320( :
סיוע טכני ישראלי  --אפריקה.
ישראל  --ציביליזציה  --השפעות אפריקניות.
אפריקה  --בספרות.
ישראל  --יחסי חוץ  --אפריקה.
אפריקה  --יחסי חוץ  --ישראל.
ספרות ומעמד [משאב אלקטרוני]  :לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה
 /עורכים :אמיר בנבג'י ,חנן חבר .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :מכון ון ליר בירושלים ; הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ד . (002445326 )2014
ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
ספרות ומדינה  --ישראל.
דודוביץ' ,טלי -1982 ,מחבר .למידת רצף ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים [משאב
אלקטרוני]  :השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית לקוראים תקינים  /טלי דוידוביץ'.
[למידת רצף ויכלת העברה בגרויים מלוליים ולא מלוליים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2017. (002445419
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים דיסלקסיים  --פסיכולוגיה.
למידה (פסיכולוגיה)
העברת הכשרה.
לקויי קריאה.

ברזלי ,אראל -1984 ,מחבר .השפעת קבוצות הורים אדלריאניות על אבות אסירים [משאב
אלקטרוני]  :מחקר איכותני  /אראל ברזילי[ .השפעת קבוצות הורים אדלריניות על אבות אסירים
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002445426( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
פסיכולוגיה אדלרינית.
פסיכותרפיה קבוצתית.
קבוצות לעזרה עצמית.
אסירים  --שרותים  --ישראל.
אסירים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
אסירים  --ישראל  --עמדות.
אסירים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
הורות  --למוד והוראה  --ישראל.
אבהות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
אבות וילדים  --ישראל.
טל ,אורלי- 1979 ,מחבר .על הרצף בין דתיות לחילוניות [משאב אלקטרוני]  :המקרה של ליווי
רוחני בישראל /אורלי טל[ .על הרצף בין דתיות לחלוניות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002445432( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
רוחניות  --הבטים פסיכולוגיים  --ישראל.
טפול רוחני (טפול רפואי)  --ישראל.
טפול פליאטיבי  --ישראל.
תנועות חברתיות  --ישראל.
רב-תרבותיות  --ישראל.
דת וסוציולוגיה  --ישראל.
יהדות וחלוניות  --ישראל.
קורינלדי ,תֹמר -1977 ,מחבר .השפעת טיפול בעזרת בעלי חיים על תחושת הבדידות והרווחה
הנפשית של זקנים [משאב אלקטרוני ] /מאת :תומר קורינאלדי[ .השפעת טפול בעזרת בעלי חיים
על תחושת הבדידות והרוחה הנפשית של זקנים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ו ) 002445436( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
קשישים  --טפול  --הבטים פסיכולוגיים.
בעלי חיים  --שמושים תרפיים.
בדידות  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.

נסיר-שלופה ,אמל -1980 ,מחבר .גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב
אוכלוסיית התלמידים הערביים בישראל [משאב אלקטרוני]  /מאת :אמל נסייר-שלופה[ .גורמים
פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב אוכלוסית התלמידים הערביים בישראל [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002445437( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (יסודי)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (חטיבת בינים)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (תיכוני)  --ישראל.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל  --מצב חברתי.
תלמידי חטיבות בינים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי חטיבות בינים --ישראל  --מצב חברתי.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --מצב חברתי.
נושרים ,תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל.
נושרים ,תלמידי חטיבות בינים  --ישראל
נושרים ,תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל.
כתה ו (חנוך)
כתה ח (חנוך)
כתה י (חנוך)
צ'יקובסקי ,עמוס -1977 ,מחבר .הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית,
הישגים ,ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל [משאב אלקטרוני]  /עמוס צ'ייקובסקי.
[הקשר בין מערבות בספורט תחרותי מארגן לבין רוחה נפשית ,השגים ,ודפוסי התנהגות בריאים
בקרב בני נער בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו .2016
()002445438
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פסיכולוגיה של מתבגרים  --ישראל.
ספורטאים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ספורט  --ישראל  --הבטים פסיכולגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
השגים למודיים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
התנהגות של מתבגרים.
פסיכולוגיה חיובית.
זיכרמן ,חיים מחבר .חרדיות מודרנית [משאב אלקטרוני]  :מעמד ביניים חרדי בישראל  /חיים
זיכרמן ,לי כהנר .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ג )002445455( .2012
חרדים  --חנוך  --ישראל.
חרדים --ישראל  --מצב כלכלי.
חרדים  --ישראל  --מצב חברתי.
המעמד הבינוני  --ישראל.

שטרן ,ידידיה צ מחבר .כשיהדות פוגשת מדינה [משאב אלקטרוני]  /ידידיה צ' שטרן ,בנימין
בראון ,קלמן נוימן ,גדעון כ"ץ ,ניר קידר .תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ; [ירושלים] :
המכון הישראלי לדמוקרטיה. (002445457 )2015 ,
דת ומדינה  --ישראל.
ציונות ויהדות.
יהדות ומדינה  --ישראל.
חרדים ומדינת ישראל.
יהדות וחלוניות.
ישראלים  --ישראל  --עמדות.
ציונות דתית  --ישראל.
מילים מטרידות [משאב אלקטרוני]  :סוגיות בהטרדה מינית מילולית  /עורכת :ליאת לבנון ;
מאנגלית :ורדה אזולאי[ .מלים מטרידות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,תשע"א ) 2011. (002445458
ישראל.
הטרדה מינית.
הטרדה מינית  --חק וחקיקה  --ישראל.
הטרדה מינית  --ישראל.
אלימות מלולית  --ישראל.
חפש הדבור  --ישראל.
גן ,אלון -1964 ,מחבר .קורבנותם  -אומנותם [משאב אלקטרוני]  :משיח קורבני לשיח ריבוני /
אלון גן[ .קרבנותם  -אמנותם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה,
תשע"ה ) 002445459( .2014
נפגעים  --ישראל  --דעת קהל.
זהות קבוצתית  --ישראל.
חקר השיח  --הבטים חברתיים  --ישראל.
קבוצות חברתיות  --ישראל.
רבונות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
קבוצים  --לינת ילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
עדות המזרח  --ישראל  --מצב חברתי.
בן משה ,אביגיל -1980 ,מחבר .תרומת דפוסי ההתקשרות לשימוש במנגנוני ההגנה וביטויים
העצבי [משאב אלקטרוני]  /אביגיל בן משה[ .תרומת דפוסי ההתקשרות לשמוש במנגנוני ההגנה
ובטוים העצבי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002445462( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מנגנוני הגנה (פסיכולוגיה)
נוירופסיכולוגיה.
אסוציאציות חפשיות.
גולדברגר ,נחמה מחבר .אובדנות בישראל [ :משאב אלקטרוני] התאבדויות  : 2011-1981נסיונות
התאבדות  / 2004-2012נחמה גולדברגר ,מרים אבורבה' ,ציונה חקלאי[ .אבדנות בישראל [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :משרד הבריאות ,אגף המידע ,מינהל מידע ומחשוב ,תשע"ד .2014
()002445510
התאבדות  --ישראל  --סטטיסטיקה.
מתאבדים  --ישראל  --סטטיסטיקה.
התנהגות אבדנית  --ישראל  --קבלת החלטות  --סטטיסטיקה.

שור ,רון מחבר .תכנית קש"ת  -קידום ,שיתוף ותקשורת [משאב אלקטרוני]  :קורס להכשרת בני
משפחה של אנשים המתמודדים עם פגיעות נפשיות  /מאת רון שור[ .תכנית קש"ת  -קדום ,שתוף
ותקשרת [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,האגף
לפיתוח שירותים ,תשס"ט)002445513( .
חולי נפש  --ישראל  --יחסים במשפחה.
חולי נפש --שקום  --ישראל.
חולי נפש  --שרותים  --ישראל.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
הורים לילדים חולי נפש  --יחסים במשפחה.
משפחות של חולי נפש.
הורים לילדים חולי נפש  --שרותים.
הבסי ,הנק מחבר .הלקוח במרכז [משאב אלקטרוני]  /מאת הנק הבסי .ירושלים  :המוסד לביטוח
לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,האגף לפיתוח שירותים ,תשס"ו)002445515( .
שרותי רוחה  --ישראל  --ירושלים.
שרותים חברתיים  --ישראל  --ירושלים.
שרותים חברתיים  --ישראל  --ירושלים  --השתתפות תושבים.
עניים --שרותים  --ישראל.
בן-רבי ,דליה מחבר .ילדים בגיל הרך שהוריהם עובדים זרים בתל אביב יפו [משאב אלקטרוני] :
אורח חיים ,צרכים וכיווני פעולה  /דליה בן-רבי ,טליה חסין ; בשיתוף עדנה אלטר-דמבו ,עדי
אזוב-אמון .ירושלים  :ג'וינט ,מכון ברוקדייל ,המרכז לילדים ולנוער ; תל אביב  :עיריית תל אביב
יפו ,מינהל השירותים החברתיים ,מסיל"ה ; ג'וינט ישראל ,האגף לשילוב עולים ,תעסוקה ויזמות,
תשס"ד. (002445521 )2004 ,
ילדים של עובדים זרים  --ישראל  --תל אביב.
אבו-עסבה ,חאלד מחבר .איתור צרכים של בני הנוער בנצרת [משאב אלקטרוני]  /חאלד אבו-
עסבה ,מרים כהן-נבות ,באשיר עבדו[ .אתור צרכים של בני הנער בנצרת [משאב אלקטרוני]].
ירושלים :ג'וינט-מכון ברוקדייל ,המרכז לילדים ולנוער ; נצרת :עיריית נצרת ,תשס"ג.2003 ,
()002445543
מתבגרים  --חנוך  --ישראל  --נצרת.
מתבגרים  --שרותים  --ישראל  --נצרת.
מתבגרים  --ישראל  --נצרת  --פעיליות פנאי.
מתבגרים במעגל קבוצתי [משאב אלקטרוני]  :סוגיות בעבודה קבוצתית עם נוער עולה הנמצא
בסיכון לשימוש באלכוהול וסמים  /עורכת :יעל ירון .תל-אביב  :עמותת אל-סם ; המשרד
לקליטת עליה ,תשע"א . (002445544 )2011
מתבגרים  --שמוש בסמים.
מתבגרים  --שמוש באלכוהול.
מתבגרים עולים  --שרותים  --ישראל.
התמכרות לסמים  --ישראל  --מניעה.
עבודה סוציאלית בקבוצות  --ישראל.
סויה ,ריקי מחבר .מועדונית בני ארזים [משאב אלקטרוני]  :תשס"ג-תשס"ד  /ריקי סויה ,מרק
ויסמן .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,האגף לפיתוח שירותים ,מנהל המחקר והתכנון ,תשס"ה
)002445547( .2005
בני ארזים ,מרכז טפולי ושקומי לילד.
ילדים בעיתיים  --טפול  --ישראל  --ראשון לציון --הערכה.

איש-שלום ,יעקב מחבר .מעונות יום ויציאה לעבודה של אמהות לילדים קטנים [משאב
אלקטרוני]  /יעקב איש-שלום .ירושלים  :הרשות לתכנון כח אדם ,משרד העבודה והרווחה,
()002445557( )2000
אמהות עובדות  --ישראל.
אמהות  --תעסוקה  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
מעונות יום  --ישראל.
פיכטלברג ,אסנת מחבר .חופשת לידה והשתלבות בעבודה [משאב אלקטרוני]  /אסנת פיכטלברג,
נירית תושב-אייכנר[ .חפשת לדה והשתלבות בעבודה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :משרד
התמ"ת ,הרשות לתכנון כח אדם) 002445558( 2004. ,
אמהות  --תעסוקה  --ישראל.
חפשת לדה  --ישראל.
כרמלי ,אברהם -1949 ,מחבר .אמהות למען אמהות [משאב אלקטרוני]  :תקופה שניה  /אברהם
כרמלי ,איריס רביד-ימין ,גלי אורון .ירושלים :המוסד לביטוח לאומי ,האגף לפיתוח שירותים,
מנהל המחקר והתכנון ,תשס"ה . (002445559 )2005
אמהות  --שרותים  --ישראל.
יוסף ,דבי מחבר .טיפול קבוצתי לנפגעי פגיעות מיניות ולבני משפחותיהם [משאב אלקטרוני] /
מאת דבי יוסף[ .טפול קבוצתי לנפגעי פגיעות מיניות ולבני משפחותיהם [משאב אלקטרוני ]].
ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהלת המחקר והתכנון ,תשנ"ז ) 002445561( .1997
פסיכותרפיה קבוצתית.
קרבנות התעללות מינית  --טפול  --ישראל.
הרטף ,חגית מחבר" .בית-נועם" :כיוון חדש לגברים אלימים [משאב אלקטרוני]  /חגית הרטף,
נעמה בר-און ; ניהול ההערכה :נעמה בר-און ומירי לוין-רוזליס[ .בית נעם :כוון חדש לגברים
אלימים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מנהל המחקר והתכנון ,האגף
לפיתוח שירותים ,תש"ס . (002445563 )2000
אלימות בין בני זוג  --ישראל  --מניעה.
גברים מתעללים  --שקום --ישראל.
השתלבות יוצאי קווקז בישראל [משאב אלקטרוני ] :צרכים ,מדיניות ואתגרים לעתיד  :תמצית
מחקר  /יהודית קינג [ו 3-אחרים][ .השתלבות יוצאי קוקז בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,תוכנית המחקר על קליטת עלייה,
תשס"ה) 002445569( .2005 ,
יהודי קוקז  --ישראל  --מצב חברתי.
קליטת עליה  --מדיניות ממשלתית.
קליטת עליה  --יהודי קוקז.
שוויוניות ומערכת הבריאות בישראל [משאב אלקטרוני]  :עוני יחסי כגורם סיכון לבריאות  /דב
צ'רניחובסקי [ו 3-אחרים][ .שויוניות ומערכת הבריאות בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל ,תשס"ג )002445572( .2003
בריאות הצבור  --ישראל --ממון.
טפול רפואי ,עלות  --ישראל.
עניים  --טפול רפואי  --ישראל.
שויון --ישראל.

.ישראל .משרד מבקר המדינה .דוח ביקורת על מינויים במגן דוד אדום [משאב אלקטרוני] /
מבקר המדינה[ .דו"ח בקרת על מנויים במגן דוד אדם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מבקר
המדינה ,תשס"ו )002445578( .2006
מגן דוד אדם בישראל.
מנויים פוליטיים  --ישראל.
שרותי חרום רפואיים  --ישראל  --בקרת.
בקרת המדינה  --ישראל.
ישראל  --עובדים בשרות הצבורי  --בחירה ומנוי.
גולדשטין ,רוני מחבר .חיי ירמיהו [משאב אלקטרוני ] :גלגולי המסורת על נביא החורבן עד שלהי
התקופה המקראית  /מאת רוני גולדשטיין .ירושלים  :מוסד ביאליק  :המכון למדעי היהדות ע"ש
מנדל ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ג )002445579( .2013
תנ"ך -- .ירמיהו  -- --בקרת ופרשנות.
ירמיהו (אישיות תנכית)
פרדוקס ספינת תזאוס  -מגדר ,דת ומדינה [משאב אלקטרוני]  /עורכות :חנה הרצוג ,ענת לפידות-
פירילה .ירושלים :מכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד ,תשע"ד [ .2014בני ברק] )002445583( :
תפקידי המינים  --ישראל.
דת ומדינה  --ישראל.
סמית ,רפי מחבר .הערכות ועמדות הציבור כלפי משטרת התנועה [משאב אלקטרוני]  :דצמבר
 / 2004רפי סמית ,קרן שרביט[ .הערכות ועמדות הצבור כלפי משטרת התנועה [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן :סמית יעוץ ומחקר)002445584( .2004 ,
ישראל .המשרד לבטחון פנים .משטרת התנועה הארצית  --דעת קהל.
ישראלים  --ישראל  --עמדות.
אתגר הקיימות [משאב אלקטרוני]  :חינוך ואחריות חברתית-סביבתית  /עורכת :אילנה אבישר .
[אתגר הקימות [משאב אלקטרוני]][ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו ) 002445586( .2016
קימות  --למוד והוראה.
חנוך סביבתי  --ישראל.
צדק סביבתי  --ישראל.
אחריות סביבתית  --ישראל.
מדיניות סביבתית  --ישראל.
פתוח בר קימה --ישראל.
גרוסמן ,יונתן מחבר .גלוי ומוצפן [משאב אלקטרוני]  :על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור
המקראי  /יונתן גרוסמן[ .גלוי ומצפן [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :ספריית הילל בן חיים,
הקיבוץ המאוחד; מכללת הרצוג  -תבונות[ ,תשע"ו] )002445591( .2015
תנ"ך -- .תורה  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך . --תורה  -- --בקרת ספרותית.
משל ,זאב מחבר .דרום סיני [משאב אלקטרוני]  :נופים וטיולים  /זאב משל .ירושלים  :אריאל,
תש"ס . (002445608 )2000
סיני (מצרים)  --טיולים.
סיני (מצרים)  --תאור וסיור.

לאו ,נעה מחבר .גבולות האחריות של הבלנית [משאב אלקטרוני]  /נועה ובנימין לאו .ירושלים :
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו . (002445613 )2015
מקואות  --הלכה.
טהרת המשפחה  --הלכה.
אלנסון ,דוד מחבר .ברית אמונים [משאב אלקטרוני ] :גיור ,הלכה ומדיניות קהילתית בספרות
השו"ת במאה ה 19-ובמאה ה / 20-דוד אלנסון ודניאל גורדיס ; תרגום חנה השקס .ירושלים :
שלם[ ,תשע"ד] ) 002445627( .2014
גיור.
גיור  --הלכה.
שאלות ותשובות .1948-1800 --
שאלות ותשובות- -- 1948
יהודים  --זהות.
גיור  --ישראל.
גיור  --חבורים בעד ונגד.
נשואי תערבת בינדתיים.
בן-אשר ,סמדר מחבר .פרשת הקישון [משאב אלקטרוני]  :צלול ועכור  /סמדר בן-אשר[ .תל אביב]
 :מכון מופ"ת ,בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ;
הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו] . [2016בני ברק] )002445628( :
ישראל .צה"ל .חיל הים .שיטת 13
פרשת זהום נחל הקישון-2000 ,
מים  --זהום  --ישראל  --קישון ,נחל.
דיגים  --ישראל  --קישון ,נחל
חילים  --נזקים ופגיעות  --ישראל.
זהום  --הבטים בריאותיים  --ישראל.
קישון ,נחל.
סרטן  --גורמי סכון  --ישראל.
אתיקה צבאית  --ישראל.
קלין ,מנחם מחבר .קשורים [משאב אלקטרוני ] :הסיפור של בני הארץ  /מנחם קליין ; עורך
הספר :נועם ברוך .מהדורה ראשונה[ ..בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד[ ,תשע"ו] )002445633( .2016
יחסי יהודים וערבים  --ישראל --היסטוריה .1949-1917 --
יחסי יהודים וערבים  --ישראל.
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
בירון ,צפורה מחבר .רועה של נמרים [משאב אלקטרוני]  :שקיעי זהות יהודית ביצירתה של נטליה
גינצבורג  /ציפי לוין בירון ; עריכה :לאה שניר ,עידית צור .מהדורה ראשונה ..תל אביב  :הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ו . (002445635 )2015
גינצבורג ,נטליה  --בקרת ופרשנות.
נשים סופרות יהודיות  --איטליה.
נשים סופרות איטלקיות  --היסטוריה ובקרת.
נשים יהודיות  --זהות.
יהודים  --זהות  --בספרות.
משפחות בספרות.

פולמן ,לינדה מחבר .תעשיית החמלה [משאב אלקטרוני]  :מאחורי הקלעים של הסיוע ההומניטרי
 /לינדה פולמן ; תרגום מנשה ארבל[ .תעשית החמלה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :שלם,
תשע"ב )002445636( .2012
סיוע באסונות.
סיוע הומניטרי.
כהן ,עמיחי מחבר .עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים [משאב אלקטרוני]  :חשיבה מחדש /
עמיחי כהן ,טל מימרן .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו )002445637( .2015
הריסה  --הבטים פוליטיים  --ישראל  --יהודה ושומרון
ענישה  --ישראל  --יהודה ושומרון.
בטחון לאמי  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --זכיות האזרח  --ישראל  --יהודה ושומרון.
ערבים פלשתינאים  --שכון  --ישראל  --יהודה ושומרון.
חשביה ,אריה מחבר עורך .נס ציונה [משאב אלקטרוני]  :עיר עם לב של מושבה (תרמ"ג-1883 ,
תשס"ג / )2003 ,כתב וערך אריה חשביה .נס ציונה  :עיריית נס ציונה באמצעות הוצאת מלוא,
תשס"ג )002445641( .2003
ערים ועירות  --ישראל.
התישבות  --ישראל  --נס ציונה.
נס ציונה  --היסטוריה.
ויסבורד ,דוד מחבר .השיטור הקהילתי בישראל [משאב אלקטרוני]  :מחקר הערכה  /דוד
וייסבורד ,אורית שלו ,מנחם אמיר[ .השטור הקהלתי בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
המשרד לבטחון פנים ,לשכת המדען הראשי. (002445642 )2001 ,
שטור קהלתי  --ישראל.
פינשטין ,נורית מחבר .תהודת זהות [משאב אלקטרוני]  :הספרות העברית במאה העשרים ,טרום
הקמת המדינה ,כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות  :עיון בכתביהם של סופרי העלייה
השלישית :יהודה יערי ,דוד מלץ ואחרים  /נורית פיינשטיין .מהדורה ראשונה ..בני ברק  :הקיבוץ
המאוחד[ ,תשע"ו] )002445643( .2015
יערי ,יהודה1900-1982 ,
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
יהדות בספרות.
יהודים  --זהות  --בספרות.
עברית ,ספרות מודרנית  --הבטים דתיים  --יהדות.
עליה שלישית בספרות.
מלץ ,דוד.
מירון ,דן מחבר .מדוע גנסין? [משאב אלקטרוני ] :שלושה עיונים  /דן מירון .ירושלים  :מוסד
ביאליק ,תשע"ה ) 002445646( .2014
גנסין ,אורי ניסן  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
מירון ,דן  --בקרת ופרשנות.

