פריטים חדשים – אפריל 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
שרת ,משה מחבר .ירחים בעמק איילון [משאב אלקטרוני]  :מכתבי משה שרת ממחנה המעצר בלטרון :
 29ביוני  5 -בנובמבר  / 1946משה שרת ; תחקיר ,פיענוח ,ביאורים והערות פנחס עופר[ .ירחים בעמק
אילון [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :העמותה למורשת משה שרת)002445810( .2011 ,
שרת ,משה  --אגרות.
אסירים פוליטיים  --ישראל  --אגרות.
ציונים סוציאליסטיים  --אגרות.
ישראל  --היסטוריה  -- 1948-1917 --מקורות.
שרת ,משה מחבר .מאבק מדיני [משאב אלקטרוני ] :קובץ נאומים ומסמכים  /משה שרת ; איסוף ,תחקיר
והערות :שפרה קולת ; עורך הסדרה :יעקב שרת .תל אביב  :העמותה למורשת משה שרת.2009 ,
()002445813
שרת ,משה  --מקורות.
ציונות  --היסטוריה  -- 1948-1920 --מקורות.
ישראל  --פוליטיקה וממשל .1948-1917 --
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
שוחר שלום [משאב אלקטרוני]  :היבטים ומבטים על משה שרת  /עורכים :יעקב ורנה שרת .תל-אביב :
העמותה למורשת משה שרת. (002445818 )2008 ,
שרת ,משה.
מדינאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ראשי ממשלה  --ישראל  --ביוגרפיה.
פולמוס השילומים [משאב אלקטרוני ] :משה שרת במערכות המשא-ומתן על הסכם השילומים מגרמניה :
קובץ פרוטוקולים ומסמכים 1950-1953 /עורך :יעקב שרת[ .פולמוס השלומים [משאב אלקטרוני]].
תל אביב  :העמותה למורשת משה שרת)002445819( .2007 ,
שרת ,משה.
שלומים (-)1933
גרמניה (מערבית)  --יחסי חוץ  --ישראל  --מקורות
ישראל  --יחסי חוץ  --גרמניה (מערבית ) --מקורות.
לוין ,אריאל מחבר .יחידת הלימוד "אמונה וגאולה" במחשבת ישראל לחינוך הממלכתי-דתי [משאב
אלקטרוני]  :עמדות מורים  :דו"ח מחקר  /אריאל לוין ,שירה אילוז[ .יחידת הלמוד "אמונה וגאלה"
במחשבת ישראל לחנוך הממלכתי-דתי [משאב אלקטרוני]][ .רמת גן]  :בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ז )002445820( .2017
אמונה  --למוד והוראה (תיכוני)
גאלה  --למוד והוראה (תיכוני)
מחשבת ישראל  --למוד והוראה (תיכוני)
מורים  --עמדות.
בתי ספר ממלכתיים  --תכניות למודים.

שרת ,משה מחבר .מחברת תרגומי שירה [משאב אלקטרוני]  /משה שרת .מהדורה ב ..תל אביב  :עמותה
למורשת משה שרת. (002445822 )2003 ,
שירה  --תרגומים לעברית.
שרת ,משה מחבר .ימי לונדון [משאב אלקטרוני]  :מכתבי משה שרת מימי הלימודים  /משה שרת .תל-
אביב  :העמותה למורשת משה שרת)002445835( .2008-2003 ,
שרת ,משה  --אגרות.
ציונות --בריטניה.
שרת ,משה מחבר .מאסר עם נייר ועיפרון [משאב אלקטרוני]  :תכתובת משה וצפורה שרת  :מן "השבת
השחורה" 29 ,ביוני ,עד נובמבר , 1946מחנה המעצר לטרון  -ירושלים  /עורכים :רנה ויעקב שרת.
[מאסר עם ניר ועפרון [משאב אלקטרוני]] .תל-אביב  :העמותה למורשת משה שרת.2000 ,
()002445838
שרת ,משה  --אגרות.
שרת ,צפורה  --אגרות.
אסירים פוליטיים  --ישראל  --אגרות.
ישראל  --היסטוריה .1948-1929 --
לטרון (מחנה מעצר)
שרת ,משה מחבר .נתראה ואולי לא [משאב אלקטרוני]  :מכתבים מן הצבא העותמאני/ 1916-1918 ,
משה שרת ; עורך :יעקב שרת .תל-אביב  :העמותה למורשת משה שרת) 002445839( .1998 ,
שרת ,משה  --אגרות.
חילים יהודיים  --ישראל  --אגרות.
מלחמת העולם -- 1918-, 1914השתתפות יהודים  --ישראל.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,תורכיה.
ישראל  --היסטוריה .1917-1882 --
שרת ,משה מחבר .אורות שכבו [משאב אלקטרוני]  /משה שרת .תל אביב  :עם עובד ,תשכ"ט . 1969
) (002445841
ציונים  --ביוגרפיה.
תנועת העבודה  --ישראל  --ביוגרפיה.
ישראל  --ביוגרפיה.
שרת ,משה מחבר .יומן מדיני [משאב אלקטרוני]  /משה שרת ; בעריכת אהוביה מלכין .תל-אביב  :עם
עובד ; הספריה הציונית)002445843( .1968-1979 ,
שרת ,משה  --יומנים.
ציונות  --היסטוריה  -- 1948-1920 --מקורות.
ישראל  --היסטוריה .1948-1917 --
ישראל --פוליטיקה וממשל .1948-1917 --
שרת ,משה מחבר .בשער האומות [משאב אלקטרוני]  / 1946-1949 :משה שרת[ .בשער האמות [משאב
אלקטרוני]] .תל אביב  :עם עובד ,תשי"ח )002445851( .1958
ישראל  --היסטוריה  --מדינה בדרך  --מקורות.

שרת ,משה מחבר .משוט באסיה [משאב אלקטרוני ] :יומן-מסע  /משה שרת .תל אביב  :דבר ,תשי"ח
)002445853( .1957
ישראל  --יחסי חוץ --אסיה.
אסיה  --יחסי חוץ  --ישראל.
אסיה  --פוליטיקה וממשל.
אסיה  --תאור וסיור.
בר-דין דבדבני ,שרון -1969 ,מחבר .תמורות בתפיסת המדיקליזציה בתחום ההתמכרות לסמים בישראל,
דרך כשלון הטיפול במתדון בשנים [ 1948-2000משאב אלקטרוני]  /שרון בר-דיין דבדבני[ .תמורות
בתפיסת המדיקליזציה בתחום ההתמכרות לסמים בישראל ,דרך כשלון הטפול במתדון בשנים 1948-
[ 2000משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002445860( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה.
התמכרות לסמים  --טפול  --ישראל.
מתמכרים לסמים  --טפול  --ישראל.
טפול במתדון.
אלמג ,רן -1973 ,מחבר" .קהילת הפיתוי" כביטוי לתרבות צעירים עכשווית [משאב אלקטרוני]  :חקירה
הרמנויטית מפרספקטיבות של גבריות ,המרה ושיח טיפולי  /מאת :רן אלמוג"[ .קהלת הפתוי" כבטוי
לתרבות צעירים עכשוית [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . 2016
) (002445896
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
קהלות טפוליות.
פתוי  --הבטים פסיכולוגיים.
גבריות (פסיכולוגיה)
מין (פסיכולוגיה)
הרמנוטיקה.
גברים  --זהות.
צעירים  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים חברתיים.
בן-פזי ,אילה -1973 ,מחבר .התמודדות ואמפטיה בקרב הורים לילדים באשפוז פסיכיאטרי [משאב
אלקטרוני]  :סיפוק מההורות ומחיי הנישואין ,ברית טיפולית ונטל משפחתי  /מאת :איילה בן-פזי.
[התמודדות ואמפתיה בקרב הורים לילדים באשפוז פסיכיאטרי [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002445902( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --יחסים במשפחה.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --יחסים במשפחה.
התמודדות עם לחץ נפשי.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
שביעות רצון.
איכות חיי נשואין.
הורות --הבטים פסיכולוגיים.
ברית טפולית.

מיכאל ,קובי מחבר .ירושלים גדר סביב לה [משאב אלקטרוני]  :בניית גדר הביטחון ("גדר ההפרדה )"
סביב ירושלים  :רקע כללי והשלכות על תפקוד העיר והמטרופולין סביבה  /קובי מיכאל ואמנון רמון.
ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מרכז טדי קולק למחקרי ירושלים ,תשס"ד .2004
()002445904
ערבים פלשתינאים  --זכיות האזרח  --ישראל  --ירושלים (אזור).
חפש התנועה  --ישראל  --ירושלים (אזור).
גדר ההפרדה (ישראל)
ירושלים  --גבולות.
גריצר ,צליל -1986 ,מחבר .השפעת ההעשרה המילונית בספר האלקטרוני על למידת מילים חדשות
[משאב אלקטרוני ] :השוואה בין ילדי-גן עם וללא לקות שפתית  /צליל גרייצר[ .השפעת ההעשרה
המלונית בספר האלקטרוני על למידת מלים חדשות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,
תשע"ו )002445906( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ספרים אלקטרוניים.
מלונים אלקטרוניים.
עברית  --מלונים לילדים.
רכישת לשון.
אוצר מלים.
ילדים בגיל הגן  --לשון.
ילדים  --ספרים וקריאה.
הפרעות לשון אצל ילדים.
מיכאל ,קובי מחבר .מעורבות בין-לאומית בירושלים [משאב אלקטרוני]  :רקע ומשמעויות  /קובי
מיכאל[ .מערבות בין לאמית בירושלים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,
) 2003. (002445910
ירושלים  --מעמד בינלאמי.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
לוי-גזנפרנץ ,טניה -1971 ,מחבר .המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא
נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל [משאב אלקטרוני]  /מאת טניה לוי-גזנפרנץ .
[המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופקוח
במשרד החנוך בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2016
()002445911
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
הנעה פנימית.
הנעה (פסיכולוגיה)
אוטונומיה (פסיכולוגיה)
התנהגות ארגונית.
הערכת התנהגות.
ישראל .משרד החנוך והתרבות  --עובדים וממנים (מ בקובוץ)
עובדים  --הערכה.

עיר בסבך [משאב אלקטרוני ] :לקסיקון ירושלים בת זמננו  /עורך :אמנון רמון .ירושלים  :מכון ירושלים
לחקר ישראל ,תשס"ג )002445916( .2003
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים  --מאמרים.
העיר העתיקה (ירושלים  :שכונה)  --מאמרים.
ירושלים  --גבולות  --מאמרים.
ירושלים  --היסטוריה  --מאמרים.
ירושלים  --מעמד בינלאמי  --מאמרים.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
לוטן ,לימור -1965 ,מחבר .משמעות בחיים בקרב מתבגרים [משאב אלקטרוני]  :הקשר לסגנון
התקשרות שליטה אישית ותמיכה משפחתית וחברתית /לימור לוטן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 002445918( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
משמעות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
שליטה עצמית בגיל ההתבגרות.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות באינטרנט --הבטים פסיכולוגיים.
עמירב ,משה מחבר .המאבק הפלסטיני על ירושלים [משאב אלקטרוני]  :האסטרטגיות והתהליכים
שהעבירו את הפלסטינים משולי הבמה הפוליטית בירושלים לקדמתה  /משה עמירב[ .המאבק הפלשתיני
על ירושלים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מרכז טדי קולק למחקרי
ירושלים) , 2002. (002445921
ערבים פלשתינאים  --עמדות.
ערבים פלשתינאים  --פעילות פוליטית.
ירושלים  --מעמד בינלאמי.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל.
רוזנברג-שיפר ,צפורה -1944 ,מחבר .תופעת העדות :מחקר פילוסופי ופסיכואנליטי [משאב אלקטרוני] :
עדות בפסיכואנליזה :מעמדה האפיסטמולוגי ותרומתה הייחודית בהליך הטיפולי  /מאת :צפורה רוזנברג
שיפר .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002445927( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
עדים.
פסיכואנליזה ופילוסופיה.
תורת ההכרה.
פסיכותרפיסט וחולה.
לפידות ,רות מחבר .העיר העתיקה [משאב אלקטרוני ] :סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה  /רות לפידות,
בהשתתפות אמנון רמון .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מרכז טדי קולק למחקרי ירושלים,
)002445929( .2002
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים.
העיר העתיקה (ירושלים  :שכונה)
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.

שלהב ,יוסף מחבר .המיית יונים או חשרת עבים? [משאב אלקטרוני]  :ויכוח פנים-יהודי על עתיד
ירושלים  /יוסף שלהב[ .המית יונים או חשרת עבים? [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים
לחקר ישראל)002445933( .2001 ,
טריטוריה לאמית  --ישראל  --ירושלים.
יהודים --ישראל  --עמדות.
רבונות.
ירושלים  --דעת קהל.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
דהן ,מומי מחבר .האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית [משאב אלקטרוני]  /מומי דהן[ .האוכלוסיה
החרדית והרשות המקומית [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל.-1998 ,
() 002445939
הכנסה ,התפלגות  --ישראל  --ירושלים.
חרדים  --ישראל  --ירושלים  --מצב כלכלי.
שלטון מקומי ,תקציב  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים  --אוכלוסיה.
חסון ,שלמה מחבר .הארגון המוניציפלי של מטרופולין ירושלים [משאב אלקטרוני]  :חלופות רעיוניות /
שלמה חסון .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל)002445940( .1997 ,
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
מנאע ,עאדל מחבר .שוליות כפולה ,פלסטינים ישראלים בירושלים [משאב אלקטרוני]  /עאדל מנאע.
[שוליות כפולה ,פלשתינים ישראלים בירושלים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר
ישראל) 002445944( .1997 ,
ערבים פלשתינאים  --חנוך  --ישראל  --ירושלים.
ערבים פלשתינאים  --שכון  --ישראל  --ירושלים.
קלין ,מנחם מחבר .ירושלים במשא ומתן לשלום  -עמדות ערביות [משאב אלקטרוני]  /מנחם קליין.
ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל)002445949( .1995 ,
מקומות קדושים למסלמים  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --עמדות.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --ירושלים  --עמדות.
ירושלים המזרחית (ירושלים)  --פוליטיקה וממשל.
ירושלים  --דעת קהל זרה ,ערבית.
שיפריס ,רוני -1972 ,מחבר .תרומתן של 'התמקדות' ו'הסחה 'באמצעות האזנה למוזיקה לוויסות רגשי
בבגרות ובזקנה [משאב אלקטרוני]  /מאת :רוני שיפריס[ .תרומתן של 'התמקדות' ו'הסחה' באמצעות
האזנה למוסיקה לוסות רגשי בבגרות ובזקנה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו
) 002445961( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
שליטה עצמית.
רגשות וקוגניטיביות.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
תרפיה במוסיקה.
רגשות.

עואודה ,חנאן -1966 ,מחבר .גיבוש מודל מבני של טקסי הנישואין הערביים המסורתיים בגליל התחתון
על בסיס שירי נשים המושרים לחתן ולכלה [משאב אלקטרוני]  /מאת :חנאן עואודה[ .גבוש מודל מבני
של טקסי הנשואין הערביים המסרתיים בגליל התחתון על בסיס שירי נשים המושרים לחתן ולכלה
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002445963( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --גליל  --הוי ומנהגים.
מוסיקת חתנה.
קרסין ,אור מחבר .יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית [משאב אלקטרוני]  :עידוד הציות וייעול
האכיפה  /אור קרסין[ .ישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון
ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ט )002445977( .2009
משפט סביבתי.
אכיפת חקים.
קפלן ,מוטי מחבר .דפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראל [משאב אלקטרוני]  /מוטי קפלן [ו6-
אחרים][ .דפוסי השמוש בשטחים הבנויים בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר
ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ; המשרד להגנת הסביבה ,אגף שטחים פתוחים ,תשס"ח .2007
() 002445978
שמושי קרקע עירוניים  --ישראל  --סטטיסטיקה.
תכנון עירוני  --ישראל.
צפיפות אוכלוסיה  --ישראל  --סטטיסטיקה.
פלישמן ,לריסה מחבר .נוף כפרי פתוח ,מציאות ודימוי [משאב אלקטרוני]  :תפיסת המרחב הכפרי באזור
המרכז בעיני הציבור  /לריסה פליישמן ,ערן פייטלסון[ .נוף כפרי פתוח ,מציאות ודמוי [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ז .2007
() 002445979
תירות עממית  --ישראל  --דעת קהל.
שטחים פתוחים  --ישראל  --דעת קהל.
פתוח כפרי  --ישראל  --דעת קהל.
תכנון עירוני  --הבטים סביבתיים  --ישראל.
ישראלים  --ישראל  --עמדות.
שמושי קרקע  --ישראל.
גולן ,ליאת בת דניאל מחבר .חוק חופש המידע [משאב אלקטרוני]  :עקרונות ,מגמות ביצוע ,שפיטה
והיבט סביבתי  /ליאת גולן[ .חק חפש המידע [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר
ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ז )002445980( .2007
ישראל ..חק חפש המידע ,תשנ"ח1998-
חפש המידע  --חק וחקיקה  --ישראל.

