פריטים חדשים – אוקטובר 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

וינטר ,ליאת -1961 ,מחבר .מאפייני שימוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חירשים וכבדי שמיעה
בישראל [משאב אלקטרוני]  /ליאת וינטר[ .מאפיני שמוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חרשים
וכבדי שמיעה בישראל [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז .2017
()002454870
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
התנהגות מידע  --ישראל.
משתמשי אינטרנט  --ישראל  --עמדות.
חרשים  --ישראל  --עמדות.
לקויי שמיעה  --ישראל  --עמדות.
אתרים באינטרנט נגישים למגבלים  --ישראל.
אינטרנט ברפואה.
טלמטיקה רפואית.
בריאות  --משאבי רשתות מחשבים.
שגיא ,אברהם שויצר .פצועי תפילה [משאב אלקטרוני]  :תפילה לאחר "מות האל"  :עיון
פנומנולוגי בספרות העברית  /אבי שגיא[ .פצועי תפלה [משאב אלקטרוני]] .רמת-גן  :אוניברסיטת
בר אילן ; ירושלים  :מכון שלום הרטמן ,תשע"א)002455019( .
עברית ,ספרות מודרנית  --המאה ה -- 20-היסטוריה ובקרת.
ספרות ישראלית  --היסטוריה ובקרת.
"מות האל ",תאולוגיה.
תפלה.
תפלה בספרות.
פנומנולוגיה.
על דעת הקהל [משאב אלקטרוני]  :דת ופוליטיקה בהגות היהודית  :ספר היובל לכבוד אביעזר
רביצקי  /עורכים :בנימין בראון ,מנחם לורברבוים ,אבינועם רוזנק ,ידידיה צ' שטרן .ירושלים :
המכון הישראלי לדמוקרטיה ; מרכז זלמן שזר ,תשע"ב ) 002455020( .2012
רביצקי ,אביעזר.
פילוסופיה יהודית  --מאמרים.
קבלה  --מאמרים.
היסטוריה ישראלית  -- -1789 --מאמרים.
יהדות ופוליטיקה.
בילו ,יורם מחבר .אתנו יותר מתמיד [משאב אלקטרוני]  :הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית  /יורם
בילו ; עריכה :אביטל רגב-שושני .רעננה :האוניברסיטה הפתוחה ,תשע"ז )002455023( .2016
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ'
חב"ד (חסידות)
חב"ד (חסידות)  --ספורי מעשיות.
משיחיות.

שטראוס ,לאו מחבר .הליברליזם ומשבר ההגות היהודית המודרנית [משאב אלקטרוני]  /ליאו
שטראוס ; תרגם :יניב פרקש ; ערך והוסיף מבוא והערות :אהוד לוז .ירושלים  :מוסד ביאליק,
תשע"ב ) 002455024( .2012
מדעי המדינה  --פילוסופיה.
פילוסופיה ודת.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
פילוסופיה מודרנית  --המאה ה.20-
שורץ ,דב בן צבי יונה .הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק [משאב אלקטרוני]  /דב שוורץ.
[הגותו הפילוסופית של הרב סולוביצ'יק [משאב אלקטרוני]] .אלון שבות  :תבונות ,תשס"ד-
תשס"ח) . (002455026
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן משה( ,בוסטון)  --משנתו.
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן משה( ,בוסטון) ..איש ההלכה
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן משה( ,בוסטון ) --השקפה על תפלה.
הלכה  --פילוסופיה.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
תפלה --פילוסופיה.
שהם ,חזקי מחבר .מרדכי רוכב על סוס [משאב אלקטרוני]  :חגיגות פורים בתל-אביב (-1908
 )1936ובנייתה של אומה חדשה  /חזקי שוהם .רמת גן  :אוניברסיטת בר-אילן ,מכון בן-גוריון
לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון ,תשע"ג)002455075( .
עדלאידע  --ישראל  --תל אביב.
פורים  --ישראל --תל אביב.
קרנבלים  --ישראל  --תל אביב.
מנהגים וטקסים  --ישראל.
תרבות --ישראל  --היסטוריה.
תל אביב  --היסטוריה.
דת אזרחית  --ישראל.
יהדות והעולם המודרני.
קרא-איונוב קניאל ,רות מחבר .קדשות וקדושות [משאב אלקטרוני]  :אמהות המשיח במיתוס
היהודי  /רות קרא-איוונוב קניאל ; עורך הספר :דן שביט .מהדורה ראשונה .בני ברק  :הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ד . (002455076 )2014
נשים בתנ"ך.
אמהוֹת בתנ"ך.
משיח בתלמוד.
משיח בזהר.
שכינה בזהר.
משיח  --נצרות.
ברקובסקי ,אנטון מחבר .ערב הסעודית [ 2016משאב אלקטרוני]  :ניתוח גאואסטרטגי  /אנטון
ברקובסקי .חיפה :קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה[ ,תשע"ז] .2017
()002455146
ערב הסעודית  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
ערב הסעודית  --יחסי חוץ.

