פריטים חדשים – מאי 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

שלום ,דני מחבר .רוח רפאים מעל קהיר [משאב אלקטרוני]  :חיל האויר במלחמת ההתשה (1970-
 / )1967דני שלום .ראשון לציון  :באויר ,פרסומי תעופה וחלל ,תשס"ז )002446679( .2007
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
מלחמת ההתשה -- 1969-1970 ,מבצעים אויריים.
מניעת פשיעה ואלימות בעסקים ובקניונים [משאב אלקטרוני] תל אביב  :מצילה ,המועצה
הציבורית למניעת פשיעה בישראל)002446918( .2001 ,
אלימות במקומות עבודה  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מפעלים עסקיים  --אמצעי בטחון.
מעברים  -איך להצליח במעבר לביה"ס העל יסודי [משאב אלקטרוני] תל אביב  :המשרד לבטחון
הפנים ,אגף קהילה ומניעת פשיעה  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל.2001 ,
()002446921
נושרים ,תלמידים  --ישראל  --מניעה.
מערך יישובי להגנה על קשישים [משאב אלקטרוני] [מערך ישובי להגנה על קשישים [משאב
אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל)002446923( .2001 ,
קשישים  --פשעים נגד  --מניעה.
מתנדבי מצילה יישובית [משאב אלקטרוני] [מתנדבי מצלה ישובית [משאב אלקטרוני]] .תל אביב :
מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל)002446924( .2001 ,
מניעת פשיעה  --השתתפות תושבים.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מתנדבים בשרותים חברתיים.
ננ"א :נוער נגד אלימות [משאב אלקטרוני] [ננ"א :נער נגד אלימות [משאב אלקטרוני]] .תל אביב :
מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל)002446929( .2001 ,
אלימות  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
נער ואלימות.

בן שעיה ,שולמית -1980 ,מחבר .הלכות נידה בחיבורי ההלכה של צרפת מבית מדרשו של רש"י
ועד לסמ"ק [משאב אלקטרוני]  /מאת שולמית בן שעיה[ .הלכות נדה בחבורי ההלכה של צרפת
מבית מדרשו של רש"י ועד לסמ"ק [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
)002446937( .2016
שלמה בן יצחק( ,רש"י) ..אסור והתר
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתלמוד.
שלמה בן יצחק( ,רש"י) ..מחזור ויטרי
אליעזר בן שמואל ,ממץ ..יראים
אלעזר בן יהודה ,מגרמיזה ..הרוקח
אלעזר בן יהודה ,מגרמיזה ..מעשה רוקח
ברוך בן יצחק ,מגרמיזה ..ספר התרומה
משה בן יעקב ,מקוצי ..ספר מצוות גדול
יצחק בן יוסף ,מקורביל ..עמודי גולה
הלכה  --צרפת  --היסטוריה.
טהרת המשפחה  --הלכה  --היסטוריה.
נשים  --הלכה  --היסטוריה.
פורת ,צבי -1952 ,מחבר .התייחסותה של העיתונות בישראל כלפי שר הביטחון משה דיין לפני
מלחמת יום הכיפורים ואחריה [משאב אלקטרוני]  /צבי פורת[ .התיחסותה של העתונות בישראל
כלפי שר הבטחון משה דין לפני מלחמת יום הכפורים ואחריה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 2016. (002446942
דין ,משה.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתולדות ישראל.
מלחמת יום הכפורים  --כסוי בעתונות.
שרי ממשלה  --ישראל.
פוליטיקאים  --ישראל.
עתונות  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --פוליטיקה וממשל .1977-1967 --
בארי ,מיטל -1985 ,מחבר .לטקבק על טוקבקיסטים [משאב אלקטרוני]  :אופני התמודדות של
טוקבקיסטים עם איפיונם השלילי בשיח הפופולרי  /מיטל בארי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז . (002446951 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
הארץ (תל אביב)1919 .
וינט
אתרי חדשות באינטרנט  --ישראל.
תגוביות.
משתמשי אינטרנט  --פסיכולוגיה.
משתמשי אינטרנט  --דעת קהל.
אינטרנט  --הבטים חברתיים.

רואה-אגרנט ,שירלי , 1980-מחבר .השפעת תפלול אמונות אימפליסיות על ביצוע פומבי כתלות
בנטייה להונאה עצמית [משאב אלקטרוני]  /שירלי רואה-אגרנט[ .השפעת תפלול אמונות
אימפליסיות על בצוע פומבי כתלות בנטיה להונאה עצמית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002446954( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
דמוי עצמי.
הצגה עצמית.
יצירת רשם (פסיכולוגיה)
דבור בצבור  --הבטים פסיכולוגיים.
סטודנטים  --פסיכולוגיה.
גולדרינג ,אנט -1982 ,מחבר .חקירת הזהות בקרב חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה בתקופת
הבגרות המתהווה [משאב אלקטרוני]  /אנט גולדרינג[ .חקירת הזהות בקרב חוזרים בתשובה
ויוצאים בשאלה בתקופת הבגרות המתהוה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002446957( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
חוזרים בתשובה --זהות.
חוזרים בתשובה  --עמדות.
דתיים לשעבר  --זהות.
דתיים לשעבר  --עמדות.
צעירים  --ישראל  --זהות.
צעירים  --ישראל  --עמדות.
צעירים  --חיי הדת  --ישראל.
הזדהות (דת)
זהות (פסיכולוגיה ) --ישראל.
קופרשלק ,מרינה -1987 ,מחבר .בחינת הקשר בין מכלול משתנים סוציו-אקונומיים על רמת
ההשכלה בארה"ב בחתך מגדרי וקבוצות אתניות שונות [ /משאב אלקטרוני]  /מרינה קופרשלק[ .
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002446964( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
חנוך  --הבטים כלכליים  --ארה"ב.
אתניות  --הבטים כלכליים  --ארה"ב.
קטוב חברתי  --הבטים כלכליים  --ארה"ב.
השגים למודיים  --הבטים כלכליים  --ארה"ב.
קבוצות אתניות  --ארה"ב.
הבדלי המינים בחנוך  --ארה"ב.

סלובודניק-חיוט ,טטינה -1986 ,מחבר .המקצב היומי האישי של הפרט והתמודדות עם מקור
קונפליקט עבודה-משפחה [משאב אלקטרוני]  /טטיאנה סלובודניק חיוט .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז ) 002446966( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לנהול.
המחזור היממתי  --הבטים פסיכולוגיים.
עבודה ומשפחה  --הבטים פסיכולוגיים.
עובדים  --נהול זמן.
שעות עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
רגשות וקוגניטיביות.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
עיפות  --הבטים פסיכולוגיים.
ערנות (פסיכולוגיה)
מלי ,מורן -1984 ,מחבר .בחינת התאמתם של קריטריונים אבחוניים למול תמות נרטיביות
בטיפול בחשיפה ממושכת ) (PEבהפרעת דחק פוסט טראומטית [משאב אלקטרוני]  /מורן מאלי.
[בחינת התאמתם של קריטריונים אבחוניים למול תמות נרטיביות בטפול בחשיפה ממשכת )(PE
בהפרעת דחק פוסט טראומטית [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
)002447004( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
חשיפה עצמית.
פסיכודיאגנוסטיקה.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --אבחון.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים  --טפול.
שרעבי-פרידמן ,נצן , 1987-מחבר .ההשפעה של משבר לעומת שגשוג ארגוני על העדפות מונהגים
ביחס למרחק מנהיגותי [משאב אלקטרוני]  /ניצן פרידמן[ .ההשפעה של משבר לעמת שגשוג
ארגוני על העדפות מנהגים ביחס למרחק מנהיגותי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ו )002447009( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
התנהגות ארגונית.
משברים פיננסיים  --הבטים פסיכולוגיים.
הצלחה בעסקים  --הבטים פסיכולוגיים.
מנהלים  --בחירה ומנוי.
בחירת עובדים  --הבטים פסיכולוגיים.
עובדים  --פסיכולוגיה.
עובדים ומעסיקים ,התמודדות.
נפל"א :נוער פועל לשיפור איכות החיים בשכונה [משאב אלקטרוני] [נפל"א :נער פועל לשפור
איכות החיים בשכונה [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל. (002447025 )2001 ,
מניעת פשיעה  --השתתפות נער.
מניעת פשיעה  --ישראל.

ענ"א :עסקים נגד אלימות [משאב אלקטרוני] תל אביב :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת
פשיעה בישראל)002447032( .2001 ,
אלימות במקומות עבודה  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
פיתוח מנהיגות נוער למחויבות אזרחית [משאב אלקטרוני] [פתוח מנהיגות נער למחיבות אזרחית
[משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל. 2000 ,
) (002447034
מנהיגות קהלתית.
מניעת פשיעה  --השתתפות נער.
מניעת פשיעה  --ישראל.
עברינות נער  --מניעה.
רכז מניעת אלימות ועבריינות בבתי ספר [משאב אלקטרוני] [רכז מניעת אלימות ועברינות בבתי
ספר [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל. 2001 ,
) (002447037
בתי ספר ,אלימות  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
שכונה בטוחה [משאב אלקטרוני]  :היערכות שכונתית למניעת פשיעה והיפגעויות .תל אביב :
מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל) , 2001. (002447038
ארגון קהלתי.
מניעת פשיעה  --השתתפות תושבים.
מניעת פשיעה  --ישראל.
פתרון "שתי מדינות לשני עמים"  -יהודים וערבים בישראל [משאב אלקטרוני]  :לזכרו של פרופ'
יוסף גינת ( / )1936-2009עורך מדעי :ראובן פדהצור .נתניה : S. Daniel Abraham center for
) strategic dialogue, 2010. (002447047
גנת ,יוסף
יחסי יהודים וערבים  --היסטוריה- -- 1993
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ערבים פלשתינאים  --פעילות פוליטית  --ישראל.
סולברג ,שאול מחבר .פסיכולוגיה של הילד והמתבגר[  :משאב אלקטרוני] מבוא לפסיכולוגיה
ההתפתחותית  /שאול סולברג .מהד' ב מתוקנת ומורחבת .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה עברית  :ידיעות אחרונות :ספרי חמד ,תשס"ז)002447052( .
פסיכולוגיה התפתחותית.
פסיכולוגיה של ילדים.
פסיכולוגיה של מתבגרים.

ראובני ,גדעון מחבר .לקרוא את גרמניה [משאב אלקטרוני]  :תרבות קריאה ותרבות צריכה
בגרמניה לפני  / 1933גדעון ראובני[ .לקרא את גרמניה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המרכז
להיסטוריה גרמנית ע"ש ר' קבנר ,האוניברסיטה העברית בירושלים על ידי הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס ,תשס"ז ) 2006. (002447064
ספרים וקריאה  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרים ,תעשיה ומסחר  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרות וחברה  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
גרמניה  --חיי הרוח  --המאה ה.20-
צרכנים ,התנהגות  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
צריכה (כלכלה)  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
חנה ארנדט בירושלים [ /משאב אלקטרוני]  /בעריכת :סטיבן א' אשהיים ; עריכה מדעית :מיכל
אלטבאואר -רודניק ; תרגום מאנגלית :יעקב גוטשלק ,אנאלו ורבין .ירושלים  :המרכז להיסטוריה
גרמנית ע"ש ר' קבנר ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,על ידי הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשס"ז) . (002447076
ארנדט ,חנה.
היסטוריה אוגוסטה ..הקיסרים האנטונינים [משאב אלקטרוני]  :הביוגרפיות של :לוקיוס
אייליוס ,אנטונינוס פיוס ,מרקוס אורליוס ,לוקיוס ורוס ,אווידיוס קסיוס ,קומודוס אנטונינוס,
הלוויוס פרטינקס ,דידיוס יוליאנוס  /תרגם מלטינית ,הוסיף מבוא והערות :דוד גולן .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ז )002447077( .2006
קיסרים  --רומי  --ביוגרפיה  --חבורים קדומים.
רומי  --היסטוריה  30 --לפנה"ס, 284-אימפריה.
דיויס ,עדיאלה -1979 ,מחבר .ייצוג השפה הגרמנית בזיקה לייצוג דמות הגרמני בסרטים
אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים [ 1945-1939משאב אלקטרוני]  /עדיאלה דיוויס[ .יצוג
השפה הגרמנית בזקה ליצוג דמות הגרמני בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 1945-
[ 1939משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002447102( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתרגום וחקר התרגום.
גרמנים בקולנוע.
קולנוע אמריקני.
גרמנית  --השפעה על אנגלית
רב לשוניות  --ארה"ב.
קולנוע  --ארה"ב  --היסטוריה  --המאה ה.20-
כהן ,צליל גת -1986 ,מחבר .נשים מזרחיות מהפריפריה במפגש עם תושבי המרכז :דימוי וזהות
[משאב אלקטרוני]  /צליל גת כהן[ .נשים מזרחיות מהפריפריה במפגש עם תושבי המרכז :דמוי
וזהות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002447106( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
תלות.
נשים ,עדות המזרח  --זהות.
נשים ,עדות המזרח  --פסיכולוגיה.
דמוי עצמי אצל נשים  --ישראל.
עמדות עדתיות  --ישראל.
עדתיות  --ישראל  --הבטים חברתיים.

אמיתון ,ענבל -1982 ,מחבר" .פנים וחוץ" :ניתוח סטרוקטורלי של טקס טיהור המשכן (ויקרא טז)
[משאב אלקטרוני]  /ענבל אמיתון"[ .פנים וחוץ" :נתוח סטרוקטורלי של טקס טהור המשכן
(ויקרא טז) [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002447109( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתנ"ך.
תנ"ך -- .ויקרא .פרק טז  -- --בקרת ופרשנות.
המשכן.
שטיגמן ,יצחק מחבר .מעצמאות לקדש [משאב אלקטרוני]  :חיל-האוויר בשנים / 1949-1956
יצחק שטייגמן[ .תל-אביב]  :משרד הבטחון ,תש"ן )002447112( .1990
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
מלחמת סיני -- 1956 ,מבצעים אויריים.
כהן ,נגה -1985 ,מחבר .תפקידי המורים בתהליך עיצוב זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים
בסיפורי החיים של סטודנטים לתארים מתקדמים [משאב אלקטרוני]  /נגה כהן[ .תפקידי המורים
בתהליך עצוב זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים בספורי החיים של סטודנטים לתארים
מתקדמים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002447113( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
מורים ותלמידים ,יחסים.
תלמידים ,הערכתם את המורים.
סטודנטים לתארים מתקדמים  --עמדות.
גֹרן ,יעל -1986 ,מחבר .הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים
לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי [משאב אלקטרוני]  /יעל
גורן[ .הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לארועים טראומטיים קודמים לחמרת
סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות ארוע טראומטי נוכחי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002447115( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --ישראל.
התמודדות עם לחץ נפשי  --ישראל.
טראומה נפשית  --חולים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תאונות דרכים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
טרוריזם  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
ארועים משני חיים --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.

אֹרן ,עטרה -1988 ,מחבר .קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה
באמצעות תכנית התערבות קוגניטיבית-התנהגותית מתווכת מחשב [משאב אלקטרוני]  /עטרה
אורן[ .קדום יכלת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבה באמצעות תכנית התערבות
קוגניטיבית-התנהגותית מתוכת מחשב [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,
תשע"ז )002447117( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תכניות התערבות.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
ילדים אוטיסטיים  --מצב חברתי.
ילדים בגיל הגן  --פסיכולוגיה.
ילדים בגיל הגן  --מצב חברתי.
רגשות אצל ילדים.
זהוי רגשות אצל ילדים.
תפיסה חברתית אצל ילדים.
הסתגלות חברתית אצל ילדים.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
פישוב-וטשטין ,אנה -1984 ,מחבר .הסכמת אני-אחר על התנהגות עזרה כפונקציה של ניהול רושם
והונאה עצמית [משאב אלקטרוני]  /אנה פישוב וטשטיין[ .הסכמת אני-אחר על התנהגות עזרה
כפונקציה של נהול רשם והונאה עצמית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז )002447119( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שאלוני דווח עצמי.
שאלוני אישיות.
דמוי עצמי  --מבדקים.
קבלה חברתית.
רציּות חברתית.
יצירת רשם (פסיכולוגיה)
עזרה לזולת.
שלום ,דני מחבר .מטוסי חיל האויר [משאב אלקטרוני]  :מהטייגר מות' עד הסופה  /דני שלום.
ראשון-לציון  :באויר ,פרסומי תעופה וחלל ,תשס"ו )002447132( .2005
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
מטוסים צבאיים  --ישראל.
שלום ,דני מחבר .כרעם ביום בהיר [משאב אלקטרוני]  :מבצע "מוקד"  :כך הושמדו חילות האויר
הערביים במלחמת ששת הימים  /דני שלום .ראשון לציון  :באויר  -פרסומי תעופה. 2002 ,
) (002447135
ישראל .צה"ל .חיל האויר
מלחמת ששת הימים  --מבצעים אויריים.

גורדון ,שמואל -1944 ,מחבר .שלושים שעות באוקטובר [משאב אלקטרוני]  :החלטות הרות גורל
על הפעלת חיל האוויר בתחילת מלחמת יום כיפור  /שמואל גורדון ; עריכה :דני דור ,יוסי קליין.
תל-אביב  :ספרית מעריב ,תשס"ח ) 2008. (002447145
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
מלחמת יום הכפורים --מבצעים אויריים.
נקדימון ,שלמה מחבר .תמוז בלהבות [משאב אלקטרוני]  :הפצצת הכור העיראקי  :סיפור המבצע
 /שלמה נקדימון .מהדורה חדשה ומעודכנת .ירושלים  :עידנים ,תשנ"ג )002447151( .1993
הפצצת הכור הגרעיני העיראקי.1981 ,
כורים גרעיניים  --עיראק.
ישראל  --מדיניות צבאית.
ישראל --יחסים  --עיראק.
עיראק  --יחסים  --ישראל.
כהן ,אליעזר (צ'יטה) מחבר .השמים אינם הגבול [משאב אלקטרוני]  :סיפורו של חיל האוויר
הישראלי  /אליעזר (צ'יטה) כהן .תל-אביב  :ספרית מעריב ,תש"ן ) 002447205( .1990
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
מלחמת ההתשה -- 1969-1970 ,מבצעים אויריים.
מלחמת הקוממיות  --מבצעים אויריים.
מלחמת יום הכפורים  --מבצעים אויריים.
מלחמת סיני -- 1956 ,מבצעים אויריים.
מלחמת ששת הימים  --מבצעים אויריים.
קגן ,בנימין מחבר .הם המריאו בעלטה [משאב אלקטרוני]  /בנימין קגן .תל-אביב  :דבר[ ,תש"ך]
()002447209
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
טיסי קרב  --ישראל  --ביוגרפיה.
טיסים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מטוסים צבאיים  --ישראל.
מלחמת הקוממיות  --מבצעים אויריים.
מלחמת הקוממיות  --מתנדבים מחוץ לארץ.
שחן ,אביגדור מחבר .חישול הכנפיים [משאב אלקטרוני]  /אביגדור שחן[ .חשול הכנפים [משאב
אלקטרוני]][ .תל-אביב]  :מערכות ,משרד הבטחון ,תשנ"א )002447212( .1991
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --היסטוריה.
פורמן ,גיורא מחבר .א"א :היה או לא היה [משאב אלקטרוני]  /גיורא פורמן[ .אלף אלף :היה או
לא היה [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002447214( .2004 ,
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --ספרת.
מלחמת ההתשה -- 1969-1970 ,מבצעים אויריים  --ספרת.

שפירא ,דני מחבר .לבד בשחקים [משאב אלקטרוני ] /דני שפירא עם דני שלום .אור יהודה :
ספרית מעריב ,תשנ"ד ) 002447215( .1994
שפירא ,דני
טיסי נסוי  --ישראל  --ביוגרפיה.
טיסי קרב  --ישראל  --ביוגרפיה.
צדיק ,שלום מחבר .מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים [משאב אלקטרוני]  /שלום
צדיק[ .מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הבינים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת מכון
ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ז )002447239( .]2017
בחירה חפשית ודטרמיניזם  --הבטים דתיים  --יהדות.
פילוסופיה יהודית  --ימי הבינים.
פילוסופים יהודיים.
יהודית ערבית ,ספרות.
תא-שמע ,ישראל מחבר .הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה [משאב אלקטרוני]
 :קורות ,אישים ושיטות  /ישראל מ' תא-שמע .מהד' ב מורחבת ומתוקנת ..ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ד)002447240( .-
פרשני התלמוד.
ראשונים (חכמי ההלכה)
סרוסי ,שרון שמעון מחבר .חידושי אגדות הש"ס [משאב אלקטרוני]  :הארות והערות בדברי רבינו
יוסף חיים ...בספריו בניהו ובן יהוידע על הש"ס  /שרון שמעון סרוסי[ .חדושי אגדות הש"ס
[משאב אלקטרוני]] .מהדורה שלישית ..עפולה  :סרוסי ,שרון שמעון ,תשע"ב)002447242( .
יוסף חיים בן אליהו ,מבגדאד ..בן יהוידע  --באורים
יוסף חיים בן אליהו ,מבגדאד ..בניהו  --באורים
תלמוד בבלי  -- --אגדות --באורים.
קסירר ,שלמה מחבר .מסיני ללשכת הגזית [משאב אלקטרוני]  :תורה שבעל פה במשנתם של
הרמב"ם והרמב"ן  /מאת שלמה קסירר ,שלמה גליקסברג[ .רמת גן]  :המכון הגבוה לתורה ע"ש
לודביג ואריקה יסלזון ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ח)002447244( .2007 ,
משה בן מימון  --השקפה על ההלכה.
משה בן נחמן  --השקפה על ההלכה.
ברויר ,יצחק.
תורה שבעל פה.
מדרשי הלכה.
סמכות ההלכה.
הלכה  --מתודולוגיה.
דרבנן.
חסידי אמות העולם.

שולב ,טלי -1966 ,מחבר .מז'אנר לאנטי-ז'אנר [משאב אלקטרוני]  :הדיאלקטיקה ככוח מניע
בשירי ערש ישראליים  /טלי שוואלב[ .מז'נר לאנטי-ז'נר [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002447314( .2016
אלתרמן ,נתן  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
שירי ערש ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
שירת ילדים עברית  --היסטוריה ובקרת.
דיאלקטיקה.
סופר-פורמן ,חגית מחבר .התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואית
בדרום (החלטת הממשלה [ )3708משאב אלקטרוני]  :דוח ראשון  /חגית סופר-פורמן ,יונתן אייל ,
סוזן חסן דאהר ,מוריה פרנקל[ .התכנית לקדום הצמיחה והפתוח הכלכליים של האוכלוסיה
הבדוית בדרום (החלטת הממשלה [ )3708משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-
ברוקדייל ,המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות ,תשע"ו . (002447316 )2016
בדוים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --נגב.
בדוים  --שרותים  --ישראל  --נגב.
בדוים  --ישראל  --נגב  --מצב כלכלי.
פרויקטים לפתוח כלכלי  --ישראל  --נגב.
אנדבלד ,מירי מחבר .הערך הכספי של עבודת עקרת הבית [משאב אלקטרוני]  /מירי אנדבלד ,אורן
הלר .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשע"ז )002447317( .2017
עקרות בית  --ישראל.
נשים  --ישראל  --מצב כלכלי.
איל ,יונתן ,מחבר .תכנית המנטורים  -ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות ("נתיב לעצמאות")
[משאב אלקטרוני]  :מחקר הערכה  /יונתן אייל ,ליטל ברלב ,דורי ריבקין[ .תכנית המנטורים -
לווי אישי לצעירים עם מגבלות ("נתיב לעצמאות") [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מאיירס-
ג’וינט-ברוקדייל ,המרכז לחקר מוגבלויות ,תשע"ו )002447318( .2016
צעירים מגבלים  --שרותים  --ישראל.
התמודדות בחיים ,מימניות  --למוד והוראה.
חונכות בשרותים חברתיים  --ישראל.
אוטונומיה (פסיכולוגיה)
צידון ,יואש מחבר .ביום בליל בערפל [משאב אלקטרוני]  /יואש צידון-צ'אטו .אור יהודה  :ספרית
מעריב ,תשנ"ה )002447321( .1995
צידון ,יואש.
ישראל .הכנסת  --ביוגרפיה.
חברי כנסת  --ביוגרפיה.
טיסי קרב  --ישראל  --ביוגרפיה.
רונן ,רן מחבר .נץ בשחקים [משאב אלקטרוני ] /רן רונן (פקר) ,עם דני שלום .תל-אביב  :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד. (002447322 )2002 ,
רונן ,רן
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --ביוגרפיה.
טיסי קרב  --ישראל  --ביוגרפיה.

דיטש ,מורן -1988 ,מחבר .דת וסיום סכסוכים פנים-מדינתיים אלימים[ 2014-1990 :משאב
אלקטרוני]  /מורן דיטש .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002447349( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למדעי המדינה.
דת ומדינה.
נהול סכסוכים.
אלימות פוליטית.
אלימות  --הבטים דתיים.
אלימות  --מניעה.
קטוב אתני.
מהפכות.
השמדת עם.
מזרחי ,יחזקאל ,רוקח מחבר .המדריך השלם לפרמקולוגיה [משאב אלקטרוני]  /יחזקאל מזרחי.
מהדורה חמישית ..תל אביב  :דיונון) 002447362( .2013 ,
רוקחות.
תרופות.
Pharmacology

חנין ,ג'ני , 1982-מחבר .בניית מודל רב ממדי של מוסריות [משאב אלקטרוני]  /מאת :ג'ני חנין .
[בנית מודל רב ממדי של מוסריות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
)002447404( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
מודלים ועצובם.
שפוט (אתיקה)
אתיקה  --הבטים פסיכולוגיים.
דתיות --הבטים פסיכולוגיים.
רוחניות  --הבטים פסיכולוגיים.
דת ואתיקה.
אמפתיה.
אשמה.
בושה.
ניגר ,מוטי מחבר .מוציאים לאור כמתווכי תרבות [משאב אלקטרוני]  :היסטוריה תרבותית של
מאה שנות הוצאה לאור בעברית בישראל ( / )2010-1910מוטי נייגר[ .מוציאים לאור כמתוכי
תרבות [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מן ,תשע"ז )002447422( .2017
מוציאים לאור והוצאה לאור --ישראל  --היסטוריה.
ספרים וקריאה  --ישראל.
ספרים וקריאה  --ישראל  --היסטוריה.

שורץ-אלטשולר ,תהלה מחבר .צנזורה וסודות ביטחוניים בעידן הדיגיטלי [משאב אלקטרוני] /
תהילה שוורץ אלטשולר ,גיא לוריא ; עריכת הטקסט :מיכאלה קלי ,תמר שקד[ .צנזורה וסודות
בטחוניים בעדן הדיגיטלי [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ו
) 002447433( .2016
צנזורה  --ישראל.
מידע בטחוני מסווג  --ישראל.
סודיות  --חק וחקיקה  --ישראל.
מדיה דיגיטלית  --ישראל.
חפש העתונות  --ישראל.
דוח ספריות הטכניון [משאב אלקטרוני]  :לשנים תשע"ד  -תשע"ה  /איסוף החומר :רויטל
סטרקוביץ'-עיני ; עריכה :תמר זקבך[ .חיפה]  :הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,ספריות הטכניון,
הספרייה המרכזית ע"ש אלישר[ ,תשע"ו] . (002447478 )2016
הטכניון .ספרית אלישר
כהן-סטרבצ'ינסקי ,פאולה מחבר .השתלבות בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה [משאב
אלקטרוני]  :מבט לפי מגדר ,מוצא ודור עלייה  /פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ,דגנית לוי ,וצ'סלב
קונסטנטינוב ,רות ברוך-קוברסקי ,ג'ק חביב .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז
אנגלברג לילדים ולנוער ,תשע"ז )002447523( .2017
עליה  --מחקרים בין תרבותיים.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --טמיעה תרבותית.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --מצב חברתי.
מתבגרים עולים (אתיופיה ) --שרותים.
תופעת הדה-לגיטימציה [משאב אלקטרוני]  :אתגרים ומענים  /עורכות :עינב יוגב וגליה
לינדנשטראוס .תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל אביב[ ,תשע"ז] .2017
()002447571
חרם ,משיכת השקעות וסנקציות (תנועה)
חרם (כלכלי ופוליטי)  --ישראל.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --דעת קהל.
חרם (כלכלי ופוליטי)  --ישראל  --דעת קהל זרה.
ישראל  --יחסי חוץ.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --הבטים כלכליים.
תעמולה אנטי ישראלית.
איזן ,אילן מחבר עורך .מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל [משאב אלקטרוני] :
מיפוי השטחים החקלאיים בישראל  /הכנת תוצרי המיפוי ,כתיבה ועריכת המסמך :אדר' אילן
אייזן ,אמיתי שטרן ,ד"ר לירון אמדור .בית דגן  :משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הרשות לתכנון
ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר ,האגף לתכנון ופיתוח הכפר[ ,תשע"ו] )002447572( .2015
חקלאות ומדינה  --ישראל.
פתוח כפרי  --ישראל.
חקלאות  --ישראל  --תכנון.

מבצע "צוק איתן" [משאב אלקטרוני]  :תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת עזה לפני
מבצע "צוק איתן" ובתחילתו  :ההתמודדות עם איום המנהרות  /מבקר המדינה ; [פתח דבר -
יוסף חיים שפירא ,שופט (בדימ') ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור] .ירושלים  :מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז . (002447576 )2017
מבצע צוק איתן.2014 ,
בקרת המדינה  --ישראל.
מנהרות  --ישראל --עזה (אזור).
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
ישראל  --פוליטיקה וממשל -- - -- 2013קבלת החלטות.
עזה (אזור)
ישראל  --הבטים אסטרטגיים.
ישראל  --מדיניות צבאית  --קבלת החלטות.
הקרן הקיימת לישראל [משאב אלקטרוני]  :פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל  /מבקר המדינה.
[הקרן הקימת לישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,
תשע"ז ) 002447580( .2017
הקרן הקימת לישראל  --בקרת.
בקרת המדינה  --ישראל.
הקרן הקימת לישראל  --היסטוריה.
סיוע המדינה לניצולי השואה [משאב אלקטרוני ] :דוח ביקורת מיוחד  /מבקר המדינה[ .סיוע
המדינה לנצולי השואה [משאב אלקטרוני ]].ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,
תשע"ז )002447581( .2017
נצולי שואה  --ישראל  --מצב כלכלי.
נצולי שואה  --ישראל  --מצב חברתי.
נצולי שואה --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --בקרת.
בקרת המדינה  --ישראל.
הכט ,עדו מחבר .עליית האיומים בעצימות בינונית והצורך בכוחות ממוכנים ניכרים בצה"ל
[משאב אלקטרוני]  /עדו הכט ואיתן שמיר[ .עלית האיומים בעצימות בינונית והצרך בכחות
ממכנים נכרים בצה"ל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים
אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ז] . (002447616 )2017
ישראל .צה"ל
דוקטרינה צבאית  --ישראל.
איומים  --ישראל.
לחמה אסימטרית  --ישראל.
עֹצמה אוירית  --ישראל.
ישראל  --מדיניות צבאית.

בליקוף ,מיכל מחבר .מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה [משאב אלקטרוני]  :מקורות ההכנסה של
הרשויות המקומיות הערביות  /כתיבה :מיכל בליקוף ,ספאא אגברייה ; עורכת :שירלי רקח.
[מגרעונות ותלות לאזון וצמיחה [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  -חיפה  :סיכוי ,העמותה לקידום
שוויון אזרחי ; אינג'אז -מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות[ ,תשע"ד] .2014
נצרת ) 002447617( :
שלטון מקומי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
שלטון מקומי  --הבטים סביבתיים  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
ישובים ערביים  --ישראל.
שלטון מרכזי ומקומי ,יחסים  --ישראל.
שרותים עירוניים  --ישראל.
שלטון מקומי ,תקציב  --ישראל.
ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות [משאב אלקטרוני] ( :מיגון פיזי ,התרעה ופינוי
אוכלוסייה)  /מבקר המדינה[ .ההערכות להגנת הערף מפני איום טילים ורקטות [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז ) 002447618( .2016
בקרת המדינה  --ישראל.
הגנה אזרחית  --ישראל.
מוכנות להגנה אזרחית  --ישראל.
פנוי אוכלוסיה  --ישראל.
אזרחים במלחמה  --ישראל.
ישראל  --מדיניות צבאית.
מצבי חרום ,נהול  --ישראל.
טילים (נשק)  --ישראל.
ישראל  --אמצעי הגנה.
שנאן ,אביגדור מחבר .תרגום ואגדה בו [משאב אלקטרוני]  :האגדה בתרגום התורה הארמי
המיוחס ליונתן בן עוזיאל  /אביגדור שנאן .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ג ) 002447628( .1993
תנ"ך -- .תורה -- .ארמית .
שימוש משטרת ישראל במכשיר שליטה חשמלי מסוג טייזר [משאב אלקטרוני]  :לפי סעיף ( 21א)
לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח [ 1958 -נוסח משולב]  :חוות דעת  /מבקר המדינה[ .שמוש משטרת
ישראל במכשיר שליטה חשמלי מסוג טיזר [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור ,תשע"ד )002447636( .2014
בקרת המדינה  --ישראל.
אקדחי הלם.
עכוב (שיטות משטרה)
משטרה ,אתיקה  --ישראל.
משטרה  --ישראל.
נשק לא קטלני.