פלישמן ,לריסה מחבר .דפוסי נופש בחיק הטבע בקרב העולים מחבר העמים [משאב אלקטרוני]  /לריסה
פליישמן[ .דפוסי נפש בחיק הטבע בקרב העולים מחבר העמים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון
ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ו ) 002446038( .2005
תירות פנים  --ישראל.
פעיליות פנאי בחוץ  --ישראל.
עולים  --פעיליות פנאי.
יהודי בריה"מ  --ישראל  --פעיליות פנאי.
טל ,אלון מחבר .הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב ישנים בישראל
[משאב אלקטרוני]  /אלון טל[ .הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זהום אויר מכלי רכב
ישנים בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית,
תשס"ה )002446040( .2005
מכוניות  --ממירים קטליטיים.
מכוניות  --ישראל  --ממירים קטליטיים.
מכוניות  --אמצעים לבקרת זהום  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
אויר  --זהום  --ישראל  --מניעה.
לבציון-נדן ,נגה מחבר .נושאים סביבתיים בתקציב המדינה [משאב אלקטרוני]  /נגה לבציון-נדן .ירושלים
 :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ו )002446041( .2006
תקציב  --ישראל.
מדיניות סביבתית  --הבטים כלכליים  --ישראל.
הגנת הסביבה  --ישראל  --ממון.
מיזליש ,מיכל מחבר .המאבק בכביש חוצה ישראל [משאב אלקטרוני]  :תיעוד מאבק סביבתי  /מיכל
מייזליש .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ה .2005
()002446043
תכנון כבישים ראשיים  --הבטים סביבתיים  --ישראל.
כביש חוצה ישראל.
פיטלסון ,ערן מחבר .תפקיד הקו האדום בשמירה על מפלסים גבוהים בכינרת [משאב אלקטרוני]  /ערן
פייטלסון ,צפריר גזית ואיתי פישהנדלר[ .תפקיד הקו האדם בשמירה על מפלסים גבוהים בכנרת [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ה .2005
()002446044
מים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
מפלסי מים  --ישראל  --כנרת ,אגם.

מלינוביץ ,רתם -1987 ,מחבר .השלכות על התפתחות של יכולות אמפתיה והקשר הדיאדי בקרב ילדים
שגדלו לאם דיכאונית [משאב אלקטרוני]  :מחקר אורך מינקות ועד גיל עשר  /רתם מלינוביץ[ .השלכות
על התפתחות של יכולות אמפתיה והקשר הדיאדי בקרב ילדים שגדלו לאם דכאונית [משאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002446061( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
אמפתיה  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים ,התפתחות.
דכאון נפשי אחרי לדה.
דכאון נפשי אצל נשים.
אמהות וילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים ,השפעה.
פיטלסון ,ערן מחבר .גישה סביבתית-תחבורתית לסיווג פעילויות עירוניות [משאב אלקטרוני]  :דו"ח
מסכם  /ערן פייטלסון [ו 3-אחרים][ .גישה סביבתית-תחבורתית לסווג פעיליות עירוניות [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ה .2005
()002446121
תכנון עירוני  --הבטים סביבתיים  --ישראל  --ירושלים.
שמושי קרקע עירוניים  --ישראל  --ירושלים.
תחבורה  --הבטים סביבתיים  --ישראל  --ירושלים.
איכות הסביבה העירונית [משאב אלקטרוני]  /עורך :ישראל קמחי .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר
ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית. (002446122 )2005 ,
אקולוגיה עירונית.
אקולוגיה עירונית  --ישראל  --מאמרים.
חשן ,אהוד מחבר .שימוש בחקיקה בלתי-ייעודית לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים [משאב
אלקטרוני]  /אהוד חשן ,ראובן לסטר[ .שמוש בחקיקה בלתי-יעודית לשמירה על שטחים חקלאיים
ופתוחים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית,
תשס"ה ) 002446123( .2005
ישראל.
משפט סביבתי  --ישראל.
שמושי קרקע חקלאיים  --חק וחקיקה  --ישראל.
שמירת טבע  --חק וחקיקה  --ישראל.
שטחים פתוחים  --חק וחקיקה  --ישראל.
לסטר ,ראובן מחבר .סביבה ,מינהל ומשפט בישראל [משאב אלקטרוני]  /ראובן לסטר ,אהוד חשן.
[סביבה ,מנהל ומשפט בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז
למדיניות סביבתית ,תשס"ה ) 2003-2004. (002446124
משפט סביבתי  --ישראל.
מדיניות סביבתית  --ישראל.
הגנת הסביבה  --ישראל.

דופור-דרור ,ז'ן מרק מחבר .מיני צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל [משאב אלקטרוני]  :תפוצה,
שלבי הפלישה ,רמות איום אקולוגי והצעת סדר קדימויות לטיפול  /ז'אן-מארק דופור-דרור .ירושלים :
מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית ,תשס"ט . (002446125 )2009
צמחים פולשים  --ישראל.
צמחים אקזוטיים  --ישראל.
אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל [משאב אלקטרוני]  :דו"ח מסכם שלב א  /עורך :ערן פייטלסון.
[אינדיקטורים לפתוח בר קימה בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל,
המרכז למדיניות סביבתית)002446128( .2004 ,
פתוח בר קימה  --ישראל.
מדיניות סביבתית  --ישראל.
אינדיקטורים כלכליים  --ישראל.
אינדיקטורים סביבתיים  --ישראל.
שלהב ,יוסף מחבר .הקהילה החרדית ואיכות הסביבה [משאב אלקטרוני]  /יוסף שלהב ,מוטי קפלן ;
בהשתתפות :נירית ויטמן ,עקיבא וולף ואברהם ויילר[ .הקהלה החרדית ואיכות הסביבה [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית)002446129( .2003 ,
אקולוגיה של אדם  --ישראל.
אקולוגיה  --הבטים דתיים  --יהדות.
אקולוגיה  --ישראל.
חרדים  --ישראל.
גרסטנפלד ,מנפרד מחבר .איכות הסביבה במסורת היהודית [משאב אלקטרוני]  :עולם בר קיימא  /מנפרד
גרסטנפלד[ .איכות הסביבה במסרת היהודית [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר
ישראל ,המרכז למדיניות סביבתית)002446130( .2002 ,
אקולוגיה בספרות רבנית.
אקולוגיה בתנ"ך.
אקולוגיה  --הבטים דתיים  --יהדות.
ריטר ,יצחק מחבר .המקומות הקדושים בירושלים העתיקה [משאב אלקטרוני]  :אופציות לניהולם
במסגרת הסדר מדיני  /יצחק רייטר .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,תשס"ח . 2008
) (002446131
מקומות קדושים למסלמים  --ישראל  --ירושלים.
מקומות קדושים ליהודים  --ישראל  --ירושלים.
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --ירושלים.
העיר העתיקה (ירושלים  :שכונה)
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.

המלחמות הקטנות של צה"ל [משאב אלקטרוני ] /עורך :אפרים ענבר .רמת גן  :מרכז בגין סאדאת
למחקרים אסטרטגיים (בס"א) ,אוניברסיטת בר אילן[ ,תשע"ז] )002446132( .2017
ישראל .צה"ל
הסכסוך הערבי-ישראלי.
מבצעים מיחדים (תורת המלחמה)  --ישראל.
טרוריזם  --ישראל  --מניעה.
ישראל  --היסטוריה צבאית.
ישראל  --מלחמות  --היסטוריה.
ישראל  --מדיניות צבאית.
ריטר ,יצחק מחבר .מלחמה ,שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן זמננו [משאב אלקטרוני]  :פתוות
בנושא שלום עם ישראל  /יצחק רייטר[ .מלחמה ,שלום ויחסים בינלאמיים באסלאם בן-זמננו [משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,תשס"ח )002446133( .2008
ישראל .אמנות וכו '.אש"ף
יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי.
מלחמת לבנון השניה.
משפט אסלאמי.
יחסים בינלאמיים  --הבטים דתיים  --אסלאם.
שלום  --הבטים דתיים  --אסלאם.
הסכמי שלום  --ישראל  --הבטים דתיים  --אסלאם.
מלחמה  --הבטים דתיים --אסלאם.
ישראל ..אמנות וכו' .מצרים 26 ,במרץ 1979
גיטלסון ,נטליה מחבר .מקבלי גמלאות נכות מעבודה [ 2015משאב אלקטרוני]  /נטליה גיטלסון .ירושלים
 :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשע"ז )002446135( .2017
נפגעי עבודה ,קצבאות  --ישראל.
תאונות עבודה  --ישראל.
בטוח נכות  --ישראל.
מגבלים  --גמלאות  --ישראל.
גיטלסון ,נטליה מחבר .תלויים בנפגעי עבודה [ 2015משאב אלקטרוני]  /נטליה גיטלסון .ירושלים :
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,תשע"ז )002446136( .2017
נפגעי עבודה ,קצבאות  --ישראל.
תאונות עבודה  --ישראל.
בטוח נכות  --ישראל.
מגבלים  --גמלאות  --ישראל.
יוזמת הליגה הערבית  -האומנם הזדמנות היסטורית[ ?משאב אלקטרוני]  :רקע ,משמעויות וכיווני-פעולה
אפשריים  /עורך :קובי מיכאל[ .יזמת הליגה הערבית  -האמנם הזדמנות היסטורית? [משאב אלקטרוני]].
ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,תשס"ז )002446137( .2007
הליגה הערבית.
יזמות שלום בסכסוך הערבי ישראלי.
הסכסוך הערבי-ישראלי.
יחסי יהודים וערבים  --היסטוריה- -- 1993
ארצות ערב  --יחסים  --ישראל.
ישראל  --יחסים  --ארצות ערב.

נאון ,דניז מחבר .גורמים המקדמים ומעכבים השתלבות בעבודה של מקבלי קצבת נכות כללית לאחר
תיקון  109לחוק הביטוח הלאומי (חוק לרון) [משאב אלקטרוני]  /דניז נאון ,דפנה הרן ,חגית סופר-
פורמן ,אופיר פינטו ,רבקה פריאור[ .גורמים המקדמים ומעכבים השתלבות בעבודה של מקבלי קצבת
נכות כללית לאחר תקון 109לחק הבטוח הלאמי (חק לרון)] .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל
המחקר והתכנון ,תשע"ז )002446139( .2017
מגבלים  --גמלאות  --ישראל.
מגבלים  --תעסוקה  --ישראל.
בטוח נכות  --ישראל.
טמיר ,קרן מחבר .ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון [משאב אלקטרוני]  :פינוי ,פיצוי ולגיטימציה /
קרן טמיר ,יעקב בר-סימן-טוב .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל)002446140( .2007 ,
ישראל .משרד ראש הממשלה .מנהלת סל"ע
הגירה כפויה  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
יזמת ההתנתקות מהפלשתינאים.2004 ,
פנוי גוש קטיף -- 2005 ,הבטים כלכליים.
פנוי אוכלוסיה  --הבטים כלכליים  --ישראל  --יהודה ושומרון.
פצויים (משפט ) --ישראל.
בר סימן טוב ,יעקב מחבר .העימות האלים הישראלי-פלסטיני [ 2000-2004משאב אלקטרוני]  :המעבר
מיישוב סכסוך לניהול סכסוך  /יעקב בר-סימן-טוב [ו 3-אחרים][ .העמות האלים הישראלי-פלשתיני
[ 2000-2004משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל)002446141( .2005 ,
אנתפאדה, 2000-
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
נהול סכסוכים  --ישראל.
הסכסוך הישראלי פלסטיני :מתהליך שלום לעימות אלים[ 2000-2005 ,משאב אלקטרוני]  /עורך :יעקב
בר-סימן-טוב[ .הסכסוך הישראלי פלשתיני :מתהליך שלום לעמות אלים[ 2000-2005 ,משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,תשס"ה )002446144( .2005
הסכסוך הערבי-ישראלי- -- 1993
הסכסוך הערבי-ישראלי  -- -1993 --דעת קהל.
אנתפאדה-2000 ,
בטחון לאמי  --ישראל.
נהול סכסוכים  --ישראל.
הוצלר ,ישעיהו מחבר" .משחק החיים"  :שמוש בכדורגל ככלי חינוכי־שיקומי לבוגרים עם מוגבלות
שכלית ,אוטיזם ומתמודדים עם בריאות הנפש  :דו"ח מסכם [משאב אלקטרוני]  /ישעיהו הוצלר ,שרון
ברק ,מלי עוז .ירושלים  :המוסד לביטוח לאומי ,אגף הקרנות  -קרן מפעלים מיוחדים ,תשע"ז .2017
()002446145
מגבלים בשכלם  --שקום  --ישראל.
אוטיסטים  --שקום --ישראל.
חולי נפש  --שקום  --ישראל.
כדורגל  --שמושים תרפיים.

ארזי ,טל -1969 ,מחבר .אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל [משאב אלקטרוני]
 :תהליך הפיתוח  /טל ארזי ,רחל סבו-לאל ,ברכי בן-סימון[ .אינדקס לאמי למדידת התעללות בילדים
והזנחתם בישראל ].ירושלים  :מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,תשע"ז
. (002446146 )2017
התעללות בילדים  --חקירה  --ישראל.
התעללות בילדים  --מניעה  --ישראל.
תעסוקה  --ישראל  --תעסוקה.
התעללות בילדים  --מחקר.
ילדים נפגעי התעללות  --ישראל  --זהוי.
קלין ,מנחם מחבר .שוברים טאבו [משאב אלקטרוני]  :המגעים להסדר קבע בירושלים/ 1994-2001 ,
מנחם קליין[ .שוברים טבו [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,מרכז טדי קולק
למחקרי ירושלים)002446164( .2001 ,
ירושלים  --מעמד בינלאמי.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
הירש ,משה מחבר .ארגון פוליטי של אזורים חצויים [משאב אלקטרוני]  :לקחים והמלצות לירושלים /
משה הירש ,אלכס וינגרוד ,שלמה חסון .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל) 002446165( .2000 ,
מדינות חצויות  --פוליטיקה וממשל.
אירלנד הצפונית  --פוליטיקה וממשל.
בוסניה והרצגובינה  --פוליטיקה וממשל.
בריסל (בלגיה)  --פוליטיקה וממשל.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.
לפידות ,רות מחבר .ירושלים  -היבטים משפטיים [משאב אלקטרוני]  /רות לפידות[ .ירושלים  -הבטים
משפטיים [משאב אלקטרוני]] .ירושלים :מכון ירושלים לחקר ישראל)002446169( .1997 ,
ירושלים  --מעמד בינלאמי.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל.
יולוס ,רם מחבר  .מסים א [משאב אלקטרוני]  /רם יולוס ,אילי פיטרמן ,ניסים כהן ; עורך :מתן חרמוני .
רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה ,תשע"ב )002446171( .2012
מסוי  --למוד והוראה (גבה)  --ישראל.
מסוי  --חק וחקיקה  --ישראל.
הירש ,משה מחבר .ירושלים לאן?  -הצעות בדבר עתידה של העיר [משאב אלקטרוני]  /משה הירש
ודבורה האוסן-כוריאל ,בהנחיית רות לפידות .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל1994 ,
) (002446172
ירושלים  --מעמד בינלאמי.
ירושלים  --פוליטיקה וממשל  --הצעות ותכניות.

זמיר ,איל מחבר .אדמות היהודים ביהודה ,שומרון ,חבל עזה ומזרח ירושלים [משאב אלקטרוני]  /איל
זמיר ,איל בנבנשתי .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל)002446173( .1993 ,
קרקעות ,בעלות  --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה.
קרקעות ,בעלות  --ישראל  --ירושלים.
קרקעות ,חזקה  --חק וחקיקה --ישראל  --יהודה ,שומרון ועזה.
קרקעות ,חזקה  --חק וחקיקה  --ישראל  --ירושלים.
מלחי ,אסף מחבר .חרדים לעתידם [משאב אלקטרוני ] :עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר
החרדי  /אסף מלחי ,בצלאל כהן ,דן קאופמן .ירושלים  :מכון ירושלים לחקר ישראל ,תשס"ט .2008
()002446174
הכשרה מקצועית לחרדים  --ישראל.
חרדים  --חנוך (גבה)  --ישראל.
חנוך מקצועי  --ישראל.
חרדים  --ישראל  --עמדות.
חרדים  --הכונה מקצועית  --ישראל.
ורנר ,שמחה מחבר .טוהר המידות במערכות אכיפת החוק בעולם ובישראל [משאב אלקטרוני]  :גישות,
אפיונים ,מדיניות ודרכי התמודדות  :סקירת ספרות  /שמחה ב .ורנר ,מינה צמח[ .טהר המידות במערכות
אכיפת החק בעולם ובישראל [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :המשרד לביטחון פנים ,לשכת המדען
הראשי ,תשס"ז . (002446188 )2006
ישראל .משטרה
אכיפת חקים  --הבטים מוסריים ואתיים.
אתיקה בשרות המדינה  --ישראל.
משטרה ,אתיקה  --ישראל.
משטרה ,שחיתות  --ישראל.
סוהרים  --אתיקה מקצועית  --ישראל.
ישראל .שרות בתי הסהר
חביב ,יעקב מחבר .היערכות המשטרה בתחום מניעת הפשיעה בקרב בני נוער [משאב אלקטרוני]  /ג'ק
חביב ,דליה בן רבי ,דפנה ארגוב ; יועצים :שמחה לנדאו ,דיויד וייסבורד[ .הערכות המשטרה בתחום
מניעת הפשיעה בקרב בני נער [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המועצה הלאומית לשלום הילד ,המרכז
למחקר ועיצוב מדיניות  :המשרד לביטחון פנים ,לשכת המדען הראשי  :משרד החינוך ,לשכת המדען
הראשי ,תשס"א )002446190( .2001
מניעת פשיעה  --ישראל.
משטרה ,שרותים לנער  --ישראל.
עברינות נער  --ישראל  --מניעה.
כהן -סטרבצ'ינסקי ,פאולה מחבר .מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים [משאב אלקטרוני] /
פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי ,שרון עמיאל ,וצ'סלב קונסטנטינוב .ירושלים  :מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל,
מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,תשע"ז )002446207( .2016
צעירים במצוקה  --ישראל  --סטטיסטיקה.
נער בעיתי  --ישראל  --סטטיסטיקה.