בן-שטרית ,גילת מחבר .מדיניות דיור בישראל [משאב אלקטרוני]  /גילת בן-שטרית .ירושלים :
המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל ,תשס"ג)002445650( .
דיור ,בעלות  --ישראל.
שכון ,מדיניות  --ישראל.
אחדות ,לאה מחבר .הסיוע הממשלתי במימון שכר דירה [משאב אלקטרוני]  :מי נהנה וכמה? /
לאה אחדות ,דליה גורדון[ .הסיוע הממשלתי בממון שכר דירה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"ד )002445654( .2004
שכון צבורי  --שכר דירה  --ישראל.
שכון ,סובסידיות  --ישראל.
שכר דירה ,סובסידיות  --ישראל.
הביקוש למגורים במגזר החרדי [משאב אלקטרוני ] /מוגש ל :אגף מידע וניתוח כלכלי ,משרד
הבינוי והשיכון[ .הבקוש למגורים במגזר החרדי [משאב אלקטרוני ]]. TEL-AVIV :
גיאוקרטוגרפיה (המכון למחקר מרחבי) ,תש"ס . (002445659 )2000
חרדים  --מגורים  --ישראל.
חרדים  --ישראל  --מצב כלכלי.
שכון ,חזוי  --ישראל.
ניראל ,נורית מחבר .דגמים של ארגוני סיוע במזון בישראל [משאב אלקטרוני]  /נורית ניראל,
שירה ארז .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות,
תשס"ה ) 2005. (002445662
סיוע במזון  --ישראל.
מסגרות דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי [משאב אלקטרוני]  :מאפיינים ,צרכים ,וכיוני
תיכנון עתידיים ( /עורכת המחקר :חיה שוורץ)[ .מסגרות דיור בקהלה לאנשים עם פגור שכלי
[משאב אלקטרוני]]( .בית דגן)  :קרן שלם לפיתוח שירותים לאדם המפגר ברשויות המקומיות ;
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ד )002445664( .2003
דיור קהלתי מוגן למגבלים בשכלם  --ישראל.
מגבלים בשכלם  --שכון  --ישראל.
פיתוח מודל תיאום בין ארגונים מספקי שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בכפר דיר חנא
[משאב אלקטרוני]  :חקר מקרה  /ח'אלד אבו עסבה[ ...ואחרים][ .פתוח מודל תאום בין ארגונים
מספקי שרותים לילדים בעלי צרכים מיחדים בכפר דיר חנא [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :
ג'וינט-מכון ברוקדייל ; עראבה  :מרכז אלראזי ,תשס"ג )002445669( .2003
ילדים מגבלים בשכלם  --טפול  --ישראל  --דיר חנא.
ילדים מגבלים  --שרותים  --ישראל  --דיר חנא.
גורדון ,דליה מחבר .שיקום ונכונות לעבודה בקרב מקבלי קצבאות נכות בישראל [משאב
אלקטרוני]  /דליה גורדון[ .שקום ונכונות לעבודה בקרב מקבלי קצבאות נכות בישראל [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"ג .2003
()002445672
מגבלים  --שקום  --ישראל.
מגבלים  --תעסוקה  --ישראל.
שקום מקצועי  --ישראל.

מקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי [משאב אלקטרוני]  :מאפייני תעסוקה של מקבלי
קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת נכות מעבודה  /מאת שולי בר [ואחרים][ .מקבלי קצבאות נכות
מהמוסד לבטוח לאמי [משאב אלקטרוני ]].ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר
והתכנון ; ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,תשס"ה )002445677( .2005
מגבלים  --תעסוקה  --ישראל.
מקבלי קצבאות --תעסוקה  --ישראל.
שימל ,מלכה מחבר .שירות הנופשון לאנשים עם פיגור שכלי בישראל [משאב אלקטרוני]  :מיפוי
והערכה  /מלכה שימעל[ .שרות הנפשון לאנשים עם פגור שכלי בישראל [משאב אלקטרוני]].
ירושלים ( :ג'וינט ,מכון ברוקדייל) ,תשס"ב )002445732( .2002
מגבלים בשכלם  --טפול קצר מועד  --ישראל.
לוינגר ,מרים מחבר .מודל לעבודה קבוצתית עם הורים חרשים וכבדי שמיעה [משאב אלקטרוני] /
כתיבה ועריכה :מרים לוינגר[ .ירושלים]  :רעננה :המכון לקידום החרש בישראל ; ג'וינט ישראל
נכויות ; בית איזי שפירא ,תשע"א . (002445734 )2011
לקויי שמיעה  --שרותים  --ישראל.
חרשים  --שרותים  --ישראל.
הורים חרשים  --יחסים במשפחה.
קבוצות לעזרה עצמית  --ישראל.
עבודה קבוצתית בחנוך.
פסיכותרפיה קבוצתית.
חשן ,מיה מחבר .חיזוק הקשר והתקשורת בין הורים לילדים לקויי שמיעה ממזרח ירושלים
[משאב אלקטרוני ] /מאת מאיה חושן ,מיכל קורח ; בהשתתפות :מוחמד נכאל ונורית ברעם.
[חזוק הקשר והתקשרת בין הורים לילדים לקויי שמיעה ממזרח ירושלים [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,האגף לפיתוח שירותים ,תשס"ו .2006
() 002445736
ילדים לקויי שמיעה  --ישראל  --ירושלים  --יחסים במשפחה.
ילדים ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים  --יחסים במשפחה.
ילדים לקויי שמיעה  --דרכי תקשרת  --ישראל  --ירושלים.
הורים לילדים חרשים  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים המזרחית (ירושלים)
ברג-ורמן ,אילת מחבר .השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם [משאב אלקטרוני]
 /איילת ברג-ורמן ,ג'ני ברודסקי .ירושלים ( :ג'וינט ,מכון ברוקדייל) ,תשס"ד )002445738( .2004
קשישים  --בריאות והיגינה  --ישראל.
קשישים  --ישראל  --מגורים.
קשישים  --ישראל  --מצב חברתי.
קשישים  --ישראל  --מצב כלכלי.
קשישים  --ישראל  --תזונה.
ברג-ורמן ,אילת מחבר .קהילה תומכת [משאב אלקטרוני]  :מחקר הערכה  / 2000-2001איילת
ברג-ורמן[ .קהלה תומכת [משאב אלקטרוני ]].ירושלים ( :ג'וינט ,מכון ברוקדייל) ,תשס"ג .2003
()002445740
קשישים  --שרותים --ישראל  --הערכה.

בר-טור ,ליאורה מחבר .האתגר שבהזדקנות [משאב אלקטרוני]  :בריאות נפשית ,הערכה וטיפול /
ליאורה בר-טור .ירושלים :אשל ,האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ,תשס"ו
) 002445743( .2005
הזדקנות  --הבטים פסיכולוגיים.
קשישים  --בריאות הנפש.
קשישים  --פסיכולוגיה.
קשישים  --שרותי בריאות הנפש.
גרא ,רמסיס מחבר .הכנסות הקשישים בישראל [משאב אלקטרוני]  /מאת רמסיס גרא ,ברנדה
מורגנשטיין ,מרים שמלצר .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשס"א
. (002445744 )2001
זקנה ,גמלאות  --ישראל.
קשישים  --ישראל  --מצב כלכלי.
גרונטולוגיה מעשית [משאב אלקטרוני]  :מבט רב-מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים  /עורכות:
דנה פרילוצקי ומירי כהן .ירושלים  :ג'וינט ישראל ,אשל ,תשע"ה )002445757( .2015
גרונטולוגיה  --ישראל.
קשישים --שרותים  --ישראל.
קשישים  --טפול  --ישראל.
קשישים  --שקום  --ישראל.
גריאטריה  --ישראל.
הזדקנות  --ישראל.
טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם [משאב אלקטרוני]  :סוגיות ,שירותים ותכניות  /אסתר
יקוביץ ,עורכת ; עריכה :אלישבע מאי[ .טפול בית בזקנים המגבלים בתפקודם [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :ג'וינט ישראל ,אשל ,תשע"א )002445759( .2011
שרותי בריאות ביתיים  --ישראל.
קשישים מגבלים  --שרותים  --ישראל.
קשישים  --טפול ביתי  --ישראל.
קשישים מגבלים  --טפול ביתי --ישראל.
כצמן ,בת מחבר .הגנה על קשישים ומניעת אלימות נגדם בהרצליה [משאב אלקטרוני]  /מאת :בת
כצמן ,הווארד ליטווין .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,האגף לפיתוח
שירותים ,תשס"ב ) 002445763( .2002
אלימות במשפחה  --ישראל  --הרצליה  --מניעה.
קשישים  --התעללות  --ישראל  --הרצליה  --מניעה.
מורגנשטין ,ברנדה מחבר .המצב הכלכלי של הקשישים בישראל [משאב אלקטרוני]  /מאת:
ברנדה מורגנשטיין ,מרים שמלצר ,רמסיס גרא .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר
והתכנון ,תשס"א ) 002445765( .2000
קשישים  --ישראל  --מצב כלכלי.
רתם ,נעמה מחבר .בריאות [משאב אלקטרוני]  /הוכן ע"י נעמה רותם .ירושלים ( :הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה) ,תשנ"ט )002445767( .1998
בריאות הצבור  --ישראל  --סטטיסטיקה.

00A05סטי.מט תשע"ו
סטיוארט ,איאן מחבר .מטמון האוצרות המתמטיים של פרופסור סטיוארט  /איאן סטיוארט ;
מאנגלית :עמנואל לוטם ;ייעוץ מדעי לתרגום :גייל גלבוע-פרידמן .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ו )002441597( .]2016
מתמטיקה.
שעשועים מתמטיים.
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

A508מרכז(פרי )תשע"ו
פרי אביב  :מאמרים וחידו"ת מחו"ר מרכז התורה ראדזימין .ונוסף עליו קובץ נאמן בישראל :
תורת אבות ומעשי אבות בענייני נישואין ,מצדיקי אמת זקני החתן[ .בית שמש]  :מרכז התורה
ראדזימין ,תשע"ו [)002435445( .]2016
הלר ,אברהם בן נתן אריה
הלכה (מתחום יורה דעה)  --מאמרים.
הלכה (מתחום ארח חיים ) --מאמרים.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
הלר (משפחה)
הגר (משפחה)
רבנים  --שושלות יוחסין.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092מאי(ארל )תשע"ז
ארליך ,יפעת -1978 ,מחבר .מה יקרה אם אמות מחר בבוקר  :סיפור חייה של דפנה מאיר  /יפעת
ארליך ; עורכת :ענת שינקמן בן זאב[ .מה יקרה אם אמות מחר בבקר] .תל אביב  :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד)002440416( .2017 ,
מאיר ,דפנה, 1977-2016
נפגעי פעלות איבה  --ישראל  --עתניאל  --ביוגרפיה.
נשים  --ישראל --ביוגרפיה.
אמהוֹת אומנות  --ישראל  --ביוגרפיה
אחיות רפואיות  --ישראל  --ביוגרפיה.
עתניאל  --ביוגרפיה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E709.2שמי(אטל )תשס"א
שמי ,יחיאל אמן .אטליה יחיאל שמי  :הברות  :תערוכה אביב  / 2001טקסט :נעמי אביב מילוא.
קיבוץ כברי  :כברית)002441661( .]2001[ ,
שמי ,יחיאל.
פסלים  --ישראל  --כברי.
אמנים  --ישראל  --כברי.
Shemi, Yehiel, 1922-2003,
)Atelyeh Shemi (Kabri, Israel
Sculptors -- Israel (State) -- Exhibitions.
ספרייה :
Judaica

2015 A 13293
דסקל ,שלמה מחבר .תחנת הרדיו א-שמס בתפר שבין רגולציה ,פוליטיקה וכלכלה [משאב
אלקטרוני]  /שלמה דסקל ,תהילה שוורץ אלטשולר ; עריכת הטקסט :תמר שקד .ירושלים :
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו )002445632( .2015
תחנות רדיו  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
מדיניות שדורי רדיו  --ישראל.
שדורי רדיו  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
עתונאות רדיו  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --פעילות פוליטית  --ישראל.
ספרייה :
005.428טרב.שע תשע"ו
טרבלסי ,מאור- 1984 ,מחבר .השעון מתקתק? לא כשהממשק מתוקתק!  :ממשק המשתמש
)(UIככלי להשגת מטרות עסקיות /מאור טרבלסי[ .השעון מתקתק? לא כשהממשק מתקתק!].
תשע"ו ) 002441204( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
ממשקי משתמש (מערכות מחשבים)
מטרות ואמצעים.
מנהל עסקים.
ספרייה :
Economics

152.1כפר.נת תשל"א
כפרי ,דיצה מחבר .ניתוח עיכובים בביצוע תגובות עוקבות  /דיצה כפרי[ .נתוח עכובים בבצוע
תגובות עוקבות][ .תשל"א] )002445250( .1971
תנועה ,פסיכולוגיה.
עקביות קוגניטיבית.
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

153.12בן-נחו.הש תשע"ו
בן-נחום ,אוריאל -1981 ,מחבר .השלכות של חבלת ראש טראומטית ומאפייני אישיות על אפקט
ההקשר בזיכרון בקרב גברים  /אוריאל בן-נחום[ .השלכות של חבלת ראש טראומטית ומאפיני
אישיות על אפקט ההקשר בזכרון בקרב גברים] .תשע"ו ) 002441302( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
ראש  --נזקים ופגיעות  --חולים  --פסיכולוגיה.
גברים  --פסיכולוגיה.
הקשרים ,השפעה (פסיכולוגיה)
אישיות  --הבטים פסיכולוגיים.
זכרון  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

153.6אלד.או תשל"ו
אלדר ,שולמית מחבר .ארינטציה קוגניטיבית ותפיסת קומוניקציה דו-משמעית  /שולמית אלדר .
[אורינטציה קוגניטיבית ותפיסת קומוניקציה דו-משמעית])002445272( .1976 .
תקשרת בין אישית  --הבטים פסיכולוגיים.
תקשרת בלתי מלולית.
פסיכולוגיה קוגניטיבית.
קוגניטיביות.
ספרייה :
Psychology

153.854אלי.הש תשל"ו
אליאלי ,רנה בר-לב מחבר .השפעת לחץ ניסויי לקונפורמיות על ביטוי ורבלי של חרדה ותוקפנות
אצל ילדים בני  / 12ע"י רנה בר-לב אליאלי[ .השפעת לחץ נסויי לקונפורמיות על בטוי ורבלי של
חרדה ותוקפנות אצל ילדים בני [ .]12תשל"ו] . (002441537 )1976
קונפורמיות.
חרדה אצל ילדים.
לחץ של עמיתים אצל ילדים.
תוקפנות אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.23בן-משה.תר תשע"ז
בן משה ,אביגיל -1980 ,מחבר .תרומת דפוסי ההתקשרות לשימוש במנגנוני ההגנה וביטויים
העצבי  /אביגיל בן משה[ .תרומת דפוסי ההתקשרות לשמוש במנגנוני ההגנה ובטוים העצבי].
תשע"ז )002445207( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מנגנוני הגנה (פסיכולוגיה)
נוירופסיכולוגיה.
אסוציאציות חפשיות.
ספרייה :
Psychology

155.41825אלע.מר תשל"ו
אלעזר ,מיכל מחבר .מרחב אישי ואוטונומיה אצל ילדים  /מיכל אלעזר .תשל"ו 002445298( .1976
)
מרחב אישי  --הבטים פסיכולוגיים.
אוטונומיה אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.41825חסו.הת תשנ"ו
חסון ,מיכל מחבר .התמודדות עם דילמות מוסריות אצל ילדים בין הגילים  3ל 5-שנים  :מחקר
אורך  /מיכל חסון[ .תשנ"ו] )002445401( .1995
התפתחות מוסרית.
פסיכולוגיה של ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.423טלר.מצ תשל"ו
טלר ,אירית מחבר .מצבם החברתי של ילדי גן ורמת המשחק הסוציודרמטי שלהם  /אירית טלר .
[תשל"ו] )002445266( .1976
ילדים בגיל הגן  --מצב חברתי.
טעוני טפוח ,ילדים --מצב חברתי.
סוציודרמה.
משחקים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

155.443אלט.אח תשע"ו
אלטמן ,ריבה -1973 ,מחבר .אחר שהוא אח  :הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בין-
תחומי  /מאת ריבה אלטמן .תשע"ו )002441386( .2016
אוניברסיטת בר אילן --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
אחאים בספרות.
סוביקט (פילוסופיה) בספרות.
אחר (פילוסופיה )בספרות.
ספרייה :
Cen.lib-Office

155.6463ניר.הש תשנ"ו
ניר ,תמר -1966 ,מחבר .השוואת יעילות אמהות חדשות ) (primaparous mothersוותיקות
)(multiparous mothersבהרגעת בכי תינוקן  /מוגש ע"י תמר ניר[ .השואת יעילות אמהות
חדשות ) (primaparous mothersוותיקות ) (multiparous mothersבהרגעת בכי תינוקן].
[תשנ"ו] )002445208( .1995
בכי אצל תינוקות.
אמהוֹת  --פסיכולוגיה.
אמהות ותינוקות.
ילודים  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

155.916ישר.אס תשל"ו
ישרון ,שרונה מחבר .אספקטים פסיכולוגיים בניתוח פלסטי-קוסמטי של האף  /מוגשת ע"י שרונה
ישורון[ .אספקטים פסיכולוגיים בנתוח פלסטי-קוסמטי של האף][ .תשל"ו) ] 1976. (002445290
כירורגיה פלסטית  --הבטים פסיכולוגיים.
אף  --נתיחה  --הבטים פסיכולוגיים
ספרייה :
Psychology

155.937וינ.עמ תשס"א
וינר-קאופמן ,אפרת מחבר .עמדות של רופאים ,פסיכולוגים קליניים והציבור כלפי תגובות אבל
ודרכי התערבות במצבי שכול ואובדן  :תרומת צירי התפקוד ,חווית העצמי והקשר לנפטר של
השכול  /אפרת וינר-קאופמן[ .עמדות של רופאים ,פסיכולוגים קליניים והצבור כלפי תגובות אבל
ודרכי התערבות במצבי שכול ואבדן][ .תשס"א] ) 002442166( .2001
צער של אבלות  --דעת קהל.
אבדן (פסיכולוגיה)  --דעת קהל.
שכול  --דעת קהל.
רופאים  --ישראל  --עמדות.
פסיכולוגים קליניים  --ישראל  --עמדות.
ספרייה :
Psychology

294.5924מהב.בה תשע"א
מהבהרטא ..בהגודגיטה ..תשע"א ..תל אביב ..בהגוד-גיתא כפי שהיא  :מהדורה שלמה  :הכוללת
תעתיק עברי ,תרגום מילה למילה של הפסוקים הסנסקריטיים והתעמקות  /מאת א .צ'.
בהקתיודנתה סואמי פרבהופדה מייסד-אצ'אריה של האגודה הבינלאומית למען תודעת קרישנה ;
מאנגלית :דורית לובן .מהדורה שלישית ,עריכה והגהה מחודשת[ ..תל אביב ] :נאמנות ספרי
בהקתיודאנתה)002432773( .2011 ,
הינדואיזם.
חיים רוחניים  --הינדואיזם.
חיי הדת  --הינדואיזם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

306שדו.בא תשע"ו
השדות באפריקה  :חוויות של מחקר והבניית ידע [ /עריכה] :רות ג'יניאו ,נועה לוי ולין שלר ;
תרגום ועריכה :עמי אשר .חיפה  :פרדס ,תשע"ו )002442086( .2016
אנתרופולוגיה  --אפריקה.
אפריקה  --יחסים אתניים.
אפריקה  --מצב חברתי.
אפריקה  --היסטוריה --המאה ה.21-
ספרייה :
Social Sciences

306.380811לב-אל.מא תשל"ו
לב-אל ,ניבה מחבר" .מאפיינים אחדים של גברים בטרם פרישתם"  /ניבה לב-אל"[ .מאפינים
אחדים של גברים בטרם פרישתם"][ .תשל"ו] )002445247( .1976
גברים בגיל העמידה  --פסיכולוגיה.
גברים בגיל העמידה  --חנוך.
פרישה מעבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
הסתגלות (פסיכולוגיה )בזקנה.
ספרייה :
Psychology

306.85אלד.גד תשל"ו
אלדן ,זמירה מחבר .גודל ומרחק בסכמה חברתית  -כמדד ליחסי משפחה  /זמירה אלדן[ .גדל
ומרחק בסכימה חברתית  -כמדד ליחסי משפחה] .תשל"ו )002441991( .1976
סכימות (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
מרחב אישי  --הבטים פסיכולוגיים.
משפחות  --הבטים פסיכולוגיים.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

306.8747ניר.עמ תשמ"ו
ניר ,תמר -1951 ,מחבר .עמדות של מבוגרים מעדות המזרח כלפי המשפחה החורגת  /על ידי תמר
ניר[ .עמדות של מבגרים מעדות המזרח כלפי המשפחה החורגת] .תשמ"ו . (002445196 )1985
עדות המזרח  --ישראל  --עמדות.
משפחות חורגות  --ישראל -- .דעת קהל.
משפחות חורגות  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

327.1273חלי.עת תשע"ו
חלילי ,רזא מחבר .עת לבגוד  /רזא כהלילי ; מאנגלית :אורי רדלר .אשקלון  :סלע-מאיר ,תשע"ז
)002440990( .2017
חלילי ,רזא.
ארה"ב .סוכנות הביון המרכזית --עובדים וממנים (מ בקובוץ)
רגול  --איראן.
אסלאם ופוליטיקה  --איראן.
מרגלים  --איראן  --ביוגרפיה.
חילים  --איראן  --ביוגרפיה.
קציני מודיעין  --איראן  --ביוגרפיה.
איראן  --היסטוריה  ,1979 --מהפכה.
איראן  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
ספרייה :
History

327.73047גור.רו תשע"ז
גור-גורביץ ,ברוך מחבר .רוסיה וארצות-הברית  :מערכת של משברים ופיוסים  /ברוך גור גורביץ ;
עריכה :בני מזרחי .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז . (002440993 )2017
תווך בינלאמי.
משא ומתן דיפלומטי בסכסוכים בינלאמיים.
רוסיה (פדרציה)  --יחסי חוץ  --ארה"ב.
ארה"ב  --יחסי חוץ  --רוסיה (פדרציה).
ספרייה :
History

362.6קור.הש תשע"ו
קורינלדי ,תֹמר -1977 ,מחבר .השפעת טיפול בעזרת בעלי חיים על תחושת הבדידות והרווחה
הנפשית של זקנים  /מאת :תומר קורינאלדי[ .השפעת טפול בעזרת בעלי חיים על תחושת הבדידות
והרוחה הנפשית של זקנים] .תשע"ו )002441962( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
קשישים  --טפול  --הבטים פסיכולוגיים.
בעלי חיים  --שמושים תרפיים.
בדידות  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

363.254ברי.קש תשל"ג
בריקנר ,מיכאל מחבר .הקשר בין פרופילים של מספרים כמדד קוגניטיבי לאבחון אנפורמציה /
מיכאל בריקנר[ .הקשר בין פרופילים של מספרים כמדד קוגניטיבי לאבחון אינפורמציה] .תשל"ג
) 002445253( .1973
מכונות אמת.
ספרייה :
Psychology

368.32צור.הס תשס"ו
צור ,קרן מחבר .הסתברות להרס בביטוח חיים כללי עבור אכולסיה פתוחה  /קרן צור[ .הסתברות
להרס בבטוח חיים כללי עבור אוכלוסיה פתוחה][ .תשס"ו] . (002441539 )2006
בטוח חיים  --מודלים אקונומטריים.
בטוח חיים  --סטטיסטיקה.
הסתברות (סטטיסטיקה)  --מודלים מתמטיים.
ספרייה :
Economics