זקוסקי ,שגיא -1980 ,מחבר .ה"חפצים האישיים "של נעמי שמר [משאב אלקטרוני]  :המרחב
המוזיקלי הפרטי בפזמוניה של "המשוררת הלאומית " /מאת :שגיא זקוסקי .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 002447651( .2016
שמר ,נעמי  --בקרת ופרשנות
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
שירים ,עברית  --ישראל  --נתוח והערכה (אמנותית)
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מלחינים  --ישראל.
נשים מלחינות  --ישראל.
גלבע ,עמוס מחבר" .ידיעות זהב" שלא הוחמצו [משאב אלקטרוני]  /עמוס גלבוע ; העורך :אפי
מלצר"[ .ידיעות זהב" שלא החמצו [משאב אלקטרוני]][ .רמת השרון]  :המרכז למורשת המודיעין,
המכון לחקר מודיעין ומדיניות ; אפי מלצר מחקר והוצאה לאור ,תשע"ו )002447696( .2016
טרוריזם  --ישראל  --היסטוריה.
מודיעין צבאי  --ישראל  --היסטוריה.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --היסטוריה.
שבויי מלחמה  --סוריה.
פדיון שבויים  --ישראל.
טל ,עינת -1972 ,מחבר .תוכנית "מצודות הספר[ "משאב אלקטרוני]  :ההתיישבות בציר הגבעות
מקום המדינה ועד  / 1967עינת טל[ .תכנית "מצודות הספר" [משאב אלקטרוני]] .חיפה  :קתדרת
חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה[ ,תשע"ו] )002447697( .2016
התישבות  --ישראל  --תכנון.
ישובי ספר  --ישראל  --תכנון.
ישובי ספר  --ישראל  --היסטוריה.
איפכא מסתברא [משאב אלקטרוני]  :סיכום סדנה בנושא ה"בקרה" וחשיבה מאתגרת  /עורך:
אפי מלצר[ .רמת השרון]  :המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר מודיעין ומדיניות ; אפי מלצר
מחקר והוצאה לאור ,תשע"ה . (002447700 )2015
תורת המלחמה  --ישראל.
מודיעין צבאי  --ישראל.
חשיבה בקרתית.
גבע ,ינון מחבר .עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית [משאב אלקטרוני]  :מודל חדש
לקידום צדק בעיר?  /ינון גבע וגלעד רוזן[  .עבודה קהלתית בתהליך התחדשות עירונית [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מחקרי פלורסהיימר ,המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשע"ז ) 2016. (002447711
שקום שכונות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
התנהגות מרחבית --ישראל.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל -- .ירושלים.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל . --חיפה.
מדיניות עירונית  --ישראל.
מדיניות עירונית  --ישראל  --ירושלים.
מדיניות עירונית  --ישראל  --חיפה.

עמית ,עידן מחבר .אתגרים בשמירה על חופי מחוז תל אביב [משאב אלקטרוני]  /כתיבה :עידן
עמית ,יעל זילברשטיין ; צילומים :יעל זילברשטיין ; אנגלית :ברק הרשקוביץ .תל אביב יפו :
החברה להגנת הטבע תל אביב-יפו והסביבה[ ,תשע"ו] )002447717( .2016
חופים --ישראל  --תל אביב.
נהול חופים  --ישראל  --תל אביב.
חופי ימים  --ישראל  --תל אביב.
מסטי-הזמי ,אילה -1985 ,מחבר .טראומטיזציה מכלי שני בקרב מטפלים בילדים נפגעי טראומה
מינית [משאב אלקטרוני]  /איילה מסטי הזמי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
()002447753
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
לחץ טראומתי משני.
פסיכותרפיסט וחולה.
פסיכותרפיסטים  --פסיכולוגיה.
פסיכותרפיסטים  --לחץ בעבודה.
ילדים נפגעי התעללות מינית  --טפול.
התעללות מינית בילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
אמרגי-יניב ,רתם -1983 ,מחבר" .השבטים הסונים בעראק ואתגר המדינה" [משאב אלקטרוני] /
רתם אמרגי-יניב"[ .השבטים הסונים בעיראק ואתגר המדינה" [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו . (002447757 )2016
חסין ,צדאם.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
סונים  --עיראק.
מעוטים דתיים  --עיראק.
מלחמת עיראק -- 2011-2003 ,הבטים חברתיים.
מלחמת עיראק -- 2011-2003 ,הבטים פוליטיים.
לאמיות  --עיראק.
עיראק  --היסטוריה  --המאה ה.21-
קטוב אתני  --עיראק.
שריקי ,מוריה -1984 ,מחבר .ההתהוות הספרותית של הפרק השמיני של תוספתא סוטה [משאב
אלקטרוני]  /מוריה שריקי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002447762( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתלמוד.
תוספתא -- .מסכת סוטה -- .פרק ח  -- --בקרת ופרשנות
וקנין ,משה -1981 ,מחבר .עמידות גנטית והשראת עמידות כנגד כשותית החסה על-ידי Bremia
[ lactucae :משאב אלקטרוני] מיקרוסקופיה ומנגנון  /מאת :משה ואקנין .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז ) 002447765( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
ברמיה לקטוקה.
כשותית ,מחלות.
חסה  --עמידות למחלות ולמזיקים.

דויטש ,ינון -1983 ,מחבר .אמנון מוזמביק  )(Oreochromis mossambicusגנוטוביוטי ככלי
למחקרים תזונתיים בדגים [משאב אלקטרוני]  /ינון דויטש .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002447769( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
אמנון מוזמביק  --מחקר.
דגים  --תזונה.
סניור ,בוריס מחבר .שמים חדשים [משאב אלקטרוני]  /בוריס סניור ; הקדמה מאת נשיא
המדינה עזר וייצמן .תל-אביב  :זמורה ביתן ,תשנ"ח )002447786( .1998
טיסים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מלחמת הקוממיות  --מבצעים אויריים.
מלחמת הקוממיות  --מתנדבים מחוץ לארץ.
שיף ,זאב מחבר .כנפיים מעל סואץ [משאב אלקטרוני ] :סיפור של חיל האוויר במלחמת ההתשה /
זאב שיף[ .כנפים מעל סואץ [משאב אלקטרוני ]].חיפה  :שקמונה)002447790( 1970. ,
ישראל .צה"ל .חיל האויר
מלחמת ההתשה , 1969-1970 --מבצעים אויריים.
חוקי ילדים נוער [משאב אלקטרוני]  :חוקים ,נהלים וחומרי עזר לעובדים בחינוך ילדים ונוער
בסיכון  /עריכה :סער הראל ,אילן שמש ,אילנה בוזגלו[ .חקי ילדים נער [משאב אלקטרוני]].
מהדורה שלישית[ ..ירושלים]  :גף הפרסומים ,משרד החינוך ,תשע"ז )002447797( .2017
ילדים בעיתיים  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
נער בעיתי  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם ילדים  --חק וחקיקה  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם נער  --חק וחקיקה  --ישראל.
זכיות הילד  --ישראל.
סלוק ,מרוה -1986 ,מחבר .השפעת חוסר אתגר על היכולת לשליטה עצמית [משאב אלקטרוני] /
מרווה סלוק[ .השפעת חסר אתגר על היכלת לשליטה עצמית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו . (002447799 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שליטה עצמית.
הנעה (פסיכולוגיה)
אישיות והנעה.
מאבק  --הבטים פסיכולוגיים.

סויד-גרינברג ,יפית -1982 ,מחבר .תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם
בני הגיל ,מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה [משאב אלקטרוני]  /יפית
סויד-גרינברג[ .תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל ,מדת
התוקפנות וסגנונות התרבות של בני עולים מאתיופיה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז . (002447801 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
התקשרות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
תוקפנות בגיל ההתבגרות --ישראל.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --יחסים במשפחה.
ילדים של עולים  --יחסים במשפחה.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --מצב חברתי.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --זהות.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --זהות עדתית.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
יהודי אתיופיה  --טמיעה תרבותית  --ישראל.
ילדים של עולים --פסיכולוגיה.
קוסובסקי-גלסמן ,נעה -1984 ,מחבר .בדיקת ההשפעה של שימוש המשלב בין טכניקות
קוגניטיביות לטכניקות חוויתיות בסכמה תרפיה על מטופלים הסובלים מהפרעת אישיות
המנעותית [משאב אלקטרוני]  /נועה קוסובסקי-גלסמן[ .בדיקת ההשפעה של שמוש המשלב בין
טכניקות קוגניטיביות לטכניקות חויתיות בסכמה תרפיה על מטפלים הסובלים מהפרעת אישיות
המנעותית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002447817( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
סכמה תרפיה.
הערכת התנהגות.
רגשות וקוגניטיביות.
אישיות ורגשות.
תרפיה קוגניטיבית.
תרפיה התנהגותית.
חויות  --הבטים פסיכולוגיים.
עבוד מידע אנושי  --הבטים פסיכולוגיים.
הפרעת אישיות המנעותית.
הפרעת אישיות המנעותית  --חולים.
M.D.3יצח.שפ תש"ס
יצחקי ,משה -1982 ,מחבר .שפת  C :נושאים מתקדמים ומולטימדיה  /משה יצחקי ; עריכה
ועיצוב :שרה עמיהוד ,טליה טופז .הרצליה  :הוד עמי לספרי מחשבים)002446412( .2000 ,
שפת תכנות מחשבים, C.
מערכות מולטימדיה.
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

E344.0327חקי.יל תשע"ז
חוקי ילדים נוער  :חוקים ,נהלים וחומרי עזר לעובדים בחינוך ילדים ונוער בסיכון  /עריכה :סער
הראל ,אילן שמש ,אילנה בוזגלו[ .חקי ילדים נער] .מהדורה שלישית[ ..ירושלים]  :גף הפרסומים,
משרד החינוך ,תשע"ז )002447199( .2017
ילדים בעיתיים  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
נער בעיתי  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם ילדים  --חק וחקיקה  --ישראל.
עבודה סוציאלית עם נער  --חק וחקיקה  --ישראל.
זכיות הילד --ישראל.
ספרייה :
Education

005.7565קדם.אס תש"ע
קדם ,רם מחבר . SQLלמתחילים  :תחקור ועיבוד נתונים  :גרסת  SQL Server /נכתב ע"י רם
קדם ;עריכה טכנית :אלעד פלג[ .רמת גן]  :רם קדם)002446425( .2010 ,
שפת תכנות מחשבים, SQL.
נהול בסיסי נתונים.
בסיסי נתונים טבלאיים.
מחשוב לקוח/שרת.
ספרייה :
Information Science

150.195בור.פר תשע"ז
בורשטין ,ז'ן ז'רר מחבר .פרשת השבוע בראי הפסיכואנליזה  /ז'אן-ז'ראר בורשטיין ; תרגום
מצרפתית :יואב לוי .תל אביב  :אדרא ,תשע"ז ) 002446030( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --בקרת ופרשנות.
פסיכולוגיה בתנ"ך.
פסיכואנליזה ודת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

150.195גוב.מק תשע"ז
גוברין ,ענר מחבר .המוקסמים והמוטרדים  :דימויי הידע של הפסיכואנליזה  /ענר גוברין .
[המקסמים והמטרדים] .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז ) 002446588( .2017
פסיכואנליזה.
פסיכואנליזה  --פילוסופיה.
ספרייה :
Philosophy

150.195לקן(הרא )תשע"ו
הראל ,אסתר -1950 ,מחבר .האם הסובייקט של לאקאן הוא ה -daseinשל היידגר ? /אסתר
הראל[ .האם הסוביקט של לקן הוא ה -daseinשל הידגר?] .תשע"ו ) 002446868( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
לקן ,ז'ק  --בקרת ופרשנות.
הידגר ,מרטין  --בקרת ופרשנות.
סוביקט (פילוסופיה)
ספרייה :
Philosophy

150.195קוה.הש תשע"ה
קוהוט ,הינץ מחבר .השבתו של העצמי  /היינץ קוהוט ; הקדמה ועריכה מדעית :דוד קיטרון ;
תרגום מאנגלית :צילי זוננס ואלדד אידן[ .תל אביב]  :תולעת ספרים [ :תשע"ה] .2014
()002445249
פסיכולוגיה של העצמי.
פסיכואנליזה.
נרקיסיזם.
תסביך אדיפוס.
ספרייה :
Social Sciences

150.1954לח.מקו תשע"ז
לח ,אילנה -1971 ,מחבר .מקורות הרוע בנפש האדם  :קריאה יונגיאנית של מיתולוגיות בריאת
העולם  /אילנה לח ; ערכה :נעמי כרמל ; פתח דבר מאת תמר קרון[ .מקורות הרע בנפש האדם].
ירושלים  :כרמל ,תשע"ז )002446524( .2017
טוב ורע.
תת-הכרה.
פילוסופיה של הנפש.
פסיכולוגיה יונגינית.
בריאת העולם  --מיתולוגיה.
ספרייה :
Philosophy

153קנר.חי תשע"ז
קנריק ,דגלס ט מחבר .החיה הרציונלית  :כיצד הפכה אותנו האבולוציה לחכמים יותר ממה שאנו
חושבים  /דאגלס ט' קנריק ,ולאדס גרישקביצ'וס ; מאנגלית :יעל ענבר .תל-אביב  :מטר ,תשע"ז
)002446085( .2017
פסיכולוגיה אבולוציונית.
קבלת החלטות.
חשיבה הגיונית (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Education

153.35שקר.קש תשל"ו
שקרוב ,רחמים מחבר .הקשר בין רמת היצירתיות הקוגניטיבית של ילדים ומתבגרים לבין מידת
הליברליות בהזדהות המינית של הוריהם  /רחמים שקרוב[ .הקשר בין רמת היצירתיות
הקוגניטיבית של ילדים ומתבגרים לבין מדת הליברליות בהזדהות המינית של הוריהם][ .תשל"ו]
)002446733( .1976
יצירתיות אצל ילדים.
יצירתיות בגיל ההתבגרות.
חשיבה יצירתית.
הורים ,השפעה.
תפקידי המינים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

153.4אנק.בט תשל"ז
אנקורי ,עדית מחבר .בטוי של מבנים קוגניטיביים בתחום הקונצפטואלי ,בתחום השפוט המוסרי
ובתחום תפיסת הזולת  /עדית אנקורי[ .תשל"ז] ) 002446769( .1976
קוגניטיביות.
משגים ,למידה.
שפוט (אתיקה)
תפיסה חברתית  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

153.8סלו.הש תשע"ו
סלוק ,מרוה -1986 ,מחבר .השפעת חוסר אתגר על היכולת לשליטה עצמית  /מרווה סלוק.
[השפעת חסר אתגר על היכלת לשליטה עצמית] .תשע"ו )002446773( .2016
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שליטה עצמית.
הנעה (פסיכולוגיה)
אישיות והנעה.
מאבק  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

155.232ניס.זה תשע"ז
ניסן ,מרדכי 1934 ,מחבר .זהות מוסרית  :פרקים בפסיכולוגיה של המוסר והערכים  /מרדכי ניסן
; עורך :אבי כצמן[ .ירושלים]  :מנדל  -קרן ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל ; [מושב בן-שמן] :
כתר[ ,תשע"ז )002446468( .]2017
אתיקה אבולוציונית.
התפתחות מוסרית.
ערכים  --הבטים פסיכולוגיים.
טוב ורע  --הבטים פסיכולוגיים.
זהות (פסיכולוגיה)
שפוט (אתיקה)
ספרייה :
Education

155.28פיש.הס תשע"ז
פישוב-וטשטין ,אנה -1984 ,מחבר .הסכמת אני-אחר על התנהגות עזרה כפונקציה של ניהול רושם
והונאה עצמית  /אנה פישוב וטשטיין[ .הסכמת אני-אחר על התנהגות עזרה כפונקציה של נהול
רשם והונאה עצמית] .תשע"ז )002445803( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שאלוני דווח עצמי.
שאלוני אישיות.
דמוי עצמי  --מבדקים.
קבלה חברתית.
רציּות חברתית.
יצירת רשם (פסיכולוגיה)
עזרה לזולת.
ספרייה :
Psychology

155.413ליט.הר תשל"ו
ליטן-אנזנברג ,מיכל מחבר .הרחבת המובן והשפעותיה על יכלת המיון ,היצירתיות והסקרנות
אצל ילדים  /מיכל ליטן-אנזנברג)002447036( .1976 .
משמעות (פסיכולוגיה)
קטגוריזציה (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
יצירתיות אצל ילדים.
סקרנות אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.424ארל.קש תשל"ז
ארליך ,חדוה ,פסיכולוגית מחבר .הקשר בין תגובתיות אוטונומית דיפרנציאלית לבין דיפרנציציה
קוגניטיבית אצל ילדים בני  / 8 -חדוה ארליך[ .הקשר בין תגובתיות אוטונומית דיפרנציאלית לבין
דיפרנציאציה קוגניטיבית אצל ילדים בני ]. 8תשל"ז )002447189( .1977
קוגניטיביות אצל ילדים.
אוטונומיה אצל ילדים.
פסיכופיסיולוגיה.
זהוי אותות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Psychology

155.4512בר-און.קש תשל"ז
בר-און ,רחל מחבר< .ה>>קשר בין דימוי עצמי של ילדים לקויי שמיעה ועמדותיהם כלפי הליקוי
לבין רמת ההסתגלות שלהם  /רחל בר-און<[ .ה>>קשר בין דמוי עצמי של ילדים לקויי שמיעה
ועמדותיהם כלפי הלקוי לבין רמת ההסתגלות שלהם[ ].תשל"ז] )002446791( .1976
דמוי עצמי אצל ילדים.
ילדים לקויי שמיעה  --פסיכולוגיה.
ילדים לקויי שמיעה  --עמדות.
הסתגלות (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.452להט.יח תשל"ז
להט ,יהודית מחבר .היחס בין עמדות הורים ומורים כלפי הילד המפגר לבין הסתגלותו החברתית
והאקדמית  /יהודית להט[ .תשל"ז] )002446796( .1976
הורים לילדים מגבלים בשכלם --עמדות.
מורים לילדים מגבלים בשכלם  --עמדות.
ילדים מגבלים בשכלם  --דעת קהל.
הסתגלות חברתית אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

155.5עז.קשר תשס"ב
ֹעז ,צבר מחבר .הקשר שבין התפתחות מושג העצמי של מתבגר וייצוגי מערכת היחסים שלהם עם
הוריהם  /מאת :צבר עוז[ .הקשר שבין התפתחות משג העצמי של מתבגר ויצוגי מערכת היחסים
שלהם עם הוריהם])002446633( .2002 .
דמוי עצמי בגיל ההתבגרות.
הורים ומתבגרים.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
התקשרות (פסיכולוגיה )בגיל ההתבגרות.
התקשרות (פסיכולוגיה)  --מחקרים לארך זמן.
מתבגרים  --ישראל --קבוצים  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

155.6453אכמ.אפ תשל"ו
אכמון ,יהודית מחבר .איפיון ה"עקרות הפסיכוגניות" כמבטאות קונפליקט ותגובת סטרס לגבי
הריון ,לידה ואמהות  /יהודית אכמון[ .אפיון ה"עקרות הפסיכוגניות" כמבטאות קונפליקט
ותגובת סטרס לגבי הריון ,לדה ואמהות])002446917( .]?1976[ .
עקרות נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
הריון  --הבטים פסיכולוגיים.
לדה  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
התמודדות נשים עם לחץ נפשי.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
קונפליקט (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Psychology

158.2בן-יהו.דפ תשל"ז
בן-יהוידע ,ערה מחבר .דפוסי התחברות וחיפוש אינפורמציה במשבר אישי  /ערה בן-יהוידע.
[דפוסי התחברות וחפוש אינפורמציה במשבר אישי][ .תשל"ז] ) 002446843( .1976
התחברות (פסיכולוגיה)
התבודדות  --הבטים פסיכולוגיים.
נהול משברים  --הבטים פסיכולוגיים.
יולדות  --פסיכולוגיה.
מוקד שליטה.
חרדה אצל נשים.
מידע ,דליה.
פגים.
ספרייה :
Psychology

158.7חומ.מר תשל"ג
חומסקי ,יואל מחבר .מרכזיות תפקיד העבודה של גברים עירוניים בישראל -המושג וקובעיו :
פיתוח מודל ואימותו  /חומסקי יואל[ .מרכזיות תפקיד העבודה של גברים עירוניים בישראל -
המשג וקובעיו] .תשל"ג )002447108( .1973
עבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
ספוק בעבודה  --הבטים פסיכולוגיים.
עירונים  --ישראל  --פסיכולוגיה
גברים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

210.1שכט.פע תשע"ו
שכטר ,רבקה מחבר .פענוח אניגמת השפה  /רבקה שכטר .ירושלים  :כרמל ,תשע"ו .2016
() 002429065
עץ החיים.
לשון ושפות  --פילוסופיה.
לשון ושפות  --הבטים דתיים.
גן עדן (ספר בראשית)  --פילוסופיה.
מהפכות  --פילוסופיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

270.1ניר.נצ תשע"ז
ניר ,רבקה מחבר .הנצרות הקדומה  :שלוש המאות הראשונות  /רבקה ניר ; ערכה :טובה צורף ;
מתרגמים :עדי סבנייה  -מצרפתית ,אהוד תגרי  -מאנגלית ,איליריה גדה-קוטו -מלטינית.
מהדורה מתוקנת ..רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה) 002446178( .2017 ,
ישו ,הנוצרי
פאולוס.
נצרות ,ספרות קדומה  --היסטוריה ובקרת.
היסטוריה של הכנסיה  ,600-30 --הכנסיה הפרימיטיבית והקדומה.
נצרות  --מוצא.
נצרות ודתות אחרות  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

291.4טוב.בק תשס"ג
טובלי ,שי מחבר .בוקר טוב עולם  20 :מורים רוחניים גדולים על החיים ועל הארה  /שי טובלי ;
יועץ ועורך :יואב זאבי[ .בקר טוב עולם] .תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד.2003 ,
()002446631
הגשמה עצמית  --מדריכים.
הגשמה עצמית --הבטים דתיים.
ביוגרפיה רוחנית.
חיים רוחניים.
רוחניות.
התמודדות בחיים ,מימניות  --מדריכים.
ספרייה :
Philosophy

303.49צזנ.שו תשע"ז
צזנה ,רועי מחבר .השולטים בעתיד  :הון-שלטון ,טכנולוגיה ,תקווה  /רועי צזנה .פארק תעשיות
חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ) 002447450( .]2017
המאה ה -- 21-תחזיות.
חזוי טכנולוגי.
נבוי חברתי.
שנוי חברתי.
השתתפות פוליטית.
מנהיגות פוליטית.
עסקים ופוליטיקה.
הון.
צנעת הפרט.
עֹצמה (מדעי החברה)
חדושים טכנולוגיים  --הבטים חברתיים  --חזוי.
חדושים טכנולוגיים  --הבטים פוליטיים  --חזוי.
בינה מלאכותית.
ספרייה :
Information Science

322.1דיט.דת תשע"ז
דיטש ,מורן -1988 ,מחבר .דת וסיום סכסוכים פנים-מדינתיים אלימים : 2014-1990 /מורן
דיטש .תשע"ז )002446886( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למדעי המדינה.
דת ומדינה.
נהול סכסוכים.
אלימות פוליטית.
אלימות  --הבטים דתיים.
אלימות  --מניעה.
קטוב אתני.
מהפכות.
השמדת עם.
ספרייה :
Social Sciences

332.640973לפב.זכ תשס"ג
לפבר ,אדוין .זכרונותיו של סוחר מניות מוול-סטריט  /אדווין לפבר ; מאנגלית :עמוס כרמל ;
ייעוץ ועריכה :יצחק גילעם[ .תל אביב]  :דניאלה די-נור)002447376( .1993 ,
לפבר ,אדוין.
הבורסה לנירות ערך בניו יורק.
ספקולציה.
ספרייה :
Economics

338.04092ונס.אי תשע"ו
ונס ,אשלי מחבר .אילון מאסק  :היזם הנועז המעצב את עתידנו מייסדם של Paypal, Spacex,
 / Teslaאשלי ואנס ; מאנגלית :כנרת היגינס-דוידי ; עריכת התרגום :הלית ינאי-לוינזון[ .אילון
מסק] .תל אביב  :מטר ,תשע"ו )002446279( .2016
מסק ,אילון-1971 ,
אנשי עסקים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
אנשי עסקים  --דרום אפריקה  --ביוגרפיה.
יזמּות.
יזמּות  --ארה"ב.
ממציאים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
חדושים טכנולוגיים  --הבטים כלכליים.
ספרייה :
Economics

364.153ברא.מש תשע"ז
בראלי-פישמן ,חגית -1984 ,מחבר .משני צדי המתרס  -מטפל מול מטופל :מה נתפס כיעיל בקשר
הטיפולי עם עברייני מין?  /חגית בראלי פישמן[ .משני צדי המתרס  -מטפל מול מטפל :מה נתפס
כיעיל בקשר הטפולי עם עבריני מין?] .תשע"ז ) 002446952( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
פסיכותרפיסט וחולה.
ברית טפולית.
פסיכותרפיסטים  --עמדות.
עבריני מין  --עמדות.
עבריני מין  --טפול  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

364.36לבנ.תו תשל"ו
לבנבירט ,רחל מחבר .תוקפנות על רמות התנהגות שונות וכיווניה אצל נערות עברייניות  /רחל
לבנבירט[ .תוקפנות על רמות התנהגות שונות וכווניה אצל נערות עבריניות] .תשל"ו .1976
()002446731
תוקפנות בגיל ההתבגרות.
התנהגות של מתבגרים.
התנהגות עברינית.
עבריניות צעירות  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

370.114חני.בנ תשע"ו
חנין ,ג'ני -1982 ,מחבר .בניית מודל רב ממדי של מוסריות  /מאת :ג'ני חנין[ .בנית מודל רב ממדי
של מוסריות] .תשע"ו )002446782( .2016
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
מודלים ועצובם.
שפוט (אתיקה)
אתיקה  --הבטים פסיכולוגיים.
דתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רוחניות --הבטים פסיכולוגיים.
דת ואתיקה.
אמפתיה.
אשמה.
בושה.
ספרייה :
Education

370.115נוס.לא תשע"ז
נוסבאום ,מרתה קרבן מחבר .לא למטרות רווח  :מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח  /מרתה
נוסבאום ; תרגם מאנגלית :שירן בק[ .לא למטרות רוח][ .תל אביב ] :מכון מופ"ת ,בית ספר
למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות[ ; בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ;
[תל אביב]  :סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות[ ,תשע"ז .]2017
()002447074
חנוך הומניסטי  --פילוסופיה.
דמוקרטיה וחנוך.
ספרייה :
Education

371.1023כהן.תפ תשע"ו
כהן ,נגה , 1985-מחבר .תפקידי המורים בתהליך עיצוב זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים
בסיפורי החיים של סטודנטים לתארים מתקדמים  /נגה כהן[ .תפקידי המורים בתהליך עצוב
זהותם של מתבגרים כפי שהם משתקפים בספורי החיים של סטודנטים לתארים מתקדמים].
תשע"ו . (002445875 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
מורים ותלמידים ,יחסים.
תלמידים ,הערכתם את המורים.
סטודנטים לתארים מתקדמים  --עמדות.
ספרייה :
Education

371.192רוג.מע תשע"ה
רוגל ,ענר מחבר .מעורבות והתערבות הורים בבית הספר  :האפקט על האקלים הבית-ספרי
וההישגים הלימודיים במתמטיקה של תלמידי כיתה ה  /מאת ענר רוגל[ .מערבות והתערבות
הורים בבית הספר][ .תשע"ה] )002446334( .2015
חנוך  --השתתפות הורים.
הורים ,השפעה.
כתה ה (חנוך)
מתמטיקה  --למוד והוראה (יסודי)
בתי ספר יסודיים ,אוירה.
השגים למודיים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

371.33אדם.הל תשע"ז
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי  :ספר הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש
צ'ייס  :יח-יט בשבט תשע"ז 15-14 ,בפברואר  / 2017עורכים :יורם עשת-אלקלעי [ו 5-אחרים].
[האדם הלומד בעדן הטכנולוגי][ .רעננה]  :האוניברסיטה הפתוחה ,המרכז לחקר חדשנות
בטכנולוגיות למידה[ ,תשע"ז )002446332( .]2017
מידע ,טכנולוגיה.
עבודה קבוצתית בחנוך.
הוראה בסיוע מחשבים.
הוראה באינטרנט.
הוראה ,נהול באמצעות מחשבים.
אינטרנט בחנוך.
טכנולוגיה חנוכית.
חדושים טכנולוגיים.
חנוך  --עבוד נתונים.
Information technology -- Congresses.
Computer-assisted instruction -- Congresses.
Web-based instruction -- Congresses.
Computer managed instruction -- Congresses.
Internet in education -- Congresses.
Technological innovations.
ספרייה :
Education

540.711דני.עו תשע"ז
דניסטון ,קתרין מחבר .עולם הכימיה  /קתרין דניסטון ,ג'וזף טופינג ,קים וודראם ,רוברט קארט ;
צוות הפיתוח :עריכה מדעית :ד"ר חוה גל ,ד"ר דורותה צ'רקי ; תרגום :אורי שגיא ; עריכה:
חמוטל לרנר .מהדורה שמינית ..רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה[ ,תשע"ז )002441665( .]2017
כימיה  --למוד והוראה (גבה)
ספרייה :
Chemistry

541.3פרו.כי תשכ"ב
פרוינד ,חיים מחבר .כימיה פיסיקלית וכללית  /ח .פרוינד .מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת..
חולון  :המחבר ,תשכ"ב )002447466( .1962
כימיה פיסיקלית ותאורטית.
הטבלה המחזורית.
יסודות כימיים.
כימיה  --למוד והוראה (תיכוני)
ספרייה :
Chemistry

574דויטש 2016
דויטש ,ינון , 1983-מחבר .אמנון מוזמביק ) (Oreochromis mossambicusגנוטוביוטי ככלי
למחקרים תזונתיים בדגים  /ינון דויטש .תשע"ז )002447459( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
אמנון מוזמביק  --מחקר.
דגים  --תזונה.
ספרייה :
Life Sciences

574וקנין 2016
וקנין ,משה , 1981-מחבר .עמידות גנטית והשראת עמידות כנגד כשותית החסה על-ידי Bremia
lactucae :מיקרוסקופיה ומנגנון  /מאת :משה ואקנין .תשע"ז )002447520( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
ברמיה לקטוקה.
כשותית ,מחלות.
חסה  --עמידות למחלות ולמזיקים.
ספרייה :
Life Sciences

615.1מזר.מד תשע"ג
מזרחי ,יחזקאל ,רוקח מחבר .המדריך השלם לפרמקולוגיה  /יחזקאל מזרחי .מהדורה חמישית..
תל אביב  :דיונון. (002447366 )2013 ,
רוקחות.
תרופות.
Pharmacology
ספרייה :
Medicine

616.07572יעק.הש תשל"ז
יעקבי ,רבקה מחבר .השפעת הכנה מוקדמת על תגובת ילדים בשעת ביצוע בדיקות רנטגן
ולאחריהן  /רבקה יעקובי[ .השפעת הכנה מקדמת על תגובת ילדים בשעת בצוע בדיקות רנטגן
ולאחריהן][ .תשל"ז] )002446945( .1976
אבחון ,רדיוסקופי  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים חולים  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Psychology

616.8521מסט.טר תשע"ז
מסטי-הזמי ,אילה -1985 ,מחבר .טראומטיזציה מכלי שני בקרב מטפלים בילדים נפגעי טראומה
מינית  /איילה מסטי הזמי .תשע"ז )002446872( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
לחץ טראומתי משני.
פסיכותרפיסט וחולה.
פסיכותרפיסטים  --פסיכולוגיה.
פסיכותרפיסטים  --לחץ בעבודה.
ילדים נפגעי התעללות מינית  --טפול.
התעללות מינית בילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

616.853מינ.הש תשל"ז
מינץ ,מתי מחבר .השפעת הרסים סובתלמים על האאג והפוטנציאלים המעוררים בקליפת המוח
של חולדות  /מוגשת על ידי מתי מינץ[ .השפעת הרסים סובתלמים על האאג והפוטנציאלים
המעוררים בקלפת המח של חלדות][ .תשל"ז] )002447024( .1977
התקפי נתוק  --בעלי חיים.
אלקטרואנצפלוגרפיה.
פוטנציאל קשור בארוע (אלקטרופיסיולוגיה)
חלדות  --נסויים  --מחקר.
ספרייה :
Psychology

616.99449ארז-הי.מב תשע"ה
ארזי-הירשברגר ,נעמה -1972 ,מחבר .מבט אורכי על תהליך הצמיחה הפוסט טראומטית בעקבות
אבחנה של סרטן שד  /מאת :נעמה הירשברגר[ .מבט ארכי על תהליך הצמיחה הפוסט טראומטית
בעקבות אבחנה של סרטן שד] .תשע"ה )002446877( .2015
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
בשלות (פסיכולוגיה)
התמודדות נשים עם לחץ נפשי.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים --פסיכולוגיה.
שד  --סרטן  --חולים  --פסיכולוגיה.
שד  --סרטן  --הבטים פסיכולוגיים.
סרטן אצל נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Psychology

618.9263אור.הר תשל"ו
אורון ,סילביאן מחבר .הרטבת לילה והתניה  /סילביאן אורון .תשל"ו . (002446784 )1976
הרטבה לילית.
תגובה מתנית.
ספרייה :
Psychology

618.9285882ארן.קד תשע"ז
אֹרן ,עטרה -1988 ,מחבר .קידום יכולת פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבוה
באמצעות תכנית התערבות קוגניטיבית-התנהגותית מתווכת מחשב  /עטרה אורן[ .קדום יכלת
פרו-חברתית של ילדי גן עם אוטיזם בתפקוד גבה באמצעות תכנית התערבות קוגניטיבית-
התנהגותית מתוכת מחשב] .תשע"ז )002445845( .2016
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
תכניות התערבות.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
ילדים אוטיסטיים  --מצב חברתי.
ילדים בגיל הגן  --פסיכולוגיה.
ילדים בגיל הגן  --מצב חברתי.
רגשות אצל ילדים.
זהוי רגשות אצל ילדים.
תפיסה חברתית אצל ילדים.
הסתגלות חברתית אצל ילדים.
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
ספרייה :
Education

618.928589צרפ.הש תשע"ו
צרפתי ,סמדר דדו -1971 ,מחבר .השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת
multitaskingבקרב ילדים עם  ADHD /סמדר דדו צרפתי[ .השפעת אמון לשפור תפקודים
נהוליים בבצוע מטלת  multitaskingבקרב ילדים עם  ADHD].תשע"ו . (002446948 )2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ִאמון (חנוך)
תפקודים נהוליים (נוירופסיכולוגיה)
בצוע  --הבטים פסיכולוגיים.
בצוע אצל ילדים.
היפראקטיביות והפרעות קשב  --חולים  --פסיכולוגיה.
ילדים היפראקטיביים  --שנוי התנהגות.
ילדים עם הפרעות קשב  --שנוי התנהגות.
ספרייה :
Education