.ישראל .הועדה לשנוי כלכלי חברתי .דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי [משאב אלקטרוני]  :השקפה
כללית ועיקרי ההמלצות  /מנואל טרכטנברג  -יו"ר הוועדה[ .דין וחשבון הועדה לשנוי כלכלי חברתי
[משאב אלקטרוני]] .מהדורה שנייה ..ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ב . (002446212 )2011
חקירות ממלכתיות  --ישראל.
שכון ,מדיניות  --ישראל.
הכנסה ,התפלגות  --ישראל.
מחירים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
שרותי רוחה  --ישראל.
שנוי חברתי  --ישראל.
מסוי  --ישראל.
ישראל  --מצב כלכלי-- 1993-
איצקוביץ ,נחום מחבר .אמנה חברתית-כלכלית חדשה לישראל [משאב אלקטרוני]  :עקרונות וצעדי
מדיניות בעקבות המחאה החברתית  /נחום איצקוביץ ,יקותיאל צבע[ .ירושלים]  :משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,תשע"א . (002446213 )2011
צדק חברתי  --ישראל.
תנועות מחאה  --ישראל.
ישראל  --מדיניות חברתית.
ישראל  --מדיניות כלכלית.
דו"ח על מעמד הבניה באזור יהודה ושומרון [משאב אלקטרוני]  /הצוות לבחינת הבניה באזור יהודה
ושומרון :א 'לוי  -יו"ר ; תחיה שפירא ,שופטת  -חברה ; שגריר אלן בייקר ,עו"ד  -חבר[ .דין וחשבון על
מעמד הבניה באזור יהודה ושומרון [משאב אלקטרוני]] .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ב
)002446214( .2012
חקירות ממלכתיות  --ישראל.
מקרקעין  --בעלות --ישראל  --יהודה ושומרון.
התישבות  --ישראל  --יהודה ושומרון  --מדיניות ממשלתית.
בניה ,רשיונות  --ישראל  --יהודה ושומרון.
בניה ,חקים  --ישראל  --יהודה ושומרון.
קרקעות ,חזקה  --חק וחקיקה  --ישראל  --יהודה ושומרון.
הפקעת קרקעות  --מדיניות ממשלתית  --ישראל  --יהודה ושומרון.
יהודה ,ושומרון  --מדיניות ממשלתית.
יהודה ושומרון  --חק וחקיקה.
טויטו ,שיר -1990 ,מחבר .חקר האינטראקציות בין ROS ABA,ואוקסין במהלך הבשלה ונביטה של
זרעים והשפעתן על יכולת הנביטה בזרעי תודרנית לבנה [ /משאב אלקטרוני]  /שיר טויטו[ .חקר
האינטראקציות בין ROS ABA,ואוקסין במהלך הבשלה ונביטה של זרעים והשפעתן על יכלת הנביטה
בזרעי תודרנית לבנה [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו 002446215( .2016
)
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
נביטה.
תודרנית לבנה  --זרעים.
תודרנית לבנה  --מחקר.

מעיני בן-ארי ,מלכה -1953 ,מחבר .הבדלי אפיון מגדרי התנהגותי בנטוורקינג עסקי [משאב אלקטרוני] /
מלכה מעייני בן-ארי .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו )002446216( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
רשתות עסקיות  --הבדלי המינים.
רשתות חברתיות  --הבדלי המינים.
עסקים זעירים.
מפעלים עסקיים בבעלות נשים.
מזוז-פיצ'ון ,רנה -1971 ,מחבר .חקר טיפוסי הנשים בפירושו של ר' יצחק אברבנאל למקרא [משאב
אלקטרוני]  /רינה מזוז פיצו'ן[ .חקר טפוסי הנשים בפרושו של ר' יצחק אברבנאל למקרא [משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002446220( .2016
אברבנאל ,יצחק בן יהודה ..פרוש התורה  --בקרת ופרשנות
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למחשבת ישראל.
נשים בתנ"ך.
שופט ,חן -1985 ,מחבר .מגדל הקלפים [משאב אלקטרוני]  :קריסת המרחב הכפרי הערבי של יפו
במלחמת  / 1948חן שופט .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002446221( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
התישבות כפרית  --ישראל  --תל אביב  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --היסטוריה.1949- -- 1917
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --תל אביב.
מלחמת הקוממיות  --ישראל  --תל אביב.
יפו (תל אביב)  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יפו (תל אביב ) --מצב אזורים כפריים.
אמיר ,מנחם מחבר .השיטור הקהילתי בישראל ובעולם [משאב אלקטרוני]  :סקירת ספרות  /מנחם אמיר.
[השטור הקהלתי בישראל ובעולם [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המשרד לבטחון פנים ,לשכת המדען
הראשי. (002446225 )2001 ,
שטור קהלתי.
שטור קהלתי  --ישראל.
אפק ,אברהם 1950 ,מחבר .מרכזי שיטור קהילתי במשטרת ישראל [משאב אלקטרוני]  :מחקר הערכה /
אברהם אופק .רמת השרון  :מכון אופק לניהול ומחקר)002446226( .2004 ,
שטור קהלתי  --ישראל.
כץ ,ישראל 1948 ,מחבר .הטיפול בנוער בשירות בתי הסוהר [משאב אלקטרוני]  :מחקר ליווי והערכה /
ישראל כ"ץ [ו 4-אחרים][ .הטפול בנער בשרות בתי הסהר [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :לשכת
המדען הראשי ,המשרד לביטחון הפנים ; צפנת ,מכון למחקר ,פיתוח וייעוץ ארגוני.2008 ,
()002446228
ישראל .שרות בתי הסהר
עברינות נער  --ישראל.
עברינים צעירים  --טפול  --ישראל.

דקל ,אודי מחבר .תפיסת ביטחון לאומי מעודכנת לישראל [משאב אלקטרוני]  /אודי דקל ,עומר עינב.
[תפיסת בטחון לאמי מעדכנת לישראל [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון לאומי,
אוניברסיטת תל-אביב[ ,תשע"ז] )002446229( .2017
בטחון לאמי  --ישראל  --היסטוריה.
הגנה אזרחית  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה צבאית.
ישראל .צה"ל  --היסטוריה.
ישראל  --מדיניות צבאית  --היסטוריה.
ישראל  --אמצעי הגנה  --היסטוריה.
כרמלי ,אברהם -1949 ,מחבר .אלימות שוטרים כלפי אזרחים [משאב אלקטרוני]  :דו"ח מחקר  /אברהם
כרמלי ,נעמה שמיר ,פילת בע"מ[ .ירושלים]  :המשרד לבטחון פנים ,לשכת המדען הראשי.2000 ,
()002446230
משטרה ,התנהגות לא ראויה  --ישראל.
כרמלי ,אברהם -1949 ,מחבר .אירועי המון וסדר צבורי [משאב אלקטרוני]  /אברהם כרמלי ,איריס
רביד-ימין ,פילת (ישראל)[ .ארועי המון וסדר צבורי [משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :המשרד לביטחון
הפנים ,לשכת המדען הראשי)002446231( .2005 ,
הפגנות  --ישראל.
התנהגות קולקטיבית.
פקוח על המונים  --ישראל.
מצבי חרום ,נהול  --ישראל.
.ישראל .הועדה לבחינת חק אמוץ ילדים ,התשמ"א  - 1981והליכי אמוץ ילדים בישראל .דו"ח הוועדה
לבחינת חוק אימוץ ילדים התשמ"א –  1981והליכי אימוץ ילדים בישראל [משאב אלקטרוני]  /בראשות
כב' השופט (בדימוס) יהושע גרוס [ ;חברי הועדה] :הירשפלד אורנה [ו 7-אחרים][ .דין וחשבון הועדה
לבחינת חוק אמוץ ילדים התשמ"א –  1981והליכי אמוץ ילדים בישראל [משאב אלקטרוני]][ .ישראל] :
מדינת ישראל ,תשע"ז )002446233( .2016
ישראל ..חק אמוץ ילדים ,תשמ"א1981-
אמוץ ילדים  --חק וחקיקה  --ישראל.
סמית ,רפי מחבר .סקר בנושא התנדבות למשמר האזרחי [משאב אלקטרוני]  :יולי  / 2001רפי סמית,
קרן שרביט[ .ירושלים]  :המשרד לבטחון פנים ,לשכת המדען הראשי)002446243( .2001 ,
ישראל .משטרה .המשמר האזרחי
הגנה אזרחית  --ישראל.
התנדבות  --ישראל.
סמית ,רפי מחבר .עמדות הציבור בנושא העובדים הזרים [משאב אלקטרוני]  /רפי סמית ,קרן שרביט.
[עמדות הצבור בנושא העובדים הזרים [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :סמית יעוץ ומחקר.2001 ,
()002446244
עובדים זרים  --ישראל  --דעת קהל.

סנטו ,יואב מחבר .שיטור בחברה הערבית ישראלית [משאב אלקטרוני]  :סקר עמדות וציפיות בקרב
ציבור הערבים אזרחי מדינת ישראל /יואב סנטו ,נוהאד עלי[ .שטור בחברה הערבית ישראלית [משאב
אלקטרוני]] .תל-אביב  :לשכת המדען הראשי ,המשרד לביטחון הפנים)002446247( .2008 ,
משטרה  --ישראל  --דעת קהל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --עמדות.
פינס ,אילה מלאך מחבר .לחץ ושחיקה בעבודת שוטרי משטרת ישראל [משאב אלקטרוני]  /איילה מלאך-
פיינס ,גיורא קינן .תל-אביב  :המשרד לבטחון הפנים ,לשכת המדען הראשי. (002446262 )2003 ,
משטרה  --לחץ בעבודה  --ישראל.
שחיקה (פסיכולוגיה)
בית מוגן [משאב אלקטרוני]  /תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל.2001 ,
()002446264
מניעת פשיעה  --ישראל.
מתנדבים בשרותים חברתיים.
עזרה במצבי חרום.
הגנה על נהגי מוניות [משאב אלקטרוני]  /תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל,
)002446269( .2001
נהגי מוניות  --פשעים נגד.
נהיגת מכוניות  --אמצעי בטיחות.
העצמת הורים בנושא מניעת אלימות בבתי הספר [משאב אלקטרוני]  /תל אביב  :מצילה ,המועצה
הציבורית למניעת פשיעה בישראל)002446281( .2001 ,
בתי ספר ,אלימות  --ישראל  --מניעה.
חנוך  --השתתפות הורים  --ישראל.
התמודדות עם גניבות רכב וגניבות מרכב [משאב אלקטרוני] [התמודדות עם גנבות רכב וגנבות מרכב
[משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל. 2001 ,
) (002446282
גנבות  --מניעה.
גנבת מכוניות  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
יום מרוכז למאבק באלימות במוסדות החינוך [משאב אלקטרוני] [יום מרכז למאבק באלימות במוסדות
החנוך [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל.2001 ,
()002446283
אלימות  --מניעה  --למוד והוראה.
בתי ספר ,אלימות  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.

ממ"י :מרכז מצילה יישובי למניעת פשיעה ואלימות [משאב אלקטרוני] [ממ"י :מרכז מצלה ישובי למניעת
פשיעה ואלימות [משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל,
)002446284( .2001
אלימות --מניעה.
מניעת פשיעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מניעת אלימות באמצעות ספורט [משאב אלקטרוני] תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל)002446285( .2000 ,
אלימות --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
נער ואלימות.
ספורט  --הבטים חברתיים.
מניעת אלימות במגרשי כדורגל [משאב אלקטרוני] תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל)002446286( .2001 ,
אלימות בספורט  --מניעה.
כדורגל.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מניעת היפגעות מינית בקרב ילדים ונוער [משאב אלקטרוני] [מניעת הפגעות מינית בקרב ילדים ונער
[משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל.2001 ,
()002446287
התעללות מינית בילדים --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מניעת התפרצויות לדירות ולבתי מגורים [משאב אלקטרוני] [מניעת התפרציות לדירות ולבתי מגורים
[משאב אלקטרוני]] .תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה בישראל. 2001 ,
) (002446289
גנבות  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.

מניעת ונדליזם וגרפיטי [משאב אלקטרוני] תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל)002446290( .2001 ,
גרפיטי  --מניעה.
ונדליזם  --מניעה.
מניעת פשיעה  --ישראל.
מניעת פגיעה בבעלי חיים [משאב אלקטרוני] תל אביב :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל)002446293( .2001 ,
מניעת פשיעה --ישראל.
צער בעלי-חיים.

ברנד ,יצחק מחבר" .יש מאין[ "משאב אלקטרוני]  :עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי  /יצחק
ברנד .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז )002446312( .2017
עסקים בתלמוד.
משפט בתלמוד.
מניעת פשיעה באינטרנט [משאב אלקטרוני] תל אביב  :מצילה ,המועצה הציבורית למניעת פשיעה
בישראל) 002446339( .2001 ,
הונאה באינטרנט.
מניעת פשיעה  --ישראל.
פשעי מחשב  --מניעה.
150.195רוז.תו תשע"ו
רוזנברג-שיפר ,צפורה -1944 ,מחבר .תופעת העדות :מחקר פילוסופי ופסיכואנליטי  :עדות
בפסיכואנליזה :מעמדה האפיסטמולוגי ותרומתה הייחודית בהליך הטיפולי  /מאת :צפורה רוזנברג שיפר.
תשע"ו )002441572( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי פרשנות
ותרבות.
עדים.
פסיכואנליזה ופילוסופיה.
תורת ההכרה.
פסיכותרפיסט וחולה.
ספרייה :
Philosophy
155.332אלמ.קה תשע"ז
אלמג ,רן , 1973-מחבר" .קהילת הפיתוי" כביטוי לתרבות צעירים עכשווית  :חקירה הרמנויטית
מפרספקטיבות של גבריות ,המרה ושיח טיפולי  /מאת :רן אלמוג"[ .קהלת הפתוי" כבטוי לתרבות צעירים
עכשוית] .תשע"ז )002445343( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
קהלות טפוליות.
פתוי  --הבטים פסיכולוגיים.
גבריות (פסיכולוגיה)
מין (פסיכולוגיה)
הרמנוטיקה.
גברים  --זהות.
צעירים  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים חברתיים.
ספרייה :
Social Sciences

155.5לוט.מש תשע"ז
לוטן ,לימור -1965 ,מחבר .משמעות בחיים בקרב מתבגרים  :הקשר לסגנון התקשרות שליטה אישית
ותמיכה משפחתית וחברתית  /לימור לוטן .תשע"ז ) 002441613( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
פסיכולוגיה של מתבגרים.
משמעות (פסיכולוגיה)
התקשרות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
זהות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
שליטה עצמית בגיל ההתבגרות.
רשתות חברתיות  --הבטים פסיכולוגיים.
רשתות חברתיות באינטרנט --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences
158.7לוי.מנ תשע"ז
לוי-גזנפרנץ ,טניה -1971 ,מחבר .המנגנונים המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא
נאותה בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל  /מאת טניה לוי-גזנפרנץ[ .המנגנונים
המוטיבציוניים המסבירים התנהגות אזרחית והתנהגות לא נאותה בקרב עובדי מנהל ופקוח במשרד החנוך
בישראל] .תשע"ז ) 002441590( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
ישראל .משרד החנוך והתרבות  --עובדים וממנים (מ בקובוץ)
הנעה פנימית.
הנעה (פסיכולוגיה)
אוטונומיה (פסיכולוגיה)
התנהגות ארגונית.
הערכת התנהגות.
עובדים  --הערכה.
ספרייה :
Education
174.2גול.זכ תשע"ו
גולן ,אורית -1980 ,מחבר .הזכות להורות באמצעות טכנולוגיות פריון  /מאת :אורית גולן .תשע"ו
)002446047( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי --המחלקה לפילוסופיה.
הורות.
זכיות האדם  --פילוסופיה.
אתיקה רפואית.
פוריות של האדם.
הפריה מלאכותית של האדם  --הבטים מוסריים ואתיים.
ספרייה :
Philosophy

362.2בן-פזי.הת תשע"ו
בן-פזי ,אילה -1973 ,מחבר .התמודדות ואמפטיה בקרב הורים לילדים באשפוז פסיכיאטרי  :סיפוק
מההורות ומחיי הנישואין ,ברית טיפולית ונטל משפחתי  /מאת :איילה בן-פזי[ .התמודדות ואמפתיה בקרב
הורים לילדים באשפוז פסיכיאטרי] .תשע"ו ) 002445399( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --פסיכולוגיה.
הורים לילדים חולי נפש  --יחסים במשפחה.
בתי חולים פסיכיאטריים ,חולים  --יחסים במשפחה.
התמודדות עם לחץ נפשי.
הסתגלות (פסיכולוגיה)
שביעות רצון.
איכות חיי נשואין.
הורות  --הבטים פסיכולוגיים.
ברית טפולית.
ספרייה :
Psychology
372.60785גרי.הש תשע"ו
גריצר ,צליל -1986 ,מחבר .השפעת ההעשרה המילונית בספר האלקטרוני על למידת מילים חדשות :
השוואה בין ילדי-גן עם וללא לקות שפתית  /צליל גרייצר[ .השפעת ההעשרה המלונית בספר האלקטרוני
על למידת מלים חדשות] .תשע"ו ) 002442057( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
ספרים אלקטרוניים.
מלונים אלקטרוניים.
עברית  --מלונים לילדים.
רכישת לשון.
אוצר מלים.
ילדים בגיל הגן  --לשון.
ילדים  --ספרים וקריאה.
הפרעות לשון אצל ילדים.
ספרייה :
Education
508.03תצפ.למ תשנ"ב
תצפית למדעי-הטבע  :אנציקלופדיה מדעית לנוער  /עורך ראשי לסדרה  -מאיר מידב .תל אביב  :מט"ח,
המרכז לטכנולוגיה חינוכית)002445785( .1992 ,
ידיעת הטבע  --אנציקלופדיות.
מדע  --אנציקלופדיות.
ספרייה :
Pedagogic Library