370.1דיו(רמו )תשע"ז
רמון-אור ,ענת מחבר .מחשבה מתקתקת  :ג'ון דיואי :עקרונות מרכזיים בתורתו ומחשבה
מחודשת עליהם  /ענת רימון אור ויוסי ארגמן .אור יהודה  :מל"א  -המרכז ללימודים אקדמיים,
המכון לאחריות אזרחית ; חיפה  :פרדס ,תשע"ז ) 002442177( .2017
דיואי ,ג'ון  --השקפה על חנוך.
חנוך  --פילוסופיה.
ספרייה :
Education

370.153שוח.תח תשע"ו
שוחט ,רוני -1972 ,מחבר .תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות
ומעבר אדפטיבי  /רוני שוחט[ .תחושת מסגלות למעבר לחטיבת הבינים כמתוכת בין מבנה מטרות
ומעבר אדפטיבי] .תשע"ו )002441342( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
יעילות עצמית.
הנעה בחנוך.
השגים למודיים.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --פסיכולוגיה.
תלמידי חטיבות בינים  --פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
כתה ו (חנוך)
כתה ז (חנוך)
ספרייה :
Education

371.334הור.ול תשע"ז
הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי  /עורכים :עוזי מלמד ואולז'ן גולדשטיין[ .הוראה ולמידה בעדן
הדיגיטלי][ .תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ז] )002440640( .2017
טכנולוגיה חנוכית.
מידע ,טכנולוגיה.
שיטות הוראה.
הוראה בסיוע מחשבים.
למידה מרחוק  --הוראה בסיוע מחשבים.
אינטרנט בחנוך.
עבודה קבוצתית בחנוך.
חנוך ,חדושים.
חנוך  --השפעת חדושים טכנולוגיים.
ספרייה :
Education

510וור.כי תשס"ט
וורדרמן ,קרול מחבר .כיצד פועלת המתמטיקה  :פרוייקטים וניסויים מרתקים המגלים את
סודות המתמטיקה  /קרול וורדרמן ; מאנגלית :ג'ני פריבס-נבות .תל-אביב  :ידיעות אחרונות :
ספרי חמד)002441510( .]1999[ ,
מתמטיקה  --למוד והוראה.
משחקים חנוכיים במתמטיקה.
שעשועים מתמטיים.
ספרייה :
Information Science

574בראלי 2016
בראלי ,רוני -1990 ,מחבר .הנדוס מוטציות באזורים הקבועים של קולטן תאי  Tלשם הגברת
פעילות אנטי סרטנית  /רוני בראלי .תשע"ו )002441277( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
מוטציות (ביולוגיה)
תאיT.
קולטני תאים.
אמצעים אנטי סרטניים.
ספרייה :
Cen.lib-Office

574גבע 2016
גבע ,פולינה -1982 ,מחבר .תפקיד לוקליזציה של  mRNAבתהליך רבייה זוויגית אצל שמרים /
מאת :פולינה גבע[ .תפקיד לוקליזציה של  mRNAבתהליך רביה זויגית אצל שמרים] .תשע"ו
) 2016. (002441269
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
ר.נ.א.
שמרים  --מחקר.
שמרים  --רביה.
ספרייה :
Life Sciences

574ויסבין 2016
ויסבין ,פלורינה -1982 ,מחבר .מולקולות רגולטוריות המעורבות בתהליכי רגנרציה של הלב
והסנפיר בדג הקרפיון המצוי  /פלורינה וייסביין[ .מולקולות רגולטוריות המערבות בתהליכי
רגנרציה של הלב והסנפיר בדג הקרפיון המצוי] .תשע"ז )002441267( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
קרפיון  --מחקר.
שריר הלב  --התחדשות.
מולקולות.
ספרייה :
Life Sciences
574יגרמינה 2016
יגרמינה ,קטרינה -1991 ,מחבר .תפקידם של החלבונים המעורבים במסלול) Spliced (SLS
Leader Silencingו) Program Cell Death -(PCDב Trypanosoma brucei
ובטריפנוזומטידים האחרים  /קטרינה יגרמינה[ .תפקידם של החלבונים המערבים במסלול
) Spliced Leader Silencing (SLSו) Program Cell Death -(PCDב Trypanosoma brucei
ובטריפנוזומטידים האחרים] .תשע"ו )002441230( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
חלבונים  --מחקר.
טריפנוזומה ברוסאי.
השתקת גנים.
מות תאים.
רפואה מונעת.
ספרייה :
Life Sciences

574מירקין 2016
מירקין ,ויטה -1971 ,מחבר .שימוש בתרכובת  AS101למניעת הישרדות של תאי לוקמיה
לימפוציטית כרונית  :בירור מנגנוני פעולה ויישומים קליניים  /מאת :ויטה מירקין[ .שמוש
בתרכבת  AS101למניעת השרדות של תאי לוקמיה לימפוציטית כרונית] .תשע"ו .2016
()002438464
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
תגובות ביולוגיות ,גורמי שנוי.
לוקמיה לימפוציטית כרונית.
ספרייה :
Life Sciences

574סרגני 2016
סרגני ,יוסי -1987 ,מחבר .השפעתו של  p53על אמינות סינתזת ה -DNAע"י HIV-1 RT
בציטופלסמה במהלך אינקורפורציה של non-canonical nucleotitesמסוג  dUTPו -
ribonucleotides /יוסי סרגני .תשע"ז . (002441241 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
ציטופלסמה.
ד.נ.א( .חמצת גרעין)
ספרייה :
Life Sciences

574צימרמן 2016
צימרמן ,מרים אילה -1988 ,מחבר . NMDבארבידופסיס  :בקרה על ביטוי  UPF3,וחשיבות
מסגרות קריאה עליונות  /מרים אילה צימרמן .תשע"ז )002441276( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
תודרנית לבנה  --מחקר.
ספרייה :
Cen.lib-Office

574קורנפלד 2016
קורנפלד ,הדר -1989 ,מחבר .בקרה ומנגנון של תהליך השעתוק של הגן  βאקטין בתאים חיים
ברמת האלל הבודד  /הדר קורנפלד (צמח) .תשע"ז )002441616( .2016
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
שעתוק גנטי.
אקטין.
תאים  --מחקר.
ספרייה :
Cen.lib-Office

574קיה 2017
קיה ,אנגלינה , 1990-מחבר .חשיבות החלבון  HuR,חלבון קושר  RNAבמעבר p53
מציטופלסמה למיטוכונדריה /אנגלינה קאיה .תשע"ז )002441278( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
ציטופלסמה.
מיטוכונדריה.
חלבונים  --מחקר.
ר.נ.א.
ספרייה :
Life Sciences

574שוד-גרוס 2016
שוד-גרוס ,אביטל -1990 ,מחבר .הבנת מנגנון יצירה ופירוק של  stress granulesתחת תנאי עקה
ושימוש בכימותרפיה  /אביטל שווד-גרוס[ .הבנת מנגנון יצירה ופרוק של stress granulesתחת
תנאי עקה ושמוש בכימותרפיה] .תשע"ז ) 002441372( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
כימותרפיה.
תאי סרטן  --מחקר.
עמידות לתרופות.
ספרייה :
Cen.lib-Office

576.82092דרו(אדל )תש"ך
אדלר ,שאול 1895-1966 ,מחבר .על דארווין ודארוויניזם ( :א .דארווין ותורתו ;ב .דארוויניזם
ומוסר)  /מאת שאול אדלר[ ...על דרוין ודרויניזם] .ירושלים  :הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תש"ך )002441948( .1960
דרוין ,צ'רלס.
אתיקה אבולוציונית.
Darwin, Charles, 1809-1882,
ספרייה :
Medicine

613.264סמס.מק תשמ"ג
סמס ,קריג מחבר .מאקרוביוטיקה  /קרייג סאמס; מאנגלית :רחל לוי[ .מקרוביוטיקה] .מהדורה
ראשונה[ ..תל אביב]  :אור-טבע ,תשמ"ג ) 002441946( .1983
מקרוביוטיקה.
מקרוביוטיקה  --מתכונים.
מזון.
תזונה.
Diet, Macrobiotic
ספרייה :
Medicine

616.8516שטד.ספ תשע"ז
שטדלר ,רות מחבר .סיפור בטיפול  :סיפור הריפוי כ"שלישי" בחדר  /רות שטדלר ;עריכה :מירה
ברק[ .ספור בטפול] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז ) 002442188( .2017
ביבליותרפיה.
פסיכותרפיה.
ספרייה :
Information Science

616.8553דוד.למ תשע"ז
דודוביץ' ,טלי -1982 ,מחבר .למידת רצף ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים :
השוואה בין קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית לקוראים תקינים  /טלי דוידוביץ'[ .למידת רצף
ויכלת העברה בגרויים מלוליים ולא מלוליים] .תשע"ז )002442061( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים דיסלקסיים  --פסיכולוגיה.
למידה (פסיכולוגיה)
העברת הכשרה.
לקויי קריאה.
ספרייה :
Education

616.8553רול.למ תשע"ו
רולסמך ,אמיר -1982 ,מחבר .למידת רצף ,קונסולידציה ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא
מילוליים  :השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים בעלי התפתחות תקינה  /אמיר רולסמך.
[למידת רצף ,קונסולידציה ויכלת העברה בגרויים מלוליים ולא מלוליים] .תשע"ו 2016.
) (002441320
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיסלקסיה  --הבטים פסיכולוגיים.
דיסלקסים  --פסיכולוגיה.
לקויי קריאה.
העברת הכשרה.
למידה (פסיכולוגיה)
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

616.89156סמו.הת תשל"ו
סמולרסקי ,צלה מחבר .התפתחות האינטראקציה בין קו-תרפיסטים בטפול קבוצתי לאורך זמן
הטפול  /על ידי צילה סמולרסקי[ .התפתחות האינטראקציה בין קו-תרפיסטים בטפול קבוצתי
לארך זמן הטפול][ .תשל"ו] )002441526( .1976
פסיכותרפיסטים  --פסיכולוגיה.
פסיכותרפיה קבוצתית.
קו-תרפיה.
ספרייה :
Psychology

616.898ביר.נס תשל"ב
בירן ,רוני -1944 ,מחבר .נסיון לעמוד על משתנים המשפיעים על קשב בסכיזופרניה באמצעות
מלים בעלות משמעות כפולה  /רוני בירן (שורץ)[ .נסיון לעמד על משתנים המשפיעים על קשב
בסכיזופרניה באמצעות מלים בעלות משמעות כפולה] .תשל"ב) . (002445255
סכיזופרניה  --הבטים פסיכולוגיים.
סכיזופרנים  --לשון.
קשב --מבדקים.
ספרייה :
Psychology

618.9285882קדו.יכ תשע"ז
קדוש ,ליאת -1983 ,מחבר .יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי
בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה  /ליאת קדוש[ .יכולות הבנה ושחזור ספור בקרב ילדים על
הרצף האוטיסטי בהשואה לילדים עם התפתחות תקינה] .תשע"ז . (002441605 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים.
פילוסופיה של הנפש.
הבנת הנשמע.
הבנת הנקרא.
ספור ספורים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

658.4שר.חשי תשע"ו
שר ,נעה מחבר" .החשיבה התוצאתית" ברמת הארגון  /נוער שר ,טל ארזי[ .ירושלים ] :מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל ,המרכז למערכות תומכות איכות ; משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף
בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,תשע"ו )002438960( .2016
יעילות ארגונית.
שנוי ארגוני.
לוגיקה.
התנהגות ארגונית.
נהול חבר עובדים.
למידה ארגונית.
עובדים ,הנעה.
קבלת החלטות.
ספרייה :
Social Sciences

658.46דוב.אח תשע"ו
דובובסקי ,יורם מחבר .אחד ליד כולם  :מפגשים יצירתיים במרחב הייעוצי  /יורם דובובסקי ;
עורך ספרותי :יובל גלעד[ .אחד ליד כלם] .תל אביב : ,ContentoNowתשע"ו )002441381( .2016
פסיכולוגיה תעשיתית.
יעוץ.
התנהגות ארגונית.
יועצים לעסקים.
יועצים ליחסי עבודה.
נהול.
תרבות ארגונית.
ספרייה :
Social Sciences

658.575אספ.מו תשע"ו
אספיר ,יניב -1979 ,מחבר .מודל לחילול אוטומטי של קוד לביצוע לוגיקה עיסקית  /יניב אספיר.
[מודל לחלול אוטומטי של קוד לבצוע לוגיקה עסקית] .תשע"ו )002440567( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר למנהל עסקים.
לוגיקה.
לוגיסטיקה בעסקים.
תחרות (כלכלה)
יעילות ארגונית.
שנוי ארגוני.
נהול מוצר.
נהול תעשיתי.
מוצרים חדשים.
חדושים טכנולוגיים  --נהול.
טפסים אלקטרוניים.
ספרייה :
Economics

658.72זרו.דפ תשע"ו
זרוק ,יששכר -1982 ,מחבר .דפוסי התנהגות חיפוש המידע ברשת האינטרנט של מנהלי הרכש
בישראל לצורך איתור מידע על ספקים והערכתם  /יששכר זרוק[ .דפוסי התנהגות חפוש המידע
ברשת האינטרנט של מנהלי הרכש בישראל לצרך אתור מידע על ספקים והערכתם] .תשע"ו . 2016
) (002441984
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה ללמודי מידע.
התנהגות מידע.
מידע ,דליה.
חפוש באינטרנט.
רכש  --נהול.
מנהלים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Office

658.8342ירו.צר תשע"ז
ירו ,קיט -1958 ,מחבר .הצרכן החדש  -מה הוא רוצה?  :תובנות מפתיעות על המניעים והרצונות
של הלקוח שלך  /קיט יארו ; הקדמה מאת :פאקו אנדרהיל ; מאנגלית :אורי שגיא .תל-אביב :
מטר ,תשע"ז )002440719( .2016
צרכנים  --פסיכולוגיה.
צרכנים ,התנהגות  --הבטים פסיכולוגיים.
צריכה (כלכלה)  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Information Science

704.9424בכר.לפ תשע"ו
בכר ,דליה מחבר .לפרק את המיתוס  :התנגדות לדימויי ונוס כמודל של יופי נשי באמנות
פמיניסטית  /דליה בכר ; עורך הספר :יהונתן דיין .תל אביב  :רסלינג. (002439442 )2016 ,
וילקה ,חנה1940-1993 ,
אורלן-1947 ,
פמיניזם באמנות.
נשים אמניות.
דמוי גוף אצל נשים.
יפי נשי (אסתטיקה )באמנות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

796.01צ'יק.קש תשע"ו
צ'יקובסקי ,עמוס -1977 ,מחבר .הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית,
הישגים ,ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל  /עמוס צ'ייקובסקי[ .הקשר בין
מערבות בספורט תחרותי מארגן לבין רוחה נפשית ,השגים ,ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני
נער בישראל] .תשע"ו )002445205( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פסיכולוגיה של מתבגרים  --ישראל.
ספורטאים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ספורט  --ישראל  --הבטים פסיכולגיים.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
השגים למודיים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
התנהגות של מתבגרים.
פסיכולוגיה חיובית.
ספרייה :
Education

808אפש.בי תשע"ז
אפשטין-ינאי ,מילי מחבר .בין אילוצים לאפשרויות במרחב מוגן  :הזמנה לסדנת כתיבה  /מילי
אפשטיין-ינאי[ .בין אלוצים לאפשריות במרחב מוגן][ .תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ז ] 2017.
) (002440852
כתיבה יצירתית  --מדריכים.
ספרייה :
Education

818.4מלו.נש תשע"ו
מלויל ,הרמן מחבר .נשף המסכות של איש האמון  /הרמן מלוויל ; מאנגלית :יהונתן דיין ; עורך :
ארז שוייצר[ .רעננה]  :אינדיבוק) 002438405( .]2016[ ,ספרייה :
Literature

818.5לתם.מע תשע"ז
לתם ,ג'ונתן מחבר .מעבר לגדר  /ג'ונתן לתם ; מאנגלית :גיא הרלינג .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין  :מחברות לספרות[ ,תשע"ז ) 002441083( .]2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5רני.בר תשמ"ז
רניון ,דמון מחבר .ברנשים וחתיכות  /דיימון ראניון ; עברית א .כרמי[ .תל אביב]  :מ .מזרחי ,
) 1987. (002433047
ספורים קצרים אמריקניים  --תרגומים לעברית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91הדו.בי תשע"ג
הדון ,מרק מחבר .הבית האדום  /מארק האדון ; מאנגלית :דנה אלעזר-הלוי[ .הבית האדם ].אור
יהודה  :מחברות לספרות[ ,תשע"ג )002439535( .]2013
חגים  --ספרת.
משפחות  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.92אקפ.תג תשע"ז
אקפן ,אואם -1971 ,מחבר .תגידי שאת אחת מהם  /אואם אקפן ; תרגם מאנגלית :אמיר
צוקרמן ; עורכת הספר :יעל ינאי .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ז [) 002440799( .]2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.92ג'מב.מת תשע"ג
ג'מבנקו ,ו.מ ., 1966-מחבר .מתנת האפלה  /ו"מ ג'מבנקו ; מאנגלית :אהרון לפידות .ירושלים :
כתר) , [2013]. (002440433ספרייה :
Cen.lib-Stacks

833.6איכ.מח תשע"ז
איכנדורף ,יוזף פון מחבר .מחייו של לא יוצלח  :נובלה  /יוזף פון אייכנדורף ;מגרמנית :ידידה
פלס ; פתח דבר :עמוס נוי[ .מחייו של לא יצלח] .בני ברק  :מפרשים ,תשע"ז 002440497( .2016
)ספרייה :
Literature

853.8ורג.ספ תשע"ז
ורגה ,ג'יובני מחבר .סיפורים סיציליאניים  /ג'ובאני ורגה ; תרגם מאיטלקית והוסיף הערות
ואחרית דבר יונתן פיין[ .ספורים סיציליניים] .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז 2016. (002438532
)ספרייה :
Literature

853.914טבו.למ תשע"ז
טבוקי ,אנטוניו מחבר .למען איזבל  :מנדלה  /אנטוניו טאבוקי ; מאיטלקית :אלון אלטרס .רעננה
 :אבן חושן ,תשע"ז ) 002441177( .2016ספרייה :
859.3רבר.יו תשע"ז
רברנו ,ליביו 1885-1944 ,מחבר .יון /ליביו רבראנו ; מרומנית :יותם ראובני[ .תל אביב]  :נמרוד,
תשע"ז ) 002439358( .2016
רומנית ,ספרת  --תרגומים לעברית
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

891.735לוי.יל תשע"ז
לוינזון ,ליאוניד מחבר .ילדי פושקין  /ליאוניד לוינזון ; תרגום :דינה מרקון .תל אביב  :כתב
תשע"ז )002439328( .2016
יהודי בריה"מ  --ישראל  --ספרת.
סופרים רוסיים  --ישראל  --ספרת.
תל אביב  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

916.404אדר.לט תשס"ו
אדרי ,דוד בן יהודה מחבר .לטייל במרוקו  :מדריך למטייל בארץ המגרב  /דוד אדרי .חדרה :
המחבר ,תשס"ו )002439075( .2006
יהודים  --מרוקו  --היסטוריה.
מרוקו  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

949.38אור.הב תשע"ז
אוראל הבאתר  :אפוס העם הבשקירי  /נוסח עברי :ר' צדיקוב ; איורים :ר 'צדיקוב[ .אורל
הבתר] .אזור  :ספרי צמרת ,תשע"ז ) 002439366( .2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

953.67אלי.פע תשס"ו
אליאס ,דוד , 1935-מחבר .הפעילות הפרלמנטרית בכוית  / 1961-1921על ידי דוד אליאס.
[תשס"ו] . (002442027 )2006
בתי מחוקקים  --כוית  --היסטוריה.
כוית  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
ספרייה :
History

956גל.השל תשע"ז
הגל השלישי  :מחאה והמהפכה במזרח התיכון  /אלי פודה ואון וינקלר (עורכים) ; עריכה ועימוד:
שירי רוזנפלד .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז )002441011( .2017
האביב הערבי-2010 ,
האביב הערבי -- -2010 ,השפעה.
אסלאם ופוליטיקה  --המזרח התיכון.
מהפכות  --ארצות ערב.
המזרח התיכון  --היסטוריה  --המאה ה.21-
ארצות ערב  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
המזרח התיכון  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
ארצות ערב  --מצב חברתי.
ארצות ערב  --מצב כלכלי.
המזרח התיכון  --מצב כלכלי.
המזרח התיכון --מצב חברתי.
ספרייה :
History

)D47 (45נאו.תש תשע"ז
נאום תשובה לרב חובלים איטלקי  :עלייה ב' מאיטליה / 1948-1945 ,אוצרת התערוכה :רחל
בונפיל ; עריכת הקטלוג והבאתו לדפוס :גניה דולב ; תרגום לעברית :תמר מרקוס .תל-אביב :
מוזא  -מוזיאון ארץ-ישראל ,תשע"ז )002435599( .2016
סרני ,עדה
מוזיאון ארץ ישראל (תל אביב)  --תערוכות.
העפלה  --יהודי אירופה  --תערוכות.
הבריחה וההעפלה ,אירופה.1948-1944 ,
הבריחה וההעפלה ,אירופה -- 1948-1944 ,חמר מאיר --תערוכות.
ספינות מעפילים.
ספינות מעפילים  --תערוכות.
יהודים  --איטליה --היסטוריה  --המאה ה -- 20-תערוכות.
מחנות מעפילים  --איטליה  --תערוכות.
מחנות פליטים  --איטליה  --תערוכות.
Jews -- Italy -- History -- 20th century -- Pictorial works.
Jewish refugees -- Italy -- Pictorial works.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(61)D5בר-אשר.חק תשע"ז
בר-אשר ,משה מחבר .חקרי מערב  :עיונים בלשונות ובמסורות ,באורחות חיים ובתעודות של
יהודי המגרב  /מאת משה בר-אשר ; התקנה ועריכה :סמדר כהן .ניו הייבן  : Yaleהתכנית למדעי
היהדות ,אוניברסיטת ייל ,תשע"ז )002441038( .2017
יהודים  --אפריקה הצפונית  --לשון.
יהודים  --אפריקה הצפונית  --שפות.
יהודים  --אפריקה הצפונית  --הוי ומנהגים.
יהודים  --אפריקה הצפונית  --היסטוריה  --מקורות.
ספרייה :
Judaica

(438)D4פרל.יי תשכ"ח
פרלמן ,ינקל .דאס יינגל פון דער קראכמאלנע ( :א כראניק פון א לעבן)  /יאנקל פערלמאן .פאריז :
אויפסניי)000410853( .1968-1971 ,
יהודים  --פולין  --ורשה.
ספרייה :
Yiddish