759.4פיס(זלמ )תשע"ו
זלמן ,בן ציון -1942 ,מחבר .לאסוף את פיסארו  /בן ציון זלמן ; עורכת :לאה רוס[ .לאסף את
פיסרו][ .ישראל]  :בן ציון זלמן)002432531( .2016 ,
פיסרו ,קמי --אספים אמנותיים.
זלמן ,בן ציון-1942 ,
אמנות  --אספנים ואספנות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

791.4331דיו.יצ תשע"ז
דיויס ,עדיאלה -1979 ,מחבר .ייצוג השפה הגרמנית בזיקה לייצוג דמות הגרמני בסרטים
אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים  / 1945-1939עדיאלה דיוויס[ .יצוג השפה הגרמנית בזקה
ליצוג דמות הגרמני בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 1945-1939].תשע"ז .2016
()002446379
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתרגום וחקר התרגום.
גרמנים בקולנוע.
קולנוע אמריקני.
גרמנית  --השפעה על אנגלית
רב לשוניות  --ארה"ב.
קולנוע  --ארה"ב  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Translation

818.5אבי.כנ תש"ע
אבי ,אדוארד , 1927-1989מחבר .כנופיית המקלות בגלגלים  /אדוארד אבי ; תירגם מאנגלית:
מתן קמינר[ .כנופית המקלות בגלגלים] .תל-אביב  :בבל ,תש"ע ) 002445381( .2010ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5אול.קר תשע"ז
אולדס ,שרון מחבר .קרקעית חיינו  :מבחר שירים  /שרון אולדס ; בחרה ותירגמה מאנגלית:
שירה סתיו .תל-אביב  :הליקון ; רמת גן  :עילמור[ ,תשע"ז] ) 002446508( .2017ספרייה :
Literature

818.5סימ.נע תשע"א
סימונס ,פאולינה מחבר .הנערה מכיכר טיימס  :סיפור על אהבה ושקרים ,חיים ומוות  /פאולינה
סיימונס ; מאנגלית :נורית לוינסון[ .הנערה מככר טימס] .מושב בן-שמן  :מודן.2011 ,
() 002446371ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5קרד.מש תשס"א
קרד ,אורסון סקוט מחבר .המשחק של אנדר  /אורסון סקוט קארד ; תרגום :בועז וייס .מהדורה
שלישית (עריכה מחודשת) ..ת"א  :אופוס) 002446605( .2001 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.6בור.כר תשס"ז
בורצ'רד ,ברנדון מחבר .כרטיס הזהב לחיים  /ברנדון בורצ'רד ; מאנגלית :דרורה בלישה ; עורכת:
ענת לויט .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002446556( 2007. ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.6פצ'ט.בל תשס"ד
פצ'ט ,אן מחבר .בל קנטו  /אן פאצ'ט ; מאנגלית :שרון פרמינגר ; עורכת :ריקי אופיר .תל-אביב :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002445601( .2004 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.8דיק.מו תשע"ז
דיקנס ,צ'רלס מחבר .כתבים מן העיזבון של מועדון הפיקוויקים  /צ'ארלס דיקנס; תרגמה
מאנגלית :דפנה רוזנבליט; אחרית דבר :לאונה טוקר .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז 002445551( .2017
)ספרייה :
Literature

828.91ג'ימ.מו תשס"ג
ג'ימס ,פ .ד מחבר .מוות בשורות הכנסייה  :רומן מתח נהדר עם הבלש האהוב אדם דלגליש  /פי-
די ג'יימס ; מאנגלית :דפנה לוי[ .מות בשורות הכנסיה] .אור יהודה  :זמורה-ביתן ,תשס"ג . 2003
) (002446649
משטרה  --בריטניה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91דוי.אי תש"ס
דויל ,רודי -1958 ,מחבר .האישה שנכנסה בדלתות  /רודי דויל ; מאנגלית :אמנון כץ[ .האשה
שנכנסה בדלתות] .תל אביב  :מודן) 002445376( .2000 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.גב תשכ"ז
כריסטי ,אגתה מחבר .גברת מארפל  /אגאטה כריסטי ; עברית מירון אוריאל[ .גברת מרפל].
מהדורה קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446615( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.מס תשכ"ז
כריסטי ,אגתה מחבר .מסתרי ארבעת הגדולים  /אגאטה כריסטי ; עברית ג .בן-אברהם .מהדורה
קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446609( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.מס תשכ"ז[]1
כריסטי ,אגתה מחבר .מסתרי הרכבת הכחולה  /אגאטה כריסטי ; עברית נורית ריינס .מהדורה
קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446619( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.רצ תשכ"ז[]1
כריסטי ,אגתה מחבר .רצח ללא רוצח  /אגאטה כריסטי ; עברית א .בן-דן .מהדורה קלאסית[ ..תל
אביב ] :מ .מזרחי )002446611( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.רצ תשכ"ז[]2
כריסטי ,אגתה מחבר .רצח בביתן הספורט  /אגאטה כריסטי ; עברית מירון אוריאל .מהדורה
קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446612( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.רצ תשכ"ז[]3
כריסטי ,אגתה מחבר .רצח במרפאה  /אגאטה כריסטי ; עברית מירון אוריאל .מהדורה קלאסית..
[תל אביב ] :מ .מזרחי )002446616( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.תע תשכ"ז
כריסטי ,אגתה מחבר .תעלומת  13המדרגות  /אגאטה כריסטי ; עברית יהודה הראל .מהדורה
קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446617( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

828.91כרי.תע תשכ"ז[]1
כריסטי ,אגתה מחבר .תעלומת הרעל הגנוב  /אגאטה כריסטי ; עברית מירון אוריאל .מהדורה
קלאסית[ ..תל אביב]  :מ .מזרחי) 002446620( .]1967[ ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

848.91מיר.זכ תשע"ז
מירבו ,אוקטב , 1848-1917מחבר .זיכרונותיו של חבר  /אוקטב מירבו ; מצרפתית :רותם עטר ;
אחרית דבר מאת שירה חפר[ .זכרונותיו של חבר][ .תל אביב]  :לוקוס[ ,תשע"ז] 002446528( .2017
)ספרייה :
Literature

863.7ויא.עי תשע"ז
ויאר ,דומינגו- 1971 ,מחבר .עיני מים  /דומינגו ויאר ; מספרדית :מיכל שליו[ .ירושלים]  :תשע
נשמות. (002445397 )2017 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

891.5509חפי.חד תשע"ו
חפיז ,המאה  .14חדשות האהבה  :שירים פרועים ומתוקים  /מאת חאפיז ; עברית :גיל רון שמע,
על פי גרסאותיו של דניאל לדינסקי ; עריכה :נועם פז .כרכור  :פראג) , 2016. (002439626
סּופית ,שירה  --תרגומים לעברית.
פרסית ,שירה  --תרגומים לעברית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

940.5317כץ.זכר תשע"ז
כץ ,קתלין מחבר .זיכרון מודחק  :סיפורי שואה של צוענים מהונגריה  /קאתלין כץ ; עורך הספר:
יהונתן דיין[ .זכרון מדחק] .תל אביב  :רסלינג)002446926( .2017 ,
צוענים --פשעים נגד.
צוענים  --רדיפות על ידי נאצים  --הונגריה.
מלחמת העולם -- 1945-, 1939צוענים.
צוענים  --הונגריה  --היסטוריה.
צוענים  --אירופה המזרחית  --היסטוריה.
זכרון קולקטיבי  --הונגריה.
זכרון  --הבטים חברתיים  --הונגריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

947.084סלי.בת תשע"ז
סליבן ,רוזמרי -1947 ,מחבר .בתו של סטלין  :החיים הסוערים והבלתי רגילים של סווטלנה
אלילויבה  /רוזמרי סאליבן ; מאנגלית :עתליה זילבר ; עריכת תרגום :שרה מני-לנגפוס .מושב בן-
שמן  :כתר)002446476( .]2017[ ,
אלילויבה ,סבטלנה יוסיפובנה, 1926-2011
סטלין ,יוסיף ויסריונוביץ.
ילדים של מנהיגי מדינות  --בריה"מ  --ביוגרפיה.
מהגרים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
עריקים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
בריה"מ  --היסטוריה .1953-1925 --
בריה"מ  --פוליטיקה וממשל.1936- -- 1917
בריה"מ  --פוליטיקה וממשל.1936- -- 1917
ספרייה :
History

956.7042אמר.שב תשע"ו
אמרגי-יניב ,רתם -1983 ,מחבר" .השבטים הסונים בעראק ואתגר המדינה"  /רתם אמרגי-יניב.
["השבטים הסונים בעיראק ואתגר המדינה"] .תשע"ו ) 002447412( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
חסין ,צדאם.
סונים  --עיראק.
מעוטים דתיים  --עיראק.
מלחמת עיראק -- 2011-2003 ,הבטים חברתיים.
מלחמת עיראק -- 2011-2003 ,הבטים פוליטיים.
עיראק  --היסטוריה  --המאה ה.21-
לאמיות  --עיראק.
קטוב אתני  --עיראק.
ספרייה :
History

962.052ארן.גר תשע"ז
ארן ,רם מחבר .הגירוש מן הארמון  /רם אורן ; עריכה :יוסף שביט[ .הגרוש מן הארמון] .תל אביב
:קשת)002445405( .]2017[ ,
פארוק , I,מלך מצרים1920-1965 ,
מרגלים  --מצרים --ביוגרפיה.
רגול ישראלי  --מצרים.
מודיעין (ביון)  --ישראל.
מרגלים  --מצרים  --ביוגרפיה.
מצרים  --היסטוריה .1952-1919 --
מצרים  --פוליטיקה וממשל .1952-1919 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(1)E394.26אבי.הג תשע"ז
אבינר ,שלמה חיים מחבר .הגדת יום העצמאות  :מאמרים ,הלכות ושיחות  /שלמה אבינר[ .בית-
אל]  :ספריית חוה[ ,תשע"ז )002446836( .]2017
יום העצמאות  --הבטים דתיים  --יהדות.
יום העצמאות במחשבת ישראל
יום העצמאות  --דרשות.
יום העצמאות  --הלכה.
גאלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

(1)E394.26ביר.אי תשע"ז
בירן ,דני מחבר .איש על דגלו  :מסע אישי בעקבות המורשת ההיסטורית של דגל ישראל  /דני
בירן[ .פתח תקוה]  :סטימצקי)002446987( .2017 ,
בירן ,דני
דגלים --ישראל  --היסטוריה.
מלחמת ששת הימים  --ישראל  --ירושלים  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E355 (1הכט.על תשע"ז
הכט ,עדו מחבר .עליית האיומים בעצימות בינונית והצורך בכוחות ממוכנים ניכרים בצה"ל  /עדו
הכט ואיתן שמיר[ .עלית האיומים בעצימות בינונית והצרך בכחות ממכנים נכרים בצה"ל] .רמת
גן  :מרכז בגין סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ז] .2017
()002446871
ישראל .צה"ל
ישראל  --מדיניות צבאית.
דוקטרינה צבאית  --ישראל.
איומים  --ישראל.
לחמה אסימטרית --ישראל.
עֹצמה אוירית  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

)E355.092 (1בן-נון(שור) תשע"ז
שור ,אבנר מחבר .האש והדממה  :סיפורו של יוחאי בן-נון ,מייסד שייטת  / 13אבנר שור ,אבירם
הלוי בשיתוף עם טל בשן ; עורך הספר :איתי זיו .מושב בן-שמן  :כתר) 002446433( .]2017[ ,
בן-נון ,יוחאי
פלמ"ח  --ביוגרפיה.
ישראל .צה"ל .חיל הים  --קצינים  --ביוגרפיה.
ישראל .צה"ל .חיל הים .שיטת 13
ימאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
אלופים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E982.1 (1כהן.הש תשע"ז
כהן-סטרבצ'ינסקי ,פאולה מחבר .השתלבות בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה  :מבט לפי
מגדר ,מוצא ודור עלייה  /פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ,דגנית לוי ,וצ'סלב קונסטנטינוב ,רות ברוך-
קוברסקי ,ג'ק חביב .ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער,
תשע"ז )002446867( .2017
עליה  --מחקרים בין תרבותיים.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --טמיעה תרבותית.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --מצב חברתי.
מתבגרים עולים (אתיופיה)  --שרותים.
ספרייה :
Social Sciences

(43)D47קונ.עו תשע"ז
קונפינו ,אלון מחבר .עולם ללא יהודים  :הדמיון הנאצי  -מרדיפות לרצח עם  /אלון קונפינו ;
מאנגלית :איה ברויר ;עריכת תרגום :מרב שאול .רמת השרון  :אסיה ,תשע"ז 002446626( .2017
)
גזענות  --גרמניה  --היסטוריה.
שואה  --גרמניה.
יהודים  --גרמניה  --היסטוריה.
יהודים  --רדיפות  --גרמניה.
גרמניה  --פוליטיקה וממשל.1945- -- 1933
גרמניה  --היסטוריה .1945-1933 --
גרמניה  --יחסים בין גזעיים.
ספרייה :
Judaica

)E982.1 (63סוי.תר תשע"ז
סויד-גרינברג ,יפית -1982 ,מחבר .תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם
בני הגיל ,מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה  /יפית סויד-גרינברג.
[תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל ,מדת התוקפנות וסגנונות
התרבות של בני עולים מאתיופיה] .תשע"ז ) 002446689( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
התקשרות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
תוקפנות בגיל ההתבגרות  --ישראל.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --יחסים במשפחה.
ילדים של עולים  --יחסים במשפחה.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --מצב חברתי.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --זהות.
יהודי אתיופיה  --ישראל  --זהות עדתית.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות  --ישראל.
יהודי אתיופיה  --טמיעה תרבותית  --ישראל.
ילדים של עולים  --פסיכולוגיה.
ספרייה :
Education

(438)D47וגנ(דוי )תשע"ז
דויטש ,חיותה מחבר .קרן שמש ביער  :סיפורו של רישיק  /חיותה דויטש .חיפה  :פרדס ,תשע"ז
)002446409( .2017
וגנר ,ריצ'רד.
שואה  --רוסיה הלבנה  --סטולוביץ.
שואה  --רוסיה הלבנה.
שואה  --רוסיה הלבנה  --ברנוביץ'.
יהודים --רוסיה הלבנה  --היסטוריה.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,רוסיה הלבנה  --ספורים אישיים יהודיים.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,מחתרות יהודיות  --רוסיה הלבנה.
יהודים  --רדיפות  --רוסיה הלבנה.
סטולוביץ (רוסיה הלבנה)
ברנוביץ( 'רוסיה הלבנה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D4 (438מאי.חד תשנ"ו
מאירקביץ' ,אברהם מחבר .חדר ,יוגנט ,מלחמה  /אברהם מאיערקעוויטש ; רעדאגירט :יעקב
שופט .תל-אביב  :ירון גולן)002447594( .1996 ,
מאירקביץ ',אברהם.
יהודים  --פולין  --ורשה  --ביוגרפיה.
שואה  --פולין  --ורשה.
ספרייה :
Yiddish

)D47 (438ארנ(פרנ) תשנ"ד
פרנקל ,שרה בת יהושע מנחם מחבר .דבר הישועה  :נס ההצלה של משפחת הרה"ג רבי יהושע
מנחם ארנברג  / ...האחיות לבית ארנברג :שרה פרנקל ,ליבא מרים (אהובה) ארליך ,ריבה
אברמוביץ .בני ברק  :גנזך קידוש השם ,תשנ"ד )000417550( .1993
ארנברג ,יהושע מנחם
ארנברג (משפחה)
שואה  --פולין.
שואה  --פולין  --קרקוב  --ספורים אישיים.
יהודים  --פולין  --שושלות יוחסין.
נצולי שואה  --פולין  --קרקוב  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D47 (438קרא.במ תשע"ז
קראוס ,מיכאל מחבר .בממלכת התיל  :טרזיינשטט ,אושוויץ-בירקנאו ,מאוטהאוזן :יומן
משוחזר / 1945-1942 ,מיכאל קראוס ; מצ'כית :פאר פרידמן .ירושלים  :יד ושם ,רשות הזיכרון
לשואה ולגבורה ,המכון הבין לאומי לחקר השואה ,תשע"ז ) 002446362( .2016
קראוס ,מיכאל  --יומנים
שואה  --צ'כיה  --ספורים אישיים.
שואה  --פולין --ספורים אישיים.
שואה  --אוסטריה  --ספורים אישיים.
אושויץ (פולין  :מחנה רכוז)
טרזינשטט (צ'כיה  :מחנה רכוז)
בירקנאו (פולין  :מחנה רכוז)
מאוטהאוזן (אוסטריה  :מחנה רכוז)
נצולי שואה  --יומנים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)D3 (449בן-שלו.יה תשע"ז
בן-שלום ,רם מחבר .יהודי פרובנס  :רנסנס בצל הכנסייה  /רם בן-שלום ; עורך :משה שפרבר.
רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה[ ,תשע"ז )002446176( .]2017
יהודים  --צרפת  --פרובנס  --היסטוריה.
ציביליזציה של ימי הבינים.
נצרות ודתות אחרות  --יהדות.
רנסנס  --צרפת.
צרפת  --יחסים אתניים.
ספרייה :
Judaica

)E309.1 (Aג'מא.חב תשע"ז
ג'מאל ,אמל מחבר .החברה האזרחית הערבית בישראל  :אליטות חדשות ,הון חברתי ותודעה
אופוזיציונית  /אמל ג'מאל ; עורכת הספר :לאה שניר[ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז .2017
()002447721
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --מצב חברתי.
חברה אזרחית  --ישראל.
השתתפות חברתית  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --פוליטיקה וממשל.
ערבים פלשתינאים  --פעילות פוליטית  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --זהות אתנית.
ספרייה :
Permanent Loan

)E336.014 (Aבלי.מג תשע"ד
בליקוף ,מיכל מחבר .מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה  :מקורות ההכנסה של הרשויות
המקומיות הערביות  /כתיבה :מיכל בליקוף ,ספאא אגברייה ; עורכת :שירלי רקח[ .מגרעונות
ותלות לאזון וצמיחה] .ירושלים  -חיפה  :סיכוי ,העמותה לקידום שוויון אזרחי ; נצרת :
אינג'אז -מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות[ ,תשע"ד] )002435802( .2014
שלטון מקומי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
שלטון מקומי  --הבטים סביבתיים  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
ישובים ערביים  --ישראל.
שלטון מרכזי ומקומי ,יחסים  --ישראל.
שרותים עירוניים  --ישראל.
שלטון מקומי ,תקציב  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

A03סינ.תב תשע"ו
סינה ,א .זהר בן שלמה מחבר .תבונות  :אוצר מושגים ביהדות  /נערך ...ע"י הרב אבי זוהר סיינה.
מהדורה שניה ..ירושלים  :הרב אבי זוהר סיינה ,תשע"ו)002446938( .
יהדות  --לקסיקונים.
יהדות  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A19קוק.עק תשע"ז
קוק ,אברהם יצחק מחבר .עקבי הצאן  :קבוצת מאמרים  /מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ;
מבאר :הרב חגי לונדין ; הקדמה :הרב אליעזר קשתיאל .שדרות  :מכון שדרות התורה ; ירושלים
 :דברי שיר ; ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ,תשע"ז )002446305( .2017
קוק ,אברהם יצחק  --ביבליוגרפיה.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
ציונות דתית  --ישראל  --פילוסופיה.
יהדות וחלוניות  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A37ברכ.כה תשס"ח
ברכה כהלכה  :הלכות ברכות ,מסי' קסז עד סי' קפא :ברכת המוציא ,קביעות סעודה ,פת הבאה
בכיסנין ,ברכת היין ,הטוב והמטיב ,דרך ארץ בסעודה ,הפסק בסעודה ושינוי מקום ,מים
אחרונים ,ונלוה עליו קונטרס 'דברים האסורים מפני הסכנה' ...בעריכה מחודש וברורה המתאימה
לכל ...רחובות  :שערי הלכה ,הקרן לעידוד לימוד הלכה ,תשס"ח) 002439219( .
ברכות הנהנין  --הלכה.
דברים אסורים משום סכנה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A37וינ.בר תשע"ז
וינבך ,אליעזר ליפא מחבר .ברכת אליעזר  :ביאורים והערות בענייני ברכת הנהנין ,ברכת המזון ,
שבת ...על סדר השו"ע  /חיברתיו ...אליעזר ליפא וינבאך בן ...רבי אברהם שלום .ירושלים :
אליעזר ליפא וינבאך ,תשע"ז)002446389( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות דברים הנוהגים בסעודה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת המזון  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת הפרות  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
תפלות -- .ברכת המזון  -- --הלכה.
סעודות  --הלכה.
ברכות הנהנין  --הלכה.
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A37ישר.רו תשס"ט
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .רועה בשושנים  :ביאור דעת השולחן ערוך בהלכות ברכות :סימן רטז-
רכט ; ובסופו :קונטרס בשמים להבדלה  -סימן רצז ,כולל מפתחות ענינים  ... /חיים יאודה
ישראל[ .שלחן ערוך  -רועה בשושנים] .קרית ספר  :חיים יאודה ישראל ,תשס"ט) . (002446533
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכות  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
ברכות  --הלכה.
הבדלה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38וינ.בא תשע"ג
וינפלד ,יחזקאל שרגא מחבר .באור פניך  :דברי תורה בעניני ירח האיתנים  /יחזקאל שרגא
וויינפעלד[ .ירושלים]  :יחזקאל שרגא וויינפעלד ,התשע"ג [) 002447261( .]2013
תשרי (חודש)  --דרשות.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38עיט.ונ תשע"ז
עיטם ,אוריאל מחבר .ונהר יוצא מעדן  :שורשיהם של מועדי השנה בפרשת גן עדן  :פסח ,ספירת
העומר ,שבועות  /אוריאל עיטם ; עריכה :חיים אקשטיין ושמעון רגב .מהדורה חדשה ..ירוחם :
ישיבת ההסדר ירוחם ,תשע"ז [)002445621( .]2017
גן עדן (ספר בראשית)
פסח במחשבת ישראל.
שבועות במחשבת ישראל.
ספירת העמר במחשבת ישראל.
פרנסה  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A42אפש.אש תשע"ז
אבות ..תשע"ז ..בני ברק ..אש דת  :על מסכת אבות : ...ביאורים ...רעיונות ומאמרים ...ממעייני
התורה ,מוסר וחסידות ...להתקרב להשי"ת / ...נלקטו מספריו ,דרשותיו וכתביו של ...רבי משה
יחיאל הלוי אפשטיין ,האדמו"ר מאוז'רוב-חנצ'ין ; ...נלקט ונערך ...ע"י ר' דוד אברהם
מנדלבוים ...ר' חנוך סורסקי .בני ברק  :מכון אש דת להוצאת ספרי רבוה"ק לבית אוז'רוב-חנצ'ין,
א'ש' דת' ל'מ'ו' [תשע"ז])002446888( .
אוז'רוב (חסידות ) --ספרות עיונית.
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A42עדי.לב תשע"א
אבות ..תשע"א ..ירושלים ..לב אבות  :דרש על פרקי אבות  ... :שבחי הצדיקים ,תנאים
ואמוראים ...מתלמוד בבלי וירושלמי ומהזוהר ...ועוד ...כל תנא ...ובצידה שבחו ומעשיו / ...יוסף
בן אברהם חי עדי .במהדורא מורחבת ומתוקנת ..ירושלים  :רחמים עדי בן המחבר ,תשע"א.
()002446517
תנאים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A53ששו.וק תשע"ה
ששון ,ראובן בן אברהם מחבר .וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר וקרא בו כל ימי חייו  :על
מעלת לימוד הרמב"ם דבר יום ביומו  /הרב ראובן ששון[ .ישראל]  :הרמב"ם היומי[ ,תשע"ה
בערך])002437693( .
משה בן מימון ..משנה תורה
משנה תורה  --למוד יומי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67סוכטשוב.אשד תשע"ג
קובץ אשד השמחה  :לקט בעניני שמחה וגודל מעלת ימי השמחה  /מתורתם של רבוה"ק
מסוכטשוב ותלמידיהם[ .קבץ אשד השמחה] .ירושלים  :מכון להוצאת אמרי קודש מרבוה"ק
שע"י איגוד חסידי סוכטשוב ,תשע"ג)002446550( .
בורנשטין ,ברוך בן שמואל יצחק
שמחה בחסידות.
שמחה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67קרו.שפ תשע"ז
קרויס ,שמואל דוד מחבר .שפתי חן  :הקדמה לספרי חסידות  :שנשמעו ביומי דחנוכה אצל
הדלקת הנרות  /ע"י ...רבי שמואל קרויס ...ובסוף ימיו ...בעיר סי-געיט נ.י ; .נרשם ונסדר ויצא
לאור ...בתוספת ליקוטי ביאורים ומקורות ע"י תלמידו חיים צבי מנחם מענדלאוויטש .מהדורה
רביעית עם הוספות ותיקונים ..קרית יואל  :חיים צבי מענדלאוויטש ,תשע"ז)002438391( .
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67רבפ.חס תשע"ז
רבפוגל ,משה מחבר .חסידילנד  /מאת :משה רבפוגל .תל-אביב  :כתב ,תשע"ז 2017.
) (002445990
חסידות.
חסידות  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A86פלג.לא תשע"ו
פלג ,מיכאל בן דוד יצחק מחבר .לאוקמי גירסא  /מיכאל בלאאמו"ר הגרד"י פלג[ .לאוקמי
גרסה ].ירושלים  :מכון לאוקמי גירסא[ ,תשע"ו])002442126( .-
תלמוד בבלי  -- --תקצירים.
תלמוד בבלי  -- --אמצעים לזכרון.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A050.9פרנ.ספ תשע"ז
פרנקל ,דניאל מחבר .הספורט היהודי בגרמניה הנאצית בראי העיתונות היהודית הגרמנית /
דניאל פרנקל[ .הספורט היהודי בגרמניה הנאצית בראי העתונות היהודית הגרמנית] .ירושלים  :יד
ושם ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,המרכז לחקר יהודי גרמניה בתקופת השואה ,תשע"ז
[]. (002446366 )2016
עתונות יהודית  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
עתונים יהודיים  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יהודים  --גרמניה  --היסטוריה.1945- -- 1933
יהודים  --ספורט  --היסטוריה.
ספורטאים יהודיים  --גרמניה  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.2טרו.מס תשע"ז
טרויבה ,יצחק מחבר .מסלות באור החסידות  :פרקים בבאור שרש החסידות ומהותה ודרכי
עבודתה ,על פי המבאר בספרי חסידות - ...בר מצוה  /נערך ע"י ר' יצחק טרויבע .ירושלים  :מכון
אור הצפון ,תשע"ז)002438714( .
בר מצוה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3כהן.כר תשע"ו
כהן ,יהושע בן שמעון מחבר .כרם יהושע  ... :דרך הלימוד הנכונה וסדר לשינון וחזרה ,בירורים
בענין לימוד התורה ובכללי הש"ס / ...כל אלה חוברו ...ע"י יהושע בהגר"ש הכהן[ .הוצאה
רביעית] ..ירושלים  :יהושע כהן[ ,תשע"ו?])002447044( .
תלמוד בבלי -- --מתודולוגיה.
תלמוד תורה  --למוד והוראה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3שטר.לה תשע"ו
שטרנברג ,מרדכי מחבר .להרים את הדגל  :על לימוד הגמרא בדורנו  /הרב מרדכי שטרנברג ;
עריכה :אלחנן וינברגר ,נועם לנדאו .גבעת שמואל  :בית המדרש גבעת שמואל ,תשע"ו [.]2016
()002445903
תלמוד בבלי  -- --למוד והוראה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081אוי.חי תשע"ז
אוירבך ,צבי בנימין בן אברהם מחבר .חיל הצבא  :חידושים וביאורים במקרא ,תפלה ,מועדי
השנה ,בעניני הלכה ואגדות הש"ס  /מאת רבי צבי בנימין אויערבך ,אב"ד דק"ק
האלבערשטאדט ...ירושלים  :מכון שמרי משמרת הקדש ,תשע"ז)002446465( .
אוירבך ,צבי בנימין בן אברהם.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תלמוד בבלי  --אגדות  --באורים.
מועדים  --דרשות.
ברית מילה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081רבי.עב תשנ"ט
רבי ,חיים בן אליהו מחבר .עבד לעבדי ה'  :בו נקבצו ...מאמרים / ...ממני ...חיים רבי[ ...עבד
לעבדי השם] .חולון  :בית המדרש לתורה עטרת חכמים ,תשנ"ט) 002439349( .
מנהגים  --הלכה.
אמונת חכמים.
תלמידי חכמים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A088הימ(יוב) תשע"ז
יובלי אהבה  :קובץ זיכרון ליובל הימן הי"ד  /עורכים  -יוסף יובל טובי ,שמואל גליק ,רינה לוין
מלמד .ירושלים  :המשפחה ,תשע"ז )002446547( .2017
הימן ,יובל, 1993-2014
ידידות  --הבטים דתיים  --יהדות.
אלקים  --עבודה ואהבה.
אהבה  --הבטים דתיים  --יהדות.
חללי צבא ומלחמה  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Judaica

A092לוב(לוב) תשע"ז
לובוצקי ,עשהאל מחבר .לא דרכי האחרונה  :סיפורו של איסר לובוצקי  /עשהאל לובוצקי ;
עורכת :טלי וישנה .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ,תשע"ז ) 002446487( .2017
לובוצקי ,איסר1922-2009 ,
הארגון הצבאי הלאמי  --ביוגרפיה.
אלטלנה (ספינת מעפילים)
חרות (מפלגה)  --ביוגרפיה.
ציונים רויזיוניסטיים  --ביוגרפיה.
שואה  --ליטא  --וילנה  --ספורים אישיים.
גטאות יהודיים  --ליטא  --וילנה.
שואה  --עמידה והתנגדות  --ליטא  --וילנה.
גטו וילנה (ליטא)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A092לוי(גוט )תשע"ו
גוטליב ,מרילין מחבר .חיים עם מבטא  :המהגר שרצה להיות שייך  /מרילין גוטליב ; מאנגלית:
ב .מן .תל אביב  :ספרי עליית הגג  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) , 2016. (002446162
לוי ,פרנק יעקב-1933 ,
טקסטיל ,תעשיה  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
מהגרים  --ביוגרפיה.
יהודי גרמניה  --ישראל  --ביוגרפיה.
יהודי גרמניה  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A099לוי.למ תשע"ז
לוין ,דינה מחבר .למידע  :קשיים בלמידה וברכישת ידע ביצירה היהודית לדורותיה  /דינה לוין.
[תל אביב]  :ספרא[ ,תשע"ז] )002446254( .2017
תלמוד בבלי -- --אגדות --בקרת ופרשנות.
ידע ולמידה.
לקויי למידה.
ספרות יהודית  --היסטוריה ובקרת.
מדרש  --בקרת ופרשנות.
חסידים  --ספורי מעשיות  --היסטוריה ובקרת.
ספרות העברית החדשה
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A122ויס.מע תשע"ז
ויס ,צבי הירש בן דוד אליהו מחבר .מעמד הנבחר  :קבלת התורה לפי מדרשי חכמינו: ...
השתלשלות מתן תורה בכל פרטיה ...בתוספות מקורות וציונים ...וביאורים והערות מלוקטים ... /
...נלקטו ...ע"י ...צבי הירש ווייס .ברוקלין נ .י : .צבי הירש ווייס ,תשע"ז '. (002446961 )17
מתן תורה.
מתן תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A124קני.הנ תשע"ז
קניג ,אלי מחבר עורך .הנה ימים באים  :להושיט יד ולגעת באחרית הימים  /כתיבה :אלי קניג ;
עריכה :מנדי דיסקין ,אלי קניג ,שמואל רוזנשיין[ .כפר חב"ד]  :צעירי אגודת חב"ד ,תשע"ז .2017
()002446901
ימות המשיח.
גאלה.
חב"ד (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A129.3פרל.קד תשע"ז
פרלמן ,ירחם יהודה ליב מחבר .קידוש השם  :על סדר הרמב"ם :הלכות יסודי התורה  /מאת...
רבי ירוחם יהודה ליב פרלמן "הגדול ממינסק" ; יוצא לאור על פי דפוס ראשון ,בתוספת מראי
מקומות ,הערות ,ביאורים ומפתחות ,בעריכת הרב הלל יהודה טוביה דוצ'ין[ .קדוש השם].
ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ז )002446833( .2017
משה בן מימון ..משנה תורה .הלכות יסודי התורה  --באורים.
קדוש השם (יהדות ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A174תשע"ז
יהודה בן שמואל ,הלוי מחבר .הכוזרי  :הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת  /לרבי יהודה
הלוי ; תרגם מערבית-יהודית לעברית בת-זמננו והוסיף הערות :מיכאל שורץ ; עם מבוא מאת:
דניאל י 'לסקר ;  ...העורך אייל פישלר[ .הכוזרי -תשע"ז (באר שבע)] .באר-שבע  :הוצאת הספרים
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,תשע"ז [) 002446386( .]2016ספרייה :
Philosophy