ערב הסעודית  --מצב חברתי.
ערב הסעודית  --מצב כלכלי.
קדר ,גיורא -1947 ,מחבר .שלב ההחפה במבצעי המוסד לעלייה ב[ 1948-1945 ,משאב אלקטרוני] /
גיורא קדר[ .שלב ההחפה במבצעי המוסד לעליה ב[ 1948-1945 ,משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002455151 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
המוסד לעליה ב.
הבריחה וההעפלה ,אירופה.1948-, 1944
עליה.
העפלה.
ספינות מעפילים.
מרחב ,שחף -1989 ,מחבר .זיכרון קולקטיבי בנאומים פוליטיים [משאב אלקטרוני]  :השואה
בנאומי ראשי ממשלות ישראל  / 2015-1967שחף מרחב[ .זכרון קולקטיבי בנאומים פוליטיים
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455155( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לתקשרת.
זכרון קולקטיבי  --ישראל.
נאומים פוליטיים  --ישראל.
ראשי ממשלה  --ישראל  --יחס לשואה
שואה  --היסטוריוגרפיה.
שואה  --השפעה.
הציונות והשואה.
רחמים ,גיל -1978 ,מחבר .אינטראקציות לא מקומיות כשלב מוקדם בתהליך קיפול החלבון
[משאב אלקטרוני]  /מאת :גיל רחמים[ .אינטראקציות לא מקומיות כשלב מקדם בתהליך קפול
החלבון [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455204( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
קפול חלבונים.
אינטראקציות חלבון-חלבון.
ברקובסקי ,אנטון מחבר .טורקיה המשתנה [משאב אלקטרוני]  :נקודת מבט גאוגרפית  /אנטון
ברקובסקי[ .תורכיה המשתנה [משאב אלקטרוני]] .חיפה  :קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה,
אוניברסיטת חיפה[ ,תשע"ז] . (002455211 )2017
תורכיה  --יחסי חוץ.
תורכיה  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
תורכיה  --מצב חברתי.
תורכיה  --מצב כלכלי.
ברוך ,נטלי -1974 ,מחבר .קולות מזרחיים [משאב אלקטרוני]  :תפיסות אתנו-מעמדיות של
גבריות בסיפורי חיים של גברים מזרחים ממעמד בינוני-גבוה  /נטלי ברוך .רמת גן  :אוניברסיטת
בר אילן ,תשע"ו ) 002455212( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
עדתיות  --ישראל.
עדות המזרח  --ישראל  --מצב חברתי.
מעמד חברתי  --ישראל.
גבריות  --ישראל.
גברים  --ישראל  --ביוגרפיה.

גברים  --ישראל  --מצב חברתי.
גברים  --ישראל  --עמדות.
זקס אור-נוי ,סמדר -1968 ,מחבר .התזמור באופרות מאת פוצ'יני כמעצב דמותן של גיבורותיו
הטראגיות [משאב אלקטרוני]  /סמדר זקס אור-נוי[ .התזמור באופרות מאת פוצ'יני כמעצב דמותן
של גבורותיו הטרגיות [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז 2017.
) (002455227
פוצ'יני ,ג'קומו
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה למוסיקה.
נשים במוסיקה
אופרות  --נתוח והערכה (אמנותית)
גלדי-ויצמן ,בינה מחבר .החינוך לרב-תרבותיות בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה
בישראל [משאב אלקטרוני]  /בינה גלדי וייצמן[ .החנוך לרב תרבותיות בהכשרת מורים במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ח .2008ך
()002455229
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --בית הספר לחנוך.
חנוך רב תרבותי  --ישראל.
מורים  --הכשרה  --ישראל.
נערות וגופן [משאב אלקטרוני]  :מדברות ,נוכחות ,נסתרות  /עורכות :עינת לחובר ,עינת פלד
ומיכל קומם .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז .2017
()002455236
מתבגרות  --ישראל --מצב חברתי.
דמוי גוף בגיל ההתבגרות.
מתבגרות באמצעי התקשרת.
מתבגרות בתרבות פופולרית.
מין (פסיכולוגיה)  --ישראל.
גוף האדם באמצעי התקשרת  --ישראל.
גוף האדם בתרבות פופולרית  --ישראל.
גוף האדם  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מתבגרות  --התנהגות מינית.
פינקו ,איל מחבר .התמודדות הצד הנחות במערכה ימית אסימטרית [משאב אלקטרוני]  :חיל
הים של משמרות המהפכה באיראן כמקרה בוחן  /אייל פינקו .חיפה  :קתדרת חייקין
לגאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה[ ,תשע"ז] )002455239( .2017
איראן .צי
איראן-עיראק ,מלחמה.1988-, 1980
לחמה אסימטרית  --איראן.
אבו ראס ,ח'אלד , 1976-מחבר .שיח מחמד האשם אלבע'דאדי (מ' [ )1415/1995משאב אלקטרוני]
 :אישיותו המיסטית ומשנתו הצופית  /מאת :ח'אלד אבו ראס .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז ) 2017. (002455242
אל בע'דאדי ,מחמד האשם1905-1995 ,
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לערבית.
סופיות (תנועה מיסטית מסלמית)
מיסטיקה --אסלאם.