(438)D4פרל.יי תשל"א
פרלמן ,ינקל מחבר .דאס יינגל פון דער קראכמאלנע ( :א כראניק פון א לעבן)  /יאנקל פערלמאן.
פאריז :אויפסניי)002441648( 1968. ,
יהודים  --פולין  --ורשה.
ספרייה :
)D4 (477.1ייד.אי תשכ"א
יידן אין אוקראינע .ניו-יארק  :געזעלשאפט צו פאראייביקן דעם אנדענק פון אוקראינער יידן,
. (002441155 )1967-1961
יהודים  --אוקראינה  --היסטוריה.
יהודים  --אוקראינה  --חיי הרוח.
תיאטרון ,יידיש  --אוקראינה  --היסטוריה.
עתונים ,יידיש  --אוקראינה  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E323.4 (Aפינ.בי תשס"ו
פינשטין ,יובל מחבר .בין "גדר הביטחון" ל"חומת האפרטהייד"  :השפעות הפעילות של תנועות
חברתיות על המדינה בעידן המודרני-מאוחר :המקרה של מכשול ההפרדה בין ישראל לגדה
המערבית  /יובל פיינשטיין[ .בין "גדר הבטחון" ל"חומת האפרטהיד[ "].תשס"ו] .2006
()002441518
תנועות חברתיות  --ישראל.
גדר ההפרדה (ישראל ) --הבטים חברתיים.
גדר ההפרדה (ישראל)  --הבטים פוליטיים.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
ספרייה :
Social Sciences

)E371.2913 (Aנסי.גו תשע"ז
נסיר-שלופה ,אמל -1980 ,מחבר .גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב
אוכלוסיית התלמידים הערביים בישראל  /מאת :אמל נסייר-שלופה[ .גורמים פסיכו-חברתיים
המנבאים נשירה סמויה בקרב אוכלוסית התלמידים הערביים בישראל] .תשע"ז 2016.
) (002441973
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (יסודי)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (חטיבת בינים)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (תיכוני)  --ישראל.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל  --מצב חברתי.
תלמידי חטיבות בינים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי חטיבות בינים --ישראל  --מצב חברתי.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --מצב חברתי.
נושרים ,תלמידי בתי ספר יסודיים  --ישראל.
נושרים ,תלמידי חטיבות בינים  --ישראל
נושרים ,תלמידי בתי ספר תיכוניים  --ישראל.
כתה ו (חנוך)
כתה ח (חנוך)
כתה י (חנוך)
ספרייה :
Education

A19ליכ(הכה) תשע"ו
הכהן ,אביעד מחבר .הומניזם ,דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין /
אביעד הכהן ,אליעזר חדד[ .הומניזם ,דמוקרטיה וזכיות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטין].
ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו )002434551( .2016
ליכטנשטין ,אהרן.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על דמוקרטיה.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על הומניזם.
ליכטנשטין ,אהרן  --השקפה על זכיות האדם.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38עמא.תמ תשע"ז
עמאר ,שלמה משה בן אליהו מחבר .תומת ישרים  :שיחות ושיעורים על מועדי השנה  /מפי ...הרב
שלמה משה עמאר[ .תמת ישרים] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז [) 002441567( .]2016
מועדים  --דרשות.
מועדים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38רוז.בז תשע"ז
רוזנסון ,ישראל מחבר .בזמן היהודי  :מספר רישומים על ענייני הזמן ,הלוח והזיכרון  /ישראל
רוזנסון .ירושלים  :הוצאת אפרתה ,מיסודה של מכללת אפרתה ,תשע"ז ) 002440906( .2017
מועדים  --רעיונות והגיגים.
הלוח העברי  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A51קופ.מצ תשע"ו
קופמן ,שרגא פיבל מחבר .מצותיך שעשעי  ... :א) דברי חז"ל עם ביאור רחב על הצורך לחייב
עצמו ולקיים כל המצוות שאפשר מהתרי"ג .מבטלים תורה כדי לקיים מצוות שלא קיימן מעולם .
הנהגת גדולי הדורות בקיום מצוות שקיומן נדיר .ב) הטעם למנין התרי"ג מצוות .חלוקתן
לקבוצות ...ומתי ואיפה אפשר לקיימן .ג) פסקי הלכות והדרכה מעשית להרבה מצוות שקיומן
נדיר ,כגון :ראשית הגז ,פטר חמור ,לקט שכחה ופאה וכו' ,תרומות ומעשרות מטבל ודאי ,שילוח
הקן ,הכרת בעלי חיים (עם תמונות וציורים) ,עבוט וכו' ,עם הרבה תמונות של גדולי ישראל ...בעת
קיומן / ...נתחבר ...ע"י שרגא פייוויל קופמאן בן ...רבי אברהם מרדכי ; נ' א' לוי בן ...דוד...
[מצוותיך שעשועי] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשע"ו [16]. (002435369 )20
מצוות רשות  --הלכה
מצוות  --הלכה.
מצוות נדירות  --הלכה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A54אבו.אב תשע"ו
אבודרהם ,דוד בן יוסף מחבר .רבינו דוד אבודרהם  :פירושי הברכות והתפילות / ...נערך מחדש
על פי דפוס ראשון ,מוגה ומפוסק ,עם מקורות מלאים[ ,מאת ]שלמה חנוך ורנר ; [בתוספת]
הערות ,מקורות וביאורים ,מאת הרב אליהו גרינצייג[ .אבודרהם] .ירושלים  :קרן רא"ם ,תשע"ו.
()002441571
תפלות -- .סדור  -- --באורים.
הלכה .1565- --
ספרייה :
Judaica

A62רוע.נז תשס"א
רועי ,אבנר מחבר .הנזירות היהודית בימי בית שני והמשנה  /מאת אבנר רועי .תשס"א .2001
()002435750
תנ"ך -- .במדבר -- .פרק ו  -- --באורים.
נזירים.
נזירים  --הלכה.
היסטוריה ישראלית  586 --לפנה"ס.70-
היסטוריה ישראלית  ,425-10 --תקופת התלמוד.
ישראל  --היסטוריה  -- 586לפנה"ס.135-
ישראל  --היסטוריה  168 --לפנה"ס.500-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A015שמות.הח תשע"ו
שמות החותמים  /נערך ונסדר ע"י מכון זכור ימות עולם . U.S.A. :מכון זכור ימות עולם ,תשע"ו
)002435292( .-'16
דפוסים עבריים  --אירופה.
ספרות רבנית --הוצאה לאור.
יהודים  --אירופה  --רשימות.
שמות גאוגרפיים  --אירופה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3ברו.עב תשנ"ג
ברודה ,שלמה מחבר .עבד נאמן  :דברי חיזוק לישיבת בין הזמנים  /שנאמרו מפי ...רבי רפאל
שלמה ברעוודה ביום חמישי כ"ד ניסן תשנ"ג .כפר חסידים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשנ"ג
[)002435447( .]1993
תלמוד תורה.
תלמידי ישיבות  --ארחות חיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A102חפץ.מצ תשע"ז
חפץ ,נח בן ישראל מחבר .מצא חן  :אוצר ...על ערכי ויסודי יהדותינו ,מסודר לפי ערכים ונושאים
/ ...נח באאמו"ר ישראל חפץ .ירושלים  ,052-7622498/9 :תשע"ז) 002441981( .
יהדות  --לקסיקונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A176.09רוב.מי תרצ"ה
רובין ,משה מחבר .מיימאנידעס ,רבי משה בן מיימון  :זיין לעבן און שאפן  /משה רובין.
[מימאנידעס ,רבי משה בן מימון] .בוענאס איירעס. (002441297 )1935 , : Cultura
משה בן מימון.
ספרייה :
Yiddish

A179צדי.מה תשע"ז
צדיק ,שלום מחבר .מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים  /שלום צדיק[ .מהות הבחירה
בהגות היהודית בימי הבינים] .ירושלים  :הוצאת מכון ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ז )002441576( .]2017
בחירה חפשית ודטרמיניזם  --הבטים דתיים  --יהדות.
פילוסופיה יהודית  --ימי הבינים.
פילוסופים יהודיים.
יהודית ערבית ,ספרות.
ספרייה :
Philosophy

A311.5תשי"א
תפלות ..סדור ..תשי"א ..ג'רבה ..מנחת ישראל  :והוא סדר תפלות מנחה וערבית ...לכל ימות
השנה ,חול ,שבת ,פורים ,מועדים ,וכל המסתעיף להם ...אי ג'רבה  :דפוס חי חדאד ,תשי"א .
) (002445408ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A311.51קהן.כו תשע"ו
תפלות ..סדור ..תשע"ו ..ברוקלין ,נ.י ...סידור כוונת התפלה  :אהל חיים  :כולל כל התפלות לימות
החול עם כוונת ופירושי התפלות  :אידיש  /מעשי ידיו ...של ...מוה"ר חיים אביגדור הכהן קאהן ;
ר' אברהם יצחק זארגער ...ור' הערש לייב פאללאק ,שערכו מחדש את פירוש העברי טייטש.
הוצאה שלישית מהודרת ומתוקנת .. Brooklyn, NY :מאורות ,תשע"ו 002435270( .2015
)ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313יהו.הג תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח  :עם פירוש גבורות ה' ,והוא חלקו השני של
הספר גבורות ה'  :מספר את הגבורות ...בצאת ישראל ממצרים לחירות / ...מאת רבינו יהודא
ליוואי ב"ר בצלאל ,המהר"ל מפראג ; ע"פ דפו"ר קראקא שמ"ב וע"פ כת"י ,עם הערות ,מילואים
ומראי מקומות ,העורך :הרב פנחס גרומן ; חברי המערכת :הרב אהרן ש .לופיאנסקי ,הרב יהודה
פוס ,הרב זבולון שוורצמן .בהוצאה חדשה ומתוקנת ..ירושלים  :מכון המהר"ל ,תשע"ז.
()002441027
ליל הסדר  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313יהו.מש תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ברוקלין ..משנת מהר"ל  :הגדה של פסח ועניני יציאת מצרים  /עם
פירושים וביאורים ,מאת ...ר' יהודא ליוואי ב"ר בצלאל המהר"ל מפראג ,מספרו גבורות ה'
ומשאר ספריו ; מבואר ,בתוספת הערות ; ...הגדה של פסח  :משובץ עם פירושיו ופסקי הלכותיו ;
חידושי הלכות  :וסוגיא דשמעתתא דפרק ערבי פסחים ; גלות וגאולה ומצוות החג ,מפתח מפורט,
נלקט ונערך[ ...ע"י] משולם זלמן בלאאמו"ר ...ברוך צבי שלום ראזענבערג .מהדורה שניה
ומתוקנת[ ..ברוקלין]  :משולם זלמן ראזענבערג ,תשע"ז [) 002441337( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- .פרק י (ערבי פסחים)  -- --באורים.
פסח  --הלכה.
פסח במחשבת ישראל.
יציאת מצרים במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313צדק.הג תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח  :אוצר פירושים וחידושים ,משלים וסיפורים ,
הוראות והדרכות ,חידושי סוגיות ...והנהגות / ...משלחנו של ...רבי יהודה צדקה ; ...נלקט ונערך
ע"י נחום סילמן .ירושלים  :מורשה ,תשע"ז [)002442022( .]2017
צדקה ,יהודה יהושע חיים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313קרנץ תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדת המגיד מדובנא  :משלים עתירי אמונה ,חכמה ודעת ,על
סדר הגדה של פסח  /מאוצרותיו של רבי יעקב קרנץ ,המגיד מדובנא ;נלקט ונערך ,ע"י ישראל
יוסף בלאאמו"ר ר' משה אליעזר ברונשטיין[ .הגדת המגיד מדובנה] .ירושלים  :מישרים ,תשע"ז
[)002441358( .]2017
משלים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313רוז.בר תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..הגדה של פסח  :ברוך יאמרו  /רעיונות ולקחים משיעוריו של
הרב ברוך רוזנבלום ; לוקט ונערך על ידי הרב שלום מאיר הכהן ולך .בני ברק  :שלום מאיר ולך,
תשע"ז [) 002441563( .]2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313שמע.יד תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..הגדה של פסח  :עם ביאור יד בהגדה  /יואב דן בלאאמו"ר ר'
לוי חי שמעוני[ .הגדה של פסח עם באור יד בהגדה] .ב"ב  :שמעוני ,תשע"ז [002442023( .]2017
)ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314תפל.קד תשנ"ב
תפלות ..ברכות ..תשנ"ב ..ירושלים ..הקידוש  /האמן יצחק ילוז ,שאייר ...את ספר הקידוש הזה.
[הקדוש ].ירושלים  :מכון בני יששכר ,תשנ"ב [)002397269( .]1991
קדוש בשבת וביום טוב.
הבדלה  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A317.2יצח.אז תרע"ט
יצחק בן ראובן ,אלברגלוני מחבר .אזהרות  /להגאון רבינו יצחק בן ראובן (הנקרא אלברגלוני; )...
ומחובר ...אזהרות ר' הגאון שלמה בן גבירול ,ופיוטים ...ומגילת רות ...ליוורנו  :שלמה בילפורטי
וחבירו ,תרע"ט)002445416( .
מצוות  --מנין  --שירה.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books
A319תפלה תרס"ג
תפלות ..תפלות שונות ..תפלה מרבי ישמעאל כהן גדול  ... :לאומרה בכונה ...בכל יום אחר
תפלתו / ...יצא לאור ע"י המשתדלים יעקב בן אברהם חננא שווילי ובניו ...ירושלם [ :מוציא לאור
לא ידוע] ,תרס"ג)002445406( .
סגלות ורפואות.
)Miscellaneous prayers (Jewish liturgy
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A382.1לופ.שי תשע"ז
לופינסקי ,אריה ליב מלקט .שירת הלויים  :ביאורים בעניני ליל הסדר  /מאת ...רבי חיים הלוי,
ורבי יצחק זאב הלוי סאלאווייציק ,וגם מגדולי צאצאי [בריסק] ...אשר נלקטו מכתביהם ומספרי
תלמידיהם ושמועות ...בשמם ; עם הערות וביאורים אשר נאספו מפי ספרים ומפי סופרים ,וממה
שחנני ...מאתי אריה ליב הלוי לופיאנסקי .ירושלם  :אריה ליב לופיאנסקי ,תשע"ז . (002441577
)
תנ"ך -- .שמות -- .פרק א-יח  -- --באורים
הלל (תפלה ) -- --הלכה.
פסח  --הלכה.
ליל הסדר  --הלכה.
הסבה  --הלכה.
מצות  --הלכה.
קרבן פסח  --הלכה.
יציאת מצרים.
עשר המכות.
בריסק (רבנים  :שושלת סולוביצ'יק)  --ספרות עיונית
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1קפואה תש"ו
הגדה של פסח ..נסח לא מסרתי ..תש"ו ..קפואה ..הגדה של פסח .קפואה ,אטליה  650( :פלוגה
ארצישראלית להובלה כללית) ,תש"ו) 002445154( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A382.2משנת.הר תשע"ו
ילקוט משנת הרגל  -חג השבועות .מהדורה החדשה[ ..שיכון סקווירא]  :מרדכי יחזקאל פרידמאן,
תשע"ו ) [2016]. (002434537
שבועות.
תלמוד תורה.
סקוירה (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384אמת.אה תשע"ז
אמתי ,יצחק מחבר .אוהל מועד  :הגיגי מועד וחג  :ט"ו בשבט ,פורים  /איציק אמתי ; עריכה :ר '
אלימלך קליין[ .אהל מועד] .הר חברון  :איציק אמתי ,תשע"ז)002441022( .
טו בשבט --רעיונות והגיגים.
פורים  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1יהי.או תשמ"ט
יהי אור  :אורות מהתנ"ך ומהמדרש ,הגות ושירה  /נערכה בשיתוף עם אריה בן גוריון .מהדורה
שניה ..חולון  :כתיבה טכנית והנדסה ,תשמ"ט)002438652( .
חנכה במחשבת ישראל.
נרות ואורות (יהדות)
חנכיות  --חמר מאיר.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1שפי.אפ תשע"ז
שפירא ,משה בן יצחק מאיר מחבר .אפיקי מים  :בעניני חנוכה ופורים  :דברים שנשמעו בסגל
חבורה / ...ע"י מורינו ...רבי משה שפירא ; ...לוקט ונערך ...ע"י ראובן מרדכי בן ...הג"ר חיים
שמעלצער .מהדורה חדשה .. Monsey :שמעלצער ,תשע"ז [) 002441992( .]2017
חנכה במחשבת ישראל.
פורים במחשבת ישראל.
אמונה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3ווז.שב תשע"ו
ווזנר ,שמואל מחבר .שבט הלוי  :פורים ; דרשות  :אמרות ...ביומא דפוריא ; ...ומצורף לזה
בראשו :פסקי הלכה  ... :הלכות והנהגות ...ימי הפורים ; מאמר מצות היום :עיצומו של יום,
מקרא מגילה ,מתנות לאביונים ,משלוח מנות ,משתה ושמחה  /ממרנא ...בעל שבט הלוי [ר'
שמואל ווזנר][ ; ...העורכים] :ר' חיים יהושע זאב אורן ...ר' אברהם שמעון וינברג ...ר' יעקב
ליפשיץ ...ר' שלמה יצחק שטרן .בני ברק  :מעינות הלוי ,תשע"ו)002441995( .
פורים  --הלכה.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3וינ.ממ תשע"ז
וינדרבוים ,גרשון חנוך בן פנחס מחבר .ממה שנאמר בשמחה  :מועדים  -אגרת הפורים  /שחנני...
גרשון חנוך ב"ר פנחס הלוי וינדרבוים .בני ברק  :ג .חנוך וינדרבוים ,תשע"ז)002445202( .
פורים  --דרשות.
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3שפי.על תשע"ז
שפירא ,יהושע בן משה מחבר .על המלך טוב  :שיחות על פורים  /הרב יהושע שפירא ; עריכה:
יערה לויטס .רמת גן  :ישיבת ההסדר רמת-גן ,תשע"ז)002441585( .
פורים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.1יחי.בי תשס"ג
יחיאל בן יקותיאל ,הרופא מחבר .מעלות המדות  :בו ידבר ...במעלות ובמדות טובות להורות
הדרך ילכו בה ...מיסד ממדרש הלכות ואגדות / ...חברו ...רבנו יחיאל ברבי יקותיאל ברבי בנימין
הרופא ...ועתה יוצא לאור מחדש בהוצאה מנקדת ומהודרת ..ירושלים  :אורות חיים ,תשס"ג.
( )002441587ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3איכ.פי תשע"ז
איכהורן ,יששכר דב מחבר .פי כהן  :פנינים בעבודת ה'  ... /יששכר דוב הכהן בהגרי"י אייכארן.
מהדורה שני' עם שינויים והרבה הוספות ..ירושלים  :המחבר ,תשע"ז) -. (002441209
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3כהן.בר תשע"ו
כהן ,משה חיים מחבר .ברכת ישראל על אהבה ויראה  :מצוות שבלב ודרכי אהבה ויראה במשנתם
של חז"ל  /משה חיים כהן .ב"ב  :משה חיים כהן ,תשע"ו []. (002439381 )2016
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
אמונה (יהדות)
בטחון בשם.
אלקים  --עבודה ואהבה.
יראת השם.
שבת.
לשמה (כונה במצוות)
ברכות
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3ליכ.עת תשע"ז
ליכטנשטין ,הלל מחבר .ספר מוסר והדרכה עת לעשות  :הגורם להיות יהודי ירא שמים אמתי
ולזכות ...לבנים טובים ...בדרך שאלה ותשובה / ...מאת ...מוהר"ר הלל ליכטנשטיין ,רב בעיר
קאלאמיא ; ...תֻ רגם ...משפת אידיש ללשון הקדש ...מפֻסק ,מנֻקד ומבֹאר ...על ידי ...רבי בצלאל
ברוך פרידמן ,בתוספת לקט מקורות ובאורים ,השלמות ומלואים ...בשם שפתי חן ; הכין ופעל...
יהושע העשיל זינקובר[ .עת לעשות] .מהדורה מחודשת ,מפוארת ומושלמת ....ירושלים  :בית
התלמוד והחינוך ברכת הלל ,תשע"ז) . (002441308
זינקובר ,חיים נחום בן משה בנציון
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.4יוס.מע תשע"ו
יוסף ,יצחק בן עובדיה מחבר .מעיין יוסף  :מוסר ...ומחולק לשערים  :ובו פרקי מוסר ,חיזוק
והנהגות בענייני תורה ,תפילה ,עבודת ה' ,תיקון המעשים וחובת האדם בעולמו  /מאת ...רבי
יצחק יוסף ,הראשון לציון ; ...ונלווה ...בסוף כל נושא מכתב חיזוק  ,הדרכה והשקפה מעצם כתב
יד קדשו של ...רבינו עובדיה יוסף[ ...מעין יוסף ].ירושלים  :המחבר ,תשע"ו)002441333( .
מוסר  --ספרות עיונית  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.4פפו.מו תשע"ז
פפו ,אליעזר בן יצחק מחבר .מוסרי הפלא יועץ  :בענייני מוסר ומידות  :אוסף ...מוסרים ...פניני
חמד ,משלים ודרשות ... / ...של ...רבי אליעזר פאפו ,מיוסד ומלוקט מספריו ...פלא יועץ ,אלף
המגן ,דן ידין ,חסד לאלפים ,אורות אלים ,יעלזו חסידים ,חודש האביב ; לוקט ונערך ,על ידי צוות
תלמידי חכמים[ ,בעריכת] :הרב יוסף אליאסי[ .ישראל]  :איתמר א ,תשע"ז)002441578( .
מוסר  --ספרות עיונית  --חכמי המזרח  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.76חיי.בר תש"ע
חיימי זדה ,שלמה אורי מחבר .ברית למשה  :מוסר ותיקונים בענייני שמירת ברית קודש  /חיימי
שלמה אורי[ .אור עקיבא] [ :חיימי שלמה אורי][ ,תש"ע])002434552( .
אוננות  --הבטים דתיים  --יהדות.
בעל קרי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A412תשנ"א
יונה בן אברהם ,גרונדי מחבר .שערי תשובה  /שעשה החסיד השלם רבנו יונה ; הוצאה מנקדת
ומהדרת ,בתקון השבושים וההשמטות מדפוסים קודמים ...לפי המהדורה הראשונה ...ירושלים :
אורות חיים ,ת'נ'ש'"א' [תשנ"א] )002441588( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A419שושן תשע"ז
לוצטו ,משה חיים מחבר .מסילת ישרים  :כולל כל ענייני מוסר ויראת ה ' /חברו ...כמוהר"ר משה
חיים לוצאטו ; בתוספת ראשי פרקים וביאורים ,מאת הרב עמוס שושן ,רב ישובי רכס פוריה.
[מסלת ישרים  -תשע"ז (ירושלים)] .ירושלים  :עמוס שושן ,תשע"ז) . (002441491ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A451דיב.יו תשמ"ו
דיבון ,יוסף בן שלום זלמן 1900-1980 ,מחבר .יוסף דעת  :שיחות והרצאות על פרשיות השבוע
והמועדים  /מאת הר"ר יוסף דיבון .ירושלים  :משפחת המחבר ,תשמ"ו) 002441988( .
פרשת השבוע  --דרשות.
פרשת השבוע  --רעיונות והגיגים.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451רקו.מנ תשע"ז
רקוב ,שמואל בן אברהם מחבר .מנחת שמואל  :שיעורי עיון והלכה לפי סדר פרשיות התורה ...
שנאמרו בכולל זכר בנימין  ... /שמואל באאמו"ר ...אברהם ראקוב .ירושלים  :שמואל ראקוב,
תשע"ז)002442121( .
ברקוביץ ,גיננדל
פרשת השבוע  --דרשות.
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A501מאי.בי תשע"ז
מאיר ,אריאל בן מרדכי מחבר .בית הוראה  ... :בירורים בדרכי ההוראה ... / ...אריאל מאיר .
ירושלים  :אריאל מאיר ,תשע"ז [)002440169( .-]2016
הלכה  --מתודולוגיה.
מחלקת  --הלכה.
רבנות.
רבנים  --בחירה ומנוי  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2אבר(כהן )תשע"ז
כהן-סקלי ,סדריק מחבר .דון יצחק אברבנאל  /סדריק כהן סקלי .ירושלים  :מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי[ ,תשע"ז] )002441641( .2017
אברבנאל ,יצחק בן יהודה.
אברבנאל ,יצחק בן יהודה  --בקרת ופרשנות.
רבנים  --ספרד  --ביוגרפיה.
מדינאים  --ספרד  --ביוגרפיה.
יהודים  --פורטוגל  --ליסבון  --היסטוריה  --המאה ה.15-
יהודים  --ספרד  --היסטוריה  --המאה ה.15-
יהודים  --איטליה  --היסטוריה  --המאה ה.15-
גרוש ספרד, 1492.
ספרייה :
Judaica