574טויטו 2016
טויטו ,שיר -1990 ,מחבר .חקר האינטראקציות בין ROS ABA,ואוקסין במהלך הבשלה ונביטה של
זרעים והשפעתן על יכולת הנביטה בזרעי תודרנית לבנה  /שיר טויטו[ .חקר האינטראקציות ביןABA,
ROSואוקסין במהלך הבשלה ונביטה של זרעים והשפעתן על יכלת הנביטה בזרעי תודרנית לבנה].
תשע"ו ) 2016. (002446054
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
נביטה.
תודרנית לבנה  --זרעים.
תודרנית לבנה  --מחקר.
ספרייה :
Life Sciences
616.8521דור.טר תשע"ז
דורון ,מיקי מחבר .טראומה והטיפול בה  /מיקי דורון ; סיוע בעריכה מדעית  :ניר כהן ארזי[ .טראומה
והטפול בה] .ישראל [ :המחבר][ ,תשע"ז] )002445807( .2016
טראומה נפשית.
טראומה נפשית  --טפול.
טראומה נפשית  --חולים  --טפול.
טראומה נפשית  --טפול חלופי.
חרדה  --טפול חלופי.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה ) --טפול.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)  --אבחון.
פסיכותרפיה קבוצתית.
ספרייה :
Social Sciences
618.76מלי.הש תשע"ו
מלינוביץ ,רתם -1987 ,מחבר .השלכות על התפתחות של יכולות אמפתיה והקשר הדיאדי בקרב ילדים
שגדלו לאם דיכאונית  :מחקר אורך מינקות ועד גיל עשר  /רתם מלינוביץ[ .השלכות על התפתחות של
יכולות אמפתיה והקשר הדיאדי בקרב ילדים שגדלו לאם דכאונית] .תשע"ו ) 002445333( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
אמפתיה  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים ,התפתחות.
דכאון נפשי אחרי לדה.
דכאון נפשי אצל נשים.
אמהות וילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
אמהּות  --הבטים פסיכולוגיים.
הורים ,השפעה.
ספרייה :
Psychology

641.5שכט.אר תשס"ו
שכטר-פיל ,עדית מחבר .ארוחות מהספרים  :מתכונים בהשראת ספרי קריאה אהובים  :כשר  /עידית
שכטר-פייל ; צילומים אורי אקרמן ; עריכה :אורלי דורון .תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד,
)002445453( .2006
ספרי בשול ספרותיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
650.13מעי.הב תשע"ו
מעיני בן-ארי ,מלכה -1953 ,מחבר .הבדלי אפיון מגדרי התנהגותי בנטוורקינג עסקי  /מלכה מעייני בן-
ארי .תשע"ו )002446060( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
רשתות עסקיות  --הבדלי המינים.
רשתות חברתיות  --הבדלי המינים.
עסקים זעירים.
מפעלים עסקיים בבעלות נשים.
ספרייה :
Economics
658.4038קלמ.נה תשע"ז
קלמן ,יורם מחבר .ניהול טכנולוגיה וחדשנות  /יורם קלמן ; עריכה :ענת אראל-גפני[ .נהול טכנולוגיה
וחדשנות] .רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה[ ,תשע"ז ]. (002445305 )2017
נהול ידע  --חדושים טכנולוגיים.
מידע ,טכנולוגיה  --נהול.
קבלת החלטות.
ספרייה :
Information Science
793.2שכט.ספ תשס"ג
שכטר-פיל ,עדית מחבר צלם .ספר הרעיונות הגדול  :ימי הולדת ,חגים ,אירועים ,מארחים ומתארחים,
קצת תשומת לב  / . . .עידית שכטר-פייל ,שרה שלר ; עיצוב ואיורים :אירית מובשוביץ ; צילומים:
עידית שכטר-פייל ואירית מובשוביץ .תל אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002445644( .2003 ,
מסבות יום הלדת.
מועדים.
מתנות.
אפיה.
ספרייה :
Pedagogic Library
818.5גרי.בר תשס"ה
גרישם ,ג'ון מחבר .הברוקר  /ג'ון גרישם ; מאנגלית :שלומית הנדלסמן .מושב בן שמן  :מודן[ ,תשס"ה]
. (002432423 )2005ספרייה :
Cen.lib-Stacks

818.5קלנ.קש תשנ"ט
קלנסי ,טום מחבר .קשת שש  /טום קלנסי ; מאנגלית :יוסף אשכול .אור יהודה  :הד ארצי ,תשנ"ט
[) 002439073( .]1999ספרייה :
Cen.lib-Stacks
818.6נוב.יל תשע"ז
נוביץ' ,שרה , 1987-מחבר .ילדה בימי מלחמה  /שרה נוביץ' ; מאנגלית :דנה אלעזר-הלוי .תל אביב :
מטר ,תשע"ז )002445219( .2017
קרואטיה  --היסטוריה - -- 1990 --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
832.91ברכ.אד תשע"ו
ברכט ,ברטולד מחבר .אדם הוא אדם  :גלגולו של פועל הנמל גאלי גיי בקסרקטיני הצבא של קילקואה
בשנת אלף-תשע-מאות-עשרים-וחמש  /ברטולט ברכט ; תרגם מגרמנית והוסיף אחרית דבר :יצחק לאור .
Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו ) 002442136( .2016ספרייה :
Literature
848.91סימ.מת תשע"ז
סימנון ,ז'ורז 'מחבר .המת של מגרה  /ז'ורז' סימנון ; תרגמה מצרפתית רמה איילון .תל אביב  :עם עובד ,
תשע"ז [ )002442147( .]2016ספרייה :
Literature
853.92פרנ.ספ תשע"ז
פרנטה ,אלנה מחבר .הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו  :זמן ביניים  /אלנה פרנטה ; מאיטלקית:
אלון אלטרס[ .הספור של מי שברחו ושל מי שנשארו][ .בני ברק ] :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז .2017
()002445546
ידידות נשית  --ספרת.
נפולי (איטליה)  --ספרת.
ספרייה :
Literature
891.73פטר.הח תשע"ז
פטרושבסקיה ,לודמילה מחבר .בחברה טובה וסיפורים  /לודמילה פטרושבסקיה ; תרגמה מרוסית
והוסיפה הערות :דינה מרקון[ .בחברה טובה וספורים][ .תל אביב]  :לוקוס[ ,תשע"ז] .2017
( )002442153ספרייה :
Literature

943.088מרק(בק )תשע"ז
בק ,אלדד מחבר .הקנצלרית  :מרקל ,ישראל והיהודים  /אלדד בק ; עורכת :נוית בראל .ראשון לציון :
ידיעות אחרונות  :ספרי חמד )002445229( 2017.
מרקל ,אנגלה, 1954-
גרמנים  --ישראל  --עמדות.
ראשי ממשלה  --גרמניה  --ביוגרפיה
ישראלים  --גרמניה  --עמדות.
גרמניה  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל --יחסי חוץ  --גרמניה.
גרמניה  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
גרמניה  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
גרמניה  --מדיניות כלכלית  --המאה ה.20-
גרמניה --מדיניות כלכלית  --המאה ה.21-
גרמניה  --מצב חברתי  --המאה ה.20-
גרמניה --מצב חברתי  --המאה ה.21-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
)D47 (43אבר(אבר) תשע"ה
אברמזון-אבירם ,צבי -1927 ,מחבר .ברלין ,בין שתי מחתרות  /צבי אברהמזון-אבירם ; מגרמנית :אורי
אשכר ; עריכה :אליזבת וייגל .ישראל  :המחבר. (002440821 )2015 ,
אברמזון-אבירם ,צבי-1927 ,
תנועות אנטי-נאציות  --גרמניה  --ברלין  --ביוגרפיה.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,גרמניה  --ספורים אישיים יהודיים.
שואה  --עמידה והתנגדות  --גרמניה  --ביוגרפיה.
שואה  --עמידה והתנגדות  --גרמניה  --ספורים אישיים.
ילדים בשואה  --גרמניה  --ברלין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A4מוטב תשע"ו
מוטב אם לא העליתה  :החזק במוסר אל תרף כי היא חייך[ .ישראל]  [ :טל], [0527106775 .תשע"ו?].
()002435705
מוסר  --למוד והוראה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A19בוב(בינ) תשע"ו
בינו ,תמר מרים -1968 ,מחבר .התפתחות תפיסת האלוהות בהגותו של מ.מ .בובר  /מאת תמר מרים
בינו[ .התפתחות תפיסת האלקות בהגותו של מ.מ .בובר] .תשע"ו ) 002445915( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למחשבת ישראל.
בובר ,מרדכי מרטין  --השקפה על אלקים.
אלקים.
ספרייה :
Philosophy