שורץ ,אילה -1966 ,מחבר .נרטיבים מן ההיסטוריה של יהודי ספרד וביטוייהם במחזאות העברית
בין השנים [ 2010-1847משאב אלקטרוני ] /מאת :איילה שוורץ[ .נרטיבים מן ההיסטוריה של
יהודי ספרד ובטויהם במחזאות העברית בין השנים [ 2010-1847משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002455243 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
יהודים  --ספרד  --היסטוריה  --בספרות.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 19-היסטוריה ובקרת.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 20-היסטוריה ובקרת.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 21-היסטוריה ובקרת.
ספרדים (יהודים יוצאי ספרד) בספרות.
גרוש ספרד ,1492 ,בספרות.
חוצן ,נמרד שלמה -1978 ,מחבר .עקדים נקדים וברדים  -קול קול הקולות [משאב אלקטרוני ] :
הצורה הפרקטלית של קבלת האר"י  /נמרוד שלמה חוצן .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ג
)002455246( .2013
לוריא ,יצחק( ,אר"י)  --בקרת ופרשנות.
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למחשבת ישראל.
קבלה.1660- -- 1500
פרקטלים.
צמצום (קבלה)
שופר בקבלה.
ברק ,ליאור -1977 ,מחבר .בחינת אסטרטגיות השקעה על-סמך מידע הגלום במפת הפוזיציות
הפתוחות של אופציות מעו"ף [משאב אלקטרוני ] /ליאור ברק .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן,
תשע"ז )002455247( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
הבורסה לנירות ערך בתל אביב.
אופציות (כספיות)  --ישראל.
השקעות הון  --ישראל  --קבלת החלטות.
נהול השקעות  --ישראל.
שוק ההון  --ישראל.
תשואה להון  --ישראל.

אופיר ,נירית -1975 ,מחבר .תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה במבט השוואתי בעידן שלטונם
של בשאר אלאסד ,המלך עבדאללה השני ,והמלך מחמד השישי בין השנים[ 2016-1999 :משאב
אלקטרוני]  /מאת נירית אופיר[ .תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה במבט השואתי בעדן שלטונם
של בשאר אלאסד ,המלך עבדאללה השני ,והמלך מחמד הששי בין השנים[ 2016-1999 :משאב
אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455255( .2017
אסד ,בשאר-1965 ,
מחמד  VI,מלך מרוקו, 1963-
עבדאללה  II,מלך ירדן-1962 ,
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
ליברליזם  --סוריה.
ליברליזם  --ירדן.
ליברליזם  --מרוקו.
דמוקרטיזציה  --סוריה.
דמוקרטיזציה  --ירדן.
דמוקרטיזציה  --מרוקו.
מנהיגות פוליטית  --סוריה.
מנהיגות פוליטית --ירדן.
מנהיגות פוליטית  --מרוקו.
דת ומדינה  --סוריה.
דת ומדינה  --ירדן.
דת ומדינה  --מרוקו.
סולומון ,אבינעם- 1979 ,מחבר .מחשבות על פרידה מהורים ,זמינות מחשבות על מוות ונטילת
סיכונים בקרב מתבגרים [משאב אלקטרוני]  :תפקידם הממתן של רמת הספרציה-
אינדיבידואציה ,סגנון ההתקשרות והמשמעות בחיים  /אבינועם (אבי) סולומון[ .מחשבות על
פרדה מהורים ,זמינות מחשבות על מות ונטילת סכונים בקרב מתבגרים [משאב אלקטרוני]] .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455264( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
פרוד (פסיכולוגיה)
הפרדה-אינדיבידואציה.
פחד ממות.
מות  --הבטים פסיכולוגיים.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.
התקשרות (פסיכולוגיה )בגיל ההתבגרות.
משמעות (פסיכולוגיה)
ישורין ,הלן , 1982-מחבר .פעילות בנק הטמפלרים בארץ-ישראל[ 1939-1924 ,משאב אלקטרוני] /
הלן ישורין .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455267( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
בנק הטמפלרים.
טמפלרים  --ישראל  --היסטוריה.
בנקים ובנקאות  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה .1948--- 1917