A311.6פדו.פל תשע"ז
פדובה ,פנחס ליבוש מחבר .פלאות עדותיך  :קונטרס פנה אלי וחנני  :קובץ שיעורים והארות על
סדר תפילת שמונה עשרה שנרשמו משיעורים שאמרתי בבית המדרש עץ חיים אמסטרדם  /פנחס
ליבוש פדווא ,אבדק"ק מחזיקי תורה אמסטרדאם ,וכעת דומ"ץ חסידי בעלזא קרית גת .קרית גת
[ :פנחס ליבוש פדווא] ,תשע"ז)002439204( .
שמונה עשרה (תפלה ) --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313אבר.גא תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח גאולת אברהם  :מגילת שיר השירים עם ביאור
באר אברהם  /מאת רבי אברהם בן הגר"א מוילנא ; ערוך עפ"י כת"י ודפוס ראשון עם הערות ,
ביאורים ומראי מקומות מאת הרב דוד נחמן רובינשטיין[ .הגדה של פסח גאלת אברהם ].ירושלים
 :מוסד הרב קוק ,תשע"ז )002446034( .2017
אברהם בן אליהו ,מוילנה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313איט.מי תשע"ו
הגדה של פסח ..תשע"ו ..בני ברק ..הגדה של פסח מים חיים  :מתורתו של" ...אור החיים " ; ...
חלק א :ביאור על כל פיסקא מההגדה ,חלק ב :מאמרים ...בעניני גלות מצרים ,גאולת מצרים,
עשרת המכות ,חמץ ומצה ,מתן תורה  ... /ערכתי ...שלמה בן ...הג"ר יהודה איטח .בני ברק :
שלמה איטח ,תשע"ז [)002445501( .]2017
תנ"ך -- .שיר השירים  -- --באורים.
פסח  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313אלב.מנ תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ניו יורק ..הגדה של פסח  :עם ביאור מנחת חן  :כולל :א .חידושים
וביאורים ...בדיני הגעלת כלים ,איסור חמץ ,מצות מצוה ,סדר ליל פסח ועניני יו"ט ,ב ... .בדין
חנוך קטן במצות ליל פסח ,ג .חידושי "מנחת חן" על הגדה של פסח  /חובר ...מאת נח אייזיק
אהלבוים ...בלא"א ...רבי יצחק ...הוצאה [חמישית ].. Kew Gardens Hills NY :נח אייזיק
אהלבוים ,תשע"ז)002447283( .
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313ברג.פנ תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח פנינים  ... :מפי ספרים וסופרים ...מגדולי
הדורות / ...מאוצרו של רבי יוסף ברגר ...ירושלים  :הרב יוסף ברגר ,תשע"ז []. 2017
) (002446010ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313זכר.עמ תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..עמק ההגדה  :הגדה של פסח  :הארות ,ביאורים וחידושים ,
יסודות נאמנים ...סיפורי מופת והנהגות ...מגדולי הדורות ...בענייני ליל הסדר ויציאת מצרים/ ...
נכתב ...ע"י מיכאל באאמו"ר ...נתנאל זכריהו .בני ברק  :מכון מורשת עדן ,תשע"ז)002445912( .
רבנים  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313טוי.וב תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..באר שבע ..ובחרת בחיים  :על הגדה של פסח  :ביאור על ההגדה בדרך
משלים ,מעשיות וסיפורים ... / ...חיים טויטו .באר-שבע  :חיים טויטו ,תשע"ז []. 2017
) (002445865
משלים יהודיים.
מוסר  --ספורי מעשיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313מנד.של תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ברוקלין ..שלמי חג  :הגדה של פסח  :חידושי תורה על הגדה של פסח ועל
עניני החג ,בהלכה ובאגדה  ... /מאת שלמה בלאאמו"ר מנחם מאניס מאנדעל .מהדורה שניה
מורחבת ומהודרת .. Brooklyn :מכון נהור ספרא ,תשע"ז)002447307( .
פסח במחשבת ישראל.
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313פינ.פר תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ברוקלין ..פרדס שי  :על הגדה של פסח  /מאת יעקב בלאאמו"ר ...שמואל
יוסף פיינער ,ר"מ ישיבת תפארת אלימלך[ ...ברוקלין] [ :יעקב פיינער] ,תשע"ז002447224( .
)ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313צוי.נר תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ברוקלין ..הגדה של פסח נר המאיר  ... :אמרים ...דרושים ...בתורה
וחסידות ...בדרך פרד"ס ; ...ניצוצי אור  ... :רעיונות ...סיפורים ...טעמים ...על ההגדה ; ...פניני
אור  ... :פנינים ...ביאורים ...קצרים על סדר ההגדה ,משולב עם הקדמות מדברי רבותיה"ק; ...
מאורי אור  ... :באור ההגדה בדרך דרוש ופלפול ; ...ונלוה אליו מדור ...על הפיוטים "אחד מי
יודע" ו,חד גדיא ",בביאורים ...וסמיכת הבתים זה לזה  /מאת ...רבי מאיר צוויבל ,רב דביהמ"ד
קדושת יו"ט דקיט"ל ד'סאטמאר ; העורכים ...הרב יואל ירמי' הלוי מארמארשטיין ...הרב יוסף
הערש באנעט והרב יואל נתן מיטטעלמאן .וויליאמסבורג [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז
) [2017]. (002447409
אחד מי יודע (הגדה של פסח)  -- --באורים.
חד גדיא (הגדה של פסח)  -- --באורים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313קרנ.בר תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח ערוכה ומבוארת  :באורי ההגדה :סדר ההגדה
ופרושה ,לרבינו דוד אבודרהם .ספר ברית אבות :אמת ליעקב ,למגיד מדובנא ,רבינו יעקב ב"ר
זאב קראנץ .חסד לאברהם ,לתלמידו רבי אברהם בעריש ב"ר דוד פלאם[ .הגדה של פסח ערוכה
ומבארת] .ירושלם  :חיים כהן ,בני-ברק ,תשע"ז) 002446008( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A313רוב.טו תשע"ו
הגדה של פסח ..תשע"ו ..ברוקלין ..סדר הגדה של פסח טוב להודות  :פרד"ס ההגדה  :אומר הבא
מן החדש בהלכה ואגדה ...ויפרד לארבע חלקים :על דרך הפשט  -הבנת הסיפור  :ביאור ...כל
תיבה מראש ההגדה ועד סופה ; ...על דרך הדרוש  -עומק הסיפור  :ביאור בהמצאות ...משולבות
בפתרון מדרשים ...ובו נכללו בירורי הלכות בענינים אשר בליל התקדש חג ; ...על דרך הרמז  -רמז
הסיפור  :ע"ד המוסר וחסידות ...מורה דרך ליר"ש ולתיקון המדות ; על דרך הפנימיות  -פנימיות
הסיפור  :מטעים ...במנהגי ליל התקדש חג ; ...ועל צבאם  -שער הסיפור  :פתיחה ...בענינים
הנוהגים סביבות אלו הימים ,כפי תקנת חכמים לעסוק בהם לפני החג שלשים ימים / ...כל אלה
חוברו ...ע"י אשר מרדכי רובין[ ... [Brooklyn, N.Y.] :אשר מרדכי רובין] ,תשע"ו [.]2016
() 002447414ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.14לנד.מס תשע"ז
לנדוי ,בצלאל מחבר .מסע מירון  :על כל עניני ל"ג בעומר ,רבי שמעון בר יוחאי ...וציוני הקודש
המפורסמים ,במירון ,צפת וטבריה ; איגרת מסע מירון :רשמי מסעו ...של רבי מנחם מנדל
ראבין ...יצא מביתו בירושלים ,להשתתף בהילולת רשב"י במירון ...את רשמי מסעו שערך כחודש
ימים ,העלה על הכתב ; ...עם סדר לימוד ל"ג בעומר ותפילות ...לאומרן במקומות הקדושים ... /
רבי בצלאל לנדוי .ירושלים  :אברהם ישעיהו לנדוי ,תשע"ז) 002446826( .
רבין ,מנחם מנדל בן שמואל אהרן.
הלולות של צדיקים  --ישראל  --מירון.
לג בעמר.
גליל  --תאור וסיור.
מירון.
ישראל  --תאור וסיור.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.2ויל.מג תשע"ו
וילנר ,אלעזר שמחה מחבר .מגן אבות  :ביאורים ועיונים בברכת מעין שבע והענינים המסתעפים
/ ...אלעזר שמחה בלאאמו"ר ...יעקב משה ווילנער .לייקוואוד  :א .ש .ווילנער ,תשע"ו .
) (002447127
ברכת מעין שבע  --הלכה.
שבת  --תפלות וברכות.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.6תשע"ו
תפלות ..הושענות והקפות ..תשע"ו ..גבעתים ..סדר הקפות לשמחת תורה  :נוסח עדות המזרח
ואשכנז כולל שירים לשמחת תורה .גבעתים [ :עירית גבעתים][ ,תשע"ו]) 002437577( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A319.8מוס.הל תשע"ו
מוסקוב ,ירחמיאל עמנואל .הלכות תפילת הדרך  :עם קונטרס לוית חן  :על דיני לוית אורחים /
חובר וסודר ...ע"י ירחמיאל עמנואל הכהן מוסקוב[ ...הלכות תפלת הדרך] .קרית ספר[  :המחבר],
תשע"ו)002438590( .
תפלות .תפלת הדרך  --הלכה.
לוית אורחים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A381מיז.של תשע"ז
מיזליש ,דוד דב בן יקותיאל יהודה מחבר .שלחן השבת  :אוצרות ...מבארות נאמנים ...מילתא
בטעמא[ ...על] סעודות ומאכלי שבת  /מלוקט ונסדר ...ע"י דוד דוב מייזליש בלאאמו"ר אבד"ק
סי-געיט . Brooklyn :באר דוד ,תשע"ז )002447003( .2017
ברקוביץ ,גיננדל
בשול יהודי.
שבת  --זמירות ופיוטים.
סעודות שבת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1בר.בשו תשס"ה
בר ,קובי מחבר .בישול לפסח  /קובי בר ; תצלומים :אבשלום לוי[ .בשול לפסח] .אור יהודה :
כנרת ,תשס"ה )002446995( .2005
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1היר.פס תשס"ז
הירשמן ,אילת מחבר .הפסח הקל שלי  :אוכל מעולה לחג בלי לעבוד יותר מדי  /איילת הירשמן ;
צילומים :רונן מנגן ; עריכה :נועה שביט .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד , 2007.
) (002446982
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1מיז.טע תשע"ו
מיזליק ,אביגיל מחבר .טעם חדש לפסח  /אביגיל מייזליק ; צילום וסטיילינג :שושי סירקיס[ .בית
שמש]  :מייזליק ספרים[ ,תשע"ו] )002447050( .2016
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1סיד.מב תשס"ו
סידא ,בני מחבר .מבשלים לפסח  /בני סיידא ; צילומים :פיליפ מטראי .מושב בן-שמן  :מודן,
[)002447078( .]2006
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
מימונה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1סיר.אר תשע"ו
סירקיס ,רות מחבר .ארוחות פסח  :ליל הסדר ,חול המועד ,מימונה  /רות סירקיס ;צילום :דן
לב .תל אביב  :ר .סירקיס ; ידיעות אחרונות  :ספרי חמד. (002446960 )2016 ,
ספרי בשול.
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1פסח.אכ תשס"ד
פסח  -אוכל טעים לחג  /עריכה :ז'אנה גור ,אורלי פלאי-ברונשטיין[ .פסח  -אכל טעים לחג] .תל
אביב  :על השולחן  -מרכז גסטרונומי)002446969( .2004 ,
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1שער.הז תשע"ז
שערי הזמנים  :להתעלות ולהתרומם בזמני קודש :עבודת ימי הפסח  :ליל הסדר ,שביעי של פסח,
פרשיות יציאת מצרים / ...עורך ראשי :הרב ראובן פרי-חן .קרית ספר  :תא שמע ,הוצאת ספרי
הדרכה וקבצי חשיבה לבני הישיבות ,תשע"ז [) 002446451( .]2017
ברקוביץ ,גיננדל
ניסן (חודש)  --דרשות.
ליל הסדר  --דרשות.
פסח  --דרשות.
יציאת מצרים  --דרשות.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1שפי.שו תשע"ז
שפירא ,משה בן יצחק מאיר מחבר .שובי ונחזה  :גלות וגאולת מצרים  /מאת מו"ר ...ר' משה
שפירא ;  ...כמו שיצאו לאור בחייו עפ"י פקודתו ...ע"י משה ענתביZYA . Lakewood :
)002446467( .2017 Publications,
גלות מצרים במחשבת ישראל.
גאלה במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.2פוז.דו תשע"ז
דורש טוב  -שבועות  :אוצר דרשות ,דברי מוסר ,חזוק והתעוררות ,הכוללים משלים ...וספורי
מופת על מעמד הר סיני ועשרת הדברות ...על שבחה של תורה ...מנהגי החג ומגלת רות  -שדלינו
מתוך דרשות שנאמרו מפיהם של גדולי הדרשנים בדורנו  /נלקט ונערך ע"י יעקב ישראל
בלאאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן ; אלו שנשתתפו עמנו במלאכת העריכה :הרב צבי יוסף שכטר
[ו 8-אחרים][ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ז []. (002446829 )2017
תנ"ך -- .רות  -- --דרשות.
שבועות  --דרשות.
מתן תורה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1אש-המועד תשע"ז
אש המועדים  :הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות :גליון הכנה לימי החנוכה ,מלוקט
מספרי החסידות ...בית שמש  :אש החסידות ,תשע"ז)002438712( .
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1באר.חס תשע"ה
באר החסידות  :מאמרים מלוקטים מספרי הבעש"ט הק' ותלמידיו ,בביאור צח וקל  -חנוכה :
במשנתם של רבותינו ...מאור עינים ,דברי חיים / .עורך אחראי :ישראל אריה ביטרמן ; עריכה:
זאב קוזולובסקי ,שלום מאסקאוויטש .בית שמש  :מכון באר החסידות ,תשע"ה) . (002439266
חסידות  --ספרות עיונית.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1ברז.הג תשע"ז
ברזל ,יוסף צבי מחבר .הגיון לבי  :קובץ בעניני חנוכה  /יוסף צבי ברזל .בני ברק  :יוסף צבי ברזל,
תשע"ז)002439386( .-
חנכה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1סופ.חת תשס"ב
סופר ,משה בן שמואל 1762-1839 ,מחבר .חתם סופר  -חנוכה  :ליקוטים מספריו ומכתבי יד,
[עם ]סדר הדלקת נרות חנוכה [ /ר' משה ב"ר שמואל סופר] ; נערך על ידי הרב שמואל אליעזר
שטרן[ .חתם סופר  -חנכה][ .רמת גן]  :דב ורחל נאה ,תשס"ב)002438651( .
נוה ,איתמר בן דב
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1רז.חגי תשע"ז
רז ,עקיבא אריה מחבר .חגים וזמנים  :חנוכה  :בו יבואר ...גזירות יון ,מלחמת החשמונאים ...פך
השמן ...נרות חנוכה ...מהלכותיו (לספרדים ואשכנזים) ...דרשות ,רעיונות ,פרפראות ,גמטריות
ומעשיות ,עם מגילת אנטיוכוס ומדרש לחנוכה  /חברתיו ...עקיבא אריה יצחק רז .ירושלים :
[המחבר] ,י'ו'מ'י' ד'ח'נ'ו'כ'ה' ת'מ'נ'י'א 'א'י'נ'ו'ן' [תשע"ז] () 002439193
חנכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.1שפי.על תשע"ז
שפירא ,צבי אלימלך ,מדינוב מחבר .קונטרס על הניסים  /ובו תמצית דברי הבני יששכר [ר' צבי
אלימלך שפירא מדינוב] על על הניסים ; ועניני חנוכה מהרה"ק מגראכאוו [ר' יוסף צבי בן אליהו
לוי] ,בעל אהל יוסף ועוד ; נערך ונלקט ע"י ישעי' קוהוט[ .קונטרס על הנסים] .ירושלים  :ישעי'
קוהוט ,תשע"ז)002438710( .
על הנסים (תפלה ) --באורים.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.2הכה.דפ תשט"ו
הכהן ,מרדכי בן חנוך חיים מחבר .דפים לט"ו בשבט  :מקורות ,הלכות ומנהגות  /בעריכת הרב
מרדכי הכהן .ירושלים  :המחלקה להדרכה והוי דתי במשרד הדתות ,תשט"ו) 002446594( .
טו בשבט  --הלכה  --מדריכים.
טו בשבט  --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A384.4פוז.דו תשע"ז
דורש טוב  -ספירת העמר  :אוצר דרשות ,דברי מוסר ,חזוק והתעוררות ,הכוללים משלים...
וספורי מופת על עבודת הספירה ,ההכנה למתן תורה ותקון המדות .על יום ל"ג בעמר  -פטירת
רשב"י והפיוטים שחברו לכבודו ועל חייו ומותו של התנא רבי עקיבא - ,שדלינו מתוך דרשות
שנאמרו מפיהם של גדולי הדרשנים בדורנו / ...נלקט ונערך ...ע"י יעקב ישראל בלאאמו"ר
אביגדור נחמיה פוזן ; אלו שנשתתפו עמנו במלאכת העריכה :הרב צבי יוסף שכטר [ועוד רבים].
[ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ז [)002446017( .]2017
עקיבא בן יוסף ,תנא
שמעון בן יוחאי ,תנא
ספירת העמר  --דרשות.
לג בעמר  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3סלנ.או תשע"ו
סלנט ,יוסף זונדל בן בנימין ביניש מחבר .אוצר פסוקי בטחון וישועה  :פסוקי בטחון ,ישועה
והשגחה  /מרשימת ...רבי יוסף זונדל מסלנאט .לייקוואוד  :ישיבת נפש החיים[ ,תשע"ו ?].
) (002447164
גרינברגר ,שמשון בן ברוך
סלנט ,יוסף זונדל בן בנימין ביניש  --אגרות.
בטחון בשם.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6גול.שב תשע"ז
גולד ,דורון דוד מחבר .שבחו גאולים  :מאמרי מוסר וביאורים בעניני חג הפסח וימי ספירת העומר
 /מאת דורון דוד ב"ר שמואל יהושע גולד .בני ברק  :דורון דוד גולד ,תשע"ז)002445552( .
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
פסח  --דרשות.
יציאת מצרים  --דרשות.
ספירת העמר  --דרשות.
לג בעמר  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6כהן.מא תשע"ז
כהן ,ישעיהו בן שמעון אשר מחבר .מאור האוהל  :שיחות ומאמרי מוסר בארחות הבית  :משיחות
ספר בראשית  -האוהל של האבות ,ע"פ משנתו של מרן המשגיח ...ר' מאיר הלוי חדש  /נכתב
ונערך ע"י ישעיהו בן ...ר' שמעון אשר הכהן כהן[ .מאור האהל] .ירושלים  :ישעיהו כהן :צוף,
תשע"ז)002446946( .
חדש ,מאיר.
כהן ,רחל בת אפרים זאב
פרשת השבוע -- --דרשות.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
משפחות  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.73ברג.מע תשע"ו
ברגר ,נתן אברהם ליב מחבר .מעין הכבוד  :הערות ,חידושים וביאורים בסוגיות הדנים בעניני
כיבוד אב ואם ,כבוד ת"ח ורבו וכבוד הבריות  ... /נתן אברהם לייב בן הרב דוד בערגער .לייקווד :
גליון ,תשע"ו )002447312( .2016
כבוד אב ואם  --הלכה.
תלמידי חכמים  --הלכה.
רב ותלמיד  --הלכה.
כבוד הבריות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.761דוי.שמ תשס"ח
דויטש ,שמחה בן אליהו מחבר .שמחת אליהו  :בעניני שלום בית בבית היהודי  /חובר ...על ידי
שמחה הכהן דויטש ,אבדק"ק טריסק ,ראש ישיבת תולדות משה ,בן ...רבי אליהו ...מהדורה
שניה ..בני-ברק  :ישיבת תולדות משה[ ,תשס"ח])002446925( .
שלום בית  --דרושים ,שיחות ואמרים.
בני זוג  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A421קרנ.פנ תשע"ג
קרניאל ,מרדכי מחבר .פניני אבות  :רעיונות מתוך פרקי אבות על-פי חכמת הקבלה ותורת
החסידות ומפרשים נוספים  /מרדכי קרניאל .ירושלים  :מרדכי קרניאל ,תשע"ג [.]2013
() 002445782
אבות (מסכת)  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
קבלה -1660 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451ברכת-בר תש"ע
ברכת ברוך  :על התורה  :מאמרים השווים לכל נפש  /פרי עטם של אברכי הכולל דרכי דוד,
בראשות הרה"ג שמואל פנחסי .ירושלים  :עמותת גאולת ישראל ,תש"ע) . (002446521
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451גול.אז תשע"ז
גולדברגר ,יצחק אהרן מחבר .אז יאמרו  :על חמשה חומשי תורה  ... :דברי התעוררות ,פשטים,
רמזים וביאורים ...על פי יסודות ...הקדמונים ...ותלמידי הבעש"ט ... /ממני ...יצחק אהרן
גאלדבערגער ... Brooklyn :יצחק אהרן גאלדבערגער ,תשע"ז []. (002447225 )2016
פרשת השבוע  --דרשות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451גרי.אמ תשנ"ג
גרינפלד ,חיים ירחמיאל מחבר .אמרות חיים  /קצת ...מעזבונו של ...רבי חיים ירחמיאל בן ר' דוד
יהודה גרינפעלד ,רב ואב"ד בעיר הבירה ווינה .ישראל  :משפחת שלאף ,ווינה ,תשנ"ג.
()002447172
גרינפלד ,חיים ירחמיאל
שלף ,בנציון יעקב
פרשת השבוע  --דרשות.
חדושי סוגיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451מי.בית תשל"א
מי ,מרדכי מחבר .בית מרדכי ( :למשפחת מאי)  :דרושים בפרשיות התורה  /אשר השאיר...
מוה"ר מרדכי מאי ...נלוים אליו ...ספר יד אהרן  :חידושים וביאורים במסכתות שבת ,ראש
השנה ,גיטין ,קידושין ובשו"ע ה' הנוכה  /מאת ...ר' אהרן אלימלך בן ר' משה מאי ...ספר אמרי
חנניה  :ביאורים ורעיונות על סדר פרשיות השבוע ומאמרים בנושאים :א .אהבת רעים ,ב .טיפול
וריפוי חולים לאור ההלכה ,ג .לבעית ניתוחי מתים  /מאת חנניה י .ל .מאי ...ירושלים ( :חנניה י.
ל .מאי) ,תשל"א)002447555( .
פרשת השבוע  -- --דרשות.
תלמוד בבלי  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
נתוחי מתים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451סימ.אש תשע"ז
סימן טוב ,יוסף חי מחבר .אשכול יוסף  :על התורה  :אוצר ...קושיות ותירוצים ...משובצים
בחידושים ...ופנינים ...על כל פרשיות התורה  /חיברתי וערכתי ...יוסף חי סימן טוב ...ירושלים :
יוסף חי סימן טוב ,תשע"ז [) 002447498( .]2017
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
קושיות ותרוצים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451שטי.מש תשע"ז
שטינברג ,חיים מאיר יחיאל .ברכת חיים  :שיעורים בהלכה בעניני מועדים ,ב  / ...מאתי חיים
מאיר י .שטינברג ...בני ברק  :חיים מאיר י .שטינברג ,תשע"ז) . (002446711
מועדים  --דרשות הלכתיות.
ספירת העמר  --הלכה.
שבועות  --הלכה.
תשעה באב  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A452מיז.וי תשע"ז
מיזליש ,דוד דב בן יקותיאל יהודה מחבר .ויקהל דוד  :ילקוט אמרות ...מדברות ...שרי התורה,
צדיקי אמת ...שבתות המיוחדים ,מועדי השנה  /נלקט ונסדר ע"י דוד דוב מייזליש בלאאמו"ר...
אבד"ק סי-געיט . Brooklyn :באר דוד ,תשע"ז . (002446977 )2017
ברקוביץ ,גיננדל
שבתות מיחדות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A453כהן.גד תשע"ג
.תלמוד תורה יעבץ (ירושלים) .גדולים מעשי חייא  :פרקי זכרון ,הספדים ,מאמרי הערכה על
אבינו ...רבי רחמים כהן ,מייסד ומנהל תלמוד תורה "יעבץ"[ ...גדולים מעשי חיא ].ירושלים :
תלמוד תורה יעבץ ,תשע"ג [)002445700( .]2013
כהן ,רחמים
כהן ,רחמים  --הספדים
מחנכים חרדיים  --ישראל  --ביוגרפיה.
הספדים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A501ברד.קנ תשע"א
ברדה ,יצחק בן ישראל .קנין תורה  ... :מאמרים ...בענייני קנין תורה  /יצחק ברדא ...אשקלון :
מכון מצמיח ישועה ,תשע"א-תשע"ו)002437631( .
הלכה  --מתודולוגיה.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A508.8דעת-משה תשע"ד
ביכורי דעת משה  :שיחות מוסר מרבני הישיבה ,חידו"ת מרבני הישיבה ,חידו"ת מבוגרי מייסדי
הישיבה ; קונטרס זכרון חנה פערל  :חידו"ת מבני משפחתה[ .בכורי דעת משה] .ירושלים  :ישיבת
דעת משה ,תשע"ד)002446540( .
אלטמן ,חנה פרל בת אריה ליביש
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8סופ(מצח) תשע"ו
ספר זכרון מצח אהרן  :קובץ חידושי תורה מגדולי ישראל ...מעוטר בכתבי יד מאוצרות תורת
רבותינו הראשונים והאחרונים ,וחידושי ...הגר"ח והגרי"ז ,מכת"י רבי אפרים מרדכי גינזבורג,
תלמיד הגרי"ז ,לזכרו ...של הבה"ח אהרן הלוי סופר בן ...הרב משה צבי הלוי . Lakewood :בני
המשפחה ,תשע"ו [)002439201( .]2016
סופר ,אהרן בן משה צבי
ברקוביץ ,גיננדל
פוזנא ,אליעזר  --מנהגים
תלמוד בבלי -- .מסכת תענית -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת מועד קטן  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת כתבות -- .פרק ט (הכותב לאשתו)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות . --פרק י (מי שהיה נשוי)  -- --באורים.
הלכה  --מאמרים.
מוסר  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2שטי(התב )תשע"ז
התבוננות  :מבט פנימה  :הנהגת רבינו הגראי"ל שטיינמן  :יסודות במשנתו  /מכון דרך הישר .בית
שמש  :מכון דרך הישר[ ,תשע"ז?])002446549( .
שטינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי  --משנתו.
חרדים  --ישראל  --חוגי הליטאים.
חרדים  --פילוסופיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A551מנד.של תשע"ה
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך  :מהדורת דף ליום  ... /מרן יוסף קארו ; ומפה ...מאת...
רבינו משה איסרליש ; ...נערך ונסדר ...ע"י הרב נפתלי הירץ מענדלאוויטש ,ראש הכולל טורקא...
[שלחן ערוך  -תשע"ה (ירושלים)] .ירושלים  :מפעל הליכות עולם ,.תשע"ה)002445224( .
תלמוד תורה  --למוד יומי.
ספרייה :
Judaica