A37שרו.עו תשע"ד
שרון ,נתן בן משה .עושה שלום  :גדולת וחומרת עשיית הפסיעות לאחר תפילת שמונה עשרה ואופן
עשייתם כתיקונם  /נתן שרון .בני-ברק  :נתן שרון ,תשע"ד) . (002435708
תפלה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A42ביק.מג תשע"ז
אבות ..תשע"ז ..ירושלים ..מגן אבות  :חידושים וביאורים על מסכת אבות עפ"י הקדמות מתורת...
האר"י ,כפי שנמסרו ע"י ...מהרח"ו  /חברו ...המקובל רבי מאיר ביקייאם ,מגדולי חכמי איזמיר .יוצא
לאור מחדש ..ירושלים  :המכון להוצאת ספרים וכת"י שע"י מוסדות שובי נפשי ,תשע"ז002445834( .
)
ויטל ,חיים בן יוסף ..אוצרות חיים  --באורים.
קבלה -1660 --
בעל קרי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A45בוח.בנ תשכ"ו
בוחניך ,חי מנחם מחבר .בני חי  :כולל דרושים ...ובסופו שני הספדים שנאמרו לכבוד המחבר ... /חברו...
כמה"ר חי מנחם בוחניך ; ...ומתחת ...הדרושים לערבית מתורגמים  ...אבי המחבר [יצחק רחמין בלא"א
חי בוחניך ]. Djerba :אוצר העברי ,תשכ"ו) 002446147( .
דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books
A67בלז.קול תשע"ז
קול מחזיקי הדת  :תקע"ז  -תשע"ז  :פרקי הנהגת הדור מרבותינו הק' מבעלזא ,מבעלזא שבגאליציא ועד
בעלזא שבירושלים ; תרל"ז  -תשע"ז  :מאה וארבעים שנה של העמדת הדת על תילה ,מחברת מחזיקי
הדת ועד קהל מחזיקי הדת  /עורכים ומבקרים :הרב עקיבא אשר פדווא (ועוד  10אחרים)[ .ירושלים] :
המחנה החרדי ,תשע"ז)002446111( .
בלז (חסידות)
מחזיקי הדת (בלז)
בלז (חסידות ) --רבנים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A081קימ.לח תשע"ג
קימן ,זאב מחבר .לחם הפנים  :והוא דברי תורה ושירים המועילים לרפואת ישראל בדורנו  /מאת זאב
הלוי קימן .ירושלם  :זאב הלוי קימן ,תשע"ג)002434902( .
מוסר.
עברית ,ספרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A092מר-שוש(סמט) תשע"ו
סמט הר-שפי ,הודיה -1986 ,מחבר .אש שחורה על גבי אש לבנה :דרך לימודו של מר שושני  :כתבי היד
של מר שושני  /סמט הר-שפי הודיה[ .אש שחורה על גבי אש לבנה :דרך למודו של מר שושני] .תשע"ו
)002446046( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למחשבת ישראל.
מר שושני1895-1968 ,
מר שושני -- 1895-1968 ,בקרת ופרשנות.
הרמנוטיקה.
ספרייה :
Philosophy
A092פרי(פרי )תשע"ז
פרידנברג ,אברהם יעקב מחבר .זכרונותיו של חייל ציוני  /ד"ר אברהם יעקב פריידנברג ; תרגם מיידיש:
אברהם שלוין ; עריכה והבאה לדפוס :עמוס יובל וענת כץ[ .זכרונותיו של חיל ציוני][ .ירושלים] :
הספריה הציונית ,ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית ,תשע"ז )002445542( .2017
פרידנברג ,אברהם יעקב.
ציונים  --רוסיה  --ביוגרפיה.
ציונים  --בלגיה  --ביוגרפיה.
רבנים  --רוסיה  --ביוגרפיה.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,יהודים  --רוסיה.
עתונאים יהודיים  --רוסיה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A309כהן.קד תרע"ט
כהן ,אהרן מנדל מחבר .הקדיש  :מקורו ותועלתו ,נוסחאותיו ,דיניו ומנהגיו עם תרגום שזארגאן  /מאת
הרב אהרן מענדל בהר"ן הכהן ,רב לעדת האשכנזים בקהיר .קיירה  :דפוס ראובן מוסכוויתש ,תרע"ט
)002446396( .1919
קדיש (תפלה)
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A311.5תר"ץ
תפלות ..סדור ..תר"ץ ..תוניס ..שערי התפלה  :להתפלל ...מדי יום ביומו ,מדי שבת בשבתו ומדי חדש
בחדשו) . Tunis : imp. Castro, 1930. (002445670ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A311.5תשט"ו
תפלות ..סדור ..תשט"ו ..טהרן ..סדור מנחה וערבית  :לימי חול ...טהראן  :אוצר התורה וג'וינט איראן,
תשט"ו) 002446385( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A312.3תש"-
מחזור ..תש "-?..אורן ..מחזור קטן  :לימים נוראים כמנהג ק"ק והראן ותלמסאן ומסכרר וסביבותיהם...
לכל תפלות ובקשות ולכל פזמונים לר"ה ויה"כ פרשנותא / ...מעשה ידי ...כמוהר"ר אברהם אלנקאר...
 ...נדפס מחדש .... Oran :י .אמסלם[ ,תש") 002445409( .]?-ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A312.3תש"ו
תפלות ..מחזור ..תש"ו ..ג'רבה ..עולת הרגל  :סדר תפלה לשלש רגלים ...וגם ההושענות וההקפות
לשמחת תורה ...עם פיוטים ...ג'רבה  :בית דפוס ומסחר ספרים ר' שושן הכהן002445638( .1946 ,
)ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A312.3תש"ח[]3
תפלות ..מחזור ..תש"ח ..ג'רבה ..מחזור לראש השנה  ... :כמנהג ק"ק ספרדים ...ג'רבה : Imprimerie
Boaz Haddad,תש"ח )002445667( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A313אוי.רש תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ירושלים ..הגדה של פסח רשפי אש  :פנינים ,הארות וביאורים בעניני ההגדה
וימי חג הפסח  /כפי שנאמרו מפי ...ראש הישיבה ...רבי שמואל אויערבאך .ירושלים  :י .ארלנגר ,ב"ב,
תשע"ז [)002446024( .]2017
פסח  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
פסח  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A313מאז.הש תשע"ו
הגדה של פסח ..תשע"ו ..בני ברק ..ה' נסי  :ענייני חג הפסח בהלכה ובאגדה / ...ערכתי וסידרתי ...נאמ"ן.
[השם נסי] .מהדורא שניה מתוקנת ..בני-ברק  :נאמ"ן ,תשע"ו) -. (002445864
פסח  --זמירות ופיוטים.
יהודים  --תוניסיה  --זמירות ופיוטים.
יהודים  --מרוקו  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A313פלו.הג תשס"ב
הגדה של פסח ..תשס"ב ..ציריך ..הגדת פלורסהיים  :פקסימיליה של הגדה משנת רס"ב (), 1502לשעבר
מאוספי דוד סולימן ששון[ .הגדת פלורסהים] .ציריך-הרצליה  :אלכסנדר פלורסהיים ,תשס"ב .2002
()002445852
הגדה של פסח  -- --איורים.
Haggadah -- Illustrations.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A313פרל.בא תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..בני ברק ..הגדה של פסח  :עם ביאור באזני בנך  :והוא הדרכה מורחבת לקיום
מצוות והגדת לבנך ,בשילוב משלים ומסרים נעלים  :יבואר ...ההוד ...בבנין וסדר ההגדה ...עם כלים
מעשיים לעריכת ליל הסדר ,מדור עשרת המכות בביאורי חז"ל ומפרשיהם  /נערך ...ע"י יצחק אייזיק
ב"ר דוד פרלמוטר .ב"ב  :יצחק אייזיק פרלמוטר ,תשע"ז)002445868( .
ליל הסדר  --הלכה  --מדריכים.
עשר המכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A313פרנ.מח תשע"ז
הגדה של פסח ..תשע"ז ..ניו יורק ..הגדה של פסח מחט של יד  :רעיונות ,הגות ומחשבה במשנת ההגדה
ויציאת מצרים  /מאת הרב יצחק דוד בלאאמו"ר שניאור יחזקאל פרענקל ,רב דאגודת ישראל דפייוו
טאונז ,סידרהארסט ,נוא יארק . First edition.. New York :נהורא ,מכון להוצאה לאור ,שנת י'ע'ר'ף'
כ'מ'ט'ר' ל'ק'ח'י' [תשע"ז] ) 002445857( .2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A313שלחן-הס .תשע"ז
הגדה של פסח שלחן הסדר  :פירוש הבהיר  :נוסח ההגדה עם ביאור משולב ...עפ"י ...מפרשי ההגדה ;
הבנת ההגדה  :ביאור עומק הפשט ...בתוספת פנינים ...מגדולי הדורות ; ביאורי הפיוטים ...בתוספת
ביאור ענינים ; דיני הסדר  :הלכות ומנהגים ברורים וקצרים ... /חברי המערכת :אשר פאללאק [ועוד .]7
[ברוקלין]  :אור התורה ,תשע"ז []. (002445919 )2017
ליל הסדר  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A314.13תר"ע
תקונים ..ליל הושענא רבה ..תר"ע ..בגדאד ..סדר קריאי מועד[ .קריאי מועד] .בגדאד  :דפוס ע .ר .דנגור,
ש'ל'ש' רגלים תחוג ל'י' [תר"ע] )002445640( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A314.4יום-הזכרון תשכ"-
יום הזכרון  :תוכו ...סדר התרה והמודעא וסדר הקידוש ...לליל ראש השנה ...כמנהג ג'רבה ...הוצאה ב..
בני ברק  :ארגון יוצאי האי דג'רבא ודרום תוניסיה בישראל[ ,תשכ")002445652( .]-
ראש השנה --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A314.5מקל.הש תרס"ז
מקלנבורג ,יעקב צבי מחבר .השתפכות הנפש  :בערב יום הכפורים עם חשכה ... / ...חברה רבינו יעקב
צבי ב"ר גמליאל מעקלענבורג ; ...הוצאתי לאור ...אברהם אהרן בהרב דובער סג"ל לעוויא .ירושלם :
דפוס שעהנבוים את וויס ,במיעל שתא ועוש’ה חס’ד למש’יחו לדוד ולז’רעו עד עולם [תרס"ז].
()002446148
יום הכפורים  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A317מג'ר.שי תרצ"א
מג'ר ,דוד חי מחבר .שירי דוד  :יחד עם שיר ושבחה והלל וזמרה  ... :שירי קודש ...גם ...שירים ...בשבח
הנדיבים ובגנות הקמצנים / ...דוד חי מאג'אר .ירושלם  :דפוס יהודה וירושלים ,תרצ"א)002440695( .
תפלות -- .זמירות ופיוטים. --
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A317.5תרס"ה
תקונים ..חצות ..תרס"ה ..תונס ..סדור תקון חצות  :וסליחות  :כיף מנהג תונס / ...כיף אלסדר ...ר' יעקב
ן' זקן .תונס  :דפוס ציון וזאן ,ס'ת'ר"ה' [תרס"ה]) 002445410( .ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A319אוצ.הפ תשנ"ד
אוצר הפרנסה[  :תפילות ,סגולות ,פנינים]  /קיבצם אל פונדק אחד  -דוד חיים זילברשלג .ירושלים :
קשרים ,תשנ"ד)002435458( .
פישר ,חיים אליעזר
תפלות -- .תפלות שונות. --
סגלות ורפואות.
פרנסה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A319סדר.הי תשי"ט
תפלות ..תפלות שונות ..סדר היום  ... :ללמוד בכוונה עם הטעמים פעם בשבוע .דאר אלביצ ֹא  :דפוס דוד
אברהם עמאר ,תשי"ט )002440690( .ספרייה :
Cen.lib-Special Books
A319פתח.טו תרפ"ז
פתח טוב לבני ישראל  :זה הסדר של יהי רצון על הפרנסה שנוהגים לומר ליל ר"ה קודם עלינו לשבח,
ואחר כתוב יהי רצון ליום ר"ה קודם פתיחת ההיכל ,ועוד כתוב הפסוקים שנוהגים לומר אחר שמכניסין
ס"ת למקומם ועוד ...ליוורנו  :דפוס ש' בילפורטי ,ונ'ת'תי של'ו'ם בא'ר'ץ [תרפ"ז]) 002445412( .
תפלות -- .תפלות שונות. --
פרנסה  --תפלות וברכות.
ראש השנה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A319שמעה תשס"ח
שמעה תפילתי  :פרקי תפילות לבת ישראל ,עם ברכת המזון[ .שמעה תפלתי][ .ירושלים ] :שמחונים,
תשס"ח)002435734( .
פין ,שלום
נשים יהודיות  --תפלות וברכות.
תפלות -- .תפלות שונות. --
)Miscellaneous prayers (Jewish liturgy
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A319.2ברכ.המ תשע"ה
תפלות ..ברכת המזון ..תשע"ה ..בני ברק ..ברכת המזון  :נחלת צבי  /מעשה ידי ...רבינו נתן צבי בריסק,
אבדק"ק סאלאנטא ...מתוך ספרו 'נחלת אבות' על הגדה של פסח ; [...עם] פירוש הבהיר על ברכת המזון,
מבוסס על פירושי ...הראשונים ...בדרך הפשט ,עם תוספת נופך מספרי המפרשים ...בשפה ברורה...
ואיתו ...ילקוט הלכות ומנהגים למעשה על ברכת המזון ...נערך ונדפס על ידי אברהם איסר בריסק בן...
מהר"י ...אב"ד דק"ק טשעקא-נתניה[ .בני ברק]  :מכון נחלת אבות ,תשע"ה)002435462( .
תפלות .ברכת המזון  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A381ברז.הג תשע"ז
ברזל ,יוסף צבי מחבר .הגיון לבי  :קובץ בעניני שבת קודש  /יוסף צבי ברזל .בני ברק  :יוסף צבי ברזל,
תשע"ז)002435736( .-
שבת  --הלכה.
שבת הגדול  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A381פפו.או תשע"ז
פפו ,אליעזר בן יצחק מחבר .אורות פלא  -שבת קדש  :לקוט דברי התעוררות ומוסר ,הלכות והנהגות ,ובו
שני שערים נפתחים :שער שבת קדש...שער סעֻדות שבת ... /מתוך ספריו של ...רבי אליעזר פאפו...
ירושלים  :מכון אורות פלא ,תשע"ז []. (002436335 )2016
פפו ,אליעזר בן יצחק.
שבת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.1רוט.קו תשע"ד
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .קומי לך רעיתי  :שעשוע אפרים  :בעבודת ימי הפסח ובמופתים דיציאת
מצרים  ... /אפרים נתן בן אאמו"ר ...בנימין רוטשילד .ב"ב  :אפרים נתן רוטשילד ,תשע"ד [.]2014
()002445535
פסח  --דרושים ,שיחות ואמרים.
יציאת מצרים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
עשר המכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A382.1רוס.כש תשמ"ו
רוסו ,נירה מחבר עורך .כשר לפסח  :כשר  /איסוף ועריכה :נירה רוסו ; צילומים :נלי שפר .תל-אביב :
מודן)002445447( .1986 ,
בשול לפסח.
בשול יהודי.
ספרי בשול.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A384.1תקון.חנ תשע"ה
תקונים .חנכה .תשע"ה .בני ברק .תיקון חנוכה  :ע"פ הנהגותיו של מורינו ורבינו ...המקובל רבי נסים
פרץ זיע"א[ .תקון חנכה] .בני ברק  :מכון פרדס נסים ,שע"י ישיבת המקובלים בית-אל ,תשע"ה.
()002435461
חנכה  --תפלות וברכות.
חנכה בקבלה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3ח.א .תשע"ז
ח .א .מחבר .נקבל ונצליח  :הדרכה יחודית ומעשית כיצד לקבל קבלות וכיצד להצליח לעמוד בהם .
[ישראל]  :א .ח ,.תשע"ז [)002435715( .]2016
קבלות (בעבודת השם)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3למען.תמ תשי"ג
למען תמימים מותעים[ ...למען תמימים מתעים] .ירושלם  :דפוס המסורה[ ,תשי"ג?]) 002445631( .
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A410.6זוכ.דב תשע"ז
זוכובסקי ,נתן צבי בן חיים דב .דביר הקודש  :מאמרי אגדה ומוסר  /מתוך שיחותיו של רבי נתן
זוכובסקי[ ...דביר הקדש ].בני ברק  :המחבר ,תשע"ז [)002445942( .]2017
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A411.9תשע"ז
בחיי בן יוסף אבן פקודה מחבר .תורת חובת הלבבות  :שער חשבון הנפש  / ...רבינו בחיי הדיין הספרדי
ב"ר יוסף ,חיברו בלשון ערבי ; והעתיקו ללשון הקודש ...רבי יהודה ן' תבון ; נדפס מחדש ע"פ דפוסים
קדמונים ,בתוספת מראי מקומות ושינויי נוסחאות ,ועליו יחנו :אוצר דברי המפרשים  :ביאורי הפשט
מדברי המפרשים ; ...רחש לבי :ביאור צח וקל על כל דבריו ...והפסוקים המובאים ; דבר טוב  :ביארים
והרחבות מדברי המפרשים - ...לוקט ונערך ...ע"י שאול יחזקאל ווייס[ ...חובות הלבבות .שער חשבון
הנפש  -תשע"ז (לונדון)] .לונדון  :שאול יחזקאל ווייס ,תשע"ז) 002445856( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A412.1יונ.שע תשע"ה
יונה בן אברהם ,גרונדי מחבר .שערי העבודה  /מיוחס לרבינו יונה החסיד מגירונדי ,ובו יבוארו דרכי
עבודת התפילה ,עבודת הקורבנות ודרכי העבודה בכל מצוות ,עם ביאורים ,הערות והארות בשם :שערי
חיים[ ,מאת יצחק בן שושן] .ונלווה אליו הספר אורחות חיים  /לרבינו הרא"ש ;עם ביאור להבנת פשט
הדברים מאת רבי יום טוב ליפמן ; ...ופירוש חדש בשם :דרכי חיים ,חוברו יחדיו ...ממני ...יצחק בן
שושן .מודיעין עילית  :מכון זרח בחושך אור לישרים ,תשע"ה)002445798( .
תפלה.
קרבנות (יהדות) במחשבת ישראל.
אלקים  --עבודה ואהבה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A508.8גרי(משיב )תשע"ב
משיב נפש  :ספר זיכרון לזכר ...הר"ר מנחם מנדל ב"ר פנחס דוד גריינימן ,נלב"ע ד' שבט תשע"א.
[ירושלים?] [ :המשפחה][ ,תשע"ב])002445720( .
גרינימן ,מנחם מנדל בן פנחס דוד
גרינימן ,מנחם מנדל בן פנחס דוד  --הספדים
הלכה  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A508.8יגיע.כפ תשע"ד
קובץ יגיע כפיך  :מקבץ חידושי תורה בענינים שונים[ .ירושלים?] [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשע"ד-
()002436343
וורמסר ,אלחנן
הלכה  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8משכיל.לד תשס"ז
קובץ תורני משכיל לדוד  :חידושי תורה ,בירורי הלכה וביאורי סוגיות בדיני ממונות השייכים לחלק חושן
משפט ...וכן במקצת שאר חלקי השו"ע ועוד ענינים שונים  /נערך ...ע"י רבני וחברי בית המדרש גבוה
לדיינות "משכיל לדוד" אשדוד ...בנשיאות ...רבי רפאל אבוחצירא[ .קבץ תורני משכיל לדוד] .אשדוד :
מכון אוצרות יעקב ,תשס"ז ) [2007]. (002445780
הלכה  --מאמרים.
הלכה (מתחום חשן משפט ) --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A508.8סופר(ברית )תשע"ד
ברית שלום  :ביאורים ובירורים והערות בענינים שונים בהלכה ובאגדה ,יוצא ...לרגל שמחת נישואי...
הרב שלום ברוך סופר עב"ג תחיה ...עדס .ירושלם  :טל . 057-3102467,תשע"ד)002445697( .
סופר ,שלום ברוך בן אליהו ציון
הלכה  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A509.2פינט(פינט )תשל"ו
פינטו ,משה אהרן .מקור החיים  :תולדות ...כמוה"ר חיים פינטו בן ...רבי שלמה ...וזרעו / ...על ידי...
רבי משה פינטו בן רבי חיים ...הוצאה שלישית ..כזבלנכא :דפוס דוד בן אברהם עמר ,תשל"ו.
()002440692
פינטו ,חיים בן שלמה, 1743-1845
רבנים  --מרוקו  --ביוגרפיה.
פינטו (משפחה)
תפלות -- .זמירות ופיוטים. --
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A509.2שפי(פרי )תשע"ז
פרידמן ,יעקב בנימין מחבר .הביאני המלך חדריו  :מסילות להתעלות ,רוממות הרוח ובניה עצמית על פי
דמותו ומשנתו של ...רבי משה שפירא  /הרב יעקב ב .פרידמן[ .ירושלים]  :י .הרשקוביץ ,תשע"ז
[)002446012( .]2017
שפירא ,משה בן יצחק מאיר
שפירא ,משה בן יצחק מאיר  --משנתו
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562טאו.קו תשע"ז
טאוב ,מנחם מנדל ,מקלוב .קול מנחם  :אורחות חנוך  :על שולחן ערוך אורח חיים  /מכ"ק מרן אדמו"ר
מקאליב .מהדורה שניה ..ירושלים  :מוסדות קאליב ,ערב ראש השנה תשע"ז [תשע"ו) ]- (002446114
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
הלכה (מתחום ארח חיים)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562שצ'י.שו תשע"ג
שצ'יגל ,מאיר מחבר .שומר אמת  :בענינים שונים לפי סדר שלחן ערוך אורח חיים /מאתי מאיר שצ'יגל
בלאאמו"ר ...מתתי' זאב ...הוצאה חדשה מתוקנת[ ..בני-ברק[ ?] :מאיר שצ'יגל?] ,ער"ה שנת תשע"ד
[תשע"ג )002446110( .]2013
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
הלכה (מתחום ארח חיים)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.2דבו.בה תשע"ז
דבורקס ,אליקום בן ישעיהו אריה מחבר .בהעלותך את הנרות  :בעניני הדלקת נרות ושמנים במעגלי
החיים  /חובר מאתי ...אליקום בלאאמו"ר ישעיהו אריה ליב דבורקס ...גבעת זאב החדשה  :אליקום
דבורקס ,תשע"ז [)002435756( .]2016
נרות שבת  --הלכה.
נרות ואורות (יהדות)  --הלכה.
חנכה  --הלכה.
ימי זכרון לנפטרים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.2הלר.לר תשע"ה
הלר ,אברהם יחיאל מחבר .לראות טוב  :חידושים בהלכות עירובין ; ובראשו :קונטרס בקש שלום /
נתחבר ...ע"י אברהם יחיאל הלר הכהן .אופקים  :אברהם יחיאל הלר ,תשע"ה) 002445748( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ערובין  --באורים.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה
שלמה בן יצחק( ,רש"י)
משה בן מימון.
ערובין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2רומ.לע תשס"ד
רומפלר ,יששכר דב מחבר .לערב עירובו  :היתר תיקון העירובין בעיירות וגם בעיירות הגדולות ,כמו
ירושלים ...בארא פארק ...לפי כל הדיעות ואף לכתחילה ...עם דברים נוספים היוצאים מפי חכמי הדורות
על גודל מצות עשיית העירובין  /ע"י ...ישכר דוב באאמו"ר ...רבי שמואל פינחס ,בנו של ...רבי ישראל
אלימלך רומפלער[ .לערב ערובו] .צפת  :ישכר דוב רומפלער ,תשס"ד)002445781( .
ערובין  --הלכה.
בורו פרק (ניו יורק  :שכונה)
ירושלים.
ברוקלין (ניו יורק ,נ.י -- ).חיי הדת ומנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3בור.יו תשע"ו
בורובסקי ,מאיר מחבר .יודעי תרועה  :מראה מקומות על עניני תקיעה ,ע"פ סדר השו"ע  /נכתב ע"י
מאיר בורובסקי .בני ברק  :מאיר בורובסקי ,ערב ראש השנה תשע"ז [תשע"ו])002435717( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ראש השנה --מראי מקומות.
שופר  --הלכה  --מראי מקומות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3ווז.שב תשע"ו
ווזנר ,שמואל מחבר .שביבי המועדים  :אלול  :מנהגי חודש אלול  --הליכות היום  --דיני התפלות --דיני
תקיעת שופר  --עשרת ימי תשובה  --יום כיפור  --דיני חולה ביום כיפור  /ממרן ...רבי שמואל הלוי
ואזנר ורבינו ...שמואל אליעזר שטרן[ ; ליקט] הרב חיים משה כץ[ .בני ברק]  :מכון שביבי אש,
[תשע"ו?]) 002435706( .
אלול (חודש)  --הלכה.
ימים נוראים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3שול.יו תשע"ו
שולמן ,נתן מחבר .קונטרס בעניני יום הכיפורים  /מהגאון רבי נתן שולמן ; נערך ע"י הרב ז.א[ .קונטרס
בעניני יום הכפורים][ .בני ברק?] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ו) ?]. (002435719
יום הכפורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3שול.קו תשע"ו
שולמן ,נתן מחבר .קונטרס בעניני סוכה  /מהגאון רבי נתן שולמן ; נערך ע"י הרב ז .א[ .קונטרס בעניני
סכה][ .בני ברק?] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ו?])002435707( .
סכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4אבי .כל תשע"ז
אבינר ,שלמה חיים מחבר .שו"ת הכל בסדר  :הלכות פסח  /הרה"ג שלמה אבינר ; מקורות והערות :
מרדכי ציון[ .הכל בסדר] .ירושלים  :מרדכי ציון ,תשע"ז [)002445497( .]2017
פסח --הלכה  --מדריכים.
ליל הסדר  --הלכה.
שאלות ותשובות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.4ינא.פס תשע"ז
ינאי ,יאיר יששכר מחבר .פסח כהלכה  :אוצר דינים על הל' פסח  :כולל דיני חודש ניסן ,בדיקת חמץ,
ביעור חמץ ,ע"פ וכשחל בשבת ,כשרות תרופות לפסח ,מכירת חמץ ,אפית מצות ,ליל הסדר ,שרויה,
קטניות ,חמץ שעבר עליו הפסח  /מאת יאיר יששכר בלאמו"ר ר' יהודה אריה ינאי ; ...ובסופו :תשובות
מגדולי הפוסקים וקונטרס תשובות ...הגר"ח קניבסקי ,וכן [בראשו] :קונטרס הנהגות שנוהג ...הגר"ח
קניבסקי בערב פסח ובליל הסדר .בני ברק  :יאיר יששכר ינאי ,תשע"ז [)002446016( .]2017
קניבסקי ,שמריהו יוסף חיים  --מנהגים.
ניסן (חודש)  --הלכה.
פסח  --הלכה.
חמץ.
ליל הסדר  --הלכה.
ליל הסדר  --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563וקס.נח תשע"א
וקסשטוק ,חנוך יצחק משה .נחלת יצחק  :ביאורים ובירורים ,הערות וציונים בשולחן ערוך  -יורה דעה /
 ...חנוך יצחק משה וקסשטוק .ערד  :המחבר ,תשע"א) . (002445799
טיטלבוים ,יצחק דוד
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה  --באורים.
שמטה  --הלכה.
סת"ם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.6דרו.בג תשס"ט
דרור ,שמעון בן אליהו מחבר .בגדי קודש  :על הלכות מילה  :ביכורי אליהו  :פתיחה בענין רוב מצויין
אצל מילה מומחין והמסתעף ; אזור אליהו  :ביאור מורחב בהלכות מילה על סדר השו"ע ובפרט בנושאים
אקטואליים ; ברכת אליהו  :סדר ברכות המילה והפסוקים ומקורותיהם על דרך הפרדס  /חיברתיו...
שמעון דרור בלא"א אליהו[ .בגדי קדש] .ירושלים  :טל ' 052-7643482,תשס"ט)002445689( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות מילה  --באורים.
ברית מילה  --הלכה.
ברית מילה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.7אוצר.הר תשע"ו
אוצר הריבית  :בו יבואו :פרק איזהו נשך :ש"ס ,רא"ש תוספתא ומרדכי ,עם צורת הדף "מאזנים ; "
הלכות ריבית :טור ושלחן ערוך ,עם צורת הדף מחדש ; ...ראשונים ,אחרונים ,מפרשי השו"ע ,משנה
תורה להרמב"ם ; ספר דברי צבי :ביאורים ...בדברי ...הראשונים והאחרונים ;ביאורים והערות על
חידושי הריטב"א  /ראש המכון ועורך אחראי :מוה"ר דוד צבי ראזענפעלד ; עורכים :הרב בנציון
פרענקל[ ...ו 4-אחרים][ .אוצר הרבית ]. Brooklyn NY :מכון עיון התלמוד[ ,תשע"ו?].
()002435770
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא . --פרק ה (איזהו נשך)  -- --באורים.
רבית  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.7גרו.פד תשס"ה
גרוזמן ,חיים .פדיון חיים  :על עניני מצות פדיון הבן  :קובץ הלכות ומנהגי אשכנז וטעמיהם על עניני
פדיון הבן המצויים ,שנלקטו מן התלמודים ,המדשים ,ספרי ההלכה והאגדה ומספרי המפרשים והליקוטים
 /נלקט ונערך ...ע"י חיים גרוזמן בלאמו"ר מאיר צבי[ .ירושלים ?] :חיים גרוזמן ,תשס"ה [.]2005
()002435735
הולנדר ,איתמר אברהם בן דורון
פדיון הבן  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A565נגר.בא תשע"ז
נגר הלוי ,יוסף מחבר .ביאורי החושן  :חלק א :ביאורי סעיפי שו"ע ,ראשונים ואחרונים ; חלק ב :הרחבות
ועיונים ,שהועלו בשיעורי מו"ר הרב בנימין בארי / ...מאת יוסף בלאאמו"ר שלום נגר הלוי[ .באורי
החשן] .אלקנה  :יוסף בן שלום נגר הלוי ,תשע"ז ) 2017- (002445934
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך חשן משפט  --באורים.
הלכה (מתחום חשן משפט)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A566.1אינ.עו תשע"ז
אינפלד ,צבי .עולם הקרבנות  :מנגינה שעדיין לא שמענו את ביצועה  /מאת הרב צבי אינפלד .ירושלים :
מוסד הרב קוק ,תשע"ז)002445988( .
קרבנות (יהדות) במחשבת ישראל.
קרבנות (יהדות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A566.1פתאום.יב תשע"ו
פתאום יבוא  :חיוב לימוד עבודת המקדש  :מקורות מדברי חז"ל ,ראשונים ואחרונים והמסתעף בענין
אפשרות ההקרבה מיד כשיבנה המקדש  /לקט מתוך דברי מרן החפץ חיים .מהדורה שניה ומורחבת ..בני
ברק  :תורת הקרבנות ,תשע"ו) 002435607( .
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב.
קרבנות (יהדות)  --למוד והוראה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A571איס.תר תשע"ז
איסרלין ,ישראל בן פתחיה .תרומת הדשן  /חבר ...מוהר"ר ישראל ב"ר פתחיה ...איסרלן ; ע"פ חמישה
כתבי יד והשואה לדפוסים ראשונים בציון שנויי הנוסחאות ; [עם ]לקט מכ"י ...גליון קדמון ,לחד ...בן
דורו של המהר"ם פדואה .גליון מהר"ש טאיטאצאק ,מהגאון רבי שמואל טאיטאצאק .גליון בית מאיר,
מהגאון רבי מאיר פוזנר .גליון צפנת פענח ,מהגאון רבי יוסף רוזין ...בתוספת מבוא ומפתחות ,ציונים,
מקורות והערות מלוקטים מספרי האחרונים מאת הרב משה מנחם פרידמן .מהדורה חדשה ..ירושלים :
מכון חכמת שלמה ,תשע"ז)002445859( .-
איסרלין ,ישראל בן פתחיה.
שאלות ותשובות.1600- -- 1040
הלכה .1565- --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572חור.בכ תשס"ה
חורי ,אברהם ישראל .שו"ת ביכורי אברהם  /מאת אברהם ישראל בן ...הרב ברוך חורי[ .שאלות
ותשובות בכורי אברהם] .ירושלים  :המחבר ,תשס"ה) 002445793( -
שאלות ותשובות -1948 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572מוט.דב תשס"ח
מוטצן ,אפרים פישל .קובץ דבר הלכה  :שו"ת ובירורי הלכה  /מאת ...רבי אפרים פישל מוטצען ,רב
אב"ד קרית הבעש"ט פ"ת[ .קבץ דבר הלכה] .פ"ת  :מוסדות הבעש"ט ,תשס"ח) 002446325( .
מוטצן ,נפתלי צבי בן אפריפ פישל
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572נבו.מח תשע"ז
נבון ,אפרים בן אהרן מחבר .מחנה אפרים  ... :משאלות ותשובות וחידושי דינים ...על סדר הרמב"ם /
הכינו ...כמור"ר אפרים בכמוהר"ר אהרן נבון .במהדורה מפוארת ומתוקנת ..ירושלים  :מכון פאר
המקרא ,תשע"ז)002445869( .
משה בן מימון ..משנה תורה  --באורים.
שאלות ותשובות.1800- -- 1600
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572רוט.מר תשע"ז
רוט ,יחזקאל בן יצחק איזיק מחבר .מראות יחזקאל  :שו"ת קצרות בד' חלקי שו"ע / ...רבי יחזקאל
ראטה ,אב"ד קארלסבורג .ניו יארק  :נכהמ"ח יואל ראטה ,תשע"ז) - (002445836
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A572שפי.בר תשע"ז
שפירא ,פנחס בן משה מחבר .בריתי שלום  :שו"ת בד' חלקי שו"ע  :חלקים א-ו  /נכתב ונערך ...ע"י...
פנחס בלאאמו"ר ...משה שפירא ...מהדורה מחודשת ומתוקנת ..בית שמש  :פנחס שפירא ,תשע"ז
[)002446001( .]2017
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A581יונ.חד תשע"ה
יונה בן אברהם ,גרונדי מחבר .חידושי רבינו יונה החסיד מגירונדי ותלמידיו  :מסכת כתובות ,על הפרקים
ראשון ,שני ,חמישי ,שישי ושביעי  :מלוקט ממה שכתבו הראשונים והשיטה מקובצת בשמו ...מילה
במילה ...עם הערות ...ובאורים ...ובסופו :קונטרס ברכת יצחק  :הכולל חידושים והערות על הדף בפרק
ראשון ושני  /חוברו ...מאת יצחק בן שושן[ .חדושי רבנו יונה החסיד מגרונדי ותלמידיו] .מודיעין עילית :
מכון זרח בחושך אור לישרים ,תשע"ה) . (002445711
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584זלי.נכ תשע"ז
זליבנסקי ,פנחס מחבר .נכבדי נעם  :שיעורים שנמסרו בעניני המועדים ובעניני קדשים ,ובו מדברי
רבותינו מוולאזין ובית בריסק  ... /פינחס בלאאמו"ר ...מרדכי אלתר זליבנסקי .ירושלים  :פינחס
זליבנסקי ,תשע"ז [)002445555( .]2017
בריסק (רבנים  :שושלת סולוביצ'יק)  --ספרות עיונית
מועדים  --הלכה.
קדשים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584לבי.נר תשע"ו
לביא ,ניר בן ח .אריה מחבר .נרדפה לדעת  :חידושי שמעתתא  /נכתב ...ע"י נ .לביא ב"ר ח .אריה.
מהדורה שלישית ..פתח תקווה  :נ .לביא ,תשע"ו [)002435711( .]2016
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584סלו.חד תשע"ז
סלומון ,ברוך שמעון מחבר .חידושי רבנו ברוך שמעון  :בסדרי נשים ונזיקין (ובעוד ענינים בהש"ס) ... /
שנאמרו בהיכל ישיבתנו נחלת דוד ,מפי ...ראש הישיבה ...רבי ברוך שמעון סלומון[ .חדושי רבנו ברוך
שמעון][ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע ],תשע"ז)002441638( .
משה בן מימון ..משנה תורה  --באורים.
תלמוד בבלי -- .סדר נשים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .סדר נזיקין  -- --באורים.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.01בן-שוש.מנ תשע"ד
משנה ..סדר זרעים ..תשע"ד ..מודיעין עלית ..מנחת יצחק  :על משניות סדר זרעים  ... :חידושים ,הערות
וביאורים בפירוש רבינו עובדיה מברטנורא  /חובר ...מאתי יצחק בן שושן ,רב ...בקרית ספר ...מודיעין
עילית  :יצחק בן שושן ,תשע"ד) 002445801( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.023כנר.פר תשע"ז
פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים  :יוצאים לאור ע"פ כתבי יד ודפו"ר ,עם הערות ,ציונים ,
ביאורים ונספחים ,כולל בירורים ועיונים בהלכות קידוש ,הבדלה וליל הסדר  /על ידי עמיחי כנרתי ; סיוע
וביקורת :יואל קטן ואריאל אביני[ .פרושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים] .שעלבים  :מכון שלמה
אומן שע"י ישיבת שעלבים ,תשע"ז) 002445877( .
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- .פרק י (ערבי פסחים ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.032פרי.שע תשע"ו
פרידמן ,משה בן אהרן נחמן מחבר .שיעורים במסכת כתובות  ... /משה בלאאמו"ר ...אהרן נחמן הלוי
פרידמן[ .שעורים במסכת כתבות] .ירושלים  :משה פרידמן ,תשע"ו)002445787( .-
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- .פרק ט (הכותב לאשתו ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- .פרק י (מי שהיה נשוי ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.041קהן.שע תשע"ב
קהן ,אהרן בן שמואל יעקב מחבר .שעשועי אהרן  :מסכת בבא קמא ,מועדים ועניני דיומא  :שיעורים
כלליים שנאמרו בהיכל הקודש תולדות אברהם יצחק / ...ע"י ...רבי אהרן קאהן ,ראש ישיבתנו ;
העורכים ...ר' אהרן פוקס ...ר' אהרן פרענקיל .ירושלם  :ישיבת תולדות אברהם יצחק ,תשע"ב [.]2011
()002445789
בלום ,שמעון דב
תלמוד בבלי . --מסכת בבא קמא -- .פרק ב (כיצד הרגל)  -- --באורים.
תלמוד בבלי  --מסכת בבא קמא  --פרק ז (מרבה)  -- --באורים.
מועדים  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.042תוי.הע תש"ע
תוינה ,שאול בן אמנון מחבר .הערות וביאורים  :על פרק שנים אוחזין ממסכת בבא מציעא :דף ב-.דף טו:
; ובסופו :קונטרס בענין הדברים שמותר לשנות דיבורו [בפרק ב ] / ...שאול בלא"א רבי אמנון תווינא
(טוינה)[ .הערות ובאורים על פרק שנים אוחזין ].קרית ספר  :שאול תווינא ,תש"ע [.]2010
()002446101
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא -- .פרק א (שנים אוחזין)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא מציעא . --פרק ב (אלו מציאות)  -- --באורים.
אמת ושקר  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.051קרל.חז תשע"ז
קרליץ ,אברהם ישעיהו מחבר .חזון איש  :מסכת זבחים :סימנים א-כ(ב)  /עם ביאורים והערות[ ...מאת]
יהודה בלאמו"ר יוסף צבי אנגלנדר .ירושלים  :יהודה אנגלנדר ,בני ברק ,תשע"ז)002446032( .
תלמוד בבלי -- .מסכת זבחים  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A584.055סול.שע תשע"ז
סולוביצ'יק ,מאיר בן יצחק זאב .שיעורי מרן ר"מ הלוי  :על מסכת ערכין  /מפי ...רבי מאיר הלוי
סאלאווייציק מבריסק ; [נכתב ע"י] תלמידי רבנו הגדול העושים במלאכת הקודש[ .שעורי מרן ר"מ
הלוי] .ירושלם  :צוף ,תשע"ז)002445871( .
תלמוד בבלי -- .מסכת ערכין  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A655אפש.או תשע"ו
אפשטין ,אריה ליב בן מרדכי מחבר .אור השנים ... :שיאמר ...טרם עשות המצוה ...כמו שציוונו הבורא...
בתורתו ...וסדרן כסדר ...מצוות השייכין בכל יום ...ואחר כך סידר מצוות ...ואינן שכיחות כל כך,
ואחר ...מצוות שאינן נוהגות עתה / ...חברו ...המקובל ...מוהר"ר אריה ליב ...עפשטיין ; ...ועתה יו"ל
מחדש ...ע"י יצחק בלא"א מרדכי אוהב ציון .ירושלים  :המכון להוצאת ספרי הפרדס ,תשע"ו [.]2016
()002434833
אפשטין ,אריה ליב בן מרדכי.
מצוות.
מקבלים (ק בקובוץ ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A655לוצ.דר תשע"ז
לוצטו ,משה חיים מחבר .דרך עץ החיים  :בו יבואר דרך עבודת האדם בעולמו  /מאת ...רבי משה חיים
לוצאטו ;  ...ע"פ דפוס ראשון ,מחולק לנתיבים ,פרקים ומאמרים עם ביאור ,מילואים ועיונים זכרון יעקב
אליהו ,על ידי אבא צבי ניימאןNaiman, . Baltimore :תשע"ז)002446021( .
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.1הור.זר תש"ע
הורביץ ,נפתלי צבי ,מרופשיץ מחבר .זרע קודש  :השלם  :על התורה והמועדים וליקוטים  /ממרן ...
נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ ... ; ...במהדורה חדשה ...בתוספת מראי מקומות ומפתחות[ ...זרע קדש].
מהדורה מיוחדת ומחודשת לתומכינו ...ע"י 'מרכז מוסדות בעלזא' בא"י ..אשדוד  :מכון הדרת חן ,תש"ע.
()002445746
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
רופשיץ (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות -- 1815 -- -ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.1יעק.כת תשע"ז
יעקב יוסף בן צבי ,מפולנאה מחבר .כתונת פסים  :ויקרא-במדבר  / ...רבי יעקב יוסף מפולנאה; ...
יוצא ...בתוספת ציונים ,השוואות והשלמות[ .כתנת פסים ].בני ברק  :מפעל מעיינות הבעש"ט להפצת
תורת החסידות שע"י מכון נחלת צבי ,תשע"ז) . (002445892
תנ"ך -- .ויקרא  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .במדבר  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  -- 1815- --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.3הור.אמ תשע"ב
הורביץ ,נפתלי יהודה בן לוי יצחק ,מבוסטון מחבר .אמרי שפר  :על פרשיות התורה ,מועדי השנה ושיחות
קודש :תשע"א  /אדמו"ר שליט"א [ר' נפתלי יהודה בן לוי יצחק הורביץ ,מבוסטון] ; נערך ונסדר ע"י
מכון זכרון ברוך להוצאת תורת רבוה"ק מבאסטאן .ירושלים  :מכון זכרון ברוך ,תשע"ב [.]2012
()002445691
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
בוסטון (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  -- -1915 --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A671.3רוק.אמ תשע"ז
רוקח ,יששכר דב בן מרדכי מוטל ,מבלז .אמרי קודש  :על סדר הגדה של פסח  /שנאמרו על ידי ...
אדמו"ר שליט"א מבעלזא ,בשנים תשכ"ז-תשע"ז ; נרשמו על ידי 'רושמי התורות '...דישיבתה"ק ויצאו
לאור מדי שנה בשנה ; נערך ונסדר מחדש ...בהוספת אלפי מראי מקומות ובשינויים קלים ,עם פיסוק
וחלוקת קטעים על ידי ...שמואל אדולף[ .אמרי קדש] .אשדוד  :שמואל אדולף ,תשע"ז)002445844( .
רומפלר ,עובדיה בן יהודה אלטר
אנגל ,יששכר דב בן יעקב
הגדה של פסח  -- --באורים.
בלז (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שנ()7פור תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' מחבר .פורים  :ענייני דיומא /מבית מדרשו של הרבי
[השביעי] מליובאוויטש ; עריכה :הרב יצחק קפלן .ירושלים  :ספריית מעינותיך  :תשע"ז.
()002441064
תנ"ך -- .אסתר  -- --דרשות.
פורים  --דרשות.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A782.2פטי.מש תרנ"ז
פטירת משה ..יהודית פרסית ..תרנ"ז ..ירושלים ..פטירת משה רבינו  :והוא מדרש וזאת הברכה שלומדים
באשמורת הוש"ר .ונלוה אליו פטירת אהרן הכהן ...שטוב לאומרה ג"כ באשמורת הוש"ר ;  ...העתקת
ביאור מעני פארסי  ...שנוהגים בגלילות בוכארא לפרש ולדרוש בלשונם באשמורת ליל הנז'  /בהוצאות...
מ"ו יוסף כהן המכונה חסיד ן' מ"ו יצחק ברוך צופי ...ירושלם  :דפוס אברהם משה לונץ ,ותלד לעמרם
א'ת' א'ה'ר'ן' ואת משה [תרנ"ז) ]. (002445833ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
A808שפר.דר תשע"ז
דרכי דניאל  :מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר  /עורך :אדם פרזיגר ; עורך
משנה :דוד שפרבר .רמת-גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002446075 )2017
שפרבר ,דניאל
ריאליה בתלמוד  --מאמרים.
מנהגים  --הלכה  --מאמרים.
הלכה  --היסטוריה  --מאמרים.
אמנות יהודית  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A814ברנ.יש תשע"ז
ברנד  ,יצחק מחבר" .יש מאין"  :עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי  /יצחק ברנד .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז )002445943( .2017
עסקים בתלמוד.
משפט בתלמוד.
ספרייה :
Judaica
A851מגלה תשע"ז
תלמוד ירושלמי ..מסכת מגלה ..תשע"ז ..ירושלים ..תלמוד ירושלמי מסכת מגילה :עם פירוש אור
לישרים  /מאת הרב יהושע בוך .ירושלים  :מכון הירושלמי  -תלמודה של ארץ ישראל ,תשע"ז [.]2017
() 002446238ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A862הוריות תשע"ז
תלמוד בבלי ..מסכת הוריות ..תשע"ז ..ירושלים ..מסכת הוריות  :מתלמוד בבלי מהדורת 'נהרדעא' ,עם
המהרש"א ;רמב"ם הלכות שגגות פי"ב-ט"ו ,מהדורת שבתי פרנקל ; ספר החינוך ומנ"ח מ' קכ ,עם
פירוש 'בשולי המנחה' של מכון ירושלים ; פיה"מ לרמב"ם ; ר"י מלוניל ומאירי ,בעריכה חדשה ; חלקת
משה  :ביאורים על הדף ,מבוססים על דברי רבותינו ,ובפרט תורת בריסק ,ובסופו שתי מערכות בענייני
המסכת  /נלקט וחובר ...על ידי משה צבי בן הרב דוד אריה טברסקי[ .ירושלים?]  :משה צבי טברסקי,
תשע"ז [) 002446005( .]2017ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A881מדר.גא תשע"ז
מדרשי גאלה  :פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי  /לוקטו
וכונסו מתוך מדרשים וקבצי-מדרשים שבדפוס ושבכתב-יד ,בצירוף מבוא כללי ,הקדמות ,פירושים
והערות ,ביבליוגרפיה ושינויי-נוסחאות ,בידי יהודה אבן-שמואל ; מבואות :עודד עיר-שי והלל ניומן.
מהדורה שלישית ..ירושלים  :מוסד ביאליק ; כרמל ,תשע"ז ) 002445925( .2017
מדרש  -- --ילקוטים.
אחרית הימים.
גאלה.
ימות המשיח.
ספרייה :
Judaica
A884פרק.שי (בלי) תשס"ה
פרקי שירה ..תשס"ה ..ירושלים ..פרקי שירה  :עם שלשה פירושים ...מגדולי הדורות  /פירוש רבי
שמואל קמחי ,פירוש רבי בנימין הכהן (הרב"ך) ,פירוש רבי דוד אופנהיים ; יוצאים לאור לראשונה מכ"י
מוגהים ...ומתוקנים בתוספת מ"מ ופתיחת ר"ת [ע"י יונתן בלייער ].ירושלים  :זכרון אהרן שע"י כולל
אוהל רבנו יונתן ובלומא ,תשס"ה) 002445776( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A915.81ספר.שו תשע"ו
ספרין ,ש .מחבר .שואל מעימך  :ש .סאפרין[ .שואל מעמך][ .ירושלים]  :המודיע[ ,תשע"ו ]?
) (002439734
אמון אישי (קואצ'ינג)  --הבטים דתיים  --יהדות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A935.5על-שבר תשע"ו
על שבר חללי בת עמי  ... :כל האמת על המציאות המרה מהנעשה והנשמע בעקבות "חוק הגיוס תשע"ו".
דברים שנשמעו בקו "קול זעקה" ע"י אחד העסקנים ,שבתקופה של כ 4-חודשים בלבד הגיעו אליו למעלה
מ 350-פניות של בחורים ואברכים הנמצאים ...למול רדיפת הצבא ...וזאת מלבד מאות ואלפי פניות
המגיעות לשאר העסקנים[ .ירושלים[ ?] :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ו)002435713( .
גיוס תלמידי ישיבות לצבא  --חק וחקיקה.
צבא ,שרות חובה  --חק וחקיקה  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A952.93פרג'.בר תרס"א
פרג' ,אפרים בן עבדאללה יוסף .בר ולחם  ... :כולל כל מלאכת העיבור וסימני כל השנים ...מיוסד על
שיר בעל ספר שארית יוסף אשר סימנו א"ב ובסופו אני יוסף בן שם טוב בן ישועה חזק וכדי להשלימו...
עשיתי בסופו ג"כ ביאורים וכללים לתקופות רב אדא בר אהבה ולתקופות מר שמואל ולמחזורים גדולים
וקטנים  /כה דברי ...אפרים [בן] עבדאל יוסף [בן] פרג' חיים .ירושלם  :דפוס שמואל צוקערמאן ,הקם
לעבדך א'מ'ר'ת'ך' [תרס"א])002445395( .
הלוח העברי.
עבור שנים.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
C2בין.מל תשע"ז
בין מלחמה לאהבה  :המשורר יהודה עמיחי  :שירים ומאמרים על יצירתו של יהודה עמיחי בתוספת קטעי
בתי שיר מעיזבונו  /מגרמנית :ד"ר חנה לבנת ; הקדמה מאת עורכות הספר בגרמנית רנטה אייכמאייר
ואדית ריים ; אחרית דבר  -מאיר שלו[ .רמת גן ] :רימונים ,תשע"ז )002441233( .2016
עמיחי ,יהודה.
משוררים עבריים  --ישראל  --ביוגרפיה.
עברית ,שירה מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Literature
C2הור.אב תשע"ב
הורביץ ,נתן צבי מחבר .האבן האזל  /נתן צבי הורוביץ[ .חדרה] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ב ].
) (002441987ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C2הרצ.אי תשנ"ה
הרצפלד ,סמדר מחבר .אינתא עומרי  :רומן  /סמדר הרצפלד[ .אינתא עמרי] .תל אביב  :ידיעות אחרונות
 :ספרי חמד)002445604( .1994 ,
אנתפאדה -- 1993-1987 ,ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C2זך(הול) תשע"ז
הולנדר ,אורי מחבר .המוסיקה של המהפכה  :נתן זך  / 1966-1955אורי הולנדר .ירושלים  :מוסד
ביאליק ,תשע"ז )002445665( .2017
זך ,נתן  --בקרת ופרשנות.
שירים  --ישראל --היסטוריה ובקרת.
עברית ,שירה מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
שירה ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Literature