פרדמן ,רועי -1985 ,מחבר .הקשר בין שביעות רצון בקשר הזוגי והפחד מפני התקדמות המחלה
בקרב אנשים המתמודדים עם אירוע לב ובני זוגם [משאב אלקטרוני]  /רועי פרדמן[ .הקשר בין
שביעות רצון בקשר הזוגי והפחד מפני התקדמות המחלה בקרב אנשים המתמודדים עם ארוע לב
ובני זוגם [משאב אלקטרוני ]].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455268( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שביעות רצון.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
לב  --מחלות  --הבטים פסיכולוגיים.
לב  --מחלות  --חולים  --פסיכולוגיה.
לב  --מחלות  --חולים  --יחסים במשפחה.
פחד ממות.
גוברין ,דוד מחבר .המסע אל האביב הערבי [משאב אלקטרוני]  :שורשיה הרעיוניים של הטלטלה
המזרח תיכונית בהגותם של ליברלים ערבים  /דוד גוברין .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס -האוניברסיטה העברית ,תשע"ו )002455340( .2016
האביב הערבי-2010 ,
תנועות מחאה  --המזרח התיכון.
המזרח התיכון  --פוליטיקה וממשל  --המאה ה.21-
דמוקרטיה  --ארצות ערב.
ליברליזם  --ארצות ערב.
מהפכות  --ארצות ערב.
צל ,נעמה מחבר .הם דיברו בלשונם [משאב אלקטרוני ] :הפואטיקה של יהושע קנז  /נעמה צאל ;
עורכת הספר :מיכל בן-נפתלי[ .הם דברו בלשונם [משאב אלקטרוני]] .מהדורה ראשונה ..ירושלים
 :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ו )002455342( .2016
קנז ,יהושע  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרת מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
אחר (פילוסופיה )בספרות.
גורדינסקי ,נטליה -1979 ,מחבר .בשלושה נופים [משאב אלקטרוני]  :יצירתה המוקדמת של לאה
גולדברג  /נטשה גורדינסקי .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס -
האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ו ]. (002455344 )2016
גולדברג ,לאה  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרת מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,ספרות מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,שירה מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
הנשמע קולם? [משאב אלקטרוני]  :עדויות מוקדמות של ילדים ניצולי שואה  :קובץ מאמרים
ומקורות  /עורך :בעז כהן ; עריכה לשונית :זהבה כנען .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס  -האוניברסיטה העברית[ ,תשע"ו )002455345( .]2016
ילדים בשואה  --ביוגרפיה.
ילדים בשואה  --מקורות.
שואה  --ספורים אישיים.
שואה  --היסטוריוגרפיה.
נצולי שואה  --ביוגרפיה.
נצולי שואה  --היסטוריוגרפיה.

גוברין ,יוסף מחבר .רישומים משליחותי כשגריר ישראל [משאב אלקטרוני]  :באוסטריה ,סלובניה
וסלובקיה אוגוסט  - 1993דצמבר 1995 /יוסף גוברין[ .רשומים משליחותי כשגריר ישראל [משאב
אלקטרוני]] .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה
העברית ,תשע"ו . (002455346 )2016
גוברין ,יוסף.
דיפלומטים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ישראל  --יחסי חוץ  --אוסטריה.
אוסטריה  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל  --יחסי חוץ  --סלובניה.
סלובניה  --יחסי חוץ  --ישראל.
ישראל  --יחסי חוץ  --סלובקיה.
סלובקיה  --יחסי חוץ  --ישראל.
שו ,ג'ורג 'ברנרד מחבר .פיגמליון [משאב אלקטרוני]  :רומנס בחמש מערכות  /ברנרד שאו ;
תרגמה מאנגלית הוסיפה מבוא ופירושים :דבורה גילולה .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס האוניברסיטה העברית ,תשע"ז )002455348( .2016
אנגלית ,דרמה  --תרגומים לעברית.
פסקל ,בלז 1623-1662 ,מחבר .מחשבות [משאב אלקטרוני]  /בלז פסקל ; תרגום :רמה איילון ;
עריכה מדעית :ד"ר ז'ואל הנסל ; הערות :רמה איילון וד"ר ז'ואל הנסל .ירושלים  :הוצאת ספרים
ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשע"ז )002455351( .2016
פסקל ,בלז -- 1623-1662 ,בקרת ופרשנות
הכנסיה הקתולית  --ספרות אפולוגטית  --המאה ה.17-
אפולוגטיקה  --חבורים קדומים.
אפולוגטיקה  --המאה ה.17-
בלנקובסקי ,יובל מחבר .חטא לשם שמים [משאב אלקטרוני' ] :עבירה לשמה' בעולמם של חכמים
 /יובל בלנקובסקי .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,תשע"ז . 2017
) (002455353
נחמן בר יצחק ,אמורא
תלמוד בבלי  -- --בקרת ופרשנות.
חטא  --יהדות.
אלקים  --עבודה ואהבה.
חסידות.
חינוך וצדק חברתי בישראל [משאב אלקטרוני]  :על שוויון הזדמנויות בחינוך  /עורכים :שמואל
שי ,נעמיקה ציון[ .חנוך וצדק חברתי בישראל [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :המרכז לצדק חברתי
ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ,תשס"ד ) 002455428( .2003
צדק חברתי  --ישראל.
שויון בחנוך  --ישראל.
חנוך ומדינה  --ישראל.