A509.2ארנ.תו תשע"ו
ארנריך ,יואל זיסמן מחבר .תולדות עיר מאד ורבניה  :תולדות העיירה החשובה 'העדיעלעך מאד'
במדינת הונגריא ,ותולדות גאוני עולם ...אשר כיהנו בה פאר מעת הוסדה עד לחורבנה / ...נלקט ,
נערך ונסדר ע"י יואל זיסמאן עהרענרייך ,נפתלי עהרענרייך בני מוה"ר אליעזר אבדק"ק מאד.
[תולדות עיר מד ורבניה] .ברוקלין  :חברה מפיצי תורה ממשפחת קול אריה ,תשע"ו 2016.
) (002435283
רבנים  --הונגריה  --מד  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2טיט.תה תשע"ו
טיטלבוים ,ישראל יעקב יוקל בן שמואל 1924-1838 ,מחבר .תהלה למשה  :בו יסופר תולדות
וקורות ...מרן משה ...טייטלבוים ,אב"ד אוהעל / ...אשר כתב ...נכדו רבי ישראל יעקב יוקל
טייטלבוים ; ...נערך ונסדר על ידי בנו רבי משה דוד טייטלבוים ; וכעת נתחדש אורו ונדפס בהגהה
מדוייקת ובתיקונים חשובים על ידי נכדו איתמר אליעזר זאב מייזליש .מהדורא תניינא..
[ברוקלין]  :איתמר אליעזר זאב מייזליש ,תשע"ו []. (002434733 )2016
תפלות -- .תפלות שונות. --
טיטלבוים ,משה בן צבי הירש
רבנים --הונגריה  --אוהל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2פרי.תפ תשע"ו
פרידמן ,שלמה בן חיים יצחק איזיק מחבר .תפארת אבות  :מכתבים ,דברי תורה ותולדות ראשי
משפחתינו [ /שלמה פריעדמאן ]. Brooklyn, NY :שלמה פריעדמאן ,תשע"ו) . (002434560
פרידמן ,חיים יצחק איזיק
רבנים  --אגרות.
משפחות יהודיות  --צ'כוסלובקיה  --ביוגרפיה.
שטינמץ ,לוי יצחק
פרידמן (משפחה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A512משה.אס תשע"ז
משה בן יעקב ,מקוצי מחבר .סמ"ג  -והוא ספר מצוות גדול  :על הלכות קידושין ,כתובה ,מצות
עשה מח  /לרבינו משה ב"ר יעקב מקוצי ; עם פירושי וחידושי הגהות רבי אייזיק שטיין ,עמודי
שלמה-מהרש"ל ,הגהות רבי העשיל מלובלין ; כולל ג ספרים נפתחים על הסמ"ג והמפרשים :ספר
דינא דחיי  /ר' חיים בנבנשתי ; ...ספר נשמת חיים  /ר' חיים בן דוד אבולעפיה ; ...ספר מגלת ספר
 /ר' בנימין קאזיס ; ...ובהגהה ...עם פיסוק ,קיטוע ,מראי מקומות ומפתחות ,עורך אחראי וראש
המערכת :הרב צבי רוטברג ,עורכים :הרב ירחמיאל שטרן [ו 6-אחרים][ .ספר מצוות גדול .הלכות
קדושין ,כתבה] .בהדפסה מחודשת ..לייקווד  :מכון משנת רבי אהרן ,תשע"ז )002445348( .2016
מצוות  --מנין.
קדושין  --הלכה.
כתבות  --הלכה.
פרשני הסמ"ג  --לקסיקונים
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A551שלחן-מלכים תשע"ו
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך החדש  :משנה ברורה  :עם פרי מגדים ומשנה ברורה על
הדף / ...עורך ראשי :הרב אהרן מנס ; עורך הרב יוסף הורביץ ; ראש המערכת :הרב משה פרקוב.
[שלחן ערוך  -תשע"ו (ירושלים)] .ירושת"ו  :מכון שלחן מלכים ,תשע"ו )002445212( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561דרי.הד תשע"ו
דריזין ,אהרן בן שמואל שלמה מחבר .הדרת מלך  :ביאורים בהלכות ברב עם הדרת מלך  /יו"ל
ע"י אהרן דרייזין . Montreal :אהרן דרייזין ,תשע"ו) 002435194( .
פינקלשטין ,אברהם אבא
ברב עם הדרת מלך.
בית המדרש אהל אבא (שכונת נאות הפסגה ,מודיעין עלית)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561שני.של תשע"ו
שניאור זלמן בן ברוך מלדי .שלחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר  /נערך ע"י הרה"ת ר' אברהם
אלאשוילי[ .שלחן ערוך הרב  -תשע"ו (ברוקלין)] .ברוקלין  :קרני אור תורה ,אוצר החסידים,
תשע"ו ) 002432925( -2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561שני.של תשע"ז
שניאור זלמן בן ברוך ,מלדי .שלחן ערוך  :הלכות פסח / ...מכבוד ...מוה' שניאור זלמן ; עם ביאור
דברי שלום ,נערך על ידי הרה"ת שלום דובער לוין[ .שלחן ערוך הרב  -תרט"ו (ברוקלין )].ברוקלין
 :קרני הוד תורה ,מערכת אוצר החסידים ,תשע"ז )002441564( .2017
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562אבי.אר תשע"ו
אוירבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין מחבר .אורח אביעזרי  :על שלחן ערוך אורח חיים  /מאת ...
רבי אביעזרי זעליג אויערבאך ,אב"ד ...פוסוויילער ,תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ ; יו"ל לראשונה
מעצם כתי"ק ,בצרוף מראי מקומות והערות ,ע"י הרב חננאל הילדסהיימר[ .ארח אביעזרי].
ירושלים  :מכון שֹמרי משמרת הקדש ,תשע"ו)002445310( .
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
אוירבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין.
הלכה (מתחום ארח חיים)
רבנים  --צרפת  --אלזס  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.1בן-דב.אל תשע"ב
בן דב ,אורי מחבר .אלקטה באמרים  :ליקוט מדברי המדרשים והפוסקים בעניני תפילין  /אורי
בן-דב .בני ברק  :אורי בן-דב ,תשע"ב [) 002435452( .]2012
תפלין.
תפלין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.1בן-דב.אל תשע"ג
בן דב ,אורי מחבר .אלקטה באמרים  :ליקוט מדברי המדרשים ,מפרשי התורה והפוסקים בעניני
מצות ציצית ,ובסופו ליקוט קצר בעניני תגלחת גיל שלש וסדר הכנסת הבן לתלמוד תורה  /אורי
בן-דב .בני ברק  :אורי בן-דב ,תשע"ג []. (002435451 )2012
ציצית.
ציצית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2רצא.יו תשע"ג
רצאבי ,משה בן יצחק מחבר .יום השביעי  :הלכות בורר בשבת  ... :בלשון צח ...דיני בורר בשבת
המצויים ...כולל [בראשו] :מאמר "שהשמחה במעונו"  /מאתי משה בן ...הג"ר יצחק ...מהדורה
שניה ..בני ברק  :משה רצאבי ,תשע"ג)002441044( .
בררה (אבות מלאכות ) --הלכה.
בררה (אבות מלאכות)  --הלכה  --מדריכים
שבע ברכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2רצא.יו תשע"ו
רצאבי ,משה בן יצחק מחבר .יום השביעי  :הלכות רפואה ויולדת בשבת  : ...המצויים בזמנינו
והנחוצים לכל אדם ,כללותיהם ופרטותיהם  /מאתי ...משה בן ...רבי יצחק ...רצאבי .בני ברק
מכון ובית מדרש פעולת צדיק ,תשע"ו)002440753( .
רפואה --הלכה.
שבת  --הלכה.
יולדות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3בן-איז.זכ תשנ"ט
בן-איזבי ,מרדכי מחבר .זכרון טובה  :בהלכות ארבעת המינים  /מרדכי בן-איזבי .קרית ספר :
מרדכי בן-איזבי ,תשנ"ט)002435202( .
ארבעת המינים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3הופ.מו תשע"ז
הופשטטר ,דוד מחבר .מועד לדוד  :חידושים וביאורים בסוגיות המועדים  :יום טוב ,חול המועד,
פסח ,ספירת העומר ,שבועות ,בין המצרים  /מאת דוד הופשטטר[ .טורונטו]  :דוד הופשטטר,
תשע"ז)002442128( .
יום טוב  --הלכה.
חל המועד  --הלכה.
פסח  --הלכה.
ספירת העמר  --הלכה.
שבועות  --הלכה.
בין המצרים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3חלי.ענ תשע"ז
חליוה ,משה מחבר .ענפי משה  :בהלכות ועניני ראש חודש  ... :בירורי הלכות ,חידושים וביאורים
בהלכות ועניני ראש חודש על סדר השו"ע ...סימנים תיז-תכח  /הרב משה חליוה ; ונלווה אליו:
קונטרס פסקי הלכות ראש חודש ,מהגר"י טשזנר ,דומ"צ דקהל עדת חרדים ,אופקים ...אופקים :
חליוה ,תשע"ז)002441489( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ראש חדש  --באורים
ראש חדש  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3כהן.פו תשע"ז
כהן ,צבי בן דב מחבר .פורים וחודש אדר  :הלכות ,מנהגים מאורעות ומדרשים ומגילת אסתר
מוגהה היטב  :אוצר מלוקט ממאות ספרי הלכה ,מנהגים ושו"ת ...הראשונים ...ועד ...האחרונים
 /מאת צבי בהרה"ג דב כהן[ .פורים וחדש אדר] .בני ברק  :צבי כהן[ ,תשע"ז) ?]. (002440816
אדר (חודש)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --הלכה.
פורים --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3רוש.נז תשע"ז
רושצקי ,יצחק מאיר מחבר .נזר ים  :על הלכות ומנהגי פורים ...שו"ת קצרים שנשאלו ...חידושים
וביאורים לפי סדר השו"ע  ... /יצחק מאיר בהרה"ח נד"צ רושצקי ; לעורך הראשי ...הרב שמואל
וקסמן .מהדורה שלישית מפוארת ומורחבת ..תל-אביב  :רושצקי ,תשע"ז [)002441994( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות מגלה
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4דול.מצ תשע"ז
דולינגר ,שמעון ברוך מחבר .מצה שמורה  :על הלכות אפיית מצות  :ליקוטים וביאורים ...ובירור
שאלות המתחדשות בזמנינו ,הן למצות יד והן למצות מכונה ... / ...שמעון ברוך בלאאמו"ר שאול
יהושע דולינגר .ירושלם  :צוף ,תשע"ז [) 002445203( .]2017
מצות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4חצר.לח תשס"ה
חצרוני ,יואל מחבר .לחם אשי  :עיונים במילי דפסח  ... /יואל בן ...הר"ר שלמה זאב הלוי חצרוני.
בני-ברק  :י .חצרוני ,תשס"ה [)002435442( .]2005
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563אוח.של תשע"ז
אוחנה ,אלעזר בן משה חיים מחבר .השלחן השלם  :קיצור הלכות בשר בחלב ,תערובות ,טבילת
כלים ,הגעלת כלים ,מליחה ועוד  :ע"פ פסקי השו"ע ומנהג הספרדים ; ובסופו :קונטרס בדיני
וכללי בישול ,הבלעה והפלטה מסוגיות הגמרא ולהלכה למעשה  /לוקט וחובר ...ע"י אלעזר אוחנה
בן ...רבי משה חיים .ביתר עילית  :אלעזר אוחנה ,תשע"ז [) 002441223( .]2016
בשר בחלב  --הלכה.
בשר בחלב  --הלכה  --מדריכים.
תערובות  --הלכה.
תערובות  --הלכה  --מדריכים.
כלים  --הלכה.
כלים  --הלכה  --מדריכים.
טבילת כלים  --הלכה.
טבילת כלים  --הלכה  --מדריכים.
מליחה  --הלכה.
מליחה  --הלכה  --מדריכים.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563דונ.דר תשע"ה
דונט ,מרדכי מחבר .דרך דעה  :חלק א :עניני טעם כעיקר ותערובות ; (חלק ב :עניני ביטול ברוב,
יבש ביבש) [ /ר' מרדכי דונט][ .ישראל]  :נר פנחס ,תשע"ה) 002441999( .
תערובות  --הלכה.
כללי ספקות  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563יונ.של תשע"ה
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן יוסף  :הלכות בשר בחלב  :חידושים וביאורים על שלחן ערוך
יורה דעה סימנים פז-צז ; ...ונוסף עליו :שו"ת דברי יוסף  :תשובות בנושאים אקטואליים בענייני
בשר בחלב  /חיברתיו וערכתיו ...יוסף חיים בן ...רבי מאיר יונה[ .שלחן ערוך -שלחן יוסף] .תל
ציון  :יוסף חיים יונה ,מכון שלחן יוסף ,תשע"ה) 002438819( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
יעקב בן אשר ..טורים .יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..בית יוסף  --באורים.
דוד בן שמואל ,הלוי .טורי זהב  --באורים.
כץ ,שבתי בן מאיר( ,ש"ך) .שפתי כהן  --באורים.
איזנשטט ,אברהם צבי הירש ..פתחי תשובה  --באורים.
בשר בחלב  --הלכה.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563פרי.שנ תשע"ז
פרידמן ,אברהם יעקב בן יוסף יחיאל מחבר .שינון דעה  :דרך קצרה לשינון שו"ע יורה דעה  :ובו
נסדרו בלשון קצרה ,תמציתית ובהירה יסודות ההלכה מהסוגיא והראשונים ...השלחן ערוך ...
הט"ז ,ש"ך ,רעק"א ופ"ת / ...נסדר[ ...ע"י] אברהם יעקב בלאאמו"ר ר' יוסף יחיאל פרידמן[ .שנון
דעה] .בני ברק  :אברהם יעקב פרידמן ,תשע"ז [) 002442024( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --תקצירים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תערובות  --תקצירים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מאכלי גויים  --תקצירים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --תקצירים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות טבילה  --תקצירים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מקואות  --תקצירים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות טבילת כלים --תקצירים
בשר בחלב  --הלכה.
תערובות  --הלכה.
דברים אסורים משום סכנה  --הלכה.
נאמנות  --הלכה.
כשרות  --הלכה.
טהרת המשפחה  --הלכה.
מקואות  --הלכה.
טבילת כלים  --הלכה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563שימ.הכ תשע"ז
שימל ,מנחם מחבר .הכשרת המטבח וכליו  :דיני טבילת כלים והכשרת המטבח לפסח ,עם
מקורות וביאורים  :כולל שו"ת בענייני טבילת כלים ושימוש בכלים שאינם טבולים ,הכשרת כלי
חשמל לפסח ועוד ... / ...מנחם שימל ...ירושלים  :מנחם שימל ,תשע"ז) 002441581( .
כלים  --הלכה.
כלים  --הלכה  --מדריכים.
טבילת כלים  --הלכה.
טבילת כלים  --הלכה  --מדריכים.
פסח  --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4גור.תו תשע"ו
גורטלר ,בנימין שמחה מחבר .תורה שבכתב  :על ענייני כתיבת ספר תורה ,תפילין ומזוזות  :דיני
הכתב ,צורת האותיות וקדושת השם ,על סדר ההלכות שבשו"ע או"ח ויו"ד [הל' ספר תורה] /
מאתי בנימין שמחה בן ...ר' נחום שמואל גורטלר .ירושלים  :גורטלר ,תשע"ו [002442014( .]2016
)
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות תפלין  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות ספר תורה  --באורים.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנת סופרים  --באורים.
סת"ם  --הלכה.
אלקים  --שמות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4סול.פא תשע"ז
סולימני ,דוד ש מחבר .פאר דוד  :תפילין מהודרות  -כיצד?  ... :בתי תפילין ,יצורם וההידורים...
בהם ...הדרכה לרכישת תפילין ...בדיקת התפילין ...רש"י ורבנו תם ,עיבוד העור ...הלכות בר
מצוה ותפילין ,דרשות ...בר המצוה ...בשילוב תמונות ...פרפראות השזורים במעשיות ...ודברי
השקפה בשגב מעלת התפילין  /לקטתי ...וערכתי ...דוד ש .סולימני .באר שבע  :דוד ש .סולימני,
תשע"ז)002441640( .
תפלין  --הלכה.
תפלין  --הלכה  --חמר מאיר.
תפלין  --הלכה  --מדריכים.
תפלין  --קניה  --מדריכים.
תפלין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
בר מצוה  --הלכה.
בר מצוה  --דרשות.
תפלין  --ספורי מעשיות.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4סופ.קו תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .קול יעקב  :על הלכות כתיבת ספר תורה ,תפילן ,מזוזה ומגילה :
מדברי ...ראשונים ואחרונים ומדברי ...המקובלים / ...מאת ...רבינו יעקב חיים סופר ,מחבר ספר
כף החיים ; ...בהגהה ...השוואה ללשונות הפוסקים ,בתוספת פיסוק ,מראי מקומות וכותרות צד,
פתיחת ראשי תיבות[ ...העריכה] לבני רבי יצחק שלום סופר ... :רבי יעקב חיים ,רבי אליהו ציון,
רבי ראובן ניסים ,רבי משה רחמים[ .שלחן ערוך  -קול יעקב] .הוצאה חדשה ומתוקנת ..ירושלם :
סופר ,תשע"ז) 002441658( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות תפלין  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות מגלה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות ספר תורה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מזוזה  --באורים.
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.5שוב.נס תשע"ז
שוב ,ניסן יהודה ליב מחבר .נס יהודה  :תאמי צביה  :עניני אבלות  /מאת ניסן יהודה ליב שוב
בלאאמו"ר יצחק אליעזר .ירושלם  :ניסן י.ל .שוב ,תשע"ז)002439159( .
תלמוד בבלי -- --באורים.
אבלות (יהדות)  --הלכה.
אבלות (יהדות)  --הלכה  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6בן-דב.אל תשע"א
בן דב ,אורי מחבר .אלקטה באמרים  :זכור ברית אברהם  :ליקוט מדברי המדרשים ,מפרשי
התורה והפוסקים בעניני ברית מילה סגולות לילדים ודברים שבין אב לבנו  /אורי בן-דב .בני ברק
 :אורי בן-דב ,תשע"א [)002435453( .]2011
ברית מילה.
ברית מילה  --הלכה.
סגלות ורפואות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6גול.מל תשע"ז
גולדשטין ,אברהם בן ישראל .מילי דמילה  :על ברית מילה  :סדר הברית ועניניו ,פרשיות השבוע,
מועדים ,הלכה ,סיפורים  /נערך ...על ידי הרב אברהם גולדשטיין ,מוהל בירושלים[ .מלי דמילה].
ירושלים  :המחבר ,תשע"ז ) 002441348( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ברית מילה  --הלכה.
ברית מילה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ברית מילה  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6ריכ.בי תשע"א
ריכמן ,ראובן מחבר .ביום הגמל  :מ"ל [= ]70הערות קצרות בנושאי מילה לפי סדר הש"ס  /ראובן
רייכמן[ .ישראל] [ :המחבר] ,תשע"א [)002435448( .]2010
ברית מילה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7כהן.מש תשע"ו
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .משנת כהן  :והוא פירוש וביאור על שלחן ערוך יורה דעה ,הלכות כבוד
אב ואם ...עם באר הגולה ; ...עם הביאור הנקרא "משנת כהן"  :והוא לבאר ...דברי ...השלחן
ערוך ...גם יקובץ ...הרבה דינים ...בלשון צח ; ...ובצידו צירפתי" ...ביאורי הלכה"  ... :לבאר
דברים שנתבארו במשנת כהן ...גם ...ביאורים ופלפולים בגמ' וראשונים ...וכשנתארכו הדברים...
נכנסו בסוף הספר ...בשם "ביאורי הלכה הארוך" ; ...ותחתיו" ...שער הציון"  ... :מבטן מי יצאו
הדברים האלו ; ...ובסופו ... :שו"ת בהלכות המצויות בדינים אלו[ ...גם] סדרתי קיצור הלכות/ ...
יוסף נסים כהן[ .שלחן ערוך  -משנת כהן] .ירושלים  :יוסף נסים כהן ,תשע"ו) 002440435( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות כבוד אב ואם  --באורים.
כבוד אב ואם  --הלכה.
כבוד אב ואם  --הלכה  --מדריכים.
שאלות ותשובות -1948 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7פרי.מצ תשס"ג
פריליך ,אלימלך מחבר .מצות ביקור חולים  :והוא ליקוט דיני מצות ביקור חולים ,עם מקורות
והערות  /מאת אלימלך פריליך[ .מצות בקור חולים][ .מודיעין עלית ] :אלימלך פריליך ,תשס"ג.
()002435199
רוטמן ,אסתר
בקור חולים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8שור.גנ תשע"ו
שורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק .גינת ראובן על סדר זרעים  :מסכת שביעית  :זמני שמינית :
בענין המועדים במוצאי שביעית והשייכות ביניהם בהלכה ובאגדה  ... /מאת ראובן מלך בן בנימין
יצחק שווארץ[ .גנת ראובן על סדר זרעים  :מסכת שביעית] .ברוקלין  :ראובן שווארץ ,תשע"ו.-
()002431536
שמטה  --הלכה.
שמטה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564גשט.כפ תשע"ב
גשטטנר ,אברהם שמואל יהודה בן נתן מחבר .כפיית מאסר  :בירור הלכה בענין פסלנות "גט
המעושה "של האשה חסיה מאירסון (לבית קסלר) מב"ב / ...חובר[ ...ע"י] אברהם שמואל יהודה
בלא"א הרה"ח נתן געשטעטנער ,מייסד וחבר ביד"צ שער המשפט[ ...כפית מאסר] .מאנסי : A.
Gestetner,תשע"ב [)002379415( .]2012
מאירסון ,חסיה
גטין  --הלכה.
כפיה --הלכה.
חבורי פולמוס (יהדות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564הגר.קב תשס"ו
הגר ,יצחק מאיר מחבר .קובץ שיעורים בהלכות יחוד  :והערות בעניני כבוד ספר תורה  :סיכום
השיעורים שנמסרו ע"י מורינו רבי יצחק מאיר הגר ,רב ומו"ץ דקהילתינו "חניכי הישיבות" ,רמת
בית שמש ב .זכרון נעמי ובועז  :לעי"נ מרת (פרופ') נעמי ב"ר חיים והרה"ג בועז דב הכהן בהר"ר
אליעזר קפלינסקי[ .קבץ שעורים בהלכות יחוד] .רמת בית שמש :מערכת "תורה ברמה" ,תשס"ו.
()002435446
קפלינסקי ,נעמי
קפלינסקי ,בעז דב
יחוד  --הלכה.
ספר תורה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565רוז.הר תשע"ו
רוזנבלט ,הניך יצחק בן אברהם זאב מחבר .הרי הלכות  :הלכות נזיקין :נזקי גרמא והלשנה :
הלכות נזקי גרמא והלשנה כפי המובא בשו"ע ובפוסקים ...בלשון צח ...דינים ...מספרי פוסקי
זמנינו ...אלפי דוגמאות אקטואליות ...ועליהם :ציוני המקורות והפוסקים  /נלקט ונתחבר[ ...ע"י]
העניך יצחק בלאאמו"ר ...אברהם זאב רוזנבלט ,רב ומו"צ דהעדה החרדית וראש כולל ברסלב,
ירושלים .ירושלים  :העניך יצחק רוזנבלט ,תשע"ו [) 002440989( .]2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות נזקי ממון  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות מאבד ממון חברו בידים ומוסר ומלשין --
באורים
נזיקין  --הלכה.
גרמא  --הלכה.
מוסרים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572הרפ.וי תשע"ז
הרפנס ,ישראל דוד מחבר .ויברך דוד  ... :על שאלות המצויות מידי יום ביומו ...לפי סדר השו"ע...
 ... /חוברו ...ע"י ...ישראל דוד הארפענעס ,רב דביהמ"ד "ישראל והזמנים "...ברוקלין : Y. D.
Harfenes,תשע"ז )002441304( .-2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות תפלה
תפלה  --הלכה.
שאלות ותשובות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572לני.בי תשע"ז
לנידו ,שמואל בן שלמה מחבר .שאלות ותשובות בית דינו של שמואל  /תשובותיהם של רבי
שמואל לאנייאדו ,רב קהילת ארם צובה ובני דורו ; יוצא לאור מכתב יד ,עם מבוא והערות ,על ידי
לאה בורנשטיין-מקובצקי[ .בית דינו של שמואל] .ירושלים  :מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל
במזרח יד ,יצחק בן-צבי ; האוניברסיטה העברית ,תשע"ז . (002441039 )2016
לנידו ,שמואל בן שלמה
שאלות ותשובות .1800-1600 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
רבנים  --סוריה  --חלב  --ביוגרפיה.
חכמי המזרח  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A581אגמ.ספ תשע"ו
אגמתי ,זכריה בן יהודה מחבר .ספר הנר  :פירוש על הרי"ף למסכת עירובין  /לרבי זכריה ב"ר
יהודה אגמאתי ,בן דורו של הרמב"ם ; יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד הספרייה בריטית,
בצירוף מקורות ,ביאורים ומבוא ,על ידי הרב שלום קליין[ .מרכז-שפירא]  :אור עציון ספרי
איכות תורניים ,המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ' ,תשע"ו)002440952( .
אלפסי ,יצחק בן יעקב( ,רי"ף) ..הלכות רב אלפס מסכת ערובין  --באורים.
אגמתי ,זכריה בן יהודה
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584כהנ.שמ תשע"ז
כהנא ,משה נחמן בן יוסף מאיר מחבר .שמן מנחה  :והוא חידושים וביאורים בהרבה ענינים
בסוגיות הש"ס  ... /משה נחמן כהנא בן ...מהרי"מ כהנא אדמו"ר מספינקא ירושלים ...ירושלים :
המחבר ,תשע"ז)002445194( .
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.011אבי.אה תשע"ז
אביעד ,יחיאל יעקב מחבר .אהליך יעקב  :על מסכת ברכות  /י.י .אביעד (וולנסקי) .בני-ברק  :י .י.
אביעד ,תשע"ז)002445306( .
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות  -- --באורים.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A584.011ספר.נת תשע"ז
ספרקה ,יצחק יוסף .נתיב ברכה  :פרק כיצד מברכין ופרק שלשה שאכלו  :מדור א -ביאורים,
מראה מקומות ומשא ומתן בקצרה ...על סדר הגמ' ,רש"י ותוס' ; מדור ב  -חידושים וביאור
הסוגיות והשיטות בהרחבה ,ובסוף כל פרק הערות וביאורים על סדר השולחן ערוך ומשנה ברורה
; ובראשו ליקוט :אוצר ברכה  :ליקוט שיעורים וחידושים ...בעניני ברכות הנהנין וזימון ,כולל:
חי' הגרש"ז אויערבאך על פרק כיצד מברכין ,הערות מהגר"מ פיינשטין ,קונטרס על כיצד מברכין
מהגרא"ל מאלין וגדולי מיר ובית התלמוד ,שיעורי הלכה מהגרח"פ שיינברג ,ועוד חידו"ת רבים
וחשובים מגדולי ראשי ישיבות ופוסקים  /חובר ונערך ...מאת יצחק יוסף בלאאמו"ר יואל יעקב
ספרקה .פאסייעק ,נו.דז ., Kollel Mechanchim of Passaic,תשע"ז)002441357( .
ברקוביץ ,גיננדל
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות -- .פרק ו (כיצד מברכין ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות -- .פרק ז (שלושה שאכלו ) -- --באורים.
ברכות הנהנין  --הלכה.
תפלות .ברכת המזון  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.019ריכ.דב תשע"ז
משנה ..מסכת חלה ..תשע"ז ..ירושלים ..משניות מסכת חלה  :עם פירוש הרע"ב[ ; ועם] :דברי
שיר  :פירוש בהיר לכל משנה על פי שיטות הראשונים ,הערות ...להרחיב ...בדברי המשנה ; דברי
הלכה  :פסקים ...לכל משנה  /מאת שאול יוסף רייכנברג .ירושלים  :בית המדרש להלכה
בהתישבות ,תשע"ז)002441212( .
משנה -- .מסכת חלה  -- --באורים --.חבורים פופולריים.
חלה  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021אבי.אה תשע"ו
אביעד ,יחיאל יעקב מחבר .אהליך יעקב  :על מסכת שבת  /י.י .אביעד (וולנסקי) .בני-ברק  :י .י.
אביעד ,תשע"ו)002445309( .
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת -- --באורים.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A584.026בנד.בא תשע"ו
בנדיקט ,אברהם מחבר .באר אברהם  :באורים והערות ...על הגמרא ,פירש"י ותוספות...
הראשונים והאחרונים ,דף על דף במסכת סוכה פרק לולב הגזול  ... /אברהם בלאמו"ר אליהו
בנדיקט ...בני ברק  :אברהם בנדיקט ,תשע"ו)002445358( .
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק ג (לולב הגזול ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.033גרס.עט תשס"ה
משנה ..מסכת נדרים ..תשס"ה ..ירושלים ..עטרת יראה  :פירושים על משניות ,מסכת נדרים ,עם
ליקוטי הלכות ממשנה תורה להרמב"ם  :ביאורי סוגיות לפי סדר הש"ס ,עם דרושים וטעמי
המשניות  /לוקט וחובר ע"י הרב שמואל אריה בן ...הרב צבי יעקב גרסטל ,ר"מ בישיבת שובה
ישראל .ירושלים  :שמואל אריה גרסטל ,תשס"ה)002440869( .
שבועות ונדרים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.033רוט.שע תשע"ו
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .שעשוע אפרים  :נדרים  :חבורות ,מראי מקומות  /מאת ...רבי
אפרים נתן רוטשילד .אלעד  :ישיבת תורה בתפארתה ,תשע"ו []. (002442012 )2016
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --מראי מקומות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.036יעק.פנ תשע"ז
יעקב יהושע בן צבי הירש פלק מחבר .פני יהושע  ... :מסכת גיטין  /שחיבר ...מוהר"ר יעקב יושע,
שימש בכתר הרבנות בק"ק לבוב ...וק"ק פראנקפורט דמיין  ; ...עם מעלות והוספות רבות[ ,ע"י]
הירצקא גרינפעלד .נדפס מחדש ..סטעטן איילענד ,ניו יארק  :הירצקא גרינפעלד ,תשע"ז .2017
()002441595
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.037רוט.שע תשע"ה
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .שעשוע אפרים  :ביאורים במסכת קידושין ; קונטרס דבר שפתים :
האמירה בקידושין ; מראה מקומות [על המסכת]  ... /אפרים נתן בן ...מוה"ר בנימין רוטשילד.
בני ברק  :ישה"ק תורה בתפארתה ,תשע"ה [) 002442013( .]2014
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין  -- --מראי מקומות.
קדושין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.041דיק.שע תשע"ז
דיקר ,לוי מחבר .שיעורי רבי לוי  :חידושים וביאורים בעומק הסוגיות ...הראשונים והאחרונים
על מסכתות בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא בתרא  /מאת ...רבי לוי דיקער ,ראש הישיבה ...מרכז
התורה דבעל הרבער ; עורכי הספר ... :ר' יעקב מאיר סנדרס [ואחרים][ .שעורי רבי לוי] .ליקוואוד
 :מכון מפרשי הש"ס ,תשע"ז )002441286( .2016
תלמוד בבלי . --מסכת בבא קמא  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא בתרא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.043וסר.קב תשע"ז
וסרמן ,אלחנן בונם מחבר .קובץ שיעורים  :השלם  :בבא בתרא  /למרן ...רבינו אלחנן בונם
וסרמן ; ...יו"ל ...עם הוספות ותיקונים רבים ,פיסוק ...וחלוקה לקטעים ,ליקוט נרחב משאר
ספרי רבינו ודברים חדשים שלא נדפסו ,ונוסף ...ציונים ומראי מקומות לספרי רבותינו[ ,ע"י] דוד
פזריני ...אברהם ברוך גודמן[ .קבץ שעורים] .יו"ל מחדש ..מודיעין עילית  :דוד פזריני ; בני ברק :
אברהם דוד גודמן ,תשע"ז) 002445353( .
וסרמן ,אלחנן בונם ..קבץ שעורים
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא בתרא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.043קרי.חס תשע"ז
קריגר ,מרדכי אהרן מחבר .חסדי השם  :על עין יעקב :בבא בתרא  /מאתי מרדכי אהרן קריגר ...
 : Mordechai Kriger, [Lawrenceתשע"ז?])002441428( .
חביב ,יעקב בן שלמה ן' ..עין יעקב  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא בתרא  -- --אגדות --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.066דונ.דר תשע"ו
דונט ,מרדכי מחבר .דרך דעה  :מסכת מקואות [ /ר' מרדכי דונט][ .ישראל]  :נר פנחס ,תשע"ו
[)002441998( .]2016
בר ,רחל בת ישראל בנציון
משנה -- .מסכת מקואות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.067גרי.אמ תשע"ו
גרינימן ,מאיר מחבר .אמרי יושר [ :על מסכת] נדה ; [בנוסף] :קונטרס דינים והערות בהלכות נדה
על סדר השו"ע ; ובסופו :כמה ענינים ביו"ד הל' רבית  /מאתי מאיר בלאאמו"ר הגר"ש גריינימן.
[אמרי ישר] .הוצאה חדשה עם הוספות ותיקונים ..בני-ברק  :גריינימן ,תשע"ו)002441289( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדה  -- --באורים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
רבית  --הלכה.
טמאה וטהרה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2עול.תמ תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .עולת תמיד  :מהדורא בתרא  /אשר חיבר ...מוה"ר חיים ויטאל ...
מכתבי המהדורא בתרא שמצא המקובל ...מוה"ר יעקב צמח ... ; ...יוצא לאור ...עם פיסוק
וחלוקת הקטעים ובפתיחת הראשי תיבות ,עם ציון הדפים ...לפי דפי הדפוס הישן ...ציונים ...היכן
מוצאו של כל פסוק ומאמר ...במדור ...הנקרא" ...הגהות וציונים " ; ...הובאו על הדף :הגהות
הרמ"ף ,הגהות מהר"י צמח ,הגהות ...מוה"ר אליהו סלימאן מני מתוך ספרו "מעיל אליהו"
ו"הגהות וחידושים" ,להגאון ...מוה"ר זאב וואלף אשכנזי ...ע"י ...מאיר יוחנן אלקובי .ירושלם :
מכון שערי יצחק ,תשע"ז)002440440( .
כונות (קבלה)
קבלה .1660-1500 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.הג תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .שער הגלגול  :דרושים בענין מהות הגלגול ופרטיו ,ופרטות קצת
גלגולים מאנשים ידועים בתורה ובנביאים ותנאים ואמוראים ,ותיאור מקומות קברי הצדיקים
אשר במחוז צפת ...וביאור קצת אופני עונשי האדם בגלגול נשמתו בכמה דרכים  /מאשר לימד
האר"י לתלמידו המובהק רבינו חיים ויטאל ,כפי שקבלם מפי אליהו ;נעתק ...מתוך כתב יד קדשו
של הרח"ו ומכתבי יד מדוייקים נוספים[ .שער הגלגולים] .ירושלים  :אהבת שלום  -יד שמואל
פרנקו ,תשע"ז)002441624( .
גלגול נשמות.
קבלה .1660-1500 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.הכ תשע"ו
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .שער הכונות  :פרי עץ חיים  :על בין המצרים וט"ב  :עם ביאור שעשועי
אב  :חלק גדול מהן ממה שנאמרו ...בהשיעורים כסדרן בישיבת הק' מהרח"ו ,ברוקלין / ...מאת...
שמואל שמעלקא פריעדמאן ,מו"ץ התאחדות הרבנים ובק"ק פאפא ר"מ מקובלים מהרח"ו
ברוקלין ...מהדורא חדשה מתוקנת ..ברוקלין[  :המפרש] ,תשע"ו)002435273( .
קבלה .1660-1500 --
כונות (קבלה)
בין המצרים.
תשעה באב.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.רו תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .שער רוח הקודש  :דרושים בענין מהות הנבואה ורוח הקודש ...ויחודים
וכוונות שירגיל בהם האדם החסיד ...אשר על ידיהם יזכה לרוח הקודש ,יחד עם תיקונים ויחודים
וסיגופים לתקן אשר חטא ...מכל סוג עבירה או מניעת קיום איזו מצוה / ...מאשר לימד האר"י
לתלמידו המובהק רבינו חיים ויטאל ,כפי שקבלם מפי אליהו ; נעתק ...בתכלית הדיוק מתוך יד
קדשו של הרח"ו ומכתבי יד מדוייקים נוספים .ירושלים  :אהבת שלום  -יד שמואל פרנקו ,תשע"ז.
()002441055
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655אמת.מא תשע"ז
מורסיא ,שמואל מחבר .אמת מאר"ץ  :חידושים וביאורים על כתבי האר"י :עץ חיים ,שער
הכוונות ,מבוא שערים ,פרי עץ חיים ,כתבי הרש"ש ותלמידיו וסידורי הכוונות /מאת חכמי מדרש
החסידים בארם צובא ...מהר"ר שמואל מורסייא ,מהר"ר עזרא עלי הכהן טוויל ,מהר"ר שלמה
צ'פצ'יה[ ; ...עורך -הרב ישי יגן] .מהדורה חדשה ושלימה ע"פ כתבי יד המחברים ..ירושלים :
אהבת שלום  -יד שמואל פרנקו ,תשע"ז) 002441293( .
מורסיא ,שמואל
צפדיה ,שלמה
טויל ,עזרא עלי
שרעבי ,שלום מזרחי.
קבלה -1660 --
טויל ,עזרא עלי,
צ'פצ'יה ,שלמה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655אשל.בר תשע"ו
אשלג ,יהודה ליב מחבר .ברכת מועדיך  :עבודת ה' על דרך האמת  :ראש השנה  /מתורת ...רבי
יהודה ליב הלוי אשלג ,מחבר פירוש "הסולם" על הזוה"ק ; ובנו ...רבי ברוך שלום הלוי אשלג,
בעל "ברכת שלום" ; העורך :חגי הלוי הורביץ .בני ברק  :חגי הורביץ ,תשע"ו [2016].
) (002434175
סליחות.
סליחות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
אלול (חודש)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ראש השנה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ראש השנה --תפלות וברכות  --באורים.
ראש השנה  --מנהגים.
קבלה .1660-1500 --
קבלה --- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655חיי.נפ תשע"ז
חיים בן יצחק ,מוולוז'ין מחבר .נפש החיים  /לרבינו חיים מוולאזין ; הוגהו ...מחדש על פי ספרים
מדוייקים [ע"י] ח .טויטו .ירושלים  :קורן ,תשע"ז)002445186( .
מחשבת ישראל.
קבלה  --חבורי הגר"א ,תלמידי הגר"א.
ספרייה :
Judaica