C2חלפ.תר תשע"ז
חלפי ,רחל מחבר .תרשימי זרימה  :שירים  /רחל חלפי[ .בני ברק]  :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז 2016.
) (002442148ספרייה :
Literature
C2מוש.לח תשס"ד
מושקוביץ-ויס ,אלה מחבר .לחווה לא הייתה אמא  /אלה מושקוביץ-וייס[ .לחוה לא היתה אמא] .תל אביב
 :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד) 002445448( .2004 ,ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C2פור.נד תשע"ז
פורת ,אלישע מחבר .נדרים קטנים  :כל השירים  / 1973-2013אלישע פורת ; ערך וצירף דברים :עוזי
שביט . Tel-Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002442145( .2016ספרייה :
Literature
C2רבי.שי תשע"ז
רביקוביץ ,דליה מחבר .השירים הגנוזים  /דליה רביקוביץ ; עורך :גדעון טיקוצקי .בני-ברק  :הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ז )002442149( .2016
רביקוביץ ,דליה  --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Literature
C2שחר(רבי) תשע"ו
רבין ,אריאל -1964 ,מחבר .סדרת 'היכל הכלים השבורים' לדוד שחר  :נרטולוגיה ,היסטוריה ומיסטיקה
 /מאת :אריאל רבין .תשע"ו )002445948( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
שחר ,דוד ..היכל הכלים השבורים
שחר ,דוד  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרות מודרנית  --המאה ה -- 20-היסטוריה ובקרת.
חקר השיח הספורי.
מיסטיקה  --יהדות.
ספרייה :
Literature
C5בוצ'.אי תשס"ג
בוצ'ן ,יעקב מחבר .האיש שעבר דרך קירות  /יעקב בוצ'ן ; עריכה :עפרה גלברט .תל-אביב  :ידיעות
אחרונות  :ספרי חמד)002445377( .2003 ,
שכנות  --ספרות ילדים ונער.
אהבה אצל ילדים  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C5בן-שלו.גא תשס"ז
בן-שלום ,יונתן מחבר .הגאון  :נער הפלא שהדהים את העולם  :פרוזה /יונתן בן-שלום[ .הרצליה]  :יונתן
בן-שלום[ ,תשס"ז )002445429( .]2007
ילדים מחוננים  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
C891ריא.אר תר"ף
ריאחי ,משה מחבר .חכאית אלארבעה אצחאב[ .אלארבעה אצחאבLibrairie hebraique ]. Tunis :
[ moderne Uzan Père & fils,בערך ) 002445655( .]1920ספרייה :
Cen.lib-Rare Books
D47קינ.על תשס"ח
קינות על השואה /ערך ופירש :הרב אראל יעוז-קסט ; עריכה :חנה יעוז .ירושלים  :המרכז ללימודי
השואה מכללה ירושלים ; רמת גן  :מרכז סאל ואן גלדר להוראת ספרות השואה אוניברסיטת בר אילן
ר"ג ,תשס"ח )002440307( .2007
רבנים בשואה.
שואה  --תפלות וברכות.
שואה --שירה.
קינות  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
D721שני.רב תשע"ז
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' מחבר .רב  -מורה דרך :לקט משיחות ומכתבי אדמו"ר
מנחם מענדל מליובאוויטש בנושאים :מבצע 'עשה לך רב ' :החשיבות והנחיצות שבזה ; רב אמיתי :
מעלתם ,חשיבותם ותפקידם של רבנים כמורי דרך ; רב מורה הוראה  :מאות נושאים שבהם הרבי מורה
לשאול ולהתייעץ ברב מורה הוראה  /נלקט ונערך על ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט .כפר חב"ד  :איגוד
השלוחים ,תשע"ז) 002445931( .
רבנים.
רבנות.
מנהיגות יהודית.
הוראה (פסק הלכה)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E092מלמ.או תשע"ב
מלמן  ,יוסי מחבר .אוטוביוגרפיה של ריצה  /יוסי מלמן ; עורכת :מיכל שוורץ ; איורים :עמוס בידרמן.
תל-אביב  :ידיעות אחרונות  :ספרי חמד)002440306( .2012 ,
מלמן ,יוסי
רצים למרחקים ארוכים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ריצה למרחקים ארוכים.
ריצה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092פרס(כפי )תשע"ז
כפיר ,אילן מחבר .פרס  :האיש שתמיד היה שם  /אילן כפיר ,דני דור ,משה מילנר ; עורך הספר :דני דור.
פארק תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן ; קרית גת  :קוראים[ ,תשע"ז .]2016
()002445485
פרס ,שמעון.
ראשי ממשלה  --ישראל  --ביוגרפיה.
נשיאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
מדינאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
פוליטיקאים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E113.141נחמ.קר תשע"ג
נחמיאס ,אלי 1948-2016 ,מחבר .שכונת קרית אליעזר  :סיפורה של שכונה בחיפה /אלי נחמיאס ;
בהשתתפות משה גרינשטיין .חיפה  :דוכיפת ; עיריית חיפה ,תשע"ג . (002440717 )2013
אתרים היסטוריים  --שמור ושחזור  --ישראל  --חיפה.
ארכיטקטורה --שמור ושחזור  --ישראל  --חיפה.
קרית אליעזר (חיפה  :שכונה)
חיפה  --היסטוריה.
חיפה  --ביוגרפיה.
חיפה  --מצב חברתי.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E113.211שופ.מג תשע"ז
שופט ,חן -1985 ,מחבר .מגדל הקלפים  :קריסת המרחב הכפרי הערבי של יפו במלחמת  / 1948חן
שופט .תשע"ז )002446036( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
התישבות כפרית  --ישראל  --תל אביב  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יחסי יהודים וערבים  --ישראל  --היסטוריה.1949- -- 1917
מלחמת הקוממיות  --קרבות  --ישראל  --תל אביב.
מלחמת הקוממיות  --ישראל  --תל אביב.
יפו (תל אביב)  --היסטוריה  --המאה ה.20-
יפו (תל אביב ) --מצב אזורים כפריים.
ספרייה :
History