זמסקי ,אליעזר -1942 ,מחבר .תהליכים ומנגנונים בעולם הצמחים [משאב אלקטרוני]  /אלי
זמסקי .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשע"ז )002455436( .2017
צמחים ,פיסיולוגיה.
בוטניקה.
אבו רביעה-קוידר ,סראב מחבר .זהות מעמדית בהתהוות [משאב אלקטרוני]  :פרופסיונליות
פלסטיניות בנגב  /סראב אבורביעה-קווידר .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,תשע"ז
) 002455439( .2017
נשים ערביות פלשתינאיות  --תעסוקה  --ישראל  --נגב.
נשים ערביות פלשתינאיות --ישראל  --נגב  --מצב כלכלי.
הכונה מקצועית.
נשים בדויות  --ישראל  --נגב --מצב כלכלי.
נשים בדויות  --תעסוקה  --ישראל  --נגב.
שמואלי ,עמיר מחבר .קורס בסיסי בכלכלת בריאות למקצועות הרפואה [משאב אלקטרוני] /
עמיר שמואלי .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס  -האוניברסיטה העברית ,תשע"ז .2017
()002455441
בריאות הצבור  --הבטים כלכליים.
כלכלה רפואית.
סרונטס ,מיגל דה 1547-1616 ,מחבר .מערכונים [משאב אלקטרוני]  /מאת מיגל דה סרוונטס
סאאוודרה ; תרגם מספרדית  -מנחם ארגוב ; עריכה מדעית  -פרופ' רות פיין[ [ .משאב
אלקטרוני]] .ירושלים  :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז .2017
()002455443
סרונטס ,מיגל דה1547-1616 ,
ספרדית ,דרמה (קומדיה)  --תרגומים לעברית.
ספרד  --היסטוריה  --המאה ה.16-
ריכנטל ,אלי מחבר .גנרלים יהודים בצבא האוסטרו-הונגרי וגורלם בימי הנאצים [משאב
אלקטרוני]  /אלי ריכנטל .תל-אביב  :דקל)002455464( ]2016[ ,
יהודים  --אוסטריה  --היסטוריה.
יהודים  --הונגריה --היסטוריה.
יהודים  --אוסטריה  --ביוגרפיה.
יהודים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
גנרלים יהודיים  --אוסטריה  --ביוגרפיה
גנרלים יהודיים  --הונגריה --ביוגרפיה
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,אוסטריה  --ספורים אישיים יהודיים.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,הונגריה  --ספורים אישיים יהודיים.
חילים יהודיים  --אוסטריה  --ביוגרפיה.
חילים יהודיים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,השתתפות יהודים  --אוסטריה.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,השתתפות יהודים  --הונגריה.
שואה  --אוסטריה  --ספורים אישיים.
שואה  --הונגריה  --ספורים אישיים.