A562טוי.לב תשע"ז
טויל ,דניאל מחבר .לב צדיק  :לפי סדר השולחן ערוך אורח חיים  ... /דניאל בן לאאמו"ר יוסף
טוויל מעלי הכהן .ירושלים [ :המחבר] ,תשע"ז)002438741( -
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.1גרי.שי תשע"ז
גרינימן ,ישראל מחבר .שי למורא  :בעניני תפילין וציצית והלכות כתיבת סת"ם  /ליקוט מכתבי...
רבי ישראל גריינימן .בני ברק  :בני המחבר ,תשע"ז ) [2016]. (002437899
גרינימן ,ישעיהו בן ישראל
תפלין  --הלכה.
ציצית  --הלכה.
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2אבי.עו תשע"ז
אביטן ,שמואל בן משה מחבר .עולת שמואל  :חידושים וביאורים וחקרי הלכות על שו"ע הלכ'
שבת / ...מאתי שמואל בלאאמו"ר ...משה אביטן .ירושלים  :שמואל אביטן ,תשע"ז002446971( .
)
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2וכט.אי תשע"ו
וכטר-רבינוביץ ,צבי הירש בן פנחס מחבר .איזהו רשות הרבים  :בירור דין רשות הרבים
דאורייתא בעיירות גדולות בזמן הזה / ...חברתי ...צבי הירש בן ...פנחס וועכטער-ראבינאוויטש.
מהדורא תנינא ,יו"ל בהוספות ותיקונים[ .. Brooklyn :המחבר] ,תשע"ו )002447406( .'16
רשות הרבים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2ליו.צי תשע"ז
ליונדג ,אריה ליב מחבר .ציוני שלמה  :מלאכת תופר וקורע  :ויפרד לשלשה ראשים :ביאורי
סוגיות : ...הגמ' והראשונים בדרך הפשט והעיון ; ...ביאורי שו"ע  ... :ויתבהרו הדברים שנתקשו
בהם גדולי הפוסקים ...עפ"י הכרעת ...המשנה ברורה ומרן רבי שלמה זלמן אויערבאך ...ותורתם
של גדולי התורה וההוראה ; ...בירורי הלכה  :ביאורים ,הערות וחידושים ... / ...אריה לייב
בלאאמו"ר הר"ר זאב ליווענדאג .ירושלים [ :המחבר ],תשע"ז)002446432( .
תפירה (אבות מלאכות)  --הלכה.
קריעה (אבות מלאכות ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2שלמ.מט תשע"ז
שלמון ,דוד מחבר .מטמונים משבת  :בירורים בפסקי הראבי"ה ,האור זרוע ומהר"ם מרונטבורג
בהלכות שבת ; קונטרס הטמנה במקצת  :בירור וביאור בשיטות הראשונים בענין הטמנה במקצת
מהדורה חדשה עם הוספות  /דוד הלוי שלמון .ירושלים  :דוד שלמון ,תשע"ז) 002446427( .אליעזר בן יואל ,הלוי ..ספר ראבי"ה
יצחק בן משה ,מוינה ..אור זרוע
מאיר בן ברוך ,מרוטנבורג
שבת  --הלכה.
השהיה והטמנה בשבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2ששו.טל תשע"ז
ששון ,ראובן בן אברהם מחבר .טללי אורה  :מלאכות שבת ,בעיון הגמרא ,הראשונים
והפוסקים ... /מאת ראובן ששון ...רמת השרון  :ישיבת רמת השרון ,תשע"ז [002445899( .-]2017
)
אבות מלאכות  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ארנ.לח תשע"ז
ארנריך ,שלמה זלמן בן יעקב מחבר .לחם שלמה  :דרושים ומאמרים ,חידושים וביאורים על עניני
חנוכה  /מאת ...רבי שלמה זלמן עהרענרייך ,אבדק"ק שאמלויא ; ...מלוקט ומסודר מתוך
ספריו ...וכתי"ק ...ונלוה אליו קונטרס מתורתו ומשנתו של רבינו בענין לימוד התורה ; יוצא לאור
לראשונה ...על ידי נכד המחבר שלום צבי עהרענרייך .ברוקלין  :שלום צבי עהרענרייך ,תשע"ז.
()002447218
חנכה  --הלכה.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ברס.חל תשע"ז
ברסלר ,יהושע בן חיים מחבר .חלקת יהושע  :הלכות פורים  :הערות והארות ,חידושים
וביאורים ,חידושי אגדות  -ביאורי הדף ,מסכת מגילה  ... /יהושע בן ...הג"ר חיים ברסלר .
Lakewood :מכון באר התורה ,תשע"ז)002447417( .
ברקוביץ ,גיננדל
תלמוד בבלי . --מסכת מגלה  -- --אגדות --באורים.
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3הוכ.דב תשע"ז
הוכברגר ,אשר פנחס מחבר .דברי אשר  :בעניני חנוכה  ... /אשר פנחס בן ר 'יעקב הוכברגר.
מהדו"ב [=מהדורה בתרא] ..ב"ב  :הוכברגר ,תשע"ז [) 002439383( .]2016
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ווז.הל תשע"ו
ווזנר ,אברהם אליהו .הליכות שבט הלוי  :אוצר הליכות קודש ,הוראות והדרכות ,פסקי הלכות...
 :אשר נהג ...בעל שבט הלוי ; ...נלקט ונערך ע"י נכדו ,תלמידו אברהם אליהו הלוי ואזנר
בלאאמו"ר הגרי"ב ...לאנדאן[ .הליכות שבט הלוי  -מועדי השנה :חנכה] .נתניה [ :המלקט],
תשע"ו)002439217( .
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3כוכ.מו תשע"ז
כוכב ,יעקב בן צבי מחבר .מועדי יעקב  :חידושי הלכה ואגדה בענייני המועדים  -ענייני חנוכה /
מכתבי ...רבי יעקב כוכב בר צבי ...נאות הפסגה [מודיעין עלית]  :תורה דיליה[ ,תשע"ז?].
()002438647
חנכה.
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3פיש.שמ תשע"ז
פישל ,אלימלך מחבר .שמעתתא דחנוכה  :ובו ביאורים וחידושים בסוגיות הגמ' וטור ושו"ע
ומ"ב...ובפרט בדעת הגר"א ,והחזו"א והגרי"ז ,ובסופו קובץ ביאורים במילי דאגדתא בעניני
חנוכה  /נתחבר ...ע"י אלימלך בן ...יששכר דב הלוי פישל .ירושלם[ :המחבר[ ],תשע"ז?].
()002439196
חנכה.
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3קלי.מש תשע"ד
קלין ,מנשה בן אליעזר זאב מחבר .משנת חנוכה  :פסקים וחקרי הלכות ,הערות והארות
בשמעתתא ,בהלכה ובאגדה בעניני חנוכה  /מאת ...גאב"ד אונגוואר בעל המשנה הלכות [ר' מנשה
בן אליעזר זאב קלין] ; עורך אחראי :הרב שלמה גאדיל גוטליב[ .משנת חנכה] .ירושלים  :מכון
משנה הלכות ,תשע"ד [)002439101( .]2013
חנכה.
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A562.3שול.שא תשע"ז
שולזינגר ,משה מחבר .שאלות ותשובות חנוכה  /משה הלוי שולזינגר .מהדורת טיוטה ..בני-ברק :
משה הלוי שולזינגר ,תשע"ז)002439390( .
שאלות ותשובות- -- 1948
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3שטר.הל תשע"ז
שטרנבוך ,משה מחבר .הליכות והנהגות  :פסקי הלכה ,הידורים ,אזהרות והנהגות ודברים
שנשמעו מגאוני וצדיקי הדורות  /מתוך משנת ...רבי משה שטרנבוך ; נלקט ונערך ...ע"י מרדכי
יחזקאל גולדיש .מהדורה ראשונית ..י-ם  :משפחת גולדיש ,תשע"ז) . (002439388
חנכה  --הלכה.
חנכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4אלי.בד תש"ע
אלי ,שמואל מחבר .בדיקת חמץ כהלכתה  :חקירות ובירורי הלכה בענין בדיקת חמץ והמסתעף /
חברתיו וערכתיו ...שמואל אלי ...ירושלים  :שמואל אלי ,תש"ע []. (002437850 )2010
חמץ  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4אלי.פס תשע"ז
אליהו ,ישראל בן משה מחבר .הפסח במועדו  :כולל חקרי דינים ,חידושים וביאורים ,הארות
והערות ,מחקרים בהלכה וביאורי השיטות בהלכות הפסח  /אשר חברתי וערכתי ...ישראל ב"ר
משה אליהו .תל ציון  :ישראל אליהו ,תשע"ז [) 002445473( .]2017
פסח  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4נאמ.מא תשע"ז
נאמנו מאד  :עדויות גדולי ישראל על הליכותיהם ומנהגיהם ,אשר נאספו ונלקטו מתוך כתביהם
וחיבוריהם  :פסח / ...יו"ר המערכת  -הרב דוד אברהם ...ראש ישיבת בנין אב ,ירושלים[ .נאמנו
מאד  -פסח] .ירושלים  :מכון ירושלים ,תשע"ז) 002446031( .
טננבוים יוסף
ניסן (חודש)  --הלכה.
חמץ  --הלכה.
מצות  --הלכה.
ליל הסדר  --הלכה.
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563בני.טב תשע"ד
בניאל ,לוי יצחק מחבר .טבעות השולחן  :על שו"ע הלכות תולעים  :והוא ביאור דברי השו"ע ...
מו"מ בסוגיות הגמ' ...הראשונים והפוסקים ,ובירור שאלות שנתחדשו בימינו בהלכות תולעים
וכשרות  /חובר ...ע"י לוי יצחק בלאאמו"ר ...גלעד בניאל ,אריאל שלמה בלאאמו"ר ...חיים בר
און[ .טבעות השלחן] .ירושלים  :אריאל שלמה בר און ; מודיעין עילית  :לוי יצחק בניאל ,תשע"ד
[)002446518( .]2014
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תולעים  --באורים
תולעים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563גלר.מש תשע"ז
גלר ,שלום דוד מחבר .משמיע שלום  :ביאורים ,הערות וחדושים בסוגיות ההלכות ,יסודות
ונושאים בשו"ע יורה דעה ח"א :הלכות בשר בחלב  /ערכתי וסידרתי ...שלום דוד געללער בן ...
מוה"ר שמעון .ברוקלין  : Sholem Duvid Geller,תשע"ז )002447280( .'17
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
בשר בחלב  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563הור.דע תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .דעה ברורה  :על שלחן ערוך יורה דעה ...סימנים רמ  -רסט[ ,הלכות]
כיבוד אב ואם ,כבוד רבו ותלמיד חכם ,מלמדים ,תלמוד תורה ,צדקה ,מילה ,עבדים ,גרים  /אשר
ערך ...רבינו יוסף קארו ; ...ועליו מפה ...מאת ...רבינו משה איסרלש ; ...וסביבו ...באר הגולה,
מהרב ...משה רבקש ; ...באר היטב ,מהרב ...מו"ה זכריה מענדל ; ...ועתה נוסף ...דעה ברורה :
בירור כל סעיפי השלחן ערוך הלכה למעשה בשפה ברורה [וקצרה] ...עם הוספות ,ותחתיו ...מראה
דעה  ... :ממי יצאו הפנינים הללו[ ...מאתי] אשר ב"ר משולם פייש הורביץ ...ירושלים  :אשר הלוי
הורוביץ ,תשע"ז)002446812( .
הלכה (מתחום יורה דעה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563פרץ.של תשע"ו
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שלחן ערוך יורה דעה  /אשר חיבר ...מוהר"ר יוסף קארו[ ,עם]
חידושי ...מוהר"ר משה איסרליש ,באר הגולה ...באר היטב ; ...ספר אהלי שם  :הכולל ביאורי
הלכה ,חקירות ועיונים על כל סימן[ ...מאת] מיכאל בן ...מוהר"ר יוסף פרץ ... Cuajimalpa,
[ , : S. DjaddahMexicoתשע"ו])002447167( .-
הלכה (מתחום יורה דעה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563רבי.דר תשע"ז
רבינוביץ ,ישראל דוד מחבר .דרכי השלחן  :על שו"ע יו"ד הלכות בשר בחלב  :סיכום שיטות
הראשונים והפוסקים על סדר השולחן ערוך ,ובשולי היריעה חידושים וביאורים על נושאי כלי
השלחן  /חיברתי ...ישראל דוד הכהן בלאמו"ר יעקב עקיבא ...רבינוביץ (ראפפורט) .ירושלים :
[המחבר] ,תשע"ז)002447485( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
בשר בחלב  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563רוח.סי תשע"ז
רוח ,שניאור זלמן בן ישראל .סימני טהרה  :בחובת בדיקת סימני טהרה בדגים ,ומה נחשב לגורמי
טהרה ,סימני טהרה וטביעות עין ,כולל המציאות ...בימינו ,עיקרי הדינים עד הסיכום ההלכתי,
הלכה למעשה בזמנינו באופני הדייג השונים  /חיברתיו ...שניאור ז .בלאאמו"ר ישראל רווח ,רב
אזורי במועצה האזורית גזר ורב דק"ק 'משכן התורה' אלעד ...אלעד  :המכון למצוות התלויות
בארץ ,תשע"ז)002439216( .
דגים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.1בוס.מה תשע"ז
בוסי ,יחיאל בן שמעון מחבר .מה אשיב  :הלכות שחיטה וטרפות  :יו"ד סימנים א  -ס  :סדרת
הספרים על יורה דעה ועל נושאי הבחינות להסמכה לרבנות של הרבנות הראשית לישראל  :שו"ע
ונושאי כליו ,כל סעיף עם טור ובית יוסף השלם ,וסיכומי השיטות ...תולדות הפוסקים / ...יחיאל
בן מו"ר אבי שמעון ...בוסי .נתניה  :יחיאל בוסי ,תשע"ז) . (002438744
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך יורה דעה .הלכות שחיטה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות טרפות  --באורים.
שחיטה  --הלכה.
טרפות  --הלכה.
רבנים  --ביוגרפיה  --לקסיקונים.
סמיכה לרבנות  --בחינות ושאלות  --שחיטה.
סמיכה לרבנות  --בחינות ושאלות  --טרפות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3גיג.מע תשע"ז
גיגי ,יוסף בן מאיר מחבר .מעין טהור  ... :הלכות נדה ... / ...יוסף בן ...ר' מאיר גיגי .ירושלים :
יוסף גיגי ,תשע"ז [)002447504( .]2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3קלי.או תשע"ז
קלין ,שלמה דוד מחבר .אוצר טהרה  :קיצור הלכות טהרה למעשה ,עם כל מנהגי מעוברת
ויולדת ,ודיני יולדת ומינקת בשבת ועוד הלכות נחוצות  ... /מאת שלמה דוד בלאא"מ הר"ר יוסף
קליין ,דומ"ץ בק"ק מחזיקי הדת דחסידי בעלזא ...לונדון  :קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא
לונדון ,תשע"ז)002446460( .
טהרת המשפחה  --הלכה  --מדריכים.
נשים הרות  --הלכה  --מדריכים.
יולדות  --הלכה  --מדריכים.
שבת  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4פשו.קד תשע"ז
פשוזמן ,חיים דב מחבר .קדושת השמות  :פרקי הלכות מעשיות בענייני כבוד השמות באמירתם
וכתיבתם ,השמות שאינם נמחקים ,פרטיהם ושרשיהם ,קידוש האזכרות בכתיבת השמות
בסתו"מ ,וגם ...ביאורים ...בענין תיקון של אמירת ברוך שם ובאמירת שמות וברכות ...ובאמירת
השמות בלשונות אחרים  ... /חיים דוב פשווזמן[ .קדשת השמות] .בית שמש [ :המחבר] ,תשע"ז
[)002446435( .]2017
אלקים  --שמות.
אלקים  --שמות  --הלכה.
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.4שפי.הל תשע"ו
שפירא ,אליעזר דוד בן חיים צבי מחבר .הלכה למעשה  :הלכות סת"ם ; ובסופו :קונטרס
האותיות  /חיברתיו ...אליעזר דוד שפירא ,רב ...דק"ק צאנז ,בני ברק ...ב"ב  :אליעזר דוד שפירא,
[תשע"ו?])002446469( .
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6בסט.נא תשע"ז
בסט ,בראל מחבר .נאמן בבריתו  :מצות ברית מילה בהלכה ובאגדה ,וסדר הברית המפואר /
חברתי ...בראל בסט[ .לוד] [ :המחבר] ,תשע"ז)002446989( .
ברית מילה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ברית מילה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6ברית.של תשע"ז
בריתו של אברהם  :סדר ליל הברית ויומה השלם  ... :החל מליל שמיני ,הנקרא ברית יצחק ,עד
גמר הסעודה שאחר המילה :הלימוד של ליל הברית על פי החיד"א ,פירוש המתוק מדבש על
הזוהר ...סדר המילה עם הכוונות הפשוטות ע"פ האריז"ל ...תפילות ...לאבי הבן ואמו והסנדק
והמוהל ,גם קצת מעניינים השייכים לאבי הבן הסנדק והמוהל ...ועוד הנהגות כלליות ,גם ...כמה
פרפראות בענין שם האדם ...עניינים ותפילות ...לזמן העיבור .בית שמש  :מכון בריתו של אברהם,
תשע"ז)002439187( .
ברית מילה.
ברית מילה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7בינ.בר תשע"ב
בינט ,שלמה מחבר .ברכת שלמה  :על מצות פדיון פטר חמור  :כל בו לעניני מצות פדיון פטר
חמור ,כללותיה ופרטותיה בהלכה ובאגדה  ... /ע"י שלמה בן ...הר"ר טובי 'בינעטה .ירושלים :
שלמה בינעט ,תשע"ב [)002445699( .]2012
פטר חמור  --הלכה.
פטר חמור  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7האו.יי תשע"ז
האוזי ,אליהו מחבר .יין מלכות  :בירורים ,ביאורים וסיכומי דינים בהלכות יין נסך וכלי היין ;
ונלוה אליו :כתר מלכות  :המבאר דין נוצרים וישמעאלים לענין ע"ז ויין נסך ; הוד מלכות  :דברי
השו"ע והרמ"א ,עם פסקי הט"ז ,הש"ך ,הרע"א והפ"ת ; דבר מלכות  :הסוקר ...גדרי סתם יינם
בתולדות עם ישראל  ... /אליהו בלאא"מ ר' אהרן האוזי .מהדורה מורחבת ומחודשת ..פאריס :
אליהו האוזי ,תשע"ז)002442120( .
יין ויצורו.
יין ויצורו  --חמר מאיר.
יין נסך  --הלכה.
יין נסך  --הלכה  --היסטוריה.
יין נסך  --הלכה  --חמר מאיר.
נוצרים  --מעמד חקי וחקים  --הלכה.
מסלמים  --מעמד חקי וחקים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8משנת.הש תשע"ה
משנת השביעית  :ממשנתם של רבותינו ויושבי בית המדרש רכסים .רכסים  :תורתך שעשועי,
האדרת קרן התורה ,תשע"ה)002446516( .
שמטה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564ארי.אב תשע"ז
אריה ליב בן יוסף ,הכהן הלר מחבר .אבני מילואים  :על שולחן ערוך אבן העזר / ...מאת ...רבינו
אריה ליב הלר הכהן ... ; ...הוספנו מילואי אבן ברורה ומאות גליונות וכתבי יד ממרנן גדולי
ישראל ...שהיו גנוזים עד כה ...נערך ...ע"י יעקב ישראל בן ...צבי יברוב[ .אבני מלואים] .מהדורה
שנייה ..ירושלים  :יעקב ישראל יברוב ,תשע"ז) 002446459( .-
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך אבן העזר  --באורים.
ברקוביץ ,גיננדל
הלכה (מתחום אבן העזר)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564גול.גי תשע"ז
גולדברג ,יוסף בן אברהם הלל מחבר .גיטי שליחות  :דיני דיעבד ,שעת הדחק ומקום עיגון במינוי
שליח הגט וביטולו ,בהרשאות הניתנות לשליח ובבעיות שונות בגיטי שליחות  :עם מקורות,
ציונים והערות  /מאת יוסף גולדברג ,אב"ד בית הדין הרבני ...ירושלים ,בלאאמו"ר ...אברהם
הלל[ ...גטי שליחות] .ירושלים  :יוסף גולדברג ,תשע"ז)002446947( .
גטין  --הלכה.
שליחות  --הלכה.
שעת הדחק  --הלכה.
הרשאה  --הלכה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564לוי.וי תשע"ג
לוי ,פנחס בן מאיר מחבר .ויקח לוי  :על עניני חופה וקידושין  :ויחולק לארבעה שערים :שער א:
מצהלות חתנים  :ובו שו"ת וחבורות בחופה וקידושין ; שער ב :מצא טוב  :בעניני שידוכין ; שער
ג :ענבי הגפן  :בעניני אגדה ; שער ד :מכתבי תורה  :ובו מכתבי תורה בעניני הספר  /חיברתי
וערכתי ...פינחס לוי .ירושלים [ :המחבר] ,תשע"ג ) [2013]. (002446542
חפה  --הלכה.
קדושין  --הלכה.
שדוכים  --הבטים דתיים --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564עז והדר תשע"ז
בן י"ח לחופה  :על ענייני אירוסין ,קידושין ונישואין  :פסקי הלכה ומנהג ,תפילות ,בקשות וברכות
אירוסין ונישואין ...עם ביאור מתיבתא ,אוצרות מחשבה ומוסר ופלפולא דאורייתא ,ליקוטי אביר
יעקב[ ...בן י"ח לחפה][ .בית-שמש]  :ממלכת התורה עוז והדר ,תשע"ז) . (002446823
ארוסין  --הלכה.
קדושין  --הלכה.
נשואין  --הלכה.
נשואין --תפלות וברכות.
מנהגי נשואין יהודיים.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564רוז.עב תשע"ז
רוזנברג ,יוחנן אליהו מחבר .עבודת החופה והנישואין  :ובו הכנה מרוממת לחתן ולכלה ליום
החופה ,שמחת החתונה וימי שבע הברכות ,וכן לבעלי השמחה והמשתתפים בה ,ובתחילתו מנהגי
החופה  :ובו עיקרי מנהגי החתונה וטעמיהם ; עם שמחת המחותנים בעלי השמחה ; תפילות לחתן
וכלה  /ליוחנן רוזנברג[ .עבודת החפה והנשואין] .מהדוה מחודשת ומתוקנת ..ירושלים  :יוחנן
רונברג ,תשע"ז [)002446453( .]2017
חפה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חפה  --מנהגים.
חפה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565טיג.מש תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .משפט עשה  :והוא פירוש צח וקצר על שולחן ערוך חושן משפט סימן
כו בדיני איסור הליכה לערכאות  :והביאור קראתיו משפט עשה ...אשר לקטתים מספרי
רבותינו ; ...בצדו כמה ענינים נחוצים ובשם ביאורים נקרא  :ובו מבוארים ...הדברים המובאים
בקיצור במשפט עשה ; ...תחת המשפט עשה ...שער הציון ...לדעת מבטן מי יצאו ; ...וקבענו בצדו
הגהות בעצם יד קדשו של ...רבי חיים קניבסקי ...ובשם הגהות מרן שליט"א יקרא / ...חברתי...
אורי הכהן טיגר[ .שלחן ערוך  -משפט עשה] .מהדורה מיוחדת לזיכוי הרבים ..ירושלים  :אורי
טיגר ,תשע"ז)002447163( .
הלכה ומשפט.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565יוד.קנ תשע"ז
יודיקין ,גדעון לוי מחבר .קניין אמנה  :בירורי גדרי קניינים ,התחייבויות ושאר חלויות הנעשים
בדבר שלא בא לעולם  -באופנים המועילים לדעת חכמים ,והגדרת אופן הקניין וחלותו במקנה
בסתם ובמעכשיו  /מאת גדעון לוי הכהן יודאיקין ,רפאל הכהן הלמן[ .קנין אמנה ].ירושלים :
המחברים ,תשע"ז)002446455( .
דבר שלא בא לעולם
מעשי קנין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565פרנ.שע תשע"ז
פרנקל ,ישעיהו מחבר .שיעורי ופסקי פרי ישע  :הלכות שכנים / ...משיעורי ...רבי ישעיהו פרנקל,
רב שכונת כרם ישראל ,קרית הרצוג ,בני ברק ; ...נכתב ונערך ...ע"י עידו פורנברג[ ...שעורי ופסקי
פרי ישע] .בני ברק  :עידו פורנברג ,תשע"ז -. (002446822 )2017
בתים משתפים  --נהול  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565שארי.יע תשע"ו
.ישיבת שארית יעקב .הכולל (ירושלים) .שארית יעקב  :קובץ תורני הלכתי  :הלכות אבידה
ומציאה (חושן משפט סימנים רנט-רסו) ; הלכות צידה ,קושר ומבשל (אורח חיים סימנים שטז-
שיח ) /לומדי הכולל בישיבת שארית יעקב ,הר-נוף ,ירושלם .ירושלם  :ישיבת שארית יעקב ,
[תשע"ו])002446548( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט .הלכות אבדה ומציאה  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
אבדה  --הלכה.
צידה (אבות מלאכות)  --הלכה.
קשירה והתרה (אבות מלאכות)  --הלכה.
בשול (אבות מלאכות ) --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A565שטר.אם תשע"ב
שטרן ,רפאל בן משה מחבר .אם לא באתי  :מהלכות אסמכתא ( :הטלת תנאים בקנין ,פשרה,
גורל ועוד)  /מאת רפאל שטרן ,על פי לימוד משותף בבית ועד לתורה גבעת שמואל .גבעת שמואל :
בית ועד לתורה ,תשע"ב [)002447586( .]2012
אסמכתא  --הלכה.
תנאי  --הלכה.
מעשי קנין  --הלכה.
פשור (משפט)  --הלכה.
גורלות  --הלכה.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A566.1ויס.שע תשע"ז
ויס ,אהרן משה מחבר .שיעורי חג הפסח  :סדר הקרבת קרבן פסח  /נסדר ונערך ...ע"י הרב אהרן
משה ווייס בן כ"ק אאדמו"ר מספינקא[ .שעורי חג הפסח] .בני ברק  :אהרן משה ווייס ,תשע"ז
[)002446739( .]2017
קרבן פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.2שוב.בי תשע"ה
שוב ,צבי בנימין בן זבולון מחבר .בינת צבי  :בדיני ספק טומאה ברשות היחיד וברשות הרבים ,
ובדיני דבר שאין בו דעת לישאל ,טומאה צפה ונזרקת ; ליקוטי אחרונים על ענייני ספק טומאה
עם עיונים  /חובר ונאסף ...על ידי צבי בנימין בלאאמו"ר ר' זבולון שוב .ירושלים  :משפחת שוב,
תשע"ה [)002447173( .]2015
טמאה וטהרה  --הלכה.
רשות הרבים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A567ביט.לע תשע"ד
ביטון ,דוד משה -1966 ,מחבר" .לעשות המודרניסם בטהרה עם הדת"  :תגובתם ההלכתית של
חכמי יהדות מרוקו לאתגרי הזמן בתקופת הפרוטקטוראט הצרפתי  / 1956-1912מאת :דוד משה
ביטון"[ .לעשות המודרניזם בטהרה עם הדת"] .תשע"ד ) 002446857( .2014
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
רבנים --מרוקו  --היסטוריה.
חכמי המזרח  --מרוקו  --היסטוריה.
הלכה  --מרוקו  --היסטוריה.
תקנות חכמים  --מרוקו.
יהדות והעולם המודרני.
הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית.
מרוקו  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ספרייה :
Judaica

A572אבי.גם תשע"ז
אבידר ,אלון מחבר .גם אני אודך  /תשובות שקיבלתי מהגאון רבי אלון אבידר ,ראש בית מדרש
גבוה להוראה ודיינות 'שערי הלכה והוראה' ,על שאלותי ...גמליאל הכהן רבינוביץ בן  ...רבי אלחנן
י .ד .בני ברק  :מכון גם אני אודך ,תשע"ז)002439189( -
שאלות ותשובות- -- 1948
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572ביט.חש תשע"ז
ביטון ,שמעון חנניה מחבר .שאלות ותשובות חשב האפוד  :חלק א ,ב  :שאלות ותשובות ,חקרי
הלכות ,ביאורי סוגיות על סדרי ארבעה חלקי שולחן ערוך  /חברתיו ...שמעון חנניה ביטון ,רב...
חדרה ,ראש ישיבת אור יוסף[ .חשב האפוד] .חדרה  :מכון אבני שוהם ,תשע"ז [2017].
) (002446943
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572גרו.שא תשע"ו
גרוס ,נפתלי ישראל מחבר .שו"ת שארית אברהם  :שאלות ותשובות ומשא ומתן בהלכה ,ובסופו
תולדות וזכרונות מפרקי חייו הספוגים עבודת השם של זקיני ר' אברהם גראס [בשם :שיחתן של
אבות]  /מינאי ...נפתלי ישראל גראס[ .שארית אברהם] .ירושלים  :משפ' גראס ,תשע"ו .
) (002439375
גרוס ,אברהם בן מרדכי שלמה
יהודים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572חוב.בר תשע"ז
חוברה ,אוריאל מחבר .שאלות ותשובות ברכת אוריאל  ... :חקרי הלכות על ארבעה חלקי השולחן
ערוך  /אשר קבצתי וחברתי ...אוריאל חוברה ...רב הישוב נחליאל[ ...ברכת אוריאל ].נחליאל :
מכון הספרים שע"י כולל וביהמ"ד ברכת התורה והחסד ,תשע"ז []-. (002446834 )2017
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572סוי.גם תשע"ז
סויד ,רפאל מחבר .גם אני אודך  /תשובות שקבלתי מהגאון ...רבי רפאל סויד ...על שאלותי ...
גמליאל הכהן רבינוביץ בן ...רבי אלחנן י .ד .בני ברק  :מכון גם אני אודך ,תשע"ז) - (002439190
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572סימ.שא תשע"ו
סימון ,אברהם דוד מחבר .שו"ת שאל בני  :שאלות ותשובות אקטואליות בארבע חלקי שולחן
ערוך ... / ...אברהם דוד בן ...הרב שמואל ארי' ליב סיימון[ .שאל בני] .ב"ב  :א.ד .סיימון ,תשע"ו
[)002447477( .]2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות נטילת ידים שחרית  --באורים
שאלות ותשובות  --חבורים פופולריים.
נטילת ידים --הלכה.
מנהגים  --טעמים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572רזכ.בכ תשע"ז
רזכטה ,שלמה אברהם מחבר .שו"ת ביכורי שלמה  :ב' חלקים  :על אורח חיים ,יורה דעה ,אבן
העזר  /מהגאון ...רבי שלמה אברהם רזעכטע ,מק"ק אזארקאוו[ .בכורי שלמה] .ליקווד  :מכון
מפרשי הש"ס ,תשע"ז )002446738( .2017
רזכטה ,שלמה אברהם
שאלות ותשובות .1948-1800 --
רבנים  --פולין  --אוזרקוב  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A581זרח.מא תשס"ה
זרחיה בן יצחק ,הלוי גרונדי מחבר .בעל המאור  :על מסכתות הש"ס  /למרנא ...רבינו זרחיה ב"ר
יצחק הלוי ; ועליו יחנו :...כתוב שם השלם ,לרבינו אברהם ב"ר דוד ,ראב"ד ; ...ספר מלחמות ה',
לרבינו משה בר נחמן ; ...יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים ,בתוספת קובץ ניצוצי אור :
להארות והערות ומבוא מורחב ,ע"י ...דניאל ביטון[ .המאור ].ירושלים  :מכון המאו"ר ,תשס"ה
)002447608( .2004
תלמוד בבלי  -- --באורים.
הלכה .1565- --
טהרת המשפחה  --הלכה.
מקואות  --הלכה.
קדשה (יהדות)
ספרייה :
Permanent Loan

A584איז.חו תשע"ז
איזנשטט ,מנחם בן מאיר מחבר .חומת אש  :חידושי סוגיות על סדר הש"ס ; ובסופו :טז תשובות
ובירורי הלכות  /מאת ...רבי מנחם א"ש ,אב"ד דק"ק אונגוואר ; יוצא לאור לראשונה מכתי"ק
ומכתבי תלמידיו ,וצרפנו ...חידושי ...הש"ס שהדפיסו[!] רבינו בתוך ספרי אביו ...רבי מאיר ...וכן
בשאר ספרים[ ,מאת] יודא צבי הכהן געלב .מאנרא  :יודא צבי געלב ,תשע"ז )002447286( .'17
תלמוד בבלי  -- --באורים.
שאלות ותשובות -1948 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584גרי.הי תשע"ז
גרינפלד ,אליעזר בן יצחק מחבר .היכל מגן שאול  :ובו ב ספרים נפתחים :נר אליעזר  :חידושי
סוגיות  /מאת רבי אליעזר גרינפעלד מקאלוב .שם ושארית  :חידושי תורה באגדה והלכה ,מאת
בני משפחתינו נכדי זקנינו ...רבי שאול יחזקאל גרינפעלד מליטשיק ...ברוקלין  :יואל יצחק
גרינפעלד ,תשע"ז )002447126( .2016
גרינפלד (משפחה)
גרינפלד ,אליעזר בן יצחק
מרגליות ,אפרים זלמן בן מנחם מניש ..בית אפרים
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חדושי סוגיות.
רבנים  --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584וינ.זכ תשע"ו
וינגרטן ,צבי בן ישראל מחבר .זכרון שלמה חיים  :חידושים וליקוטים בהלכה ובאגדה לעילוי
נשמת זקני הרה"ח רבי שלמה חיים הייזלער ,מבארא פארק ; ...ונלוים אליו :קונטרס חסד
ואמונה :על ספר חסידים ; קונטרס צמח ישראל  :על עניני מנהגים ; קונטרס צדקת חנה  :על
עניני חג הפסח ; קונטרס מילי דהספידא  :על זקני הנ"ל  /נכתבו ...ע"י צבי בלא"א הרב ישראל
וויינגארטען .ירושת"ו  : Rabbi H. Weingarten,תשע"ו [) 002439940( .]2017
יהודה בן שמואל ,החסיד ..ספר החסידים  --באורים.
היזלר ,שלמה חיים  --הספדים
חדושים ופלפולים.
פסח  --הלכה.
הגדה של פסח  --באורים.
מוסר  --מאמרים.
מנהגים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584טיב.חל תשס"ג
טיב ,יצחק חי מחבר .חלב חטים  :על הש"ס  /להגאון ...רבנו יצחק חי טייב ; ...במהדורה חדשה...
נפתחו ראשי תיבות והושלמו קיצורים ,מפוסקת ומבוארת ...המבאר והמלקט ...הרב אברהם ט.
[=טוביה] זהר .במהדורה חדשה מורחבת ..כפר סבא  :דניאל טייב ,תשס"ג)002446698( .-
טיב ,יצחק חי.
תלמוד בבלי  -- --באורים.
רבנים --תוניסיה  --תוניס  --ביוגרפיה.
חכמי המזרח  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584שקו.שע תשע"ז
שקופ ,שמעון יהודה בן יצחק שמואל .שערי ישר  ... :בדיני הספקות ...שער הקבוע  /מאתי שמעון
יהודה ...שקאפ ;  ...בתוספת הערות ...מראי מקומות ומפתחות ...לש"ס ורמב"ם ומפתחות
לערכים ונושאים ,ונוסף ...קובץ מילואים  :והוא ליקוט מכל גדולי האחרונים אשר דנו בדברי
רבינו ,בתוספת הערות ...על ידי עמנואל בלאאמו"ר ר' סער מיזל[ .שערי ישר .שער הקבוע].
ירושלים [ :העורך] ,תשע"ז [)002446462( .]2016
כללי ספקות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.011וכט.אר תשע"ו
וכטר-רבינוביץ ,צבי מחבר .ארץ צבי  :על פרק כיצד מברכין  :חידושים וביאורים בגפ"ת
וברמב"ם ...שיטות הראשונים בעומק הפשט / ...חברתי ...צבי הירש בן ...הרה"ג פנחס וועכטער-
ראבינאוויטש .ברוקלין  :צבי הירש וועכטער-ראבינאוויטש ,תשע"ו ) 16'. (002447301
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות -- .פרק ו (כיצד מברכין ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.02צן.בית תשמ"ג
צן ,שמאי בן משלם זושא מחבר .בית שמאי  :חידושים על סוגיות מסדר מועד ,ועוד ענינים
שדרשתי ברבים בשבת הגדול ובשבת שובה בביה"מ דק"ק סונדרלאנד ,אנגלי'  ... /שמאי צאהן...
בני ברק  :ש' צאהן ,תשמ"ג)002446691( .
תלמוד בבלי -- .סדר מועד  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021בור.סי תשע"ז
בורר ,שמחה גרשון מחבר .סינופסיס והערות  :סוגיית "בין השמשות" ,תלמוד בבלי שבת לד-לה /
שמחה גרשון בורר .מודיעין עילית  :שמחה גרשון בורר ,תשע"ז []. (002446440 )2017
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת -- .פרק ב (במה מדליקין)  -- --בקרת הנסח
בין השמשות
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021חיו.יש תשע"ו
חיות ,שמואל חיים מחבר .ישמח משה  :שיעורים  ... /שמואל חיים בן ...הרב משה דוד חיות.
[ישמח משה  -שבת ,סכה ,בבא קמא] .ירושלים  :שמואל חיים חיות ,תשע"ו) . (002446393
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת -- .פרק א (יציאות השבת ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת -- .פרק ז (כלל גדול)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק א (סכה שהיא גבוהה)  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת בבא קמא -- .פרק א (ארבעה אבות ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021סופ.פר תשע"ב
סופר ,אפרים בן יוסף חיים מחבר .פרי אפרים  :עמ"ס שבת  :ליקוט ביאורים ,הערות ...על סדר
הדף ,מתורתם של ...הראשונים ועד אחרוני זמנינו  /חובר ולוקט ...בידי אפרים בן מו"א יוסף
חיים סופר .תפרח  :אפרים סופר ,תשע"ב) 002446535( .
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021פול.חל תשע"ז
פולק ,מנחם בן אברהם מחבר .חלק לוי  :על מסכת שבת  /מאת ...מוהר"ר מנחם סג"ל פאללאק,
אבדק"ק סערענטש ; ...יוצא לאור לראשונה מכתב יד ...המחבר ולקט מספרי שו"ת חלק לוי ,חסד
לאברהם ועיון מנחם ...על ידי נכד המחבר ר' מנחם הלוי פאללאק: Menchem . New York
Pollak,תשע"ז )002447125( .2017
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021פיש.קב תשע"ו
פישהוף ,יוסף דב מחבר .קובץ יד  :מס' שבת  /יוסף דוב בן הר"ר אליעזר פישהוף[ .קבץ יד ].
 : Fishhof, Brooklynתשע"ו)002447227( .
תלמוד בבלי . --מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022בוג.אמ תש"ע
בוגנים ,נסים חיים בן ציון שמעון מחבר .אמרי בינה  ... :הערות ...חדושים ובאורים ,קושיות
והגהות ...וציונים ...על מסכתא דעירובין [פרק א ] / ...מנאי ...נסים חיים בן ...רבי ציון שמעון
בוגנים ...ב"ב  :נסים חיים בוגנים ,תש"ע ) (002446927
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין -- .פרק א (מבוי שהוא גבה ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
ליל הסדר  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.022בית.תפ תשע"ז
.בית מדרש גבה (ליקווד ,ניו ג'רסי) .תפארת מרדכי  :קובץ חידושי תורה על מסכת עירובין :
לזכרו ...של הרב מרדכי שמחה  /יו"ל ע"י בני החבורה דביהמ"ד בית שמואל בבית מדרש גבוה
לייקוואד ; לעורך ...הרב צבי פינקלשטיין .לייקוואד  :בני החבורה דביהמ"ד בית שמואל בבית
מדרש גבוה לייקוואד ,תשע"ז [)002447228( .]2016
שמחה ,מרדכי.
תלמוד בבלי -- .מסכת ערובין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.026אזו.סכ תשע"ו
אזואלוס ,רפאל מחבר .סוכת רפאל  :מסכת סוכה  /המחבר ...הרב רפאל אזואלוס ,ראש כולל
חזון שמואל ,ב"ב[ .סכת רפאל] .מהדורה שלישית  -מהדורת ביקורת ..ב"ב  :מכון כולל חזון
שמואל ,תשע"ו [)002446544( .]2015
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק א (סכה שהיא גבוהה ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.027חיו.יש תשע"ג
חיות ,שמואל חיים מחבר .ישמח משה  :על מסכתות ביצה ,שבת ושמעתתא דחנוכה  / ...שמואל
חיים בן ...הרב משה דוד חיות[ .ישמח משה  -ביצה ,שבת] .ירושלים  :שמואל חיים חיות ,תשע"ג.
()002446390
תלמוד בבלי -- .מסכת ביצה -- .פרק א (ביצה שנולדה)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.032רוז.עט תשע"ז
רוזנבוים ,מרדכי בן שמואל מחבר .עטרת שמואל  :כתובות  :משא ומתן וביאורי סוגיות ,דף על
דף ,על פרקי :בתולה נשאת ,האשה שנתארמלה ,אלו נערות ,נערה ,אע"פ ,המדיר ,האשה שנפלו,
הכותב ,אלמנה ניזונית ,הנושא את האשה ,שני דייני  ... /מאת מרדכי בלאאמו"ר ר' שמואל
ראזענבוים[ .עטרת שמואל  -כתבות] .מהדורא תנינא מתוקנת ומורחבת ..לייקוואוד  :מכון באר
התורה ,תשע"ז )002447219( .2016
תלמוד בבלי . --מסכת כתבות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.033לנד.עו תשע"ז
לנדא ,יצחק בן קלמן מחבר .עולת יצחק  :על מסכת נדרים  /מאת ...רבי יצחק הלוי לנדא בן ...רבי
קלמן ,מראשי ישיבת חברון-כנסת ישראל ; להעורך ...רבי ירוחם חיטובסקי[ .עולת יצחק -
נדרים][ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז ) [2017]. (002446934
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.036לרפ.בי תשע"ז
לרפלד ,דניאל בן יהודה ליב מחבר .בינת דניאל  :הערות על מסכת גיטין ,מהדורא תליתאי,
ומסכת נדרים ,מהדורא תליתאי  /מאת דניאל לרפלד בלאאמו"ר ...יהודה ליב ,ישיבת בית ישראל
; העורך ...מוהר"ר יוסף סלמון .ירושלים  :מכון שלום בוניך ,תשע"ז [)002446800( .]2016
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.036פינ.שע תשע"ז
פינקל ,אליהו ברוך בן משה מחבר .שיעורי רבי אליהו ברוך  :על מסכת גיטין  /מאת ...רבי אליהו
ברוך פינקל ; [העורך] :רבי מרדכי בורנשטיין[ .שעורי רבי אליהו ברוך] .ירושלים  :פינקל ,תשע"ז.
()002446832
תלמוד בבלי -- .מסכת גטין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.041ישי.הו תשע"א
.ישיבת בית מאיר (בני ברק) .הויות דבית מאיר  :מסכת בבא קמא פרק מרובה דפים סב-.ע . :
חידו"ת וביאורים  /שנתלבנו ונכתבו ע"י בני החבורה ש"ב [=שיעור ב] דישיבת בית מאיר
לצעירים .בני-ברק  :ישיבת בית מאיר לצעירים ,תשע"א [)002446695( .]2011
תלמוד בבלי  --מסכת בבא קמא  --פרק ז (מרבה ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.041סעד.תפ תשס"ד
סעדון ,אופיר מחבר .תפסת מרובה  :שיעורים חדשים על מסכת בבא קמא  /אופיר סעדון[ .תפסת
מרבה] .קרית-גת  :דני ספרים[ ,תשס"ד])002447582( .
תלמוד בבלי . --מסכת בבא קמא  -- --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Beit Hamidrash