A655ריק.מש תשע"ז
ריקי ,עמנואל חי בן אברהם מחבר .משנת חסידים  ... /המקובל ...כמוהר"ר עמנואל חי ריקי ;
ואיתו הארות ומקורות מכתבי ...האר"י ...בשם :פרי הג"ן ...ולהורות שכל דברי רבינו [המחבר ]...
מכתבי ...האר"י ,ממני ניר גולן .ירושלים  :ניר גולן ,תשע"ז [) 002441340( .]2017
קבלה -1660 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92בובוב(מסע) תשע"ו
מסע ארץ הקודש  :של ...אדומו"ר [ר' בנציון אריה ליבוש בן שלמה ,מבובוב] ,לחונן עפר ארצנו
הקדושה ...חודש שבט תשע"ה[ .מסע ארץ הקדש ]. Monsey :חצרות באבוב ,ע"י ועד הנסיעה,
תשע"ו)002435260( .
הלברשטם ,בנציון אריה ליבוש בן שלמה ,מבובוב
בובוב (חסידות)
ישראל  --תאור וסיור.
חסידים  --תיור  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92שפי(גלב )תשע"ז
גלב ,דוד מחבר .בית שלמה  :מקצת שבחי ,תולדות ...סיפורים נוראים ושיחות ...של ...רבי שלמה
שפירא אב"ד דק"ק מונקאטש והגלילות ; ...ומצורף ...מאמר צבי תפארת  :מקצת תולדות ...של...
רבי צבי הירש שפירא ,אב"ד מונקאטש והגלילות / ...מו"ה דוד כהנא (געלב) .מהדורה שניה..
ירושלים :הוצאת אמת ,אור תורה מונקאטש ,תשע"ז . (002441221 )2017
שפירא ,שלמה בן אלעזר ,ממונקטש
שפירא ,צבי הירש ,ממונקטש
פולמן ,משה יוחנן
חסידים  --ביוגרפיה.
מונקטש (חסידות ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671עצת.אמ תשע"ה
עצתו אמונה  :והוא אמרות ...ושיחות ...להאיר את ...האמונה בהשי"ת ובתורתו ...ובאורם ...
של ...הבעש"ט ...ותלמידיו והמגיד ממעזריטש ותלמידיו ...בני-ברק  :מכון עלי דשא ,תשע"ה.
()002437623
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
אמונה (יהדות)
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1חיי.לש תשע"ו
חיים בן שלמה ,ממהלוב מחבר .שו"ת בענין אמירת לשם יחוד  :שהיא תשובה אחת מתוך ספר
"ארץ החיים" ח"ב ,על נ"ך ותשובות בהלכה ,העומד לצאת בקרוב  /להרה"ק בעל ה'באר מים
חיים' [ר' חיים בן שלמה ,ממהלוב] .ירושלים  :אור יעקב ,דחסידי לעלוב ,תשע"ו [.]2016
()002434240
לשם יחוד (תפלה)
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.דב תשע"ו
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר מחבר .דברי יואל  :על ימי הפורים / ...מרן יואל טייטלבוים ,אבדק"ק
סאטמאר .ברוקלין  :הוצאת ירושלים ,תשע"ו [) 002434559( .]2016
פורים  --דרשות.
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות - -- 1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672מטו.רש תשנ"ז
מטוסוב ,שלמה בן יצחק איזיק מחבר .רשימת זכרונות  /מעובד על פי זכרונותיו של הרב שלמה
מטוסוב ,מלפנים שליח ראשי ומנהל ור"מ של מוסדות חב"ד במדינת מרוקו[ .ברוקלין?] [ :מוציא
לאור לא ידוע] ,תשנ"ז)002435272( -
חב"ד (חסידות ) --בריה"מ  --ביוגרפיה.
יהודים  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()7בא תשע"ו
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' .מאמר ערוך  :ד"ה באתי לגני תשי"א ,עם ילקוט
דירה בתחתונים [ /ר' מנחם מנדל שניאורסון ב"ר לוי יצחק] ; נערך ע"י מיכאל חנוך גאלאמב .
[ Brooklyn :העורך] ,תשע"ו )002434576( .2015
חב"ד (חסידות ) --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673נחמ.נח תשע"ז
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ז ..בני ברק ..תהלים  :נחמת ציון  :תחת כל פרק מובאת תפילה מתוך ספר
'ליקוטי תפילות' ,למורינו ר' נתן ,המדברת בענין השייך לאותו הפרק ...ותחתיו מדור 'ספרי
ברסלב'  :בו נלקטו פירושים ...מהספרים ...ליקוטי מוהר"ן ,שיחות ושבחי הר"ן ,חיי מוהר"ן,
ליקוטי הלכות ,עלים לתרופה .בני ברק  :נקודה טובה[ ,תשע"ז?])002441557( .
ברסלב (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673נחמ.שמ תשע"ז
נחמן בן שמחה ,מברסלב מחבר .שמות הצדיקים  ... :מאדם הראשון עד הנה[ / ...נחמן בן שמחה
מברסלב] .בני ברק  :נקודה טובה[ ,תשע"ז?])002441494( .
צדיקים  --לקסיקונים.
שמות אישיים  --עברית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A673ספרי.תל תשע"ז
ספרי תלמידיו הקדושים של מוהרנ"ת [שטרנהרץ ,נתן בן נפתלי הירץ ,מנמירוב]  :תלמיד רבי נחמן
מברסלב .מהדורה מושקעת וייחודית ,מנוקדת מחדש ..בני ברק  :נקודה טובה[ ,תשע"ז?].
()002441549
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך  --באורים.
נחמן בן שמחה ,מברסלב ..לקוטי מוהר"ן  --באורים.
ברסלב (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ארץ ישראל.
שבת.
ימים נוראים  --דרשות.
ברסלב (חסידות)  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A676על-הצדיקים תשע"ו
על הצדיקים  :א געקליבענר אוצר פון סיפורי צדיקים צו באשיינען דעם שבת טיש :תולדות ,
סיפורים ,מאמרים ,לויט דעם סדר פון די ימי ההילולא  /צונויפגעזאמלט ,באארבעט און
ארויסגעגעבן דורך לקראת שבת  :שע"י התאחדות אברכים דחסידי סקווירא .שיכון סקווירא :
לקראת שבת ,תשע"ו)002434658( -
חסידים  --ספורי מעשיות.
צדיקים  --ימי זכרון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A682ברא.גד תשע"ז
הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל  /עורכים בנימין בראון ,נסים ליאון .
ירושלים  :מכון ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז 2017.
) (002445239
פרידמן ,מנחם
חרדים  --ישראל  --עמדות.
חרדים  --ישראל --פוליטיקה וממשל.
מנהיגות  --הבטים דתיים  --יהדות.
חרדים  --ישראל  --הוי ומנהגים.
חרדים  --היסטוריה.
חרדים  --ארה"ב.
חרדים וציונות.
רבנים  --ביוגרפיה.
חרדים  --מאמרים.
ספרייה :
Judaica