הביטחון והמשק הלאומי בישראל [משאב אלקטרוני]  :אתגרים ומענים במדיניות ייצור הביטחון
/אמרי טוב ,עורך ; רם ארז ,עיבוד ועריכה[ .הבטחון והמשק הלאמי בישראל [משאב אלקטרוני]].
תל אביב  :מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים)002455588( .2002 ,
בטחון לאמי  --הבטים כלכליים  --ישראל.
תעשיות בטחוניות  --הבטים כלכליים  --ישראל.
יעדים והמלצות לממשלת ישראל ה[ 34-משאב אלקטרוני ] /חוקרי מרכז טאוב ; הקדמה :ד"ר
נעם גרובר .ירושלים  :מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,תשע"ה .2015
()002455619
ישראל  --פוליטיקה וממשל.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --קבלת החלטות.
ישראל  --מדיניות חברתית  --דעת קהל.
אביב ,ענת מחבר .חיים משאריות [משאב אלקטרוני ] :ללא מעמד אזרחי -ללא טיפול רפואי :
תמונת מצב על חסרי מעמד אזרחי ,החיים עם HIV/איידס  :דו"ח המרפאה הפתוחה של רופאים
לזכויות האדם  /כתיבה :ענת אביב ; תחקיר :ענת אביב ,נועה קאופמן ; עריכה לשונית :אראלה
הדר ,ענת אביב .תל אביב  :רופאים לזכויות אדם)002455639( .2006 ,
אידס (מחלה)  --חולים  --טפול  --ישראל.
זכיות האדם  --ישראל.
זרים לא חקיים  --בריאות והיגינה  --ישראל.
אילוז ,שירה מחבר .תכנית הלימודים בספרות לחינוך הממלכתי-דתי [משאב אלקטרוני]  :עמדות
מורים  :דו"ח מחקר  /שירה אילוז ,אריאל לוין ואיתי וייס[ .תכנית הלמודים בספרות לחנוך
הממלכתי-דתי [משאב אלקטרוני]][ .רמת גן ] :בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז
)002455643( .2017
מורים לספרות  --ישראל  --עמדות.
ספרות  --למוד והוראה (חטיבת בינים)
ספרות  --למוד והוראה (תיכוני)
החנוך הממלכתי דתי  --תכניות למודים.
חנוך  --תכניות למודים  --ישראל.
בשי ,שרי מחבר .להגביל תנועה ,לפצל עם [משאב אלקטרוני]  :ניתוח משפטי של מדיניות הבידול
בין עזה לגדה המערבית  /נכתב על ידי שרי בשי ואיתן דיאמונד .תל אביב-יפו :גישה[ ,תשע"ה]
)002455649( .2015
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
הסכסוך הערבי-ישראלי  -- -1993 --הבטים חברתיים.
הסכסוך הערבי-ישראלי  -- -1993 --השפעה
יהודה ,ושומרון  --מדיניות ממשלתית.
חפש התנועה  --ישראל  --יהודה ושומרון.
ערבים פלשתינאים  --זכיות האזרח  --ישראל  --יהודה ושומרון.
משלם ,אילן מחבר .ניהול משאבי אנוש [משאב אלקטרוני]  :הגישה האסטרטגית  /אילן משולם,
יצחק הרפז[ .נהול משאבי אנוש [משאב אלקטרוני]][ .חיפה]  :הוצאת הספרים של אוניברסיטת
חיפה ; ידיעות אחרונות  :ספרי חמד .]2015[ ,תל אביב )002455650( :

נהול חבר עובדים.
תכנון אסטרטגי.
פרידלין ,אבנר -1977 ,מחבר .תרומת יכולות הקשב המשותף לקידום ופיתוח מיומנות שיח של
ילדים עם אוטיזם בעלי וורבאליות מינימאלית [משאב אלקטרוני]  /אבנר פרידלין[ .תרומת
יכולות הקשב המשתף לקדום ופתוח מימנות שיח של ילדים עם אוטיזם בעלי ורבליות מינימלית
[משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455691( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
קשב משתף.
מימניות תקשרת
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
תכניות התערבות.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים  --לשון.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
אוטיזם --הבטים פסיכולוגיים.
דו-שיח  --הבטים פסיכולוגיים.
חורי ,נעמה -1988 ,מחבר .הפרעות אכילה סמויות והעצמי [משאב אלקטרוני]  /נעמה חורי .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז ) 2017. (002455694
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הפרעות אכילה אצל נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה --הבטים פסיכולוגיים.
בולימיה  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה  --חולים  --פסיכולוגיה.
בולימיה  --חולים  --פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של העצמי.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מודעות פסיכולוגית.
הערכה עצמית.
ויסמן ,עדי -1989 ,מחבר .תפקיד אלמנטים אינטרוניים בבקרת הביטוי של נשאי  MHXב-
Arabidopsis thalianaו[ -Arabidopsis halleriמשאב אלקטרוני]  /עדי ויסמן[ .תפקיד
אלמנטים אינטרוניים בבקרת הבטוי של נשאי  MHXב -Arabidopsis thalianaו -Arabidopsis
[ halleriמשאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455697( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
תודרנית לבנה  --מחקר.
גנים (ג בסגול ) --מחקר.
גנטיקה של צמחים.
שממה ,הודיה -1991 ,מחבר .השפעת תרכובת הטלור  SASעל מניעת נזק תפקודי לכבד במחלת
כבד דלקתית המושרית ע"י המיטוגן[  Concanavalin Aמשאב אלקטרוני]  :מעורבות התרכובת
במניעת הנדידה של תאי TH1לכבד  /הודיה שממה[ .השפעת תרכבת הטלור  SASעל מניעת נזק
תפקודי לכבד במחלת כבד דלקתית המשרית ע"י המיטוגן[  Concanavalin Aמשאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455708( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
כבד  --מחלות  --טפול.