A584.042כנס.מנ תשס"ד
.ישיבת כנסת יום טוב (ירושלים) .מנחת אליהו  :בבא מציעא  /ישיבת כנסת יום טוב ,זמן חורף
התשס"ד .ירושלים :מכון תורני שע"י ישיבת כנסת יום טוב ,תשס"ד)002446900( .
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.045אדמ.עק תשע"ז
אדמן ,עקיבא אלעזר מחבר .עקיבא נחמתנו  :ליקוטים מראשונים ואחרונים על מסכת מכות ... /
עקיבא אלעזר בלאאמו"ר ...ירחמיאל דניאל אדמן .לייקווד  :עקיבא אלעזר אדמן ,תשע"ז.
()002447220
ברקוביץ ,גיננדל
תלמוד בבלי -- .מסכת מכות -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.045חוי.יש תשס"ט
חיות ,שמואל חיים מחבר .ישמח משה  :על מסכת מכות  ... /שמואל חיים בן ...הרב דוד משה
חיות[ .ישמח משה  -מכות] .ירושלים  :שמואל חיים חיות ,תשס"ט) . (002446392
תלמוד בבלי -- .מסכת מכות -- .פרק א (כיצד העדים ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.045כהן.שע תשס"ה
כהן ,בנציון בן אליהו מחבר .שערי ציון  ... :ביישוב קושיא אחת ...ויתרץ הקושיא ההיא בחמשים
פנים / ...ממני ...בן ציון בלאאמו"ר ...אלי' הכהן ...ברוקלין ,נוא יארק  :מ.צ.ה .קאהן ,תשס"ה
)002437603( .'04
גיפס ,בנציון יהושע
תלמוד בבלי -- .מסכת מכות -- .פרק ג (אלו הן הלוקין)  -- --באורים.
קושיות ותרוצים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.046בית.בי תשע"ב
.כולל בית הלוי (ראש העין) .ביני עמודי  :על מסכת שבועות  :קובץ שיעורים וחבורות ,חידושים
והארות על הסוגיות הנלמדות .ראש העין  :ישיבת בית הלוי[ ,תשע"ב) ?]. (002446525
תלמוד בבלי -- .מסכת שבועות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.051פרי.סכ תשע"ז
פרידמן ,יוסף יצחק מחבר .סיכומי סוגיות בפרק כל הזבחים שקבלו דמן  /יוסף יצחק פרידמן.
[סכומי סוגיות בפרק כל הזבחים שקבלו דמן][ .ישראל]  :יוסף יצחק פרידמן ,תשע"ז.
()002446805
מילקובסקי ,חיה נחמה
פרידמן ,חנה סימא
תלמוד בבלי -- .מסכת זבחים -- .פרק ב (כל הזבחים שקבלו דמן ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.057פינ.שע תשע"ו
פינשטין ,יחיאל מיכל מחבר .שיעורי רבנו יחיאל מיכל  :כריתות ... /משיעורי ...רבי יחיאל מיכל
פיינשטיין ; [העורך] :צ=[ .צבי] א=[.אריה] ק=[.קראוס[ ].שעורי רבנו יחיאל מיכל  -כרתות].
ירושלם  :צ .א .ק ,.תשע"ו) 002446436( .-
תלמוד בבלי -- .מסכת כרתות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A652.1בראל תשע"ו
זהר ..תשע"ו ..ירושלים ..ספר הזוהר הקדוש  :השלם  -חיבורא קדמאה  /חיברו רבי שמעון בר
יוחאי ; ...ליקט וערך אשר בראל (בן לולו)[ .הזהר הקדוש] .ירושלים  :יסוד עולם ; ראשון לציון :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002446783( 2016 ,
שמעון בן יוחאי ,תנא
זהר. --
זהר  -- --מפתחות.
תנאים  --ביוגרפיה.
לג בעמר  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Judaica

A652.7פרי.מת תשס"ב
תקוני הזהר ..לקוטים ..תשס"ב ..ירושלים ..מאמר פתח אליהו ( :מספר תקוני הזהר דף י"ז ).
ומאמר ...מעניני תחיית המתים ,ועוד דברים ...על התורה (מזהר פרשת בלק) ,עם פירוש מתוק
מדבש ...המפרש כל מלה ...בספר הזהר ...ובסופו שו"ת בנחיצות לימוד ספר הזוהר[ ... /המפרש -
הרב דניאל פריש] .ירושלים  :ד' פריש[ ,הסכ' תשס"ב]) 002438531( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654צמח.דר תשע"ו
צמח ,יעקב בן חיים מחבר .דרושי מהר"י צמח  :דרושי אליהו ואלישע  ... /כמוהר"ר יעקב בר'
חיים צמח ,אשר כל דבריו על פי כתבי האריז"ל ; ...המשתדל אשר בלאאמו"ר שלמה מויאל.
ירושלם  :משפחת מויאל ,תשע"ו)002438581( .
אליהו (אישיות תנכית)
אלישע (אישיות תנכית)
קבלה .1660-1500 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2פרי-עץ תשע"ד
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .קובץ יחודים ועליות כמוך  :ליקוט מספרי תלמידי הבעש"ט על ספר
פרי עץ חיים מהאר"י  -שער הפורים ,עם הגהות רבינו האמרי יוסף [ר' יוסף מאיר ב"ר שמואל
צבי ,מספינקא] [ /העורך :ר' איתמר מאיר אברהם אביש ווייס בן ...אדמו"ר מספינקא][ .פרי עץ
חיים][ .בני ברק]  :כולל דעת קדושים ספינקא ,תשע"ד ) [2014]. (002437615
קבלה .1660-1500 --
כונות (קבלה)
פורים.
חסידות --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2צבע.מק תשע"ג
צבע ,יצחק בן יהודה מחבר .מקום בינה  :שיטה מקובצת על אוצרות חיים ,עץ חיים ומבוא שערים
 /כמהר"ר יצחק צבע ; [העורך] :הרב תמיר אוליאל .להוצאה החדשה ..צפת  :עלי עין ,תשע"ג
[)002446532( .]2013
ויטל ,חיים בן יוסף ..אוצרות חיים  --באורים.
ויטל ,חיים בן יוסף .עץ חיים  --באורים.
ויטל ,חיים בן יוסף ..מבוא שערים  --באורים.
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A654.2שער.פס תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף מחבר .שער הפסוקים  :הוא השער הרביעי משמונה שערים  :דרשות ...וסתרי
תורה על תורה שבכתב  /אשר חיבר ...מוהר"ר חיים ויטאל ; ...יוצא לאור מחדש באותיות
מרובעות ...עם פיסוק וחלוקת הקטעים ,ובפתיחת הראשי תיבות ,עם ציון הדפים בשולי הגליון
לפי דפי הדפוס הישן ,וחידוש הציורים ...ובהצבת ציונים ...במדור ...הגהות וציונים ; ...על הדף...
הגהות ...נכד הרש"ש ...מוה"ר אברהם שלום שרעבי מתוך ספרו דברי שלום ...הגהות וחידושים
להגאון ...מוה"ר זאב וואלף אשכנזי ; יוצא ...ע"י מאיר יוחנן אלקובי .ירושלם  :מכון שערי יצחק,
תשע"ז) 002446445( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
קבלה .1660-1500 --
תנ"ך . --נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655אזו.זה תשע"ד
אזולאי ,חיים יוסף דוד מחבר .זהב סגור  /יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתב ידו של מרן
החיד"א ;ונלוה אליו ...לב דוד ,מהחכם השלם ...רבי חיים יוסף דוד אזולאי  -החיד"א .בני ברק :
יובל איבגי ,ו'ת'ה'י' ש'מ'ח'ה' גדולה מאד [תשע"ד])002438703( .
לוריא ,יצחק( ,אר"י)
קבלה -1660 --
מוסר  --ספרות עיונית  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655אנג.או תשע"ז
אנגל ,יוסף בן יהודה מחבר .אוצרות יוסף  :מאמרי קבלה / ...מכתבי ...רבינו יוסף ענגיל ,ראב"ד
דק"ק קראקא ; ...במהדורה חדשה ומפוארת ...סביב אמריו יחנה ביאור עטרת יוסף ,ומפתח
ערכים מפורט ,נערך ...ע"י מאיר שלום הראל באאמו"ר רבי אריה יהודה .ירושלים  :הדרת
ישראל ,תשע"ז [)002439185( .]2016
יהודה הנשיא ,תנא
דוד (אישיות תנכית)
קבלה -1660 --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655וינ.דר תשע"ו
וינר ,ישראל יהודה בן צבי דב .דרך עץ החיים  /נכתב ...ע"י ישראל יהודה באאמו"ר רבי צבי דב
וינר .ירושלים :ישראל יהודה וינר ,תשע"ו)002436805( -
תנ"ך . --בראשית .פרק א-ד  -- --באורים.
מועדים  --דרשות.
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655קצי.זה תשע"ה
קציל ,אופיר מחבר .זהב סגור  :ביאורים ומקורות לסידור הרש"ש ,חלק :ביאור הכולל לקריאת
שמע ותיקון חצות ותיקון המגפה ,שבסידור ,לפי שיטת חכמי בית-אל ורבותינו האחרונים  /כה"ר
אופיר קציל .ירושלים  :עמותת 'נחלת רחל' ,עמותה להפצת פנימיות התורה[ ,תשע"ה ?].
) (002438593
שרעבי ,שלום מזרחי ..סדור  --באורים.
קבלה.1660- -- 1500
כונות (קבלה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655שמו.תק תשס"ט
תקונים ..שונים ..ספר בניהו  -תיקוני הנפש  ... :הכולל בתוכו הקדמות מרבינו האריז"ל ותפילת
עננו עם הכוונות  /שסידר ...כמוהר"ר שלום מזרחי ...וסדר למודים ופדיונות מהרי"ח הטו"ב,
המועילים מאד לתקן נפש האדם ; נסדר ...מחדש מנאי ...בניהו יששכר בכה"ר שלום שמואלי.
[ספר בניהו  -תקוני הנפש] .מהד' שלישית ..ירושלים  :ישיבת נהר שלום ,תשס"ט)002438658( .
כונות (קבלה)
תקוני תשובה.
כפרת עוונות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655שמו.תק תשע"ג
תקונים ..שונים ..תיקוני הנפש  :חלק א"א ומשכ"ז  :ובו ליקוטי תפילות ,לימודים ,תיקונים
ויחודים המסוגלים לתקן העוונות חמורין וקלין ,ע"פ כתבי האר"י ,הכולל תפילת עננו עם הכוונות
 /ע"פ מה שסידר ...כמוהר"ר שלום מזרחי דידיע שרעבי ; וכן ליקוטי תפילות ,לימודים ,תיקונים
ויחודים מהר"יח הטוב ומספה"ק ; נערך ונסדר ממני בניהו יששכר שלום שמואלי[ .תקוני הנפש].
מהדורה שניה ..ירושלים  :ישיבת נהר שלום ,תשע"ג)002438684( .
תקוני תשובה.
כפרת עוונות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655.7גינ.אל תשע"ז
גינזבורג ,יצחק בן שמשון מחבר .אל עולם הקבלה  /הרב יצחק גינזבורג .מהדורה שניה ..כפר
חב"ד  :גל עיני ,שנת א'ח'ת' ר'ו'ח' א'ל'ה'ים' ח'י'י'ם' [תשע"ז) ]. (002438653
קבלה  --מבואות.
קבלה  --חבורים חסידיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655.7פול.חס תשע"ז
פולמן ,אהרן נפתלי מחבר .חסד השם  :מאמרי אורה ...לבאר ע"ב שמות החסד בתפלת שמונה
עשרה בדרך עבודה ...להלהיב הלב לעבוד את השי"ת / ...נערך ונסדר ...על ידי אהרן נפתלי
פאללמאן[ .ברוקלין]  :אהרן נפתלי פאללמאן ,תשע"ז) 002439955( .
שמונה עשרה (תפלה)  -- --באורים.
תפלה.
כונות (קבלה)
קבלה  --חבורים חסידיים.
אלקים  --שמות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92הגר(קהן) תשע"ז
קהן ,שמואל יעקב בן אברהם יצחק מחבר .דבריו חיים וקיימים  :אמרות ...הדרכות והנהגות,
עובדות וסיפורים ,שמועות וזכרונות מרבינו ...האמרי חיים מוויזניץ [ר' חיים מאיר ב"ר ישראל
הגר]  /שנלקטו משיחות קודש ,מכתבים ורשימות של תלמידו ...אדמו"ר שליט"א [ר' שמואל יעקב
ב"ר אברהם יצחק קהן ,מתולדות אברהם יצחק ;]הרב שמעון גרין ,עורך אחראי[ .דבריו חיים
וקימים][ .ברוקלין?]  :מכון אור שבעת הימים ,שע"י חסידי תולדות אברהם יצחק ,תשע"ז [.]2017
()002446810
הגר ,חיים מאיר בן ישראל ,מויז'ניץ
ויז'ניץ (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671בוב(פול )תשע"ז
פולגר ,חיים בנציון מחבר .שבח אהובים  :פרקי עבודה והדרכה ,שיחות ...מאמרים ופתגמים
ועובדות מרבותינו ...לבית באבוב  /נערך מתוך כתבי ר' חיים בן ציון פאלגער ,ר"מ בישיבת חמדת
ישראל-כרם שלמה ד' באבוב . Monsey :מכון נצח יעקב ,אשר צוה את א'ב'ו'ת'י'נ'ו' ל'ה'ו'ד'י'ע'ם'
ל'ב'נ'י'ה'ם' [תשע"ז] )002447311( .'17
בובוב (חסידות)  --ספרות עיונית  --ערכים לפי אלף בית.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671הור.מנ תשע"ז
הורביץ ,יהודה בן יצחק ,מסטוטשין מחבר .מנחת יהודא  :על המועדים  /אשר השאיר אחריו...
בעצם כתי"ק ...מוהר"ר יהודא הורוויץ ,אבד"ק סטיטשין ; נערך ונסדר מחדש עם הוספות
ותיקונים ,בתוספת מראי מקומות ומפתחות על ידי מכון 'מנחת יהודא'[ .מנחת יהודה ].ברוקלין :
חתן המחבר ,תשע"ז)002447300( .
מועדים  --דרשות.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671ליד.נט תשס"ז
לידר ,שמואל אהרן מחבר .נטעי אש"ל  :על התורה  :אמרות קודש ושיחות צדיקים הנשמעים ...
באסיפת חברים מקשיבים  /שמואל אהרן לידר ; נרשמו ונערכו ...על ידי אחד השומעים [ר' חיים
ניסן פלדמן] .בני ברק  :משפחת פלדמן ,תשס"ז) 002439382( -
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1מנח.מא תשע"ז
מנחם נחום ,מצ'רנוביל מחבר .מאור עינים  /מתורת ...מוהר"ר מנחם נחום ,מגיד מישרים ...
דק"ק טשארנאביל ; ...ועליו חונה הביאור אור לעינים ,אשר יסתעף ...הראשון ביאור  :ביאור
משולב ; ...השני הערות  :מראי מקומות והערות ; השלישי השוואות  :ממאמרי רבינו במקו"א,
בעריכת יחיאל חיים ליברמן[ .מאור עינים  -חנכה] .ירושלים  :מכון אור לעינים ,תשע"ז .
) (002439200
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
צ'רנוביל (חסידות)  --ספרות עיונית.
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2אבר.בת תשע"ז
אברהם דב בר בן דוד ,מאבריץ' מחבר .בת עין  :המבואר  :על התורה ומועדים ...הנאמרים מדי
שבת ...ומקראי קודש / ...מפי ...מו"ה אברהם דוב בער ...אב"ד דק"ק חמעלניק ואווריטש; ...
יוצא לאור בתוספת מרובה ,עם ביאורים [ביאורי החסידות וציוני החסידות] ...מקורות וציונים...
עם "אגרות וליקוטים"  :ליקוטים נבחרים ,אמרים ומכתבים ,הסכמות ושבחים ,עורך ראשי... :
הרב מנחם מנדל פומרנץ .בהוצאה חדשה ומפוארת ..נהריה  :ישיבת אביר יעקב  -אור מאיר
שמחה ,תשע"ז)002447489( .
אברהם דב בר בן דוד ,מאבריץ'
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
שאלות ותשובות .1948--- 1800
חסידים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2אלת.שפ(לעב )תשע"ז
אלתר ,יהודה אריה ליב ,מגור .לעבדך באמת  :ילקוט מאמרים מספר שפת אמת  -חנוכה  ... /מרן
יהודא אריה ליב מגור ; מסודר לפני[!] ענינים ,עם מקורות והשוואות[ .שפת אמת  -חנכה].
ירושלים  :מכון בני בינה ,תשע"ז)002439198( .
חנכה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
גור (חסידות)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מעוז צור (פיוט)  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2לינ.סו תשע"ז
לינר ,גרשון חנוך ,מרדזין .סוד ישרים  :דברי תורה וביאורי סוגיות ...בעניני פרשת פרה ,פרשת
החודש ,שבת הגדול ,ליל פסח ,יום א של פסח  ... /רבי גרשון חנוך העניך מראדזין ; ...בעריכת
הצב"י בן ...רבי אברהם חיים פייער ; מדור 'נפש אליהו'  :שיעורים וכתבים מרבינו ...ישראל אלי'
ויינטרויב על הספר סוד ישרים .נוא היווען  :מכון סוד ישרים ,תשע"ז [)002447169( .]2017
איז'ביצה-רדזין (חסידות ) --ספרות עיונית.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
שבתות מיחדות  --דרשות.
פסח  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3טיט.דב תשע"ז
טיטלבוים ,יואל ,מסטמר מחבר .דברות קודש  :סעודה ג'  :פרשת שקלים ,פרשת זכור ,פרשת
פרה ,פרשת החודש ,שבת הגדול ,בשנות תשי"ז-תשכ"א  /שנשמעו מאת ...מרן יואל טייטלבוים,
אבדק"ק סאטמאר[ .דברות קדש] .ברוקלין  :חברה 'מעתיקי השמועה ',תשע"ז [.]2017
()002447257
סטמר (חסידות)  --ספרות עיונית.
שבתות מיחדות  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3רוז.רז תשע"ג
רוזנבוים ,משה זכריה יואל בן ברוך מחבר .רזי מבאר משה  :דרשות  /משה זכרי 'יוא-ל
ראזענבוים בלאאמו"ר ...מ'נאנאש] ...ישראל?]  :אילני שושנים ,וועד הוצאות ספרים
דקאראקאס ,תשע"ג) 002446559( -
דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672רוט.כי תשע"ז
רוט ,אריאל 1970 ,מחבר .כיצד לקרוא את ספרות חב"ד  /אריאל רוט .רמת-גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז )002446589( .2017
חב"ד (חסידות ) --פילוסופיה.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית  --היסטוריה ובקרת.
חב"ד (חסידות ) --היסטוריוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()1לק תשע"ז
שניאור זלמן בן ברוך ,מלדי .תניא בעל פה  :חוברת עזר לשינון תניא בעל-פה  :על ידי אותיות
ראשי התיבות של התניא  /נתן חובל[ .לקוטי אמרים  -תשע"ז (תל אביב )].רמת אביב  :ישיבת
חב"ד תות"ל ,תשע"ז)002437662( .
אמצעים לזכרון.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()6יום תשע"ז
שניאורסון ,יוסף יצחק ,מליובויץ' מחבר .היום היום  :בעברית  :עם ביאורים  :אוצר של פתגמים
חסידיים מעוררי השראה ששובצו בלוח השנה תש"ג ( )1943/4לכל אחד מימות השנה  /הלוח
במקורו לוקט וחובר על ידי הרבי מליובאוויטש [ר' מנחם מנדל בן לוי יצחק שניאורסון] מתוך
כתבי חותנו הרבי הריי"צ [ר' יוסף יצחק שניאורסון] ; תרגום מאידיש ועיבוד חפשי לעברית
אלישיב קפלון .קרית גת  :אלישיב קפלון ,תשע"ז []. (002438395 )2016
חב"ד (חסידות)
חב"ד (חסידות ) --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672.092שנ()7בוט תשע"ז
בוטמן ,שמואל מנחם מנדל מחבר .הרבי בפאריז  /נלקט ונערך על ידי שמואל מנחם בוטמאן.
[הרבי בפריז] .הוצאה שניה ומורחבת[ ..קרית מלאכי]  :חזק ,תשע"ז) 002446849( .
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'
חב"ד (חסידות ) --ביוגרפיה.
פריס  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A675קרו.נצ תשע"ז
קרון ,גננדל מחבר .ניצוצות של תפארת  :מבחר סיפורים מפעימים על מעשים גדולים ומידות
נאצלות  /גנענדל קראהן ; תרגום :נחמה אדלשטיין .ירושלים  :פלדהיים[ ,תשע"ז])002446013( .
רבנים  --ספורי מעשיות.
מדות טובות (יהדות ) --ספורי מעשיות.
ספרת דתית יהודית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A789.7ויצ.מכ תשנ"ט[]1
ויצנר ,יעקב .מכירת יוסף  :פורים שפיל ברובנה ,פולין ,לפני מלחמת העולם השנייה  /יעקב וייצנר.
[ישראל] [מוציא לאור לא ידוע][ ,תשנ"ט?]) 002447611( .
יוסף (אישיות תנכית)  --דרמה.
יידיש ,דרמה  --היסטוריה ובקרת.
פורים ,פרודיות.
ספרייה :
Yiddish
A811טול.תו תשע"ו
טולדנו ,שלמה בן חביב מחבר .תולדות ימי התורה  :אינן מקריות ...סיפורה של מסורת  /שלמה
טולידאנו בן ...ר' חביב ;  ...ובעריכה של בני חביב טולידאנו .ירושלים  :הספריה הספרדית ,
תשע"ו)002434184( .-
תורה שבעל פה  --מבואות.
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A814שרי.הת תשע"ז
שריקי ,מוריה -1984 ,מחבר .ההתהוות הספרותית של הפרק השמיני של תוספתא סוטה  /מוריה
שריקי .תשע"ז )002447447( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתלמוד.
תוספתא -- .מסכת סוטה -- .פרק ח  -- --בקרת ופרשנות
ספרייה :
Judaica

A823משה.הק(זצר) תרצ"ה
משה בן מימון מחבר" .עולם הבא" און "שכר ועונש" ( /פון רמב"מס פתיחה צום פרק "חלק ",
סנהדרין) ,פון רבנו משה בן מיימון ; אידיש :ש .צ .זעצער[ .פרוש המשנה .הקדמות]. New York :
ש .צ .זעצער געזעלשאפט) 002447794( .1935 ,ספרייה :
--

A867כנפ.מע תשע"ו
כנפו ,יוסף בן משה ,מחבר .מעט מים  :מערכות בדרך המוסר והקבלה  /למו"ר רבי יוסף כנאפו ;
ההדיר וערך מכת"י ,הוסיף מקורות ,הארות ומבוא  -משה עמאר בלא"א שלמה . Edition
commune..לוד  :אורות יהדות המגרב ,תשע"ו [)002439264( .]2015
כנאפו ,יוסף בן משה,
קבלה  --ערכים לפי אלף בית.
רבנים  --מרוקו  --ביוגרפיה.
מוסר  --ספרות עיונית  --חכמי המזרח.
יהודים  --מרוקו  --מוגדור  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A887זבה.זכ תשע"ז
זבה-אלרן ,צפי מחבר .זיכרונות חדשים  :אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני  /צפי זבה-
אלרן[ .זכרונות חדשים] .ירושלים  :יד יצחק בן-צבי[ ,תשע"ז] . (002446387 )2017
ביאליק ,חיים נחמן ..ספר האגדה
רבניצקי ,יהושע חנא ..ספר האגדה
מרגליות ,יצחק בן אליהו ..ספורי ישרון
יעבץ ,זאב ..שיחות מני קדם
לבנר ,ישראל בנימין ..כל אגדות ישראל
אגדות חז"ל  --היסטוריה ובקרת.
יהדות והעולם המודרני.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A915.81ארן.בד תשע"ו
ארן ,זאב מחבר .בדרך שאדם רוצה בה מוליכין אותו  /זאב ארן .טבריה  :זאב ארן ,תשע"ו.
()002447153
הגשמה עצמית  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A915.81וינ.עו תשע"ז
וינרוט ,חני מחבר צלם .עולם הפוך ראיתי  /חני וינרוט ; עריכה :ישראל מאיר ;צילומים :חני
וינרוט[ .ישראל]  :וינרוט ספרים ,תשע"ז ) 002438394( .2016
וינרוט ,חני
סרטן  --חולים  --ישראל  --ביוגרפיה.
התמודדות בחיים ,מימניות  --הבטים דתיים  --יהדות.
הגשמה עצמית (פסיכולוגיה)  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A936.94סטו.דר תשע"ז
סטוליר ,ארנה מחבר .דרכו של חלום  :תולדות משפחת השומר הצעיר בארגנטינה  /אורנה
סטוליאר .קיבוץ דליה  :מערכת ,תשע"ז )002446365( .2017
השומר הצעיר (ארגנטינה)
תנועות נער ציוניות  --ארגנטינה  --ביוגרפיה.
יהודים  --ארגנטינה --ביוגרפיה.
ציונות  --ארגנטינה  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A961ברי.מפ תשע"ז
בריר ,מנחם חיים מחבר .מפנקסו של רופא  :סוגיות ודילמות באתיקה ,ברפואה ובהלכה  /מנחם
חיים ברייר .בני ברק  :מנחם חיים ברייר ,תשע"ז )002446931( .2017
בריר ,מנחם חיים
אתיקה רפואית  --הלכה.
פסיכונוירואימונולוגיה.
חולים סופניים.
חולים סופניים  --הלכה.
חיים  --הבטים דתיים  --יהדות.
שטיון זקנה  --חולים  --טפול.
טפול בחולים.
טפול בחולים  --הלכה.
גיניקולוגיה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A961ויס.סג תשע"ו
ויסבורט ,שי -1976 ,מחבר .סגירת פצעים בשבת וביום טוב  /שי ויסבורט .תשע"ו .2016
() 002446919
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
רפואה  --הלכה.
שבת  --הלכה.
יום טוב  --הלכה.
ספרייה :
Education

A970.4948אוצ.יה תשמ"ב
אוצרות יהודיים מפאריס  :מאוספי מוזיאון קלוני והקונסיסטואר  /קטלוג מאת אביגדור
קלאגסבאלד ;תרגום לעברית ולאנגלית וקיצור הקטלוג :ר' גרפמן[ .אוצרות יהודיים מפריס].
ירושלים :מוזיאון ישראל ,תשמ"ב )002446048( .1982
מוזיאון ישראל (ירושלים ) --תערוכות.
אמנות יהודית וסמליות  --ישראל  --תערוכות.
אמנות יהודית  --צרפת  --פריס  --תערוכות.
תשמישי קדשה  --צרפת  --פריס  --תערוכות.
ספרייה :
Judaica

C1אבן-עז.שי תשע"ז
אבן עזרא ,אברהם בן מאיר מחבר .שירי-החול של אברהם אבן עזרא  :יוצאים לאור על פי כתבי-
יד ודפוסים בצירוף חילופי-נוסח וביאורים  /בידי ישראל לוין[ .שירי החל של אברהם אבן עזרא].
לוד  :מכון הברמן למחקרי ספרות ,תשע"ז )002446442( .2016
עברית ,שירת ימי הבינים  --ספרד.
ספרייה :
Judaica

C2אחי.אר תשע"ז
אחימאיר ,אורה מחבר .אררטים  /אורה אחימאיר ; ערכה מיכל חרותי .תל אביב  :עם עובד,
תשע"ז [)002447007( .]2017
ארמנים  --היסטוריה  --ספרת.
הטבח הארמני -- 1915-1923 ,ספרת.
נשים ארמניות  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2אינ.תש תשע"ז
איני ,לאה מחבר .תשאלי  /לאה איני .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :דביר[ ,תשע"ז ]. 2017
) (002445550ספרייה :
Literature

C2אפש.קי תש"ע
אפשטין ,אלכס מחבר .קיצורי דרך הביתה  /אלכס אפשטיין ; עורכת הסדרה והספר :רנה ורבין.
[קצורי דרך הביתה] .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002445607( .2010 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2בלו.תא תשע"ו
בלו ,טל מחבר .תאהב ,רק מפרטי  /טל בלו ; עורך הספר :אלי אליהו[ .בת חפר]  :טל בלו.]2016[ ,
() 002446314ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2בלח.אי תשע"ז
בלחסן ,עמנואל מחבר .אירבוס  A320 /עמנואל בלחסן ; עורכת כתב היד :רותם בירון ; עורך
הספר :דן שביט .בני ברק  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002445366( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ברג.תב תרצ"ד
ברגר ,יצחק אריה מחבר .תבל גוועת  :שירים  /יצחק אריה ברגר .לבוב [ :מוציא לאור לא ידוע],
תרצ"ד) . (002401243ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2גול.שפ תשע"ז
גולן ,רות מחבר .שפת הענפים  :שירים  /רות גולן ; עורכות :ורדה גינוסר ולאה שניר .בני-ברק :
הקיבוץ המאוחד )002446519( .2017 ,ספרייה :
Literature

C2גרן.ור תשע"א
גרן ,רן מחבר .ורטיגו  /רן גורן ; עורך :שי גלעד .תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד.2011 ,
()002446276
ישראל .צה"ל .חיל האויר  --ספרת.
חילים  --ישראל  --ספרת.
טיסי קרב  --ישראל  --ספרת.
מלחמת יום הכפורים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2גשר.עז תשע"ו
גשרי ,עינת מחבר .עיזבון  /עינת גשרי ; עורך הספר :יחיעם פדן[ .עזבון ].חולון  :אוריון[ ,תשע"ו]
)002429049( .2016
משפחות  --ישראל  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2דור.מש תשע"ד
דורקם ,זיו מחבר .משא האשמה  :רומן  /זיו דורקם ; עורך הספר :דן שביט . Tel Aviv :הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ד )002438441( .2014
חילים  --ישראל  --ספרת.
אבות ובנים  --ספרת.
אשמה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2וזא.פר תשס"ה
וזאנה ,דני -1971 ,מחבר .פרסה אסורה  /דני ואזנה ; עורכת :דורית רוגובוי .תל אביב  :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד) 002445605( .2005 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2ולנ.בס תשע"ז
ולנטין ,אבי מחבר .בסתר כנפיים  /אבי ולנטין ; עורך הספר :יותם ראובני ; תרגום השירים
מיוונית :יחיאל קמחי[ .בסתר כנפים] .תל אביב  :מטר ,תשע"ז )002446009( .2017
ישראל .צה"ל .חיל הים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2זיד.הד תשע"ז
זידנברג ,עמרי מחבר .הדר  :שירים  /עמרי זיידנברג[ .תל אביב]  :ספרי עיתון 77,תשע"ז .2017
()002446522
הדר הכרמל (חיפה  :שכונה ) --שירה.
ספרייה :
Literature

C2זיו.אר תשע"ז
זיו ,אמיר מחבר .ארבעה אבות  /אמיר זיו .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ז 002442137( .2017
)ספרייה :
Permanent Loan

C2מגל.בה תשע"ז
מגל ,חסיה מחבר .בהיענות הזאת להווה  /חסיה מגל[ .בהענות הזאת להווה] .ירושלים  :כרמל,
תשע"ז . (002445549 )2017ספרייה :
Literature

C2מור.לר תשע"ז
מוריס ,אורין -1976 ,מחבר .לרגל עבור מקום אחר  /אורין מוריס .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ) 002445589( .]2016ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2מרנ.לש תשע"ו
מרני ,רחל מחבר .לשמוט ,סיפור אהבה  /רחל מראני ; עורכת הספר :יעל בנדל-מורן[ .לשמוט,
ספור אהבה ].אור יהודה  :דביר[ ,תשע"ו )002440431( .]2016
ארועים משני חיים  --ספרת.
הגשמה עצמית (פסיכולוגיה ) --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2עז.שלו תשע"ז
עז ,עמוס מחבר .שלום לקנאים  :שלוש מחשבות  /עמוס עוז ; עורכת הספר :שירה חדד .מושב בן-
שמן  :כתר[ ,תשע"ז  )002447094( .]2017ספרייה :
Literature

C2פיר.וו תרצ"ה
פירברג ,מרדכי זאב מחבר .וואוהין? ( :ערצעהלונג)  /פון מ .ז .פייערבערג ; אידיש :ש .צ .זעצער.
[וווהין ?]. New York :ש .צ .זעצער געזעלשאפט. (002447788 )1935 ,ספרייה :
Yiddish