E113.215בן-צ.מע תשע"ה
בן-צבי ,מלכיאל מחבר עורך מלקט .מעשים ומעשיות  :שדות ים  / 1936-2014שמע ,כתב ,ליקט וערך:
מלכיאל בן-צבי ; ליקטה תמונות ,עיצבה וערכה :שונית גל .שדות ים  :קיבוץ שדות-ים.2015 ,
()002435331
שדות ים  --הוי ומנהגים  --היסטוריה.
שדות ים  --מצב חברתי  --היסטוריה.
שדות ים  --היסטוריה.
שדות ים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E114קרו.יר תשע"ז
קרוינקר ,דוד מחבר .ירושלים  :אלוהים נמצא בפרטים הקטנים  :שפת עיצוב רב-תרבותית  /דוד
קרויאנקר ; מפות :ורד שתיל .מושב בן שמן  :המחבר ; כתר. (002445323 )2017 ,
עצוב ארכיטקטוני  --ישראל  --ירושלים.
ארכיטקטורה  --ישראל  --ירושלים.
אמנות יהודית וסמליות  --ישראל  --ירושלים.
אמנות נוצרית וסמליות  --ישראל  --ירושלים.
אמנות אסלאמית וסמליות  --ישראל  --ירושלים.
ירושלים  --היסטוריה.
ספרייה :
Judaica
E153יהו.פו תרע"ז[]1
יהואש .פון ניו יארק ביז רחובות און צוריק  /יהואש[ .ניו יורק]  :היברו פאבלישינג קאמפאני, 1917-
) 1918. (002446004
ישראל  --תאור וסיור.
ספרייה :
Yiddish
E305.906949אבן.אז תשע"ז
אבן ,נעם מחבר .אזרחים חללים  :השינוי בהתייחסות לחללי פעולות איבה לאורך שנות המדינה -
מהלכים בדרך להכרה בהם ולהנצחתם  /נעם אבן ; עריכה :מאיה גז[ .ישראל]  :הוצאת הצוות הדידקטי,
תשע"ז )002445812( .2017
הפגוע באוטובוס אגד ,מעלה עקרבים, 1954.
התקפת מחבלים ,מעלות.1974 ,
נפגעי פעלות איבה  --ישראל.
נפגעי פעלות איבה  --בריטניה.
נפגעי פעלות איבה  --ישראל  --דעת קהל.
נפגעי פעלות איבה  --מעמד חקי וחקים  --ישראל.
נפגעי פעלות איבה  --מעמד חקי וחקים  --בריטניה.
טרוריזם  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
טרוריזם  --מדיניות ממשלתית --בריטניה.
ישראלים  --ישראל  --עמדות.
ספרייה :
Social Sciences

E354.0313ישר.לש תשל"א
.ישראל .גנזך המדינה .לשכת נשיא המדינה  :מבוא לרשימת התיקים (חטיבה ארכיונית מס' / )105
הרשימה נערכה ע"י גד כוכבא .ירושלים  :משרד ראש הממשלה ,גנזך המדינה ,תשל"א .1971
() 002431097
נשיאים  --ישראל  --ארכיונים.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --ארכיונים.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  -- 1967-1948 --ארכיונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E355.0335דקל.תפ תשע"ז
דקל ,אודי מחבר .תפיסת ביטחון לאומי מעודכנת לישראל  /אודי דקל ,עומר עינב[ .תפיסת בטחון לאמי
מעדכנת לישראל] .תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל-אביב[ ,תשע"ז] .2017
()002445390
בטחון לאמי  --ישראל  --היסטוריה.
הגנה אזרחית  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה צבאית.
ישראל .צה"ל  --היסטוריה.
ישראל  --מדיניות צבאית  --היסטוריה.
ישראל  --אמצעי הגנה  --היסטוריה.
ספרייה :
Social Sciences
E355.092בן-גל(כפי) תשע"ז
כפיר ,אילן מחבר .ינוש /אילן כפיר ,דני דור ; עורך הספר :דני דור ; תחקיר :רחל נחושתאי .פארק
תעשיות חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז )002442189( .]2017
בן-גל ,אביגדור, 1936-2016
ישראל .צה"ל .חיל שריון .חטיבה  -- 7היסטוריה.
ישראל .צה"ל  --קצינים  --ביוגרפיה.
אלופים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E362.1סטו.לה תשע"ו
סטולר-ליס ,שחלב 1965-2012 ,מחבר .להיות עם בריא בארצנו  :בריאות הציבור בעלייה הגדולה
( / )1960-1948שחלב סטולר-ליס ז"ל ,שפרה שורץ ,מרדכי שני .באר שבע  :הוצאת הספרים של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,תשע"ו )002436018( .2016
בריאות הצבור  --ישראל  --היסטוריה.
עולים  --בדיקות רפואיות.
בטוח בריאות ממלכתי  --ישראל  --היסטוריה.
נשים ,שרותי בריאות  --ישראל.
נשים  --בריאות והיגינה  --ישראל.
עולים  --בריאות והיגינה.
מדיניות רפואית  --ישראל  --היסטוריה.
קפות חולים  --ישראל  --היסטוריה.
קפות חולים  --ישראל  --הבטים חברתיים.
קפות חולים  --ישראל  --הבטים סוציולוגיים.
רפואה  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה .1967-1948 --
ספרייה :
Social Sciences
E362.293בר-דין.תמ תשע"ו
בר-דין דבדבני ,שרון , 1969-מחבר .תמורות בתפיסת המדיקליזציה בתחום ההתמכרות לסמים בישראל,
דרך כשלון הטיפול במתדון בשנים  / 1948-2000שרון בר-דיין דבדבני[ .תמורות בתפיסת המדיקליזציה
בתחום ההתמכרות לסמים בישראל ,דרך כשלון הטפול במתדון בשנים  .]1948-2000תשע"ו 2016.
) (002445324
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית למדע ,טכנולוגיה וחברה.
התמכרות לסמים  --טפול  --ישראל.
מתמכרים לסמים  --טפול  --ישראל.
טפול במתדון.
ספרייה :
Social Sciences
E369.4אבן.הז תשע"ו
אבן ,נעם מחבר .הזדמנות למנהיגות  :מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות הנוער  /נעם אבן ,רקפת הימן
זהבי ,אבי בורגר ; עריכה מדעית :גיל גרטל ,ניר מיכאלי[ .רמת אפעל]  :מועצת תנועות הנוער ,תשע"ו
)002442000( .2016
תנועות נער  --ישראל  --היסטוריה.
תנועות נער  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מנהיגות חנוכית  --ישראל.
מנהיגות  --למוד והוראה.
ספרייה :
Education