תרכובות טלוריום.
מיטוגנים.
נדידת תאים.
גואטה ,אוריה , 1987-מחבר .פגיעה מינית בילדות בגברים והשלכותיה הנרחבות [משאב
אלקטרוני]  :הקשר בין מאפייני הפגיעה ,תגובת הסביבה לחשיפה ,תפיסת המיניות וקשיים
בוויסות הרגשי  /אוריה גואטה .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455714( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
מבגרים נפגעי התעללות מינית בילדות  --פסיכולוגיה.
גברים נפגעי התעללות  --פסיכולוגיה.
קרבנות התעללות מינית  --פסיכולוגיה.
התעללות מינית בילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רגשות וקוגניטיביות.
מין (פסיכולוגיה)
לוי-פלדמן ,אירית 1963 ,נובמבר -מחבר .מגדור הכסף [משאב אלקטרוני]  :משמעויות
פסיכולוגיות של כסף עבור גברים ונשים  /מאת :אירית לוי-פלדמן .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 002455720( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
כסף  --הבטים פסיכולוגיים.
גברים  --עמדות.
נשים  --עמדות.
טיפולוגיה (פסיכולוגיה)
ברנשטין ,מורן- 1988 ,מחבר .אפיונים של משחק באובייקטים ,משחק חברתי ומשחק חברתי-
דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה ,בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית,
חומרת הלקות החברתית ,גיל ו[ -IQמשאב אלקטרוני]  /מורן ברנשטיין[ .אפיונים של משחק
באוביקטים ,משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד
גבה ,בזקה לחמרת הלקות האוטיסטית ,חמרת הלקות החברתית ,גיל ו[ -IQמשאב אלקטרוני]].
רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455723( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הערכת משחק (פסיכולוגיה של ילדים)
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
משחק סימבולי.
משחק  --הבטים חברתיים.
משחק  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים בגיל הגן  --הערכה.
ילדים בגיל הגן  --מצב חברתי.
ילדים בגיל הגן  --פסיכולוגיה.
ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית  --מצב חברתי.
ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית  --פסיכולוגיה.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים.

רמיאל ,חמי -1973 ,מחבר .חזיונות טכנו-חינוכיים והסטרטאפיזציה של החינוך [משאב
אלקטרוני]  :אתנוגרפיה של חממת יזמות טכנולוגית לחינוך / ) (EdTechמאת :חמי רמיאל.
[חזיונות טכנו-חנוכיים והסטרטאפיזציה של החנוך [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר
אילן ,תשע"ז ) 002455732( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית למדע,
טכנולוגיה וחברה.
המרכז לטכנולוגיה חנוכית.
אתנולוגיה.
יזמּות  --ישראל.
טכנולוגיה חנוכית  --ישראל.
תכנון חנוכי  --ישראל.
חנוך ,חדושים  --ישראל.
חדושים טכנולוגיים  --ישראל  --נהול.
מוצרים חדשים  --ישראל  --נהול.
פוסטמודרניזם וחנוך  --ישראל.
חממות עסקיות  --ישראל.
אחדות ,לאה מחבר .על המוחלט והיחסי בהגדרת קו העוני [משאב אלקטרוני]  /לאה אחדות[ .על
המחלט והיחסי בהגדרת קו העני [משאב אלקטרוני]] .ירושלים  :התוכנית לכלכלה וחברה במכון
ון ליר בירושלים ,תשס"ז . (002455735 )2007
עני  --מדידה.
עני  --ישראל  --מדידה.
אחדות ,נטע מחבר .התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה [משאב אלקטרוני]  :קובץ
מאמרים  /נטע אחדות ,מיכל סופר ,סיגל שלח[ .התכנית לשלוב הורים יחידים בשוק העבודה
[משאב אלקטרוני]][ .ירושלים]  :מינהל מחקר וכלכלה ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
)002455738( .2007
אמהות חד-הוריות  --תעסוקה  --ישראל.
הורים יחידים  --תעסוקה  --ישראל.
שוק עבודה  --ישראל.
בארי ,אתי מחבר .עכו כמרחב משותף  -קבלת החלטות מקומיות [משאב אלקטרוני]  :שיתוף
תושבים במרחב המוניציפאלי  :דו"ח מסכם למחקר  /אתי בארי ומנצור סעד[ .עכו כמרחב משתף
 קבלת החלטות מקומיות [משאב אלקטרוני[ ]].הרצליה]  :קרן פרידריך אברט בישראל ; המרכזהיהודי-ערבי ,אוניברסיטת חיפה]. 2014[ ,חיפה )002455742( :
שלטון מקומי  --ישראל  --עכו  --קבלת החלטות.
שלטון מקומי  --ישראל  --עכו  --השתתפות תושבים.
עכו.
מרון ,אסא מחבר .שיח ה(אנטי)-הפרטה [משאב אלקטרוני]  :המדינה או ארגונים חוץ-
ממשלתיים ? /אסא מרון[ .ירושלים]  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,מרכז גוטמן לסקרים,
[תשע"ג] . (002455744 )2013
הפרטה  --ישראל.
שרותים חברתיים  --ישראל.
דעת קהל  --ישראל.
הפרטה  --הבטים חברתיים  --ישראל.