C2פיר.וו תרצ"ה
זצר ,שמואל צבי מחבר .צוויי עסייען  :א .די נביאים און די קנאים ; ב .מיר און די ענגלענדער  /פון
ש .צ .זעצער . New York City :ש .צ .זעצער געזעלשאפט) 002447812( .1935 ,
נביאים.
ישראל  --היסטוריה .1929-1917 --
בריטניה  --יחסים  --ישראל.
ספרייה :
--

C2רון.מס תשס"ט
רון-לוי ,רחלי מחבר .מסע רגלי אל הנפש  /רחלי רון לוי ; עריכה :ניצה צמרת .חולון  :אופיר,
תשס"ט . (002440432 )2009ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שבי.ימ תשע"ו
שביט ,דן מחבר .ימי עלמה ותום  :רומן בארבעה חלקים  /דן שביט ; עורך הספר :עמיחי שלו.
[ימי עלמה ותם ]. Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו )002439324( .2016
שחקנים  --ישראל --ספרת.
תיאטרון  --ישראל  --ספרת.
זהות (מושג פילוסופי)  --ספרת.
יחסי גברים ונשים  --ישראל  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שינ.ספ תשע"ז
שינפלד ,אילן מחבר .ספר התמורה  :שירים  /אילן שיינפלד .קיבוץ תובל :שופרא לספרות יפה,
תשע"ז ) 002445335( .2017ספרייה :
Literature

C2שינ.על תשע"ז
שינפלד ,אילן מחבר .על מהותו של הג'סטין  :שירים  /אילן שיינפלד .קיבוץ תובל  :שופרא
לספרות יפה ,תשע"ז ) 2017. (002445548ספרייה :
Literature

C2שיף.אל תשע"ז
שיף ,אגור מחבר .אלמוניות  :אוטו-רומן  /אגור שיף .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ז []. 2017
) (002442139ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שכנ.יל תשע"ז
שכנאי ,יעל מחבר .ילד רע  /יעל שכנאי ; עורכת הספר :תמר ביאליק .פארק תעשיות חמן ,חבל
מודיעין כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז )002445398( .]2017
רוצחים  --ישראל  --ספרת.
אמהות ובנים  --ישראל  --ספרת.
משפחות  --ישראל  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שרו.הת תשע"ז
שרון ,יוסף , 1952מחבר .התחייבויות  :שירים  / 2016-1995יוסף שרון ; עורכים :עמינדב דיקמן,
דן מירון ; רישומים :שירלי אגוזי[ .התחיביות] .ירושלים  :מוסד ביאליק[ ,תשע"ז ]. 2017
) (002446474ספרייה :
Literature

C4אבן-חן.על תשע"ז
אבן-חן ,אלכסנדר מחבר .עיון בשירת אברהם יהושע השל  :אלכסנדר אבן-חן[ .על השם המפורש:
אדם ].ניו יורק וירושלים  :בית המדרש לרבנים באמריקה ,תשע"ז )002445363( .2017
השל ,אברהם יהושע  --בקרת ופרשנות.
יידיש ,שירה  --היסטוריה ובקרת.
אלקים.
ספרייה :
Literature

C4איז.גע תשכ"ה
איזן ,שרה .געקליבענע לידער און פאעמעס  /שרה אייזן .יאהאנעסבורג/קייפטאן :דער דרום-
אפריקאנער יידישער קולטור-פעדעראציע ,תשכ"ה ) 002447668( .1965ספרייה :
Yiddish

C4אלב.או תשל"ד
אלברג ,יהודה .אויפן שפיץ פון א מאסט  :ראמאן  /יהודה עלבערג .מונטריאל  :שולזינגער
ברידער) 002447187( .1974 ,ספרייה :
Yiddish

C4אלב.אי תשמ"ה
אלברג ,יהודה .אין ליימענע הייזער  :ראמאן  /יהודה עלבערג .תל אביב  :ישראל בוך ,תשמ"ה
) 002447190( .1985ספרייה :
Yiddish

C4אלב.מע תשמ"ג
אלברג ,יהודה .א מענטש איז נאר א מענטש  :ראמאן  /יהודה עלבערג .תל-אביב  :וועלטראט פאר
יידיש און יידישער קולטור ; י .ל .פרץ ,תשמ"ג  )002447590( .1983ספרייה :
Yiddish

C4ביר.פא תשכ"ב
בירנבוים ,שרה .-1910 ,פאר זון-אויפגאנג ( :לידער)  /שרה בירנבוים .בוענאס-איירעס  :פרויען
קאמיסיע פון פארבאנד פון ווארשעווער און פראגער יידן. (002447614 )1962 ,ספרייה :
Yiddish

C4ברג.הי תרצ"ו
ברגר ,יצחק אהרן .1889-1979 ,היינט ווי אמאל  :לידער  /א .בערגער .ניו יארק  :אמעריקא,
. (002447687 )1936ספרייה :
Yiddish

C4ברו.לי ת"ש
ברונשטין ,יחזקאל .לידער פון א וואגאבונד  /יחזקאל א .מ .בראנשטיין .שיקאגא  :מ .צעשינסקי,
. (002446797 )1940ספרייה :
Yiddish

C4ברל.שט תש"ח
ברלינר ,יצחק , 1899-1957.שטיל זאל זיין  :לידער און פאעמעס  /יצחק בערלינער .מעקסיקע :
צבי קעסעל :ביי דער קולטור-קאמיסיע פון יידישן צענטראל-קאמיטעט002447685( .1948 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4גוט.קל תשל"א
גוטרמן ,גוטה .קלארע וואלקנס  :לידער און סאטירעס  /גוטע גוטערמאן .תל אביב  :געראנגל,
תשל"א . (002447355 )1971ספרייה :
Yiddish

C4גור.גר תשכ"ז
גורין ,משה .די גרינע בריק  /משה גורין .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשכ"ז ) 002447613( .1966ספרייה
:
Yiddish

C4גור.דר תרצ"ט
גורדון ,הירש ליב , 1896-1969.דראמען  /הירש לייב גארדאן .ווארשע  :ח .בזשאזא.1939 ,
() 002447670ספרייה :
Yiddish

C4גלז.טע תרצ"ב
גלזרמן ,שמואל. 1898-1952 ,טעאטער  :דראמאטישע שריפטן פונם אידישן לעבן אין ארגענטינע /
שמואל גלאזערמאן ; אילוסטרירט פון מ .אייטשלבוים .בוענאס איירעס  :שמואל גלאזערמאנס
ספעציעלן בוך-קאמיטעט )002447684( .1932 ,ספרייה :
Yiddish

C4דימ.בל תשי"א
דימונדשטין ,בוריס .1892-1973 ,בלעטער פון מיין גארטן  :לידער-זאמלונג 1908-1951 /ב.
דיימאנדאטיין .טאהאנגא ,קאליפארניע  :ליטערארישע העפטן. (002447664 )1951 ,ספרייה :
Yiddish

C4דימ.וו תשי"א
דימונדשטין ,בוריס .1892-1973 ,דער וואולקאנען אינזל ( :אוטאפיע) ( /באארבעט פון ענגלישן) פון
ב .דיימאנדשטיין .טאהאנגא ,קאליפארניע  :ליטערארישע העפטן) 002447666( .1951 ,ספרייה :
Yiddish

C4דימ.קע תשי"ב
דימונדשטין ,בוריס , 1892-1973.קעגן שטראם ( :דריי דורות)  /פון ב .דיימאנדשטיין .טאהאנגא,
קאליפארניע :ליטערארישע העפטן )002447667( .1952 ,ספרייה :
Yiddish

C4דימ.רו תשי"א
דימונדשטין ,בוריס .1892-1973 ,דער רוף אין זיך  :א ראמאן פון דער ערשטער רוסישער
רעוואלוציע  :באארבעט פונם ענגלישן בוך : THE CALL WITHIN /פון ב .דיימאנדשטיין.
טאהאנגא ,קאליפארניע  :ליטערארישע העפטן) 002447660( .1951 ,ספרייה :
Yiddish

C4הופ.לי תש"י
הופר ,יחיאל .לידער פון דער נאכט  /יחיאל האפער .פאריז  :א.ב .צעראטא ,תש"י .1950
() 002446658ספרייה :
Yiddish

C4היר.אי תרפ"ב
הירשבין ,פרץ. 1880-1948 ,איינאקטערס  /פרץ הירשביין .ווארשע  :קולטור-ליגע.]1922[ ,
() 002447124ספרייה :
Yiddish

C4היר.אי תשי"א
הירשבין ,פרץ. 1880-1948 ,איינאקטיקע דראמען  /פרץ הירשביין .ניו-יארק  -לאס אנדזשעלעס :
פרץ הירשביין ביכער קאמיטעט )002446792( .1951 ,ספרייה :
Yiddish

C4היר.גר תשי"א
הירשבין ,פרץ .1880-1948 ,גרינע פעלדער ( :טרילאגיע)  /פרץ הירשביין .ניו-יארק  -לאס
אנדזשעלעס  :פרץ הירשביין ביכער קאמיטעט) 002446794( .1951 ,ספרייה :
Yiddish

C4היר.מא תרצ"ט
הירשבין ,פרץ. 1880-1948 ,מאנאלאגן  /פרץ הירשביין .שיקאגע  :ל .מ .שטיין002446659( .1939 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4הלר.בי תשל"ה
הלר ,בונים .ביחידות  /בינם העלער .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ה ) 002447585( .1975ספרייה :
Yiddish

C4הלר.גי תשנ"ב
הלר ,בונים .דער גייסט פונעם שטורעם  :לידער און פאעמעס  /בינם העלער .תל-אביב  :י .ל .פרץ,
. (002447593 )1992ספרייה :
Yiddish

C4הלר.זי תשמ"ד
הלר ,בונים .זיי וועלן אויפשטיין  /בינם העלער .תל-אביב  :י .ל .פרץ) 002447595( .1984 ,ספרייה
:
Yiddish

C4וור.דו תשנ"ב
וורזוגר ,שלמה .דורות  :ראמאן  /שלמה ווארזאגער .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשנ"ב .1992
() 002447275ספרייה :
Yiddish

C4וור.לי תשנ"ד
וורזוגר ,יעקב .לידער אין שייער  /יעקב ווארזאגער .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשנ"ד .1994
() 002447612ספרייה :
Yiddish

C4ויס.קל תשמ"ט
ויסמן ,יצחק .קלאנגען און געזאנגען  :לידער און באלאדעס  /יצחק ווייסמאן .תל-אביב  :די מוזע,
תשמ"ט . (002447605 )1988ספרייה :
Yiddish

C4ופר.לי תשל"ט
ופרינסקי ,רשל .לידער  /ראשעל וועפרינסקי .תל-אביב  :י .ל .פרץ) 002447603( .1979 ,ספרייה :
Yiddish

C4זיג.או תשל"א
זיגלבוים ,פיבל .די אוהאמאס :ראמאן פון דרום-אפריקע  /פייוול זיגעלבוים ; צייכענונגען און
שער :אבידע אילון (זיגעלבוים) .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"א ) 002447299( .1971ספרייה :
Yiddish

C4חרץ .נכ תשנ"ד
חרץ ,מאיר .נאכן סך-הכל פיר  :נייע לידער / ...מאיר חרץ .ירושלים  :אייגנס ,תשנ"ד .1993
() 002447347ספרייה :
Yiddish

C4טאו.אי תשנ"ג
טאוב ,איטה .אין קלעם פון בענקשאפט  :לידער  /איטע טאוב .ירושלים  :נס ,תשנ"ג .1993
() 002447602ספרייה :
Yiddish

C4טיט.צא תשי"ח
טיטלבוים ,בנימין .צאנקענדיקע ליכט  :ראמאן  /ב .דעמבלין [=בנימין טייטלבוים] ; שער-בלאט
געצייכנט פון נאדיא לייפונער .ניו-יארק  :ציקא) 002447584( .1958 ,ספרייה :
Yiddish

C4יעק.צו תשי"ט
יעקבוביץ ,מרקוס .צוריק(  :בראזיל  -אונטער דער "ווע") ; ראמאן פון יידישן לעבן אין פוילן,
דייטשלאנד ,בראזיל און ישראל  /מארקוס יאקובאוויטש (מאטעלע) .בוענאס איירעס  :יידיש
פארטא אלעגרע) , 1959-1960. (002447619ספרייה :
Yiddish

C4כהן.פא תשנ"ו
כהן-צדק ,אלישבע .פארגעס מיך ניט  :ראמאן  /אלישבע כהן צדק ; הילע און אילוסטראציעס -
זאיא יארגין .תל אביב  :ה .לייוויק ,תשנ"ו ) 002447353( .1996ספרייה :
Yiddish

C4כנר.פי תשס"ב
כנר ,צבי .א פיש האט מיך נישט איינגעשלונגען  :דערציילונג  /צבי כנר ; רעדאקציע/עריכה:
ישראל רודנניצקי .תל אביב  :י .ל .פרץ ,תשס"ג  )002447350( .2003ספרייה :
Yiddish

C4כץ.אמא תש"ד
כץ ,אלף .אמאל איז געווען א מעשה  /אלעף כץ .ניו-יארק  :מתנות) , 1944. (002447196ספרייה
:
Yiddish

C4כץ.אמת תשכ"ד
כץ ,אלף .די אמתע חתונה  :א לייטער פון לידער פון מעשיות און שפיל  /אלף כץ ; צייכענונגען פון
יצחק פרידלענדער .ניו יארק  :מדינת יידיש ,תשכ"ד ) 002447194( .1964ספרייה :
Yiddish

C4כץ.אקע תרפ"ט
כץ ,אלף .אקערצייט  :א זאמלונג לידער  /אלעף כץ .ניו יארק  :בידערמאן002447198( .1929 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4כץ.גוט תש"י
כץ ,אלף .גוט מארגן ,אלף  :פורים-שפיל און יאסעלע  :צווי שפילן און א מעשה  /אלף כץ .ניו
יארק  :א .כץ ,תש"י ) 1950. (002447195ספרייה :
Yiddish

C4כץ.מאר תשל"ה
כץ ,אלף .דער מארגנשטערן  /אלף כץ ; אריינפיר  -פון יודל מארק .תל אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ה
) 1975. (002447197ספרייה :
Yiddish

C4כץ.שיכ ת"ש
כץ ,בנימין .שיכעלעך אין כאלעם  /בעניאמין קאץ ; צייכנונגען פון נאטע קאזלאווסקי . New
) York : Benjamin Katz, 1940. (002447184ספרייה :
Yiddish

C4להמ.גנ תרפ"ח
להמן ,שמואל .גנבים-לידער  :מיט מעלאדיעס  /געזאמלט פון שמואל לעהמאן .ווארשע  :פנחס
גראובארד)MU002447458( .1928 ,
Yiddish

C4ליו.אב תרצ"ו
ליויק ,ה .אבעלאר און העלואיז  :דראמאטישע פאעמע אין דריי סצענעס  /ה' לייוויק .ווארשא :
ליטערארישע בלעטער) 002446648( .1936 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליו.גו תרפ"ב
ליויק ,ה .דער גולם  :דראמאטישע פאעמע אין אכט בילדער  /ה .לייוויק .ווארשע  :קולטור-ליגע,
. (002447673 )1922ספרייה :
Yiddish

C4ליו.הי תרפ"ה
ליויק ,ה .הינטערן שלאס  :לידער  /ה' לייוויק .ווילנא  :ב .קלעצקין) 002446653( .1925 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליו.הי תרצ"א
ליויק ,ה .הירש לעקערט  :דראמאטישע פאעמע אין זעקס בילדער  /ה .לייוויק .ווילנע  :ב.
קלעצקין. (002446655 )1931 ,ספרייה :
Yiddish

C4ליו.קי תרצ"א
ליויק ,ה .קייטן :דראמע אין דריי אקטן  /ה' לייוויק .ווילנע  :ב .קלעצקין002446654( .1931 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4ליו.שמ תרפ"ח
ליויק ,ה .שמאטעס  :דראמע אין פיר אקטן  /ה' לייוויק .ווילנע  :ב .קלעצקין002446656( .1928 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4ליז.נא תשמ"א
ליזן ,אלכסנדר .נאכעמקע עסרעג  :ראמאנען דערציילונגען  /אלעקסאנדער ליזען .מאסקווע :
סאוועטסקי פיסאטעל) , 1981. (002447446ספרייה :
Yiddish

C4נבד.לי תשל"ד
נבדובסקה ,רוזה .1899-1971 ,לידער מיינע  /ראזא נעוואדאווסקא .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ד
) 1974. (002447238ספרייה :
Yiddish

C4נקר.אפ תשע"ו
נקרסוב ,ישראל -1970 ,מחבר .אפגעברענטע שטעט  /ישראל נעקראסאוו ; רעדאקטור אן
נאכווארט  -וועלוול טשערנין ; הילע און אילוסטראציעס  -משה הימיין .תל-אביב  :ביבליאטעק
פון דער היינטצייטיקער יידישער ליטעראטור ,תשע"ו )002447344( .2016
שואה  --שירה.
ספרייה :
Yiddish

C4פרי.יי תשל"ט
פרימר ,ברל-. 1912 ,יידישע האריזאנטן  :עסייען און ארטיקלען  /בערל פרימער .תל-אביב  :י .ל.
פרץ ,תשל"ט ) 1978. (002447463ספרייה :
Yiddish

C4צ'רנ.וו תשס"א
צ'רנין ,ולול .וועלפישער ניגון  :לידער  /וועלוול טשערנין .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשס"א 2001.
) (002447598ספרייה :
Yiddish
C4צני.אר תשכ"ו
צנין ,ישעיהו מרדכי .ארטאפאנוס קומט צוריק אהיים  :יידישער ראמאן  /מ .צאנין .תל-אביב :
המנורה ,תשכ"ו  )002447364( .1966ספרייה :
Yiddish

C4צני.יר תשכ"ו
צנין ,ישעיהו מרדכי .דער ירדן פאלט אריין אין ים המלח  /מ .צאנין .תל-אביב :ה .לייוויק,
תשמ"א  )002447361( .1981ספרייה :
Yiddish

C4צני.לי תשל"ב
צנין ,ישעיהו מרדכי .ליבשאפט אין געוויטער  /מ .צאנין .תל-אביב  :המנורה ,תשל"ב .1972
( )002447358ספרייה :
Yiddish

C4צני.פר תשכ"ח
צנין ,ישעיהו מרדכי .פרעמדע הימלען  /מ .צאנין .תל-אביב  :המנורה ,תשכ"ח 1968.
) (002447356ספרייה :
Yiddish

C4קול.זל תש"ל
קולבק ,משה .זלמנאים  /משה קולבאק ; עברית :א.ד .שפיר ; עם מבוא מאת מ .חלמיש .מהד'
ב ..מרחביה ותל-אביב  :ספרית פועלים ,תש"ל ) 002447676( .1969ספרייה :
Yiddish

C4קני.פו תשמ"ד
קניגר ,חיים .פון פיר זייטן :לידער-אפקלייב  / 1940-1984 :חיים קעניגער ; פארטרעט פון מחבר:
שעיל ; צייכענונג :מאנע קאץ .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע]) 002447342( .1984 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוב.אי תשמ"א
רובין ,הדסה .אין צוגווינט :לידער  /הדסה רובין .תל-אביב  :ישראל בוך ,תשמ"א .1981
() 002447615ספרייה :
Yiddish

C4רוב.יצ תש"ל
רובינשטין ,יוסף. 1905-1978 ,יציאת אייראפע  /יוסף רובינשטיין ; שער-בלאט ,אותיות און
צייכענונגען יחזקאל שלאס .ניו-יארק  :ציקא ,תש"ל  )002447609( .1970ספרייה :
Yiddish

C4רוב.לי תשל"ג
רובינליכט ,ליב .-1899 ,לידער  /לייב רובינליכט .תל-אביב  :ניי-לעבן ,תשל"ג 002447309( .1973
)ספרייה :
Yiddish

C4רוד.או תשכ"ב
רודאי ,פנחס .אויף אמעריקאנער ערד  :ראמאן  /פנחס רודאי (פיני בעל-לשון ).תל-אביב  :ש'
זימזון )002447600( .1962 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוי.סא תשל"ז
רויטמן ,שלמה .1913-1985 ,סאנעטן  /שלמה רויטמאן .רמת השרון  :דפוס רויאל בע"מ ,תשל"ז
 )002447452( .1977ספרייה :
Yiddish

C4רול.לי תרע"ה
רולניק ,יוסף .ליעדער  /י' ראלניק .ניו יארק  :אינזעל) 002447193( .1915 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוס.או תשכ"ו
רוס ,רבקה .אויף ארגענטינער פעלדער  /רבקה רוס .תל-אביב  :י .ל .פרץ002447599( .1966 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4רוס.דנ תשל"ח
רוס ,רבקה .דער דניעסטער רוישט  :ראמאן  /רבקה רוס .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשל"ח .1978
() 002447291ספרייה :
Yiddish

C4שטי.מש תש"ט
שטינברג ,אליעזר .משלים  /אליעזר שטיינבארג .בוענאס-איירעס  :בעסאראבער לאנדסלייט-
פאריין) 002447467( .1949 ,ספרייה :
Yiddish

C4שלו.טע תש"ז
שלום עליכם .טעוויע דער מילכיקער  /שאלעמ אלייכעמ .מאסקווע  :דער עמעס.1947 ,
() 002434040ספרייה :
Yiddish

C5נוי.אר תשמ"ט
נוי ,יצחק -1942 ,מחבר 4 .ימים על הנהר  /יצחק נוי .ירושלים  :כתר)002447553( .]1989[ ,
הבריגדה היהודית --ספרות ילדים ונער.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,השתתפות יהודים  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C7כל.בדי תשכ"ז
כל בדיחות נאצר  /ליקטו וערכו :אורי ,שרגא ואמנון .תל-אביב  :שארם אל שייך.1967 ,
() 002446940
עבד אלנאצר ,ג'מאל.
מלחמת ששת הימים  --הומור.
הומור ישראלי.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

C209שול.מז 'תשע"ז
שולב ,טלי -1966 ,מחבר .מז'אנר לאנטי-ז'אנר  :הדיאלקטיקה ככוח מניע בשירי ערש ישראליים /
טלי שוואלב[ .מז'נר לאנטי-ז'נר] .תשע"ז ) 002447303( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לספרות עם ישראל.
אלתרמן ,נתן  --בקרת ופרשנות.
שירי ערש ,עברית  --היסטוריה ובקרת.
שירת ילדים עברית --היסטוריה ובקרת.
דיאלקטיקה.
ספרייה :
Literature

C509בן-גור.מח תשע"ז
בן-גור ,נעמי מחבר" .מחאי ,מחאי כפיים"  :פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית
בתקופת היישוב  / 1948-1939נעמי בן-גור ; עורך :מרדכי נאור"[ .מחאי מחאי כפים"] .בני ברק :
הקיבוץ המאוחד ; [תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ז ) 2017]. (002447073
דבר לילדים--
הבקר לילדים--
משמר לילדים --
הצופה לילדים--
עתוני ילדים ,עברית  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
שירי ילדים ,עברית  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
שירת ילדים עברית  --היסטוריה ובקרת.
אידיאולוגיה בספרות.
ציונות בספרות.
לאמיות בספרות.
פוליטיקה וספרות  --ישראל.
חנוך לערכים  --ישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Education

D02הלו.דו תשס"-
הלוי ,יצחק איזיק בן אליהו מחבר .דורות הראשונים  :ספר דברי הימים לבני ישראל / ...מאת
יצחק אייזיק הלוי[ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,בין תשנ"-לתשס") 002447351( ]?-
היסטוריה ישראלית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D47לוי.פר תשנ"ז
לוין ,איתמר מחבר .הפרק האחרון של השואה?  :המאבק להשבת רכוש יהודי אירופה /איתמר
לוין[ .ירושלים]  :הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,תשנ"ז ) 002446614( .1997
שואה  --תביעות.
שואה  --פצויים.
רכוש יהודי  --אירופה.
תקון עולות היסטוריות  --ישראל.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,החרמת רכוש אויב  --אירופה.
יהודים  --אירופה  --תביעות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
D47סיו.המ תשע"ז
סיוע המדינה לניצולי השואה  :דוח ביקורת מיוחד  /מבקר המדינה[ .סיוע המדינה לנצולי
השואה] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז ) 002446601( .2017
נצולי שואה  --ישראל  --מצב כלכלי.
נצולי שואה  --ישראל  --מצב חברתי.
נצולי שואה  --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --בקרת.
בקרת המדינה  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

D478לוי.טר תש"ה
ליויק ,ה .אין טרעבלינקע בין איך ניט געווען  :לידער און פאעמעס  /ה .לייוויק[ .ניו-יורק ] :ה.
לייוויק יוביליי-פאנד דורכן ציקא פארלאג)002446651( .1945 ,
טרבלינקה (פולין :מחנה רכוז)  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Yiddish

D478צטנ.זע תשנ"א
צטניק ,ק .די זעונג  /ק .צעטניק .תל-אביב  :י .ל .פרץ ,תשנ"א . (002447192 )1990ספרייה :
Yiddish

D643שיר.בי תרצ"ט
שירי בית"ר(  :ב'רית י'וסף ת'ר'ומפלדור)[ .ישראל]  :המחלקה לתרבות ולתעמולה שע"י נציבות
בית"ר בארץ-ישראל ,תרצ"ט )002446936( .1939
בית"ר (תנועה)  --שירים ומוסיקה.
תנועות נער ציוניות  --ישראל  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

D661קרן.הק תשע"ז
הקרן הקיימת לישראל  :פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל  /מבקר המדינה[ .הקרן הקימת
לישראל] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז )002440520( .2017
בקרת המדינה  --ישראל.
הקרן הקימת לישראל  --בקרת.
הקרן הקימת לישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Social Sciences

E1אריאל 215
האוצרות הגנוזים של הפטריארכיות בירושלים  /ערך :אלי שילר ; בהשתתפות :גבריאל ברקאי
וז'אן מישל דה טראגון .ירושלים :אריאל ,תשע"ז )002446093( .2017
מקומות קדושים לנוצרים  --ישראל  --ירושלים.
ארמנים  --ישראל  --ירושלים.
אמנות נוצרית וסמליות  --ישראל  --ירושלים.
פטריארכים ופטריארכיה  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים  --תאור וסיור.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092בן-ישר(בן-ישר )תשע"ז
בן-ישראל ,רות מחבר .הגדת רות  :מאין אני באה ולאן אני הולכת  /רות בן ישראל ; עריכה :דניס
הרן בן-דור .תל אביב  :עם עובד ,תשע"ז ) 002441509( .2017
בן-ישראל ,רות.
בן-ישראל ,גדעון 1923-2014
משפחות יהודיות  --ישראל  --ביוגרפיה.
נשים יהודיות  --ישראל  --ביוגרפיה.
ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.20-
ישראל  --היסטוריה  --המאה ה.21-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092קוה(מיז) תשע"ז
קוה ,משה מרואיין .בין עולמות  :שאול מייזליש משוחח עם פרופ' משה קוה על מדע ואמונה ,
יהדות ,תרבות ,חינוך וחברה .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד. (002447016 )2017 ,
קוה ,משה.
אוניברסיטת בר אילן.
דת ומדע.
חנוך גבה  --הבטים דתיים  --יהדות.
תורה עם דרך ארץ.
ציונים דתיים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מדענים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092קשת(קשת) תשל"ח
קשת דרוכה  :ידידים מספרים על משה קשתי  /עורך :מרדכי נאור .תל-אביב  :מלוא ,תשל"ח
) 1977. (002447556
קשתי ,משה1917-1974 ,
ישראל .משרד הבטחון  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.121גלי.בר תשע"ז
גלילי ,זאב -1936 ,מחבר .בריחה מצפת  :מאה שנים של אור ושל חושך בצפת של היישוב הישן /
זאב גלילי ; עריכה :שוקי גלילי .רמת-גן  :זאב גלילי. (002446361 )2017 ,
גלילי,זאב-1936 ,
רויזנטל (משפחה)
הישוב הישן  --היסטוריה.
יהודים  --ישראל  --צפת  --היסטוריה.
יהודים  --ישראל  --צפת  --ביוגרפיה.
צפת  --היסטוריה  --המאה ה.19-
צפת  --היסטוריה  --המאה ה.20-
צפת  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.211עמי.את תשע"ו
עמית ,עידן מחבר .אתגרים בשמירה על חופי מחוז תל אביב  /כתיבה :עידן עמית ,יעל זילברשטיין
; צילומים :יעל זילברשטיין ; אנגלית :ברק הרשקוביץ .תל אביב יפו  :החברה להגנת הטבע תל
אביב-יפו והסביבה[ ,תשע"ו] ) 002433153( .2016
חופים  --ישראל  --תל אביב.
נהול חופים  --ישראל  --תל אביב.
חופי ימים --ישראל  --תל אביב.
ספרייה :
Social Sciences

E113.211רגב.יו תשע"ז
רגב-ירקוני ,הדס מחבר .יום בעיר  :מסלולים רגליים בתל-אביב-יפו  /הדס רגב-ירקוני .פארק
תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה ביתן ,דביר[ ,תשע"ז ) 2017]. (002441968
תל אביב  --מדריכים.
תל אביב  --תאור וסיור.
תל אביב --טיולים.
ספרייה :
Judaica

E113.311באר.שב תשכ"ח
באר שבע :עשרים שנות פיתוח ,תעשייה ,מסחר  /עורך :שלמה גבעון .באר שבע  :חלפון ,חברה
לאירועים פרסום ויעוץ נגב ,תשכ"ח ) 002447539( .1968
באר-שבע.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E114ויט.טי תשע"ז
ויטנברג ,דוד מחבר .טירות וספינות מפרש  :סיפורי שכונה בירושלים  /דוד ויטנברג ; עריכה:
אסתר קון .חולון  :אוריון[ ,תשע"ז] )002437858( .2016
ירושלים --ספרת.
ילדים  --ישראל  --ירושלים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E114ירו.מר תשע"ז
ירושלים :מראשיתה ועד הכיבוש העותמני  /עורכים :אברהם פאוסט ,אייל ברוך ויהושע שוורץ.
רמת גן :מרכז אינגבורג רנרט ללמודי ירושלים ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ז ]. 2017
) (002447043
חפירות (ארכיאולוגיה)  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים  --היסטוריה.
ירושלים  --בתנ"ך.
ירושלים  --באסלאם.
ירושלים  --עתיקות.
ספרייה :
Judaica

E114סבג.יר תשע"ד
סבג-מונטפיורי ,סימון מחבר .ירושלים :הביוגרפיה  /סיימון סבאג מונטיפיורי ; מאנגלית :גיל
שמר .אור יהודה  :דביר[ ,תשע"ד )002446955( .]2013
ירושלים  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E114שכט.קס תשע"ז
שכטר-פיל ,עדית מחבר .קסם ירושלמי  :אתרים ,פינות חמד ושבילים חדשים בירושלים של
עכשיו  /עידית שכטר-פייל .פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת[ ,תשע"ז 2017].
) (002446981
ירושלים  --תאור וסיור.
ירושלים  --חמר מאיר.
ירושלים --ספרת.
ספרייה :
Judaica

E305.488כהן.נש תשע"ז
כהן ,צליל גת -1986 ,מחבר .נשים מזרחיות מהפריפריה במפגש עם תושבי המרכז :דימוי וזהות /
צליל גת כהן[ .נשים מזרחיות מהפריפריה במפגש עם תושבי המרכז :דמוי וזהות] .תשע"ז . 2016
) (002445880
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
תלות.
נשים ,עדות המזרח  --זהות.
נשים ,עדות המזרח  --פסיכולוגיה.
דמוי עצמי אצל נשים  --ישראל.
עמדות עדתיות  --ישראל.
עדתיות --ישראל  --הבטים חברתיים.
ספרייה :
Social Sciences
E307.34גבע.עב תשע"ז
גבע ,ינון מחבר .עבודה קהילתית בתהליך התחדשות עירונית  :מודל חדש לקידום צדק בעיר? /
ינון גבע וגלעד רוזן [ .עבודה קהלתית בתהליך התחדשות עירונית ].ירושלים  :מחקרי
פלורסהיימר ,המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ז
)002446858( .2016
שקום שכונות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
התנהגות מרחבית  --ישראל.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל -- .ירושלים.
תכנון עירוני  --הבטים חברתיים  --ישראל -- .חיפה.
מדיניות עירונית  --ישראל.
מדיניות עירונית --ישראל  --ירושלים.
מדיניות עירונית  --ישראל  --חיפה.
ספרייה :
Social Sciences

E307.776גול.הש תשל"ז
גולדוסר ,מרים מחבר .השפעת משתנים סביבתיים על הסתגלות חברי קיבוץ זקנים  /מרים
גולדווסר[ .השפעת משתנים סביבתיים על הסתגלות חברי קבוץ זקנים][ .תשל"ז] .1977
()002447138
קשישים  --ישראל  --קבוצים  --פסיכולוגיה.
הזדקנות  --ישראל  --קבוצים  --הבטים פסיכולוגיים.
הסתגלות (פסיכולוגיה )בזקנה.
ספרייה :
Psychology

E324.78דין.וח תשע"ז
דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת
העשרים  :דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג : 1973-דין וחשבון על תוצאות ביקורת
החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה לתקופה  1.2.13עד  31.12.14ולתקופה
 1.1.15עד  : 31.3.15דוח ביקורת לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג[ .1973-דין וחשבון על תוצאות
בקרת חשבונות הסיעות ורשימות המעמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשרים] .ירושלים :
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז ) 002438793( .2016
ישראל ..חק ממון מפלגות ,תשל"ג 1973
ישראל .הכנסת  --בחירות.2015 ,
ממון מערכות בחירות  --ישראל  --בקרת.
מפלגות  --ממון  --ישראל.
בקרת המדינה  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E337.53תופ.הד תשע"ז
תופעת הדה-לגיטימציה  :אתגרים ומענים  /עורכות :עינב יוגב וגליה לינדנשטראוס .תל אביב :
המכון למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל אביב[ ,תשע"ז) ] 2017. (002446869
חרם ,משיכת השקעות וסנקציות (תנועה)
חרם (כלכלי ופוליטי ) --ישראל.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --דעת קהל.
חרם (כלכלי ופוליטי)  --ישראל  --דעת קהל זרה.
ישראל  --יחסי חוץ.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --הבטים כלכליים.
תעמולה אנטי ישראלית.
ספרייה :
Social Sciences