A787ויל.שע תשע"ז
וילוז'ני ,נעמה -1972 ,מחבר .שערות לילית וקרני אשמדאי  :דמות וצורה במאגיה ובאמנות
העממית :בין בבל לארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה  /נעמה וילוז'ני .ירושלים  :יד יצחק בן-צבי,
[תשע"ז )002441642( .]2017
כשוף יהודי.
קמיעות (יהדות)
לילית (מיתולוגיה שמית)
כשוף  --הבטים דתיים  --יהדות.
עין הרע.
דמונולוגיה יהודית.
אמונות עממיות.
קערות חרס  --עטורים.
ספרייה :
Judaica

A813חיו.קל תשע"ו
חזות ,גבריאל מחבר" .קל וחומר" ו"דיו" בספרות התנאית  :מנגנון לוגי ,מונחים וטכניקות
מדרשיות בשפה עכשווית  /גבריאל חזות"[ .קל וחמר" ו"דיו" בספרות התנאית] .כפר חסידים :
גבריאל חזות ,תשע"ו )002441330( .2016
תנ"ך  -- --הרמנוטיקה.
תלמוד בבלי  -- --מתודולוגיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A884תמורה תשס"ח
מדרש תמורה ..תשס"ח ..בני ברק ..מדרש תמורה  :המיוחס לר' ישמעאל ולר 'עקיבא ,ע"פ הנדפס
ב"ילקוט הרועים" דפוס ווארשא ,והחונים עליו :א) הגהות ושנויי נוסחאות ...ב) אך טוב ( :הערות
ציונים [וקצת ביאורים] מאשר השיגה ידי ונמצא בחז"ל ומפרשים) ,ונלוה אליו ג) מלואים (העתק
מתוך ספר צפנת פענח עה"ת למהרי"ט הנוגע ומשלים לענינים הנזכרים במדרש תמורה) .מהדורה
חדשה ..בני ברק [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשס"ח )002435456( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A938.9בני.מד תש"ס
בניש ,חיים פנחס מחבר .מדות ושיעורי תורה  :על מדות ושיעורי אורך ,נפחים ,זמנים ,משקלות
ומטבעות בתנ"ך ובש"ס ,מקורם ויסודותיהם; דעות הראשונים והאחרונים ושיעורם ע"פ מדות
זמנינו  /מאת חיים פ .בניש[ .מדות ושעורי תורה] .מהדורה חדשה ,עם תיקונים והוספות ..בני-
ברק  :מכון כתר תורה ראדומסק ,תש"ס)002441346( .
מדות ומשקלות יהודיים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A959עמר.שמ תשע"ו
עמר ,זהר מחבר .שמונת השרצים  :החלד והעכבר והצב למינהו והאנקה והכח והלטאה והחמט
והתנשמת  /זהר עמר .קריית אונו  :מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם ,תשע"ו) . (002437605
בעלי חיים  --הלכה  --חמר מאיר.
בעלי חיים  --זהוי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A961הרא.גד תשע"ו
הראש ,יהונתן -1981 ,מחבר .גדרי מצוות הבאת ילדים לאור ההתפתחות המדעית בטיפולי
פוריות  /יהונתן הראש[ .גדרי מצות הבאת ילדים לאור ההתפתחות המדעית בטפולי פוריות].
תשע"ו ) 2016. (002442051
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
פוריות של האדם  --הלכה.
הפריה מלאכותית של האדם  --הלכה.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
ספרייה :
Education

A973.698שרף.וו תשנ"ב
שרף ,איזיו 1913-1997 ,מחבר .ווי א זאך מאכט זיך  :גלייכווערטלעך  :גראפיש איבערגעטייטשט
פון מאמע-לשון אויף בילדער-שפראך  /איזיו שערף .רחובות  :אליין איז די נשמה ריין ,תשנ"ב
)002441174( .1991
שרף ,איזיו1913-1997 ,
צירים יהודיים --רומניה  --המאה ה.20-
פתגמים יהודיים.
אמנות יהודית  --נושאים ומוטיבים.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C2אימ.מס תשע"ז
אימור ,סמדר מחבר .מסע הציפורים הכבדות  /סמדר אימור ; עורך :אמיר אור[ .מסע הצפורים
הכבדות] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז ) 002438397( .2016ספרייה :
Literature

C2דגן.בי תשע"ו
דגן ,אביגדור מחבר .בינת השכווי  /אביגדור דגן ; תירגם מאנגלית :צבי ארד[ .בינת השכוי] .תל
אביב  :עם עובד ,תשע"ו [)002439350( .]2016
רופאים  --ספרת.
תרנגולים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2דיצ.שי תשע"ז
דיצני ,רמי מחבר .שירים בבשר המיוסר  :כל שיריו  /רמי דיצני ; ערך והוסיף אחרית דבר אריאל
הירשפלד[ .שירים בבשר המיסר] .תל-אביב  :הליקון ,תשע"ז ) 002439983( .2016ספרייה :
Literature

C2הוב.אל תשע"א
הובר ,שוש מחבר .אל אנשים ועליהם  :שירים  /שוש הובר; עריכה :לאה גליס .חולון  :אוריון,
. (002435979 )2011ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2הרר.נו תשע"א
הררי-אבירם ,אילנה מחבר .נוודים  /אילנה הררי-אבירם ; עריכה :יעקב בוצ'ן[ .נודים][ .ישראל] :
אילנה הררי-אבירם)002440865( .2011 ,
ישראל  --היסטוריה -- 1917- -- 1882ספרת.
ישראל  --היסטוריה  -- 1948-1917 --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2הרר.עפ תשע"ב
הררי-אבירם ,אילנה מחבר .עפים ברוח  /אילנה הררי-אבירם ; עריכה :יעקב בוצ'ן[ .ישראל] :
אילנה הררי-אבירם)002440866( .2012 ,
הבריגדה היהודית  --ספרת.
מלחמת העולם -- 1945-, 1939בריטניה  --ספורים אישיים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2וול.פס תשכ"ג
וולגמוט ,יהודה אריה מחבר .פסח תש"ב בנובוסיבירסק = Pesach 1942 in Novosibirsk
[ (Siberia) / by Juda Ari Wohlgemuth. London :מוציא לאור לא ידוע] ,תשכ"ג .1963
() 002428533
פסח  --שירה.
יהודים  --רדיפות  --בריה"מ  --שירה.
מחנות רכוז  --בריה"מ --שירה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2וינ.סו תשע"ו
וינינגר ,אור מחבר .סופה קודרת של גוף  /אור וינינגר ; עריכה :חגית חוף .ירושלים  :כרמל ,
תשע"ו  )002438398( .2016ספרייה :
Literature

C2ויס.חל תשע"ד
ויס ,בתיה בת מנחם זאב מחבר .חלוני רקיע  :מכתבים לבת-שבע נכדתי המיוחדת  /בתיה וייס ;
איור :שרי קלוגר[ .ירושלים]  :יפה נוף[ ,תשע"ד])002441512( .
ספרת דתית יהודית.
סבים וסבתות ונכדים  --ספרת.
ילדים אוטיסטיים  --ספרת.
ספרייה :
Information Science

C2כוכ.שר תשע"ו
כוכבי ,שמואל מחבר .שרשירים  :שירים  /מאת שמואל כוכבי[ .ישראל]  :שמואל כוכבי]. 2016[ ,
) (002435973ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ליט.ער תשע"ו
ליטבסקי ,צביה מחבר .ערוגות האינסוף  :שירים  /צביה ליטבסקי ; עריכה לאה שניר .בני-ברק :
הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו  )002440586( .2016ספרייה :
Literature

C2מור.שו תשע"ז
מוריץ ,הדר מחבר .שוב רמלה גונחת געגוע  /הדר מוריץ ; עריכה :יקיר בן משה .חיפה  :פרדס,
תשע"ז ) 002438404( .2016ספרייה :
Literature

C2מרח.כח תשע"ז
מרחב-נאמן ,הדר מחבר .כחול סגול עמוק  /הדר מרחב נאמן ; עורך הספר :אסף שור[ .כחל סגל
עמוק] .תל-אביב  :עולם חדש ,תשע"ז  )002440867( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2פרנ.על תשע"ז
פרנקל ,פנינה מחבר .על פחדים וסטיות קלות  /פנינה פרנקל ; עריכה :דבורה חיץ .ירושלים :
כרמל ,תשע"ז )002440811( .2017
נשים  --ספרת.
ספרייה :
Information Science

C2קרא.נפ תשע"ז
קרא-איונוב קניאל ,רות מחבר .הנפש נעתקת  :שירים  /רות קרא-איוונוב קניאל ;עורך :בנימין
שבילי .בני-ברק  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002439947( .2016ספרייה :
Literature

C2שטי.שב תשע"ז
שטינברג ,סמדר- 1983 ,מחבר .שבע דרכים לאיבוד  /סמדר שטינברג ; עורכת הספר :נועה
מנהיים[ .שבע דרכים לאבוד] .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז
]. (002441076 )2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שטר.מע תשע"ז
שטרנברג ,ליאור 1967 ,מחבר .מעט  :שירים  /ליאור שטרנברג ; עריכה :לאה שניר .בני-ברק :
הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז  )002440871( .2016ספרייה :
Literature

C2שץ.גבר תשע"ז
שץ ,אבנר מחבר .גברים לבנים מתים  :פרשיות נעלמות  /אבנר שץ ; עורכת ומפיקה :שירה חפר.
[תל אביב]  :לוקוס) 002436360( .]2016[ ,ספרייה :
Literature

C4ליו.אל ת"ש
ליויק ,ה .אלע ווערק  :לידער  /ה' לייוויק .ניו-יארק  :דפוס Posy-Shoulson, 1940.
) (002445619ספרייה :
Yiddish

D470.7טיט.מב תשמ"ז
טיטלבוים ,יצחק ב מחבר .מבעד לעינינו  :ילדים חווים את השואה  /יצחק ב .טיטלבוים ; תרגום
הספר ועריכתו לדפוס :אילת ואלי ברנר . Chicago :אי.בי.טי)002445216( .]1987[ ,.
שואה  --למוד והוראה (חטיבת בינים)
ילדים בשואה.
שואה  --ספורים אישיים.
שואה באמנות  --למוד והוראה (חטיבת בינים)
שואה  --חמר מאיר.
גטאות יהודיים  --אירופה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D642ציו.מז תשע"ו
ציונות מזרחית-ספרדית  :יש דברים כאלה " :מהודו ועד כוש"  :פורים תשע"ו / 2016-העורך עדי
ארבל[ .ירושלים]  :מרכז מורשת מנחם בגין ; [שדה בוקר]  :המכון למורשת בן גוריון[ ; ירושלים]
 :בית המדרש לציונות מיסודו של המכון לאסטרטגיה ציונית ,תשע"ו . (002431431 )2016
ציונות.
ציונות דתית.
רבנים.
חכמי המזרח.
ספרייה :
Pedagogic Library

D643ז'בו.הצ תרצ"ה
ז'בוטינסקי ,זאב מחבר .ה.צ.ח( : .הסתדרות ציונית חדשה)  /זאב ז'בוטינסקי .תל-אביב  :מרכז
הצה"ר בארץ-ישראל ,תרצ"ה )002439221( .1935
ההסתדרות הציונית החדשה.
ציונות רויזיוניסטית.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E14גבי.בש תשע"ו
גביש ,עפר מחבר .בשביל השירים  :מסע זמר וצילום אוויר לאורך שביל ישראל  /סיפורי השירים:
עפר גביש ; צילום ועריכה :דובי טל ; טיסת צילום :מוני הרמתי ; עריכת טקסט :עופר אדר.
[הרצליה) ] : Albatross, 2016. (002439243
שביל ישראל  --שירים ומוסיקה.
ישראל  --תאור וסיור.
ישראל  --טיולים  --שירים ומוסיקה.
ישראל  --חמר מאיר.
ספרייה :
Judaica

( E092נבו)נב תשע"ו
נבון  :חייו ויצירתו של הנשיא החמישי  /עריכה :רננה סופר .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות :
ספרי חמד)002441261( .2016 ,
נבון ,יצחק
נשיאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
פוליטיקאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מדינאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
חברי כנסת  --ביוגרפיה.
סופרים ישראליים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Ladino

E092בן-גור(מיל) תשע"ז
מילשטין ,אורי מחבר .בן-גוריון  -פוליטיקה ואסטרטגיה  /אורי מילשטיין ; עריכה וסגנון דקלה
גולומב ,שולמית לבנת .רמת אפעל  :הישרדות[ ,תשע"ז] )002438931( .2016
בן גוריון ,דוד.
שרת ,משה.
מלחמת הקוממיות  --היסטוריוגרפיה.
ישראל  --היסטוריה .1949-1948 --
הסכסוך הערבי-ישראלי .1967-1948 --
ישראל  --היסטוריה צבאית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092גוט(הול) תשע"ו
הולך תמיד ופועל צדק ודֹבר אמת בלבבו  :לעילוי נשמת אבינו מורנו ר' אברהם מנחם בן ר' מרדכי
דוד גוטמן ,נלב"ע בשביעי של פסח תשע"ו .פתח תקוה[ :המשפחה][ ,תשע"ו?])002434606( .
גוטמן ,אברהם מנחם בן מרדכי דוד
שואה  --הונגריה  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092כהן.עו תשע"ו
כהן ,אורי -1948 ,מחבר .עיוור  /אורי כהן ; עריכה :אברי הרלינג[ .עור] .חיפה  :פרדס ,תשע"ו
)002438534( .2016
כהן ,אורי-1948 ,
מגבלים  --ישראל  --ביוגרפיה.
עורים  --ישראל  --ביוגרפיה.
נכי מלחמה  --ישראל  --ביוגרפיה.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.24כהן.יש תשע"ו
כהן ,חיים -1985 ,מחבר .היישוב היהודי בצפון הר-חברון משלהי ימי הבית השני ועד מרד בר-
כוכבא  /חיים כהן[ .הישוב היהודי בצפון הר-חברון משלהי ימי הבית השני ועד מרד בר-כוכבא].
תשע"ו )002441392( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
התישבות  --ישראל  --חברון ,הר  --היסטוריה.
ישובים  --ישראל  --חברון ,הר  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.135- -- 70
חברון הר  --היסטוריה.
חברון ,הר  --עתיקות.
ספרייה :
Judaica

E113.315הר.החל תשע"ז
הר החלומות :מצפה רמון בראי הזמן / 2016-1956 ,אוצר התערוכה ועורך הקטלוג :גיא רז .תל-
אביב  :מוז"א-מוזיאון ארץ-ישראל ,תשע"ז )002441528( .2017
Mitspeh Ramon (Israel) -- Exhibitions.
מוזיאון ארץ ישראל (תל אביב)  --תערוכות.
בתי כנסת  --ישראל  --מצפה רמון.
מצפה רמון  --היסטוריה.
מצפה רמון  --חמר מאיר.
ספרייה :
Judaica

E114.5מאה-שערים תשע"ז
קלוגר ,בנימין מחבר .מאה שערים ושכנותיה  :השכונות שעשו את ירושלים החדשה  :מזכרונותיו
של מאה שערים'דיגער  /בנימין קלוגר .ירושלים  :המודיע ,תשע"ז)002441339( .
מאה שערים (ירושלים  :שכונה)
מאה שערים (ירושלים  :שכונה)  --היסטוריה.
מאה שערים (ירושלים  :שכונה)  --חמר מאיר.
ספרייה :
Judaica

E155.5מאי.מא תשס"ו
מיר ,ורד מחבר .מאפיינים של מתבגרים בישראל בשנת  2001בהקשר ההיכרות שלהם עם בני נוער
האקרים  /מאת :ורד מאיר[ .מאפינים של מתבגרים בישראל בשנת 2001בהקשר ההכרות שלהם
עם בני נער האקרים][ .תשס"ו] )002441536( .2006
פצחנים --ישראל.
עברינים צעירים  --ישראל.
עברינות נער  --ישראל.
אינטרנט ומתבגרים  --ישראל.
פסיכולוגיה של מתבגרים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E305.26להי.פר תשס"ו
להידשני-ויס ,אביטל מחבר" .פרוייקט סבא"  -השפעת תוכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי
זקנים  /אביטל להידשני וייס"[ .פרויקט סבא"  -השפעת תכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי
זקנים][ .תשס"ו) ] 2006. (002441533
ילדים  --ישראל  --עמדות.
קשישים  --ישראל  --דעת קהל.
ילדים וקשישים  --ישראל.
יחסים בין דוריים  --ישראל.
שנוי עמדות אצל ילדים.
ספרייה :
Social Sciences

E306.6טל.על תשע"ז
טל ,אורלי -1979 ,מחבר .על הרצף בין דתיות לחילוניות  :המקרה של ליווי רוחני בישראל  /אורלי
טל[ .על הרצף בין דתיות לחלוניות] .תשע"ז )002441966( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
רוחניות  --הבטים פסיכולוגיים  --ישראל.
טפול רוחני (טפול רפואי)  --ישראל.
טפול פליאטיבי  --ישראל.
תנועות חברתיות  --ישראל.
רב-תרבותיות  --ישראל.
דת וסוציולוגיה  --ישראל.
יהדות וחלוניות  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E324.2מפ"ם חכי.מפ תשע"ו
חכים ,רן מחבר .מפ"ם בין ייחוד לאיחוד  :דרכה של מפ"ם למערך עם מפלגת העבודה (1969-
 / )1965רן חכים[ .מפ"ם בין יחוד לאחוד] .קיבוץ דליה  :מערכת ,תשע"ו )002432176( .2016
חזן ,יעקב.
יערי ,מאיר.
מפלגת הפועלים המאחדת.
מפלגת הפועלים המאחדת  --ביוגרפיה.
המערך לאחדות פועלי ישראל (מפלגה)
מפלגת העבודה הישראלית.
מלחמת ששת הימים  --הבטים פוליטיים.
שמאל (תנועות פוליטיות)  --ישראל  --ביוגרפיה.
ישראל  --פוליטיקה וממשל .1973-1963 --
ישראל  --היסטוריה.1967- -- 1956
ישראל  --היסטוריה.1973- -- 1967
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E346.016ליפ.שת תשע"ו
ליפשיץ ,שחר מחבר .השיתוף הזוגי  /שחר ליפשיץ[ .השתוף הזוגי] .רמת גן  :אוניברסיטת בר-
אילן ,פרסומי הפקולטה למשפטים ; צפרירים  :נבו[ ,תשע"ו ]. (002441466 )2016
רכוש משתף של בני זוג  --ישראל.
דמי מזונות  --חק וחקיקה  --ישראל.
נשואין.
הסדרי גרושין  --ישראל.
הסכמי קדם נשואין.
הסכמי קדם נשואין  --ישראל.
חלקה צודקת של נכסי זוג  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E355.338אלמ.קש תשע"ו
אלמלך ,אנג'לה -1987 ,מחבר .הקשר בין שירות בצה"ל תחת תנאי לחץ ועבודה אינטנסיבית
ללידות מוקדמות (עד שבוע ) 37בקרב נשים בקבע המשרתות בצה"ל  /אנג'לה אלמלך[ .הקשר בין
שרות בצה"ל תחת תנאי לחץ ועבודה אינטנסיבית ללדות מקדמות (עד שבוע  )37בקרב נשים בקבע
המשרתות בצה"ל] .תשע"ו ) 2016. (002441327
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
ישראל .צה"ל  --עובדים.
צבא ,שרות קבע  --ישראל.
חילות  --לחץ בעבודה  --ישראל.
לדה מקדמת  --ישראל.
לחץ בעבודה  --הבטים בריאותיים.
לחץ בעבודה  --הבטים פיסיולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

E362.74זעי.לק תשס"ט
זעירא ,ענת מחבר .לקראת יציאה לחיים עצמאיים  :הערכת מוכנות וצרכים של מתבגרים  :דוח
ממצאים  /ענת זעירא ,רמי בנבנישתי ,תמר דיניסמן[ .ירושלים]  :האוניברסיטה העברית
בירושלים ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,קבוצת המחקר:
בריאות נפש ורווחה של ילדים ובני נוער ,תשס"ט )002433151( .2009
נער  --טפול מוסדי  --ישראל.
ילדים מגבלים בשכלם  --ישראל.
פנימיות  --ישראל.
ילדי אמנה  --ישראל.
נער בעיתי  --שרותים  --ישראל.
רוחת הילד  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם נער  --ישראל.
נער  --שרותים  --ישראל.
טעוני טפוח ,נער  --טפול מוסדי  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.828ארז.תכ תשע"ו
ארזי ,טל -1969 ,מחבר .תכנון התערבות עם משפחות  :סקירת ספרות ,לקחים ותובנות  /טל
ארזי ,נועה שר ,מיטל ויסמן[ .ירושלים]  :מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,המרכז למערכות תומכות
איכות ; משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף בכיר למחקר ,תכנון והכשרה ,תשע"ו .2016
()002438959
עבודה סוציאלית עם משפחות  --ישראל.
משפחות בעיתיות  --טפול  --ישראל.
שרותים למשפחה  --ישראל.
שרותים למשפחה במסגרת קהלתית  --ישראל  --הדרכה.
תכניות התערבות.
ספרייה :
Social Sciences