E709.04עפר.טק תשע"ז
עפרת ,גדעון מחבר .טקסטורות  :מילה וספר באמנות הישראלית  /גדעון עפרת .ישראל  :המחבר ,
הaקדמיה הוצאת ספרים ; )002445261( .2017
אמנות ישראלית  --ישראל  --המאה ה.20-
מלים באמנות.
אמנות וספרות  --ישראל.
איור ספרים  --ישראל.
ספרייה :
Judaica
E792במה.עי תשע"ז
הבימה  :עיונים חדשים בתאטרון לאומי  /עורכים :שלי זר-ציון ,דורית ירושלמי ,גד קינר-קיסינגר ; עורך
הספר :יהונתן דיין .תל אביב  :רסלינג)002445540( .2017 ,
הבימה (תיאטרון)
תיאטרון  --ישראל  --היסטוריה.
תיאטרון יהודי  --היסטוריה.
דרמה ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
תיאטרון  --הפקה ובמוי  --ישראל  --היסטוריה.
נשים שחקניות יהודיות  --ישראל
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
E793.31בינ.תנ תשע"ז
בינג-הידקר ,ליאורה מחבר .תנועה לאומית  :על מחול וציונות  /ליאורה בינג-היידקר ; עריכה :אביעד
תאני[ .תנועה לאמית] .תל אביב  :עולם חדש ,תשע"ז . (002439202 )2016
מחול  --ישראל  --היסטוריה.
מחול  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ציונות באמנות  --היסטוריה.
מחול  --השפעות זרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T11סול.יס תרפ"ב
סולוביצ'יק ,מנחם מחבר .יסודות פון דער עלטסטער יידישער קולטור-געשיכטע  /צוזאמענגעשטעלט און
רעדאקטירט דורך מ .סאלאווייטשיק ; באארבעט און איבערזעצט אויף יודיש דורך שמואל אייזענשטאדט.
ווילנע  :ב .א .קלעצקין) 002441470( .1923-1922 ,
תנ"ך  -- --מבואות.
תנ"ך  -- --עתיקות.
תנ"ך  -- --היסטוריה של ארועים תנכיים.
ספרייה :
Yiddish

T11סול.יס תרפ"ו
סולוביצ'יק ,מנחם מחבר .יסודות פון דער עלטסטער יודישער קולטור-געשיכטע  /צוזאמענגעשטעלט און
רעדאקטירט דורך מ .סאלאווייטשיק ; באארבעט און איבערזעצט אויף יודיש דורך שמואל אייזענשטאדט.
ווילנע  :ב .קלעצקין)002446288( .1926 ,
תנ"ך  -- --מבואות.
תנ"ך  -- --עתיקות.
תנ"ך  -- --היסטוריה של ארועים תנכיים.
ספרייה :
Yiddish
T27אבר(מזו) תשע"ז
מזוז-פיצ'ון ,רנה -1971 ,מחבר .חקר טיפוסי הנשים בפירושו של ר' יצחק אברבנאל למקרא  /רינה מזוז
פיצו'ן[ .חקר טפוסי הנשים בפרושו של ר' יצחק אברבנאל למקרא] .תשע"ז . (002446028 )2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למחשבת ישראל.
אברבנאל ,יצחק בן יהודה ..פרוש התורה  --בקרת ופרשנות
נשים בתנ"ך.
ספרייה :
Philosophy
T27שץ.פרו תשס"א
שץ ,אליהו מחבר .פירוש אליהו על ספר / ...אליהו שץ[ .פרוש אליהו על התורה] .חשמונאים  :אליהו
שץ ,תשס"א )002441034( .2001
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
תנ"ך -- .תורה  -- --בקרת ופרשנות.
תנ"ך -- .תורה  -- --כרונולוגיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T27תשע"ו
תנ"ך ..תורה ..תשע"ו ..ירושלים ..חמשה חומשי תורה  :עם מעט צרי  :והוא ילקוט ביאורים והערות,
מדברי ...הראשונים והאחרונים על תרגום אונקלוס ; נוסח תרגום מדויק  /יעקב זאב לב[ .חמשה חמשי
תורה] .ירושלם  :יעקב זאב לב ,תשע"ו)002441603( .
תנ"ך . --תורה -- .ארמית -- .בקרת הנסח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T41תשכ"ג
תנ"ך ..תהלים ..לקוטים ..תשכ"ג ..טנג'ר ..הקדמת תפלת השחר  :כמנהג עיר טאנכיר  /מאת ...אליהו ן'
דריהם בר יששכר[ . Tanger :מוציא לאור לא ידוע] ,תשכ"ג) . (002445411ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

T192נדב(כהן )תשע"ז
כהן ,שלמה בן אהרן .1968 ,נדב ואביהוא  :דעת מרן ...הרב חיים קניבסקי בענין לימוד מעשה נדב
ואביהוא לצד זכות  :משולב עם דברי מוסר ודרכי הקדושה  /המחבר :שלמה בן הרב אהרן כהן[ .מודיעין
עלית]  :שלמה כהן[ ,תשע"ז?])002435702( .
נדב ואביהוא (אישיּויֹות תנכיות)
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278איב.חמ תשע"ה
מיטקס ,קלמן חיים מחבר .כל ספרי המגיד מסקאלקא  /קלמן חיים ב"ר פנחס יוסף מ"מ דמתא דק"ק
סקאלקא Machon Mishnas Rebbi Aaron, . Lakewood NJ :תשע"ה)002422699( .
מיטקס ,קלמן חיים
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ציונות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278אלי.תו תשע"ז
אליהו בן שלמה זלמן ,מוילנה מחבר .תורת אליהו  :פירושי וביאורי  ...רבינו אליהו מוילנא ,על פסוקי
תורה ,נביאים וכתובים  /בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ .ירושלים  :מוסד הרב קוק ,תשע"ז
)002445987( .2017
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278בן-עמי.מצ תשע"ב
בן עמי ,משה בן אהרן מחבר .מצפה מגדים  :על פרשיות התורה בדרך הפרד"ס / ...מאת משה ב"ר אהרן
בן עמי .מהדורה ראשונה ..מעלה אדומים  :משה בן עמי ,תשע"ב) 002445718( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278בר-עמ.יה תשע"ו
בר עמי ,בנציון -1945 ,מחבר .יהי אור  /הרב ...בן-ציון בר-עמ"י ; העורך :הרה"ג עזרא קורח .רחובות :
אות לעולם  -מכון לחקר הלשון והכתב בישראל ,תשע"ו ) 002440756( .2016
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנ"ך -- .תורה  -- --לשון ,סגנון.
גימטריות וראשי תבות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278דהר.עב תשע"ו
דהרי ,יניב מחבר .עב הענן  :לקט דברים הנובעים מהתבוננות בפסוקי התורה ודברי חז"ל סובבים על פי
סדר פרשות התורה ,ונלווה אליו פרוש יטריח עב  :הערות וביאורים  /חיברתיו ...יניב דהרי .אשדוד :
יניב דהרי ,תשע"ו)002446000( .
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278ויס.חש תשע"ו
ויס  ,יצחק צבי בן יואל מחבר .חשק יצחק  :על התורה  :חידושים ופילפולים בסוגיות הש"ס על סדר
הפרשיות ,ונלווה אליו דרושים ופנינים על התורה  ... /יצחק צבי באאמו"ר יואל ווייס[ .ברוקלין?] :
יצחק צבי ווייס ,תשע"ו [)002445715( .]2016
תנ"ך -- .תורה -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278חבה.וי תשע"ד
חבה  ,יוסף בן יחזקאל מחבר .וידבר יוסף  :פנינים וביאורים על פרשיות השבוע ,המועדים ומעגל החיים /
מאתי יוסף חבה .מהדורה חדשה מורחבת ..ירושלים  :צוף ,תשע"ד) 002445706( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T278לזנ.יד תשע"ו
לזנגה ,אברהם יהושע .יד יעקב  :על התורה והמועדים  :רעיונות לפי סדר הפרשיות ומועדים שהושמעו
בהזדמנויות שונות / ...ע"י רב ביהח"ס הרב אברהם יהושע לאזענגא .ירושלים  :לאזענגא[ ,תשע"ו?].
()002445716
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
T447ארמ.אר תשע"ו
ארמוני ,משה חיים .ארמון דויד  :סודות משיר השירים  /חיבר וליקט ...משה חיים ארמוני[ .ארמון דוד].
ירושלים  :עמותת נחלת רחל ,עמותה להפצת פנימיות התורה ,תשע"ו [)002434847( .]2016
תנ"ך -- .שיר השירים  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

CD-3960
מוסיקת נשמה יהודית [הקלטת שמע]  20 :ניגונים ונעימות בביצוע גיורא פיידמן,1971℗ ,1989© .
) 002445954( 1989 ,1975 ,1973
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Klezmer music -- Sound recordings
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של כליזמרים.
ספרייה :
Music Reading Room
)DVD-29(CONCERTS-2016/17
יעלה יעלה [הקלטת וידאו]  :על פיוט ומקאם במוזיקה היהודית בישראל[ .רמת גן]  :אוניברסיטת בר
אילן ,המחלקה למוזיקה) 002446037( ]2017[ ,
יהודים  --מוסיקה.
תפלות .זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Music Reading Room

CD-3966
ביכורים [הקלטת שמע] [בכורים]( .תל אביב)  :האוזן השלישית) 002446106( ]2004[ ,
יהודים  --מוסיקה.
יהודים  --ספרד  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Music Reading Room

CD-3967
ירושלים [הקלטת שמע] (תל אביב)  :מגדה) 002446138( ]2004[ ,
יהודים  --מוסיקה.
יהודים  --ספרד  --זמירות ופיוטים.
ספרייה :
Music Reading Room

C-0159
ריבונו של עולם [הקלטת שמע] [רבונו של עולם [הקלטת שמע]]( .תל אביב)  :ישראל מיוזיק.1990 ,
() 002446198
חזנות.
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה של בתי כנסת.
.Jews -- Music -- Sound recordings
.Cantors (Judaism) -- Sound recordings
.Synagogue music -- Sound recordings
ספרייה :
Music Reading Room

C-160
אנגלמן ,יהושע מלחין .שחר אבקשך [הקלטת שמע]  /מלחני יהושע אנגלמן ; (ניהול מוסיקלי והפקה:
אוריאל קוק) .ירושלים  :י .אנגלמן ,תשמ"ט () 002446200
יהודים  --מוסיקה.
חסידים  --מוסיקה.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-099
זר כוכבים [הקלטת שמע] תל-אביב ) 002446205( .]?-197[ ,CBS :
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

CD-3978
ממעוף העפרוני [הקלטת שמע]  :אוסף הקלטות מקונצרטים חיים[ .ישראל] [ :מ .העפרוני]]2013[ ,
() 002446490
שירים ,עברית  --ישראל.
שירי מקהלה.
ספרייה :
Music Reading Room

REC. ISRAELI-100
זהבי ,דוד מלחין .שלא יגמר לעולם [הקלטת שמע]  :משירי דוד זהבי .רמת גן  :הד ארצי.1977 ,
() 002446501
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

ML 3920 Z87M8
CD-3956-I-II
צור-דחוח ,מיכל -1968 ,מחבר .טיפול במוזיקה על בסיס מיינדפולנס לחולים בדיכאון ברמיסיה  /מאת
מיכל צור-דחוח[ .טפול במוסיקה על בסיס מינדפולנס לחולים בדכאון ברמיסיה] .תשע"ז .2016
() 002445829
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
תרפיה במוסיקה.
דכאון נפשי  --טפול.
קשיבות (פסיכולוגיה)
רגשות וקוגניטיביות.
ספרייה :
Music

M 4 N57F6
נצן ,יהונתן בן שמואל מלחין .ארבע יצירות קאמריות להרכבים שונים  /יהונתן ניצן[ .ארבע יצירות
קמריות להרכבים שונים] .תשס"ח ) 002445814( 2008
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
ספרייה :
Music

M 175.A4 F547B7
 15שירי פסח לאקורדיון  /מעובד ע"י יואל ברנד .תל-אביב  :מרכז לתרבות ולחינוך]1974[ ,
() 002446344
פסח  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music

M 175.A4 T454B7
 10שירי חנכה לאקורדיון  /מעובד ע"י יואל ברנד .תל-אביב  :מרכז לתרבות ולחינוך] ?-197[ ,
() 002446343
חנכה  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music

M 1852 T845 1965
 20שנה לשחרור מחנה המוות ברגן בלזן [ .1965-1945 :עשרים שנה לשחרור מחנה המות ברגן בלזן].
תל אביב  :ועדת התרבות של ארגון שארית הפליטה מאזור הבריטי ברגן-ברגן בישראל ,תשכ"ה .1965
() 002446082
שואה  --שירים ומוסיקה.
ברגן בלזן (גרמניה  :מחנה רכוז)
ספרייה :
Music Reading Room

M 1852 U539S57
אונדזער געזאנג  /געזאמלט און צוזאמענגעשטעלט :בינה שטיינבערג ; אריינפיר :דב סדן ; צייכענונגען:
יאסל בערגנער .תל-אביב  :י .ל .פרץ) 002445881( .1984 ,
שירים ,יידיש.
ספרייה :
Music

M 1810.5 M555G55
מילים :אהוד מנור  :אמנים מאיירים משיריו  /עורכים :יואב גינאי ,עפרה פוקס מנור[ .מלים :אהוד מנור].
תל אביב  :משכל) 002442102( .2006 ,
שירים ,עברית  --ישראל.
ספרייה :
Music

ML 60 C44H3
צ'רני ,יעל מחבר .העיקר זה הקלאסיקה  :מבט עדכני על עולם המוזיקה הקלאסית  /יעל צ'רני ; עריכה -
שולמית דוידוביץ' ; עריכה מקצועית  -אסנת נצר[ .העקר זה הקלסיקה]( .מושב בן שמן)  :מודן.2017 ,
() 002438948
מוסיקה.
מוסיקה ,הערכה (אמנותית)
ספרייה :
Music

ML 134 B55
 .ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל מועצת פועלי חיפה .משה ביק  :רשימה ביבליוגרפית :
(שישים וחמש שנה למלחין  -ליובלו) .חיפה  :המחלקה לתרבות ולחינוך של מועצת פועלי חיפה -
המועדון לספרות ולפולקלור) 002438343( ]1964[ ,
ביק ,משה
מלחינים  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

ML 197 H395H65
הצליל הפוליטי  :על מוזיקה אמנותית עכשווית  /עורך :אורי הולנדר .תל אביב  :רסלינג.2016 ,
() 002439458
מוסיקה  --המאה ה.20-
אונגרד (אסתטיקה)
ספרייה :
Music

ML 348 A92S78
CD-3952-I-II
עואודה ,חנאן -1966 ,מחבר .גיבוש מודל מבני של טקסי הנישואין הערביים המסורתיים בגליל התחתון
על בסיס שירי נשים המושרים לחתן ולכלה  /מאת :חנאן עואודה[ .גבוש מודל מבני של טקסי הנשואין
הערביים המסרתיים בגליל התחתון על בסיס שירי נשים המושרים לחתן ולכלה] .תשע"ו .2016
() 002445817
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --גליל  --הוי ומנהגים.
מוסיקת חתנה.
ספרייה :
Music Reading Room

ML 410 S567Z6
צרי ,צבי מחבר .סיבליוס  :קולה של פינלנד המתעוררת [ :רומן ביוגרפי]  /צבי צרי .בנימינה  :נהר
ספרים ,תשע"ז () 002445215
סיבליוס ,ין
מלחינים  --פינלנד  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Music

ML 3776 M36M5
בונים ,שמואל במאי מאייר .משחק פורים " :פורים שפיל"  /המחיז ,ביים וגם צייר שמואל בונים[ .תל-
אביב]  :סמינר הקיבוצים) 002446042( .2016 ,
פורים  --שירים ומוסיקה.
מחזות זמר  --ישראל.
ספרייה :
Music

ML 3776 Y454 2017
ימי מוסיקה יהודית בבית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי  : 2.3.17-28.2.17קונצרטים ,סדנאות ,יום
עיון  /עורך התוכניה :יובל רבין[ .תל אביב]  :בית התפוצות  -מוזיאון העם היהודי[ ,תשע"ז .]2017
() 002446053
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מלחינים  --ישראל.
חזנים.
ספרייה :
Music

ML 3776 Y454H3 2015
תחנות ותחִנות במוסיקה יהודית  /עורך :אלון שב .חיפה  :אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרוח ,בית
הספר לאמנויות ,החוג למוסיקה ,תשע"ז ) 002446084( .2017
יהודים  --מוסיקה.
ספרייה :
Music

ML 3920 S554C6
שיפריס ,רוני -1972 ,מחבר .תרומתן של 'התמקדות' ו'הסחה' באמצעות האזנה למוזיקה לוויסות רגשי
בבגרות ובזקנה  /מאת :רוני שיפריס[ .תרומתן של 'התמקדות' ו'הסחה' באמצעות האזנה למוסיקה לוסות
רגשי בבגרות ובזקנה] .תשע"ו ) 002445815( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה למוסיקה.
שליטה עצמית.
רגשות וקוגניטיביות.
רוחה נפשית  --הבטים פסיכולוגיים.
תרפיה במוסיקה.
רגשות.
ספרייה :
Music Reading Room

MT 680 B73E84
ברנד ,יואל ,מוסיקאי .תרגילים לאקורדיון  :סולמות ,ארפג'ים ,אקורדים  /יואל ברנד .תל-אביב  :מרכז
לתרבות ולחינוך) 002446345( 1965 ,
ספרייה :
Music

MT 820 G67H34
גורן ,איריס מחבר .הגוף הוא הקול  :העצמת חלקו של הגוף במלאכת השירה .ישראל  :איריס גורן,
) 002441570( .2016
גוף האדם.
זמרה  --למוד והוראה
ספרייה :
Music