E338.1איז.מס תשע"ו
איזן ,אילן מחבר עורך .מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל  :מיפוי השטחים
החקלאיים בישראל  /הכנת תוצרי המיפוי ,כתיבה ועריכת המסמך :אדר' אילן אייזן ,אמיתי
שטרן ,ד"ר לירון אמדור .בית דגן  :משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הרשות לתכנון ופיתוח
החקלאות ההתיישבות והכפר ,האגף לתכנון ופיתוח הכפר[ ,תשע"ו] )002434238( .2015
חקלאות ומדינה  --ישראל.
פתוח כפרי  --ישראל.
חקלאות  --ישראל  --תכנון.
ספרייה :
Social Sciences

E343.04דלו.די תשע"ז
דלומי ,רון מחבר .דיני מיסים /רון דלומי ,מנשה כהן[ .דיני מסים][ .בני ברק]  :מחשבות ,תשע"ז
[) 002447448( .]2017
מסים  --למוד והוראה (גבה)
מסוי  --חק וחקיקה  --ישראל.
מס הכנסה  --חק וחקיקה  --ישראל.
מס ערך מוסף  --חק וחקיקה  --ישראל.
ספרייה :
Economics

E355.3432איפ.מס תשע"ו
איפכא מסתברא  :סיכום סדנה בנושא ה"בקרה" וחשיבה מאתגרת  /עורך :אפי מלצר[ .רמת
השרון ] :המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר מודיעין ומדיניות ; אפי מלצר מחקר והוצאה
לאור ,תשע"ה )002408753( .2015
תורת המלחמה  --ישראל.
מודיעין צבאי  --ישראל.
חשיבה בקרתית.
ספרייה :
Social Sciences

E355.3432גלב.יד תשע"ו
גלבע ,עמוס מחבר" .ידיעות זהב" שלא הוחמצו  /עמוס גלבוע ; העורך :אפי מלצר"[ .ידיעות זהב"
שלא החמצו][ .רמת השרון]  :המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר מודיעין ומדיניות ; אפי
מלצר מחקר והוצאה לאור ,תשע"ו ) 002434692( .2016
טרוריזם  --ישראל  --היסטוריה.
מודיעין צבאי  --ישראל  --היסטוריה.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --היסטוריה.
שבויי מלחמה  --סוריה.
פדיון שבויים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E355.3432מנה.במ תשע"ו
מנהיגות במודיעין  :מתוך דברים שנישאו בערב עיון לזכר אלוף יצחק "חקה "חופי  /העורך :אפי
מלצר[ .רמת השרון]  :המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר מודיעין ומדיניות ; אפי מלצר
מחקר והוצאה לאור ,תשע"ו )002428373( .2016
חופי ,יצחק, 1927-2014
ישראל .צה"ל .אגף המודיעין
פקוד צבאי  --ישראל  --ביוגרפיה.
קציני מודיעין  --ישראל  --ביוגרפיה.
מודיעין צבאי  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.108יפר.בר תשס"א
יפרח ,אניקה מחבר עורך .בריאות נשים בישראל  : 1999-2000ספר נתונים  /כתבה וערכה  -אניקה
יפרח ; תרגום לעברית  -סימונה סרמונטה-גרטל .ירושלים  :הדסה ,ארגון נשים ציוניות
באמריקה[ ,תשס"א] )002447079( .2000
נשים  --בריאות והיגינה  --ישראל.
נשים ,שרותי בריאות  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E362.6יקו.לה תשע"ז
יקוביץ ,אסתר מחבר .להזדקן עם מוגבלות תפקודית  /אסתר יקוביץ'[ .להזדקן עם מגבלות
תפקודית] .ירושלים  :משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף למחקר ,תכנון
והכשרה ,אגף השיקום השירות לשיקום וטיפול בקהילה ,תשע"ז )002446375( .2016
קשישים מגבלים  --שרותים  --ישראל.
קשישים מגבלים  --טפול  --ישראל.
קשישים מגבלים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
זקנה.
ספרייה :
Social Sciences

E363.2שמו.מש תשע"ד
שימוש משטרת ישראל במכשיר שליטה חשמלי מסוג טייזר  :לפי סעיף ( 21א) לחוק מבקר
המדינה ,התשי"ח [ 1958 -נוסח משולב]  :חוות דעת  /מבקר המדינה[ .שמוש משטרת ישראל
במכשיר שליטה חשמלי מסוג טיזר] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,תשע"ד
)002415236( .2014
בקרת המדינה  --ישראל.
אקדחי הלם.
עכוב (שיטות משטרה)
משטרה ,אתיקה  --ישראל.
משטרה  --ישראל.
נשק לא קטלני.
ספרייה :
Social Sciences

E363.35הער.לה תשע"ז
ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות ( :מיגון פיזי ,התרעה ופינוי אוכלוסייה ) /
מבקר המדינה[ .ההערכות להגנת הערף מפני איום טילים ורקטות] .ירושלים  :מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור ,תשע"ז )002438794( .2016
בקרת המדינה  --ישראל.
הגנה אזרחית  --ישראל.
מוכנות להגנה אזרחית  --ישראל.
פנוי אוכלוסיה  --ישראל.
אזרחים במלחמה  --ישראל.
ישראל  --מדיניות צבאית.
מצבי חרום ,נהול  --ישראל.
טילים (נשק)  --ישראל.
ישראל  --אמצעי הגנה.
ספרייה :
Social Sciences

E368שיל.מד תשע"ד
שילוני ,יובל מחבר .המדריך הישראלי לפנסיה ולביטוח  :אבני הבניין לתוכנית משפחתית גמישה
על פי צרכים והעדפות  /יובל שילוני ; עריכה :רפי מוזס[ .המדריך הישראלי לפנסיה ולבטוח] .תל
אביב  :ספרי עלית הגג  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002446854( .2014 ,
בטוח  --מדריכים.
בטוח  --ישראל  --מדריכים.
גמלאות  --ישראל  --מדריכים.
גמלאות ,קרנות  --ישראל  --מדריכים.
בטוח בריאות  --ישראל  --מדריכים.
שוק ההון  --ישראל  --מדריכים.
ספרייה :
Economics

E371.2012בלו.לב תשע"ז
בלוך ,עליזה -1967 ,מחבר .לבנות את הגשר הזה  :סיפורה של מנהלת "ברנקו וייס" התיכון העיוני
הראשון בעיירות הפיתוח  /עליזה בלוך ; עריכת תוכן :חיותה דויטש .ראשון לציון :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד)002446410( .2017 ,
בלוך ,עליזה-1967 ,
בית הספר התיכון ברנקו ויס (בית שמש)
מנהלי בתי ספר תיכוניים  --ישראל  --ביוגרפיה.
נשים מנהלות בתי ספר  --ישראל  --ביוגרפיה.
שויון בחנוך  --ישראל.
חנוך תיכוני  --ישראל  --ערי פתוח.
ספרייה :
Education

E371.2913רתם.פת תשע"ז
רתם ,רונלי מחבר .פיתוח מקצועי בתכנית 'אליך'  :שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות בבתי
ספר חרדיים עם תלמידות בסיכון  /רונלי רותם ,דליה בן-רבי[ .פתוח מקצועי בתכנית 'אליך'].
ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,תשע"ז .2016
()002441655
חנוך חרדי  --ישראל.
בנות חרדיות  --חנוך  --ישראל.
נער בעיתי  --חנוך  --ישראל.
נערות במצוקה  --חנוך  --ישראל.
נושרים ,תלמידי חטיבות בינים  --ישראל  --פסיכולוגיה
פסיכולוגיה חנוכית.
נשים יועצות  --ישראל  --עמדות.
יועצים חנוכיים  --ישראל  --עמדות.
יועצים חנוכיים  --השתלמות מקצועית  --ישראל.
מורות  --ישראל  --עמדות.
מורים  --השתלמות מקצועית  --ישראל.
ספרייה :
Education

E371.9046סוג.עכ תשע"ז
סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל  :אסופת מחקרים /
עורכים :שונית רייטר ,עירית קופפרברג ,יצחק גילת[ .סוגיות עכשויות בשלוב של ילדים ובוגרים
עם צרכים מיחדים בישראל] .מהדורה ראשונה[ ..תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ז ] 2017.
) (002446223
חנוך מיחד  --ישראל.
חנוך מיחד  --השתתפות הורים  --ישראל.
שלוב מגבלים בחנוך  --ישראל.
שויון בחנוך  --ישראל.
תלמידים מגבלים --ישראל.
סטודנטים מגבלים  --ישראל
מגבלים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
אחאים של מגבלים  --ישראל  --יחסים במשפחה.
עורים  --ישראל.
הפרעות הקשת האוטיסטית  --חולים  --ישראל.
לקויי למידה  --ישראל.
ספרייה :
Education

E372.4ויס.הש תשע"ו
ויסברד ,קרן -1977 ,מחבר .השפעת הדיגלוסיה בעברית על יכולת הקריאה ,היכולת הלשונית
ויכולת עיכוב תגובה במסגרות תלמוד תורה בכתה א  /קרן ויסברד[ .השפעת הדיגלוסיה בעברית
על יכלת הקריאה ,היכלת הלשונית ויכלת עכוב תגובה במסגרות תלמוד תורה בכתה א] .תשע"ו
) 2016. (002446944
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
דיגלוסיה (בלשנות)  --ישראל.
קריאה (גיל הרך)
עברית  --פונולוגיה --למוד והוראה (גיל הרך)
עברית  --מורפולוגיה  --למוד והוראה (גיל הרך)
רכישת לשון  --הבטים פסיכולוגיים.
תלמידי בתי ספר יסודיים  --לשון.
כתה א (חנוך)
חדר (חנוך יהודי)
ספרייה :
Education

E372.43טלמ.הו תשע"ד
טלמור ,מוריה מחבר .הוראה מתקנת  :הלכה למעשה  /מוריה טלמור[ .חולון]  :יסוד ,תשע"ד
. (002429843 )2013
קריאה  --הוראה מתקנת.
כתיבה  --הוראה מתקנת.
לקויי קריאה  --מבדקים.
כתיבה  --מבדקי כשר.
שיטות הוראה.
ספרייה :
Education

E378.103גשר.של תשע"ז
גשרים של ידע  :שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל  /עורכים :דפנה גולן ,יונה רוזנפלד ,צביקה
אור[ .תל אביב]  :מכון מופ"ת[ ,תשע"ז] )002447075( .2017
שלזינגר ,מרים
קהלה ומכללה  --ישראל.
שנוי חברתי  --ישראל.
פעילות חברתית  --ישראל.
ספרייה :
Education

E388.1תכנ.אר תשע"ד
תכנית ארצית לכבישים נופיים בישראל  :שיטות עבודה והתוויות רשת כבישים נופיים על בסיס
רשת הכבישים בישראל  :סדנה בתכנון ופיתוח במסגרת הלימודים לתואר מוסמך ,המחלקה
לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  /בהנחיית פרופסור אליהו שטרן ;
משתתפי הסדנה :רון דוד [ו 6-אחרים] ; עורכי המסמך :עורכת כתיבה :כנרת צח ; עורך כללי:
דוד [דור] פרידמן[ .באר שבע]  :המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
תשע"ד [)002427072( .]2014
כבישים  --ישראל  --תכנון ובניה.
נופים  --ישראל.
שמירת טבע  --ישראל.
כבישים  --ישראל  --מפות.
כבישים נופיים  --ישראל  --תכנון ובניה.
כבישים  --ישראל  --תכנון ובניה  --מדיניות ממשלתית.
תירות  --ישראל  --תכנון.
ספרייה :
Social Sciences

E616.8521גרן.קש תשע"ו
גֹרן ,יעל -1986 ,מחבר .הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים
לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי  /יעל גורן[ .הקשר בין
תפיסות עולם שליליות וחשיפה לארועים טראומטיים קודמים לחמרת סימפטומים פוסט-
טראומטיים בעקבות ארוע טראומטי נוכחי] .תשע"ו )002445938( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --ישראל.
התמודדות עם לחץ נפשי  --ישראל.
טראומה נפשית  --חולים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
לחץ פוסט טראומתי ,הפרעות  --חולים  --ישראל  --פסיכולוגיה.
תאונות דרכים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
טרוריזם  --ישראל --הבטים פסיכולוגיים.
ארועים משני חיים  --ישראל  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

E708זהר.ונ תשע"ז
זוהר ונציאני  500 :שנה לגטו ונציה  /האוצרת :ג'ויה פרוג'ה-שטולמן ; עריכה :רויטל מזובר ;
צילום :מוזיאון ישראל ,ירושלים על ידי אלי פוזנר ,פטר לני ,עפרית רוזנברג בן -מנחם ויאיר
חובב[ .זהר ונציני] .ירושלים  :מוזיאון ישראל ,תשע"ז ) [2016]. (002446316
מוזיאון ישראל (ירושלים)  --תערוכות.
תשמישי קדשה  --איטליה  --ונציה  --תערוכות.
יהודים  --איטליה  --ונציה  --היסטוריה  --תערוכות.
גטו ונציה (איטליה)  --תערוכות.
אמנות יהודית  --איטליה  --ונציה  --תערוכות.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E709.04טופ.אי תשע"ו
טופלברג ,נעם -1968 ,מחבר .איקונוגרפיית קרבן המלחמות בישראל בראי שלוש אמניות  :מינה
זיסלמן ,ביאנקה אשל גרשוני ותמר גטר ,בשנות השבעים של המאה העשרים  /מאת :נעם
טופלברג[ .איקונוגרפית קרבן המלחמות בישראל בראי שלוש אמניות] .תשע"ו 2016.
) (002446825
זיסלמן ,מינה
אשל-גרשוני ,בינקה.
גטר ,תמר
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --החוג הרב תחומי במדעי היהדות . --המגמה
לאמנות יהודית.
נשים אמניות  --ישראל.
מלחמה באמנות
קרבנות (יהדות) באמנות.
ספרייה :
Judaica

E709.04נשר.אמ תשע"ז
נשרי-שמעונוביץ ,מיכל מחבר .אמנות בחזית  :השתקפות אתוס הסכסוך באמנות פלסטית
ישראלית-יהודית  /מיכל נשרי-שמעונוביץ ,דניאל בר-טל .תל אביב  :אוניברסיטת תל אביב ,מרכז
תמי שטינמץ למחקרי שלום)002446861( ]2017[. ,
הסכסוך הערבי-ישראלי  --אמנות והסכסוך.
אמנות  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
אמנות  --ישראל  --המאה ה.20-
אמנות  --ישראל  --המאה ה.21-
אמנות מודרנית  --המאה ה.20-
אמנות מודרנית  --המאה ה.21-
ספרייה :
Social Sciences

E709.05מצב.קצ תשע"ז
מצבי קיצון  :נייר ישראלי  /אוצרת התערוכה :ענת גטניו ; עריכת הקטלוג והבאתו לדפוס :גניה
דולב[ .מצבי קצון ].תל-אביב  :מוזא  -מוזיאון ארץ-ישראל ,תשע"ז )002446407( .2017
מוזיאון ארץ ישראל (תל אביב)  --תערוכות.
אמנות ישראלית  --המאה ה -- 21-תערוכות.
אמנות ניר  --ישראל  --תערוכות.
Paper art -- Israel (State) -- Exhibitions.
ספרייה :
Judaica

E759גת(ברט) תשע"ז
ברטוש ,רון מחבר עורך .אליהו גת  /מונוגרפיה מאת רון ברטוש[ .באר שבע]  :אוניברסיטת בן
גוריון בנגב)002446448( .]2017[ ,
גת ,אליהו
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .גלריה טרומפלדור  -מרכז אמנות  --תערוכות
צירים  --ישראל  --תערוכות.
ציור ישראלי  --המאה ה -- 20-תערוכות.
ציור מפשט  --ישראל  --תערוכות.
ציורי נוף --ישראל  --תערוכות.
Gat, Eliahu, 1919-,
Painters -- Israel (State) -- Exhibitions.
Painting, Abstract -- Israel (State) -- Exhibitions.
Landscape painting -- Israel (State) -- Exhibitions.
ספרייה :
Judaica

E770.92גנו.חו תשס"ט
גנות ,שי צלם .חופשית ברוח  /שי גינות ; עיצוב ועריכה גרפית :נעמי מורג[ .תל אביב]  :משרד
הביטחון)002446377( .1999 ,
נשים צלמות  --ישראל.
צלום אמנותי  --ישראל.
צלום  --ישראל.
נשים אמניות  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E982.01טל.תוכ תשע"ו
טל ,עינת -1972 ,מחבר .תוכנית "מצודות הספר"  :ההתיישבות בציר הגבעות מקום המדינה ועד
1967 /עינת טל[ .תכנית "מצודות הספר"] .חיפה  :קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת
חיפה[ ,תשע"ו] )002430201( .2016
התישבות  --ישראל  --תכנון.
ישובי ספר  --ישראל  --תכנון.
ישובי ספר  --ישראל  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.21גלו.אש תשע"ו
גלוסקא ,עמי  -1943מחבר .אשכול ,תן פקודה!  :צה"ל וממשלת ישראל בדרך למלחמת ששת
הימים / 1967-1963 ,עמי גלוסקא ; עריכה :אביטל רגב-שושני[ .אשכול ,תן פקדה!] .מושב בן שמן
 :מודן ; תל אביב  :מערכות ,משרד הבטחון) 002446022( .2016 ,
אשכול ,לוי.
רבין ,יצחק בן נחמיה.
ישראל .צה"ל  --קצינים.
ישראל .צה"ל  --היסטוריה.
מלחמת ששת הימים  --גורמים.
מלחמת ששת הימים  --היסטוריה דיפלומטית.
צבא ומדינה  --ישראל.
בטחון לאמי  --ישראל  --קבלת החלטות.
ישראל  --פוליטיקה וממשל .1967-1948 --
ישראל  --היסטוריה צבאית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E990.34מבצ.צו תשע"ז
מבצע "צוק איתן"  :תהליכי קבלת החלטות בקבינט בנוגע לרצועת עזה לפני מבצע "צוק איתן"
ובתחילתו  :ההתמודדות עם איום המנהרות  /מבקר המדינה ; [פתח דבר  -יוסף חיים שפירא,
שופט (בדימ') ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור] .ירושלים  :מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור ,תשע"ז )002445391( .2017
מבצע צוק איתן, 2014.
בקרת המדינה  --ישראל.
מנהרות  --ישראל  --עזה (אזור).
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
ישראל  --פוליטיקה וממשל  -- -2013 --קבלת החלטות.
עזה (אזור)
ישראל  --הבטים אסטרטגיים.
ישראל  --מדיניות צבאית  --קבלת החלטות.
ספרייה :
Social Sciences

T14צה"ל תשע"א
תנ"ך ..תשע"א ..ישראל ..תורה ,נביאים ,כתובים[ .ישראל]  :חיל הרבנות הצבאית ,תשע"א .2011
( )002446728ספרייה :
Students Assoc. Loans

T14קורן תשס"ו
תנ"ך ..תשס"ו ..ירושלים ..תורה ,נביאים ,כתובים  /מדוייקת על פי המסורה ...ע"י ...ד.
גולדשמידט ,א"מ הברמן ,ומאיר מדן .ירושלים  :קורן ,תשס"ו  )002446729( .2006ספרייה :
Students Assoc. Loans

T17אלי.תנ תשס"ב
תנ"ך ..תשס"ב ..ירושלים ..תנ"ך  :תורה ,נביאים ,כתובים  ... :בראש כל פרק :הנושאים השייכים
לו ; [בסופו] :פתגמים ,מדרשי חכמה ,נבואה ומלוכה  ... /הרב שלמה אלירם (אמסלם) ...ירושלים
 :שלמה אמסלם ,תשס"ב)002446703( .
מדרש.
פתגמים יהודיים  --ערכים לפי אלף בית.
ספרייה :
Students Assoc. Loans

T27מסביב תשע"ז
מסביב לשולחן  :סביב נושא מהפרשה [ :המדורים] :עיקרי הענין ; בעיון ; בהלכה ; באגדה ;
במוסר ובחסידות  /עורך :הרב שלמה רוזנשטיין[ .מסביב לשלחן][ .בני ברק?] [ :מוציא לאור לא
ידוע] ,תשע"ז [)002436647( -]2016
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
פרשת השבוע.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T108.1בן-אהר.יר תשע"ז
בן אהרן ,ישעיהו מחבר .ירושלים  :שליחות העם העברי לביוגרפיה הרוחנית של האנושות /
ישעיהו בן אהרן ; עריכה :עירית לאופר .אזור  :ספרי צמרת ,תשע"ז )002440515( .2016
יצחק (אישיות תנכית)
משה (אישיות תנכית)
דוד (אישיות תנכית)
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
מונותאיזם.
פילוסופיה יהודית.
טקסי חניכה  --הבטים דתיים  --יהדות.
בחירת עם ישראל.
קבלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T188בן-יוס.לד תשע"ז
בן-יוסף בית-הלחמי ,אליה מחבר .לדעת טוב ורע  :פענוח סיפורי התנ"ך  /אליה בן יוסף בית
הלחמי ; עורכת הספר :מאשה מטיס שריד[ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע ], [2017].
) (002445318
תנ"ך  -- --בקרת ספרותית.
תנ"ך  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך  -- --לשון ,סגנון.
אלקים בתנ"ך.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T192אלי(סמט) תש"ע
סמט ,אלחנן בן אברהם יצחק מחבר .פרקי אליהו  /אלחנן סמט ; עריכה :אורי סמט ,אייל
פישלר .למהדורה החדשה והמתוקנת ..תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ,תש"ע . 2009
) (002446634
אליהו (אישיות תנכית)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T192אלי(סמט) תש"ע[]1
סמט ,אלחנן בן אברהם יצחק מחבר .פרקי אלישע  /אלחנן סמט ; עריכה :אורי סמט ,אייל
פישלר .למהדורה החדשה ..תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד ,תש"ע ) 002446635( .2009
אלישע (אישיות תנכית)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T193.5אמי.פנ תשע"ז
אמיתון ,ענבל -1982 ,מחבר" .פנים וחוץ" :ניתוח סטרוקטורלי של טקס טיהור המשכן (ויקרא טז)
 /ענבל אמיתון"[ .פנים וחוץ" :נתוח סטרוקטורלי של טקס טהור המשכן (ויקרא טז)] .תשע"ז
)002446394( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לתנ"ך.
תנ"ך -- .ויקרא .פרק טז  -- --בקרת ופרשנות.
המשכן.
ספרייה :
Judaica

T193.5ארי.אל תשס"ח
אריאל ,ישראל בן משה מחבר .אל מול פני המנורה  :בימים ההם בזמן הזה  /הרב ישראל אריאל ;
[עריכה  -יהודה גליק][ .ירושלים]  :מכון המקדש[ ,תשס"ח ]. (002438413 )2007
המנורה (במקדש)
טושל ,פריאל יוסף, 1991-2006
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278אבן-צור.יש תשע"ד
אבן צור ,חביב אורי מחבר .ישרים יעלוזו  ... :חידושי הלכה וחידושי אגדה על פרשיות התורה ועל
מועדי וזמני הקודש / ...מנאי ...חביב אורי בכמוהרה"ג ...שלמה אבן צור .ירושלים  :משפחת אבן
צור ,תשע"ד)002446421( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
מועדים  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278בלט.שב תש"ע
בלט ,אברהם בר .שיבולת הנהר  :ביאורי המקראות ודרושים על סדר הפרשיות ,ההפטרות
והמועדים /מאתי אברהם בער בן אא"ר זאב וואלף בלאט[ .שבולת הנהר] .מודיעין עילית :
[המחבר ],תש"ע)002446526( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278בן-שוש.מר תשנ"ה
בן שושן ,אליהו שמעון מחבר .מרפא לנפש  :רעיונות ומאמרים שונים על התורה ודרשות על
הפרשיות והמועדים ... / ...ממני ...אליהו שמעון בן-שושן .במהדורא תניינא ..צפת  :אליהו שמעון
בן-שושן ,תשנ"ה)002447552( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278חסי.מו תשע"ז
חסידים ,אמציה מחבר .המוציא יין  :רמזים על התורה ; קונטרס נלוה :רסיסי לילה  :רמזים על
נביאים ,כתובים ותורה שבע"פ  /חסידים אמציה .אלעד  :חסידים אמציה[ ,תשע"ז ].
) (002446941
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278טוי.תפ תשע"ז
טויסיג ,יחזקאל בן ישראל .תפארת יחזקאל [ :על התורה]  /פרי ...רבי יחזקאל טויסיג בן...רבי
ישראל ,אדמו"ר ממאטטערסדארף ורב דמאה שערים ; נדפס מחדש ע"י נכד המחבר רבי ישראל
טויסיג[ ...ברוקלין]  :מכון תפארת יוסף ,תשע"ז ) 002447310( .2016
ברקוביץ ,גיננדל
טויסיג ,יחזקאל בן ישראל.
תנ"ך .תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278לוי.אש תשע"ו
לויפר ,אברהם בן שלום .האשל ברמה  :על התורה ומועדי השנה ושאלות ותשובות ...חידושים
וביאורים ,בדרך פרדס ...על סדר הפרשיות ...וגם ...במועדים וזמנים שונים ,שנאמרו מדי שבת
בשבתו ומועד במועדו במשך שנת תשס"ז ...גם ...בירור הלכה ,שאסור לעשות שום שחוק עם
חיות ...וכל המסתעף ...וטעם שמברכין רק על פיל וקוף וקיפוף ברכת משנה הבריות  /נערך
ונסדר[ ...ע"י] אברהם לויפער ,אבדק"ק דאראג ,בן ...רבי שלום ...ברוקלין  :אמרי שפר ,תשע"ו
[)002436807( .]2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חדושי סוגיות.
בעלי חיים  --הבטים דתיים  --יהדות.
להטוטי קסמים --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278.08חותם.הא תשע"ז
חותם האבות  :על התורה והמועדים  :פירושים ...נלקטו ...מספרים רבים ...ונסדרו על סדר
הפרשיות ,מועדים ורגלים ...ובמיוחד  ...מספרי תלמידי ...החת"ס לדורותיהם ...ברוקלין :
הוצאת ספרים דוד לדור ,תשע"ז)002447420( -
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278.08ללז.נז תש"ס
ללזר ,יוסף בן שמואל מחבר .נזר יוסף  :על פרשיות השבוע : ...לקט אמרות ופירושים ...מעשיות
ומשלים בדרך פרד"ס ...ולקט תולדותיהם של צדיקים וחסידים ,בתוספת לקט :מעלת קריאת
התהילים  /ליקט וערך ...יוסף בא"א ר' שמואל ללזר .ירושלים  :מכון גנזי המלך ,שע"י מוסדות
חזון יצחק ,תש"ס)002439345( -
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T299.2הרא.שי תשע"ד
הראל ,אוריאל יצחק בן אריה יהודה מחבר .שירה חדשה [ /אוריאל יצחק בן אריה יהודה הראל ].
ירושלים  :באר יעקב שע"י מוסדות "אור יעקב" ע"ש מרן אביר יעקב אביחצירא ,תשע"ד [2014]-
) . (002446744
תנ"ך -- .שמות .פרק טו .פסוק ב  -- --באורים
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T299.6עשר.הג תשע"ו
עשרת הגדולים  :עשר דמויות ישראליות כותבות על עשרת הדיברות ; תקציר של כל התורה
כולה  /עורך :ישראל מאיר ; משתתפים :הרב זאב קרוב ,דורון שפר ,דוד ד'אור ,סיון רהב-מאיר ,
עדן הראל ,צבי יחזקאלי ,הרבנית ימימה מזרחי ,הרב יובל אשרוב ,בת גלים שער ,יהורם גאון ;
איור דמויות :נעמה להב[ .ישראל]  :קרוב ללב[ ,תשע"ו ) 002441540( .]2016
תנ"ך -- .תורה  -- --תקצירים.
עשרת הדברות  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417בור.אס תשע"ז
תנ"ך ..תהלים ..תשע"ז ..מונרו ..תהלים  :עם פירוש רש"י ועם פירוש אסיפת אמרים  ... :לקוטים
מספרי קודש ...ומאמרים אשר שמעתי מפני[!] אנשי אמת בשם קדושי יסודי עולם / ...לקטתי
וחברתי ישעי' שו"ב באדעססא[ ; ...המהדיר :רפאל עקשטין] .במהדורה חדשה ומתוקנת ..קרית
יואל  :עקשטיין ,תשע"ז)002447424( .
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417כהן.תו תשע"ו
כהן ,ששון בן כדיר אברהם מחבר .תורת אסתר  /אשר חובר בידי ...ששון בן כדיר הכהן .קרית גת
:ששון בן כדיר אברהם הכהן ,תשע"ו)002441492( .
תנ"ך -- .תהלים  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417שוק.נפ תשנ"ז
תנ"ך ..תהלים ..תשנ"ז ..ירושלים ..הנפש אשר בתהלים  ... :דרך נפש לספר התהלים  /מאת יצחק
שוקרון בן ...לדוד .ירושלים  :יצחק שוקרון ,תשנ"ז) 002446712( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T427יוס.מש תשע"ו
תנ"ך ..משלי ..תשע"ו ..ירושלים ..משלי חיים  :חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ,מעשיות
ומשלים ...בדרך פשט ,רמז ,דרש וסוד ,על ספר משלי ,עם ספר משלי ופירוש רש"י  /אשר נלקטו ...
מתוך כל ספרי רבנו ...כמוהר"ר יוסף חיים ; מוגהים[ ...ע"י] רבי נתנאל חבה .ירושת"ו :ישועה בן
דוד סאלם ,תשע"ו [ )002447639( .]2016ספרייה :
Permanent Loan

T427פרץ.אה תשע"ה
תנ"ך ..משלי ..תשע"ה ..מקסיקו סיטי ..משלי ,איוב  :כולל רש"י ,מצודת דוד ומצודת ציון ;
[ופירוש] אהלי שם  :מאמרים ,ביאורים וחידושים על כל פרק[ ...מאת] ר' מיכאל פרץ .
 , : S. DjaddahCuajimalpa, Mexicoתשע"ה )002446538( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T427שור.דב תשס"ד
תנ"ך ..משלי ..תשס"ד ..ירושלים ..ספר משלי  :עם פירוש דבר ירושלים /חובר ...על ידי יואל
בלאמו"ר שוורץ ,ר"מ בישיבת דבר ירושלים .ירושלים  :דבר ירושלים  -זכרון צבי ,תשס"ד.
() 002446530ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T477יוס.דב תשע"ו
תנ"ך ..קהלת ..תשע"ו ..ירושלים ..דברי חיים  :חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ,מעשיות
ומשלים ...בדרך פשט ,רמז ,דרש וסוד ,על מגלת קהלת  /להגאון ...יוסף חיים ; ...יוצא לאור ...
ומאות תיקונים ומראה מקומות ,הגיה ,ערך ...יוסף חיים מזרחי .יוצא לאור מחדש ..ירושת"ו :
ישועה בן דוד סאלם ,תשע"ו [ )002447626( .]2016ספרייה :
Permanent Loan
CD-3979
שולי נתן [הקלטת שמע]  :תפילת האדם[ .ישראל] [ :ש .נתן]) 002446564( ]2012[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
שירים ,יידיש.
חסידים  --מוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room
)DVD-30(CONCERTS-2016/17
מוזיקה בין הצללים [הקלטת וידאו]  :מלחיני גטו טרזין ויצירותיהם[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר
אילן ,המחלקה למוזיקה) 002446646( 2017 ,
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-101
קוץ בלב [הקלטת שמע]  :שירים ששרים ביחד( .תל אביב)  :סי.בי.אס) 002446723( .1978 ,
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-102
טעם של פעם [הקלטת שמע]  :השירים היפים של חבורת "שירו שיר" .רמת גן  :הד ארצי.1982 ,
() 002447060
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-103
לשיר בעמק [הקלטת שמע]  :מועדון הזמר עמק הירדן עם שרה'לה שרון .רמת גן  :הד ארצי,
) 002447461( .1981
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room
)DVD-31(CONCERTS-2016/17
מוסיקת גָמֶ לָן מהאי ג'אווה ,אינדונזיה [הקלטת וידאו] [רמת גן]  :אוניברסיטת בר אילן ,המחלקה
למוזיקה) 002447566( 2017 ,
מוסיקה  --אינדונזיה.
מוסיקת גמלן
ספרייה :
Music Reading Room
M 175.A4 P477N34
פסטיבל הזמר החסידי  :לאקורדיון  /עבוד  -ס .נחמיאס .תל-אביב  :אור-תו) 002446585( 1970 ,
ספרייה :
Music

M 1810 K54S56
קלינשטין ,רמי -1963 ,מלחין .שירים  /עריכה מוסיקלית :יוריק בן דוד .תל-אביב  :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד. ©1998 (002446795 )1998 ,
שירים ,עברית  --ישראל.
ספרייה :
Music

ML 42 H43 2017
ערב יצירות מופת קלאסיות ורומנטיות[ .2017 ,ערב יצירות מופת קלסיות ורומנטיות.]2017 ,
[ירושלים[ ] :האוניברסיטה העברית])002447509( 2017 ,
קונצרטים (מוסיקה)
ספרייה :
Music

ML 410 S54Z35
זקוסקי ,שגיא- 1980 ,מחבר .ה"חפצים האישיים" של נעמי שמר  :המרחב המוזיקלי הפרטי
בפזמוניה של "המשוררת הלאומית"  /מאת :שגיא זקוסקי .תשע"ז )002447512( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
שמר ,נעמי  --בקרת ופרשנות
שירים ,עברית  --ישראל  --נתוח והערכה (אמנותית)
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מלחינים  --ישראל.
נשים מלחינות  --ישראל.
ספרייה :
Music

ML 3400 A43N3
אלדור ,גבי מחבר .נהרין  :רשימות ושיחות על יצירתו  /גבי אלדור ; צילומים :גדי דגון .רמת
השרון  :אסיה ,תשע"ז )002445702( .2017
נהרין ,אהד -- -1952 ,בקרת ופרשנות.
בת-שבע (להקת מחול)
מחול ,להקות  --ישראל.
רקדנים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מחול מודרני  --ישראל.
ספרייה :
Music