E363.7שמו.אי תשע"ה
שמואלי ,חגית מחבר .איכות החיים ומטרדי איכות חיים בסביבת המגורים  :סקר עמדות ציבור :
סקר עמדת ציבור  / 2014חגית (גיגי) שמואלי ; ניהול המחקר והנחיה מקצועית :ד"ר עדית חכימי.
פתח תקווה  :המשרד לבטחון הפנים ,לשכת המדען הראשי[ ,תשע"ה] )002403781( .2015
איכות חיים --ישראל.
איכות חיים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
איכות חיים  --מדידה.
מגורים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מגורים.
אינדיקטורים חברתיים  --ישראל.
רעש ,נזקים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E364.1523אסנ.לת תשע"ו
אסנהים ,עמרי מחבר .לתפוס רוצח  :המסע בעקבות האלמן שרצח את נשותיו  /עמרי אסנהיים ;
עורכת הספר :רותי יובל[ .לתפס רוצח] .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן -
מוציאים לאור[ ,תשע"ו )002433173( .]2016
קופר ,שמעון-1961 ,
אסנהים ,עמרי.
רצח בת זוג --ישראל.
חקירות משטרתיות  --ישראל.
עתונאות וכתבים (כ בפתח ) --ישראל.
רוצחים  --ישראל.
רצח ,חקירה  --ישראל.
חקירות פליליות  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E365.66ברז.הש תשע"ו
ברזלי ,אראל -1984 ,מחבר .השפעת קבוצות הורים אדלריאניות על אבות אסירים  :מחקר
איכותני  /אראל ברזילי[ .השפעת קבוצות הורים אדלריניות על אבות אסירים] .תשע"ו 2016.
) (002442067
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
פסיכולוגיה אדלרינית.
פסיכותרפיה קבוצתית.
קבוצות לעזרה עצמית.
אסירים  --שרותים  --ישראל.
אסירים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
אסירים --ישראל  --עמדות.
אסירים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
הורות  --למוד והוראה --ישראל.
אבהות  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
אבות וילדים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E365.66גמל.חו תשע"ז
גמליאל ,שרון -1989 ,מחבר .חוויית אסירים המשתתפים בקבוצות אנ.איי ובקבוצות שנים-עשר
הצעדים בבית הסוהר על רקע הגבריות ההגמונית  /שרון גמליאל[ .חוית אסירים המשתתפים
בקבוצות אנ.אי ובקבוצות שנים-עשר הצעדים בבית הסהר על רקע הגבריות ההגמונית] .תשע"ז
)002441296( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
תכניות שנים עשר הצעדים.
נרקומנים אנונימיים.
קבוצות לעזרה עצמית  --ישראל.
אסירים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
אסירים  --ישראל  --עמדות.
מתמכרים לסמים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מתמכרים לסמים  --ישראל  --עמדות.
גבריות (פסיכולוגיה)
גבריות --ישראל  --דעת קהל.
ספרייה :
Social Sciences

E371.2012לוס.קש תשע"א
לוסטיג ,רותי -1954 ,מחבר .הקשר בין נרקיסיזם ואלטרואיזם לתפיסת גורמי לחץ בתפקיד בקרב
מנהלים בבתי-ספר יסודיים  /מאת רותי לוסטיג .תשע"א . (002441125 )2010
מנהלי בתי ספר יסודיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
מנהלי בתי ספר יסודיים  --לחץ בעבודה  --ישראל.
נרקיסיזם.
אלטרואיזם.
ספרייה :
Education

E378יוג(דינ) תשע"ז
דינמיות בהשכלה הגבוהה  :אסופת מאמרים לכבודו של פרופסור אברהם יוגב  /עורכים :אודרי
אדי-רקח ואורי כהן[ .תל אביב]  :היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע"ש ישראל פולק,
בית הספר לחינוך וחברה ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר ,אוניברסיטת תל-אביב ,תשע"ז .2016
()002440853
יוגב ,אברהם
חנוך גבה  --ישראל.
חנוך גבה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
אוניברסיטאות ומכללות  --ישראל.
שנוי חנוכי  --ישראל.
ספרייה :
Education

E388.4בוי.הע תשע"ו
בוימל ,דרור מחבר עורך .היעדר פתרונות תחבורה ציבורית בוועדה למתחמים מועדפים לדיור
(הותמ"ל)  /דרור בוימל ,אסף זנזורי ,איתמר בן דוד[ .העדר פתרונות תחבורה צבורית בועדה
למתחמים מעדפים לדיור (הותמ"ל)] .ירושלים  :קרן קונרד אדנאוואר בישראל ; [תל אביב] :
החברה להגנת הטבע ,הועדה לתכנון פקקי תנועה[ ,תשע"ו) ] 2015. (002427818
ישראל הועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מעדפים לדיור (הותמ"ל)
תעבורה מקומית  --ישראל.
תחבורה צבורית  --תכנון.
תחבורה צבורית ,מדיניות  --ישראל.
ישובים מתכננים  --ישראל.
תכנון עירוני  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E551.518אול.הש תשע"ו
אולנובסקי ,חגית מחבר .השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה  /מאת חגית אולנובסקי,
ערן ברוקוביץ' ודניאל מדר[ .רחובות[ ] : SP Interface,תשע"ו] . (002427817 )2016
טורבינות רוח  --ישראל.
רוחות  --ישראל  --מדידה.
רוח ,כח  --ישראל.
אקולוגיה של בעלי חיים  --ישראל.
רעש ,נזקים  --ישראל.
טבע  --השפעת אדם עליו  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E581.9דפנ.צמ תשע"ז
דפני ,אמוץ מחבר .צמחים ,שדים ונפלאות  :צמחי ארץ ישראל בפולקלור  /אמוץ דפני וסאלח עקל
ח'טיב .מהדורה ראשונה ..תל-אביב  :עולם חדש ,תשע"ז . (002442133 )2017
צמחים  --ישראל.
צמחים  --ישראל  --פולקלור.
צמחים בתנ"ך.
צמחי מרפא  --ישראל.
צמחי תבלין  --ישראל.
צמחים  --הבטים דתיים  --יהדות.
צמחים  --הבטים דתיים  --אסלאם.
צמחים  --הבטים דתיים  --נצרות.
ספרייה :
Judaica

E582.13פז.באר תשמ"ח
פז ,עזי מחבר צלם .בארץ אהבתי  /כתב וצילם :עזי פז .גבעתיים  :מסדה) 002441417( .]1988[ ,
פרחי-בר  --ישראל  --זהוי.
פרחי-בר  --ישראל  --חמר מאיר.
צמחים  --ישראל.
פרחים  --ישראל  --זהוי.
פרחים  --ישראל  --חמר מאיר.
פרחים  --ישראל  --מדריכים.
צמחים  --ישראל  --מדריכים.
הגנת הצומח  --ישראל.
ספרייה :
Judaica

E582.16שקו.מס תשס"ט
שקולניק ,יעקב מחבר .מסע אל  101עצים מופלאים בישראל  /יעקב שקולניק ; צילום :חנן ישכר
;צוות מקצועי :עמיקם ריקלין ,סוהייל זיידאן ,יורם גולדרינג ; עורך :משה גלעד[ .מסע אל 101
עצים מפלאים בישראל][ .תל אביב]  :עם עובד ,תשס"ט )002441421( .2009
עצי נוי  --ישראל.
עצי נוי בתנ"ך.
עצים  --ישראל  --זהוי.
עצים  --ישראל  --חמר מאיר.
הגנת הצומח  --ישראל.
ספרייה :
Judaica

E598.9מוי.לק תשע"ג
מויאל ,חיים מחבר עורך מאייר .לקסיקון ומדריך דורסי היום  /חיים מויאל ; הפקה ועריכה:
המחבר ; איור וציור :חיים מויאל ; צילום :אייל ברטוב [ו 3-אחרים] .ישראל  :משכן.]2013[ ,
()002427624
עופות טורפים  --ישראל . --לקסיקונים.
עופות טורפים  --ישראל  --זהוי -- .לקסיקונים.
עופות טורפים  --ישראל -- .מדריכים.
עופות טורפים  --ישראל  --זהוי . --מדריכים.
ספרייה :
Judaica

E616.85212הס.תרו תשע"ו
הס ,חוי -1974 ,מחבר .תרומתם של אמפתיה והתקשרות להסתגלות בנות זוג של לוחמים
הסובלים ממצוקה פוסט טראומטית  /חוי הס .תשע"ו )002441351( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אמפתיה.
התקשרות (פסיכולוגיה)
הסתגלות (פסיכולוגיה)
התמודדות נשים עם לחץ נפשי  --ישראל.
בני זוג  --ישראל  --פסיכולוגיה.
לחץ טראומתי משני  --ישראל.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים  --יחסים במשפחה  --ישראל.
נפגעי קרבות  --ישראל --יחסים במשפחה.
מלחמת לבנון השניה  --השפעה.
ספרייה :
Social Sciences

E635.9676שלו.גנ תשע"ז
שלו ,מאיר מחבר .גינת בר  /מאיר שלו ; רישומים וציורים :רפאלה שיר[ .גנת בר] .תל אביב  :עם
עובד ,תשע"ז ) [2017]. (002442204
גנות  --ישראל.
פרחי-בר  --ישראל.
בעלי חיים  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E741.642ספר.המ תשס"ה
ספר המאיירים הגדול  :זוכי פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על-שם בן-יצחק בשנים
2004-1978 /בעריכת נורית שילה-כהן ; ריאיונות :מיכל בוננו[ .ספר המאירים הגדול ].ירושלים
 :מוזיאון ישראל)002442197( .2005 ,
מוזיאון ישראל (ירושלים ) --תערוכות.
ספרים מאירים לילדים  --ישראל  --תערוכות.
מאירים  --ישראל  --תערוכות.
איור ספרים  --ישראל  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica

E759רוב.רא תשמ"ד
רובין ,ראובן ,ציר אמן .ראובן  :אוטוביוגרפיה ומבחר תמונות  /מאת ראובן רובין ; הקדמה:
חיים גמזו ...מארק שפס ; ...עברית :יעקב שרת ; עריכה :יעקב צים .גבעתיים  :מסדה]. 1984[ ,
) (002445281
רובין ,ראובן ,ציר
צירים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

E770.92אור.אמ תשס"ח
אורבך ,עליזה צלם .אמהות  /עליזה אורבך .מהדורה חדשה ..מושב בן-שמן  :מודן. 2008 ,
) (002442200
אמהות  --חמר מאיר
אמהות וילדים  --חמר מאיר.
אמהּות  --חמר מאיר.
נשים צלמות  --ישראל.
צלום דיוקנים.
ספרייה :
Judaica

E770.92ארב(ארב) תשע"ו
ארביב ,נטלי צלם .נטלי ארביב :היופי שבסוף  /תערוכה  -אוצר :מאיר אהרונסון ; קטלוג -עיצוב
והפפקה :סטודיו צביקה רויטמן[ .נטלי ארביב :היפי שבסוף][ .רמת-גן]  :המוזיאון לאמנות
ישראלית)002431878( .2016 ,
ארביב ,נטלי
המוזיאון לאמנות ישראלית (רמת גן)  --תערוכות.
צלום אמנותי  --ישראל  --תערוכות.
ירקות באמנות  --תערוכות.
פרות (פ בצירה) באמנות  --תערוכות.
צלום של מזון  --תערוכות.
ארביב ,נטלי
ספרייה :
Judaica

E791.43איצ.חו תשע"ז
איצקוביץ ,חוני מחבר .חוני המעגל מציג : The End :ייצוג בתי הקולנוע והסרטים כמהות
בסיסית בחיי התרבות והקיום בישראל  /קונספציה ,תחקיר ועריכה :חוני המעגל ; ייעוץ ותחקיר
היסטורי :שולה וידריך[ .תל אביב]  :קרן רבינוביץ לאמנויות  -פרויקט קולנוע.]2017[ ,
()002438369
קולנוע  --ישראל  --היסטוריה.
בתי קולנוע  --ישראל  --תל אביב  --היסטוריה.
כרזות סרטים  --ישראל  --היסטוריה.
תל אביב  --הוי ומנהגים.
תל אביב  --בנינים ומבנים  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica

E792לוי.יק תשע"ו
לוי ,תום מחבר .היקים והתיאטרון העברי  :במאבק בין מערב למזרח אירופה  /תום לוי ; עורך
הספר :יהונתן דיין ; עריכה מדעית :יאנה קור .תל אביב  :רסלינג) 002438919( .2016 ,
הבימה (תיאטרון)
אהל ,תיאטרון פועלי ארץ ישראל.
תיאטרון המטאטא.
התיאטרון הקמרי.
תיאטרון  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
תיאטרון יהודי  --ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יהודי גרמניה  --ישראל  --היסטוריה.
שחקנים יהודיים  --ישראל.
תיאטרון  --הפקה ובמוי  --ישראל --היסטוריה.
התנגשות תרבותית  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E796.334חן.משח תשע"ו
חן ,שירן -1983 ,מחבר .משחק מסוכן  :מה מסתתר מאחורי שירת אוהדי כדורגל?  /שירן חן .
[משחק מסכן] .תשע"ו )002441387( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה לקרימינולוגיה.
מכבי ,אגדה להתעמלות ולספורט (תל אביב) .מחלקת הכדורגל
אוהדי כדורגל  --ישראל  --עמדות.
קבוצות כדורגל  --ישראל  --שירים ומוסיקה.
כדורגל  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E990אטל.כר תשל"ח
אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל[ .ירושלים] [ :כרטא])002441430( .]1978-1983[ ,
מלחמת הקוממיות  --מפות.
מלחמת סיני -- 1956 ,מפות.
מלחמת ההתשה -- 1969-1970 ,מפות.
מלחמת ששת הימים  --מפות.
מלחמת יום הכפורים  --מפות.
ישראל  --גאוגרפיה היסטורית --מפות.
ישראל  --היסטוריה -1948 --
ישראל  --היסטוריה.1956- -- 1948
ישראל  --היסטוריה .1967-1956 --
ישראל  --היסטוריה- -- 1967
ישראל  --גאוגרפיה היסטורית  --מפות  --מפתחות.
ספרייה :
Judaica

E990.25מבצ.יו תשע"ו
מבצע יונתן בגוף ראשון  :לוחמי סיירת מטכ"ל מספרים על הקרב באנטבה  /עורכים :יפתח
רייכר-עתיר ,שלומי ריזמן ,אבירם הלוי[ .רמת השרון]  :המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר
מודיעין ומדיניות ; אפי מלצר מחקר והוצאה לאור)002435062( .2016 ,
ישראל .צה"ל .סירת מטכ"ל
ישראל .צה"ל  --יחידות קומנדו.
מבצע יונתן.1976 ,
ישראל  --היסטוריה צבאית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.271פרי.דל תשע"ז
פרידמן ,מתי -1977 ,מחבר .דלעת  :מוצב אחד בלבנון  /מתי פרידמן ; עורך הספר :רמי רוטהולץ ;
עברית :עליזה רז-מלצר .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז .]2017
()002441529
אפנר ,אבי
פרידמן ,מתי, 1977-
חללי צבא ומלחמה  --ישראל.
חילים  --ישראל  --ביוגרפיה.
יציאת צה"ל מלבנון.2000 ,
מצב דלעת (לבנון)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.34שר.תגו תשע"ו
שר ,אדוה -1984 ,מחבר .תגובות רגשיות והתנהגותיות למלחמת צוק איתן של ילדים ,הורי בית
ומדריכות במסגרת מעונות משפחתיים טיפוליים של עמותת "אור שלום" והקשר שלהם לאירועי
חיים קודמים ,למאפייני חשיפה לאירועי מלחמה ולתמיכה חברתית  /אדוה שר[ .תגובות רגשיות
והתנהגותיות למלחמת צוק איתן של ילדים ,הורי בית ומדריכות במסגרת מעונות משפחתיים
טפוליים של עמתת "אור שלום" והקשר שלהם לארועי חיים קודמים ,למאפיני חשיפה לארועי
מלחמה ולתמיכה חברתית] .תשע"ו )002441368( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
אור שלום ,מעונות משפחתיים טפוליים לילד ולנער
משפחתונים פנימיתיים לילדים  --ישראל.
ילדים בעיתיים  --טפול מוסדי  --ישראל.
ילדים בעיתיים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
רגשות אצל ילדים.
רגשות  --השפעה.
מבצע צוק איתן -- 2014 ,הבטים פסיכולוגיים.
ארועים משני חיים  --הבטים פסיכולוגיים.
מלחמה  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

T48כהן.מג תשנ"ח
תנ"ך ..אסתר ..תשנ"ח ..בני ברק ..מגילת אסתר  :הלכות ומנהגי המגילה  :הערות לקריאה
מדוקדקת ,לתועלת קוראי המגילה והשומעים" ,תיקון קוראים"  /נערך ...על ידי צבי בהרה"ג דב
כהן[ .מגלת אסתר] .בני-ברק  :צבי כהן ,תשנ"ח) 002440772( .
תנ"ך -- .אסתר  -- --הלכה.
תקון סופרים. --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T132יוד.פת תרפ"ט
יודיץ ,יעקב יוסף מחבר .פתגמי המלך שלמה ומוסרו  :בשלשת ספריו :משלי ,קהלת ושיר
השירים ,על סדר א"ב ערוכים ...גם מקראות בלתי מובנים וקשים  /באמת ליעקב היטב מפורשים,
מאת יעקב יוסף ...ידיץ .ירושלם  :דפוס רוהלד ,תרפ"ט)002434525( .
תנ"ך -- .משלי  -- --מפתחות.
תנ"ך -- .קהלת  -- --מפתחות.
תנ"ך -- .שיר השירים  -- --מפתחות.
פתגמים יהודיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278וינ.זכ תשס"ח
וינגרטן ,צבי בן ישראל מחבר .זכרון בנימין זאב  :ליקוטים ופירושים על התורה / ...נכתב ...ע"י
צבי בלא"א הרב ישראל וויינגארטען .ירושת"ו  : H. Weingarten,תשס"ח)002439939( .-
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T299.2לונ.ומ תשע"ז
לונשטין ,שלמה בן שרגא מחבר .ומתוק האור  :יציאת מצרים  ... :דרשות ופנינים ...חדושים...
שביבי מוסר ובאורים ...המאירים ...את ספור שעבוד מצרים והגאלה ממנו ,הכבדת לב פרעה
ועשר המכות ...קריעת ים סוף ...והליכתם במדבר ...מיסדים על ...דברי רבותינו ...בהוספת...
משלים ...ספורי מופת ...ועובדות / ...מאוצרו ...של רבי שלמה לוונשטיין ; מלקטים מדרשותיו
ומכתביו וערוכים ...על ידי יעקב ישראל בלאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים]  :יפה נוף,
תשע"ז [)002442018( .]2017
גלות מצרים  --דרושים ,שיחות ואמרים
עשר המכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
יציאת מצרים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קריעת ים סוף  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מדבר סיני
משלים יהודיים.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T300.4ביו.אג תשע"ז
ביו ,שושנה -1975 ,מחבר" .אגדת הקדושים" הנבואית במקרא  :היקפה והגדרתה של הסוגה
הספרותית  /מאת שושנה (סופיה) ביו .תשע"ז )002442041( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתנ"ך.
משה (אישיות תנכית)
אליהו (אישיות תנכית)
אלישע (אישיות תנכית)
תנ"ך -- .שמות  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .שמות  -- --בקרת ספרותית.
תנ"ך -- .מלכים  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .מלכים  -- --בקרת ספרותית.
נביאים.
נבואה.
ספרייה :
Judaica

T337=917שטי.שמ תשל"ג
תנ"ך ..שמואל ..תשל"ג ..ירושלים ..ספר שמואל  :עם תרגום רוסי ועם שני באורים עברי ורוסי/ ...
מאת יהושע שטיינבערג ...ירושלים  :גאולים ,תשל"ג) . (002434721ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T447סמו.דב תשע"ו
תנ"ך ..שיר השירים ..תשע"ו ..ליקווד ..שיר השירים  :המבואר על פי רש"י  :מגילת שיר השירים
משולבת בביאור המיוסד על פירוש רש"י ,לפרש תחת כל פסוק את הנמשל בלשון קלה ... /לחיים
סמיועל . Lakewood :חיים סמיועל ,תשע"ו [)002442123( .]2016
סמואל ,מנחם שלום
תנ"ך -- .שיר השירים  -- --באורים --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T457אבי.פנ תשס"ה
תנ"ך ..רות ..תשס"ה ..ירושלים ..פניני אביר יעקב  :מגילת רות  :לקט פנינים ,אמרות ,חדושים על
מגילת רות ,סדורים לפי נושאים וערכים / ...מכל י"ב ספרי ...רבנו יעקב אביחצירא ; יוצא לאור
ע"י ...שמעון בהגר"י אביחצירא .ירושלים  :המכון להוצאת ספרים שע"י ישיבת נר יצחק,
[תשס"ה ) 002439347( .]2005ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487גול.מג תשע"ז
תנ"ך ..אסתר ..תשע"ז ..תל אביב ..מגילת אחשוורוש  :פרשנות למגילת אסתר ולחג הפורים /
עזגד גולד[ .מגלת אחשורוש] .תל אביב  :רסלינג)002440819( .2017 ,
תנ"ך -- .אסתר  -- --בקרת ופרשנות.
פורים.
פסיכולוגיה בתנ"ך.
אחשורוש (אישיות תנכית)
מרדכי (אישיות תנכית)
אסתר (אישיות תנכית)
המן (אישיות תנכית)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487קשת.יפ תשע"ז
תנ"ך ..אסתר ..תשע"ז ..עלי ..יפרח כשושנה  :פירוש למגילת אסתר ,בהשראת פירוש רבי משה
דוד וואלי ,תלמיד הרמח"ל  /הרב אליעזר קשתיאל ; עריכה :אדם עברון .עלי  :אליעזר קשתיאל ,
תשע"ז [)002441582( .]2017
ולי ,משה דוד.
נבון ,פנחס אליהו בן שמחה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
DVD-M.D.CONGRESS-5
בין המלים לצלילים [הקלטת וידאו]  :כנס על ספרות ומוזיקה[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן,
המחלקה למוזיקה) 002441505( .2016 ,
מוסיקה וספרות.
ספרייה :
Music Reading Room

CD-3948
גילה בשארי [הקלטת שמע]  :זאפה .קיבוץ עינת  :סטודיו ) 002445243( ]1998[ ,DM
יהודים  --מוסיקה.
יהודים  --תימן  --זמירות ופיוטים.
יהודים  --תימן  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room
C-157
לקרוא את ההלל [הקלטת שמע]  :פרקי הלל בביצועים שונים  /עורך :עקיבא צימרמן( .נוה
מונוסון)  :ישראל מיוזיק) 002445248( ]?-199[ ,
חזנות.
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Cantors (Judaism) -- Sound recordings
.Synagogue music -- Sound recordings
ספרייה :
Music Reading Room

C-158
פסטיבל החזנות הישראלי [הקלטת שמע] (תל אביב)  :ישראל) 002445251( ]?-199[ ,
חזנות.
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Cantors (Judaism) -- Sound recordings
.Synagogue music -- Sound recordings
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-098
אנגל ,יואל מלחין .הדיבוק [הקלטת שמע]  :אגדה דרמטית בשלש מערכות  /מאת :שלמה אנ-סקי
; עברית :חיים נחמן ביאליק ; מוסיקה :יואל אנגל ; הצגה :יאבגאני ואכטאנגוב ; במוי
להקלטה :מיכאל אוהד ; מנצח :משה וילנסקי[ .הדבוק][ .ישראל] ) 002445252( ]1966[ ,CBS :
מחזות  --תרגומים לעברית.
ספרייה :
Music Reading Room