מקּור חוץ  --ישראל.
גרינפילד-גילת ,יהודה מחבר .סוגיית הפליטים הפלסטינים והאינטרס הישראלי [משאב
אלקטרוני]  /יהודה גרינפילד-גילת[ .סוגית הפליטים הפלשתינאים והאינטרס הישראלי [משאב
אלקטרוני]] .תל אביב  :המכון למחקרי ביטחון לאומי ,אוניברסיטת תל אביב[ ,תשע"ז] .2017
()002455747
הסכסוך הערבי-ישראלי.
פליטים ערבים פלשתינאים  --ישראל.
פליטים ערבים פלשתינאים  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
פליטים ערבים פלשתינאים  --מעמד חקי וחקים.
פליטים ערבים פלשתינאים  --שקום.
דעדוש-סטפן ,נצן -1988 ,מחבר .הקשר שבין יכולת שפתית לבין ציון 'ניטור מציאות' בקרב בני
נוער בסיכון [משאב אלקטרוני]  /ניצן דעדוש-סטפן[ .הקשר שבין יכלת שפתית לבין ציון 'נטור
מציאות' בקרב בני נער בסכון [משאב אלקטרוני]] .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . 2017
) (002455750
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
נער בעיתי  --לשון.
זכרון ארועי.
זכרון אוטוביוגרפי.
אמינות.
שפוט.
אמת ושקר  --הבטים חברתיים.
חקר השיח  --הבטים פסיכולוגיים.
גלאור-גולדגרט ,צבי -1939 ,מחבר .תהליכי הדה-קואופרטיביזציה בקואופרטיבים מרכזיים
בישראל [משאב אלקטרוני]  :המקרים של 'תנובה' ושל 'המשביר המרכזי'  /מאת :צבי גלאור
גולדגרט .רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז )002455755( .2016
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.
תנובה (חברה)
המשביר המרכזי.
קואופרציה  --ישראל.
קואופרטיבים  --ישראל.
קואופרטיבים צרכניים  --ישראל.
חקלאות שתופית  --ישראל.
אברמוביץ ,שלמה -1983 ,מחבר" .ישיבות נקים בכל מקום" [משאב אלקטרוני]  :תהליכים
ותמורות בציונות הדתית לאור הקמת ישיבות ההסדר  / 1953-1985מאת :שלמה אברמוביץ .רמת
גן  :אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ז . (002455758 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
ישיבת כרם ביבנה (כרם ביבנה)
ישיבת שעלבים (שעלבים)
ישיבת הכתל (ירושלים)
ישיבת הר עציון (אלון שבות)
ישיבות הסדר  --היסטוריה.
ציונות דתית  --ישראל  --היסטוריה.
ציונים דתיים  --ישראל.

חילים דתיים  --ישראל.
צבא ,שרות חובה  --ישראל.
ישראל .צה"ל  --הבטים פוליטיים.
סואעד ,רנדא -1984 ,מחבר .טראומת מלחמת האזרחים בלבנון בשלושה רומנים של הדא ברכאת
[משאב אלקטרוני] ' :אבן הצחוק'' ,החורש במים' ו'חסידי האהבה'  /רנדא סואעד[ .טראומת
מלחמת האזרחים בלבנון בשלשה רומנים של הדא ברכאת [משאב אלקטרוני]] .רמת גן :
אוניברסיטת בר אילן ,תשע"ו ) 002455759( .2016
ברכאת ,הודא  --בקרת ופרשנות
ברכאת ,הודא ..אבן הצחוק
ברכאת ,הודא ..החורש במים
ברכאת ,הודא ..חסידי האהבה
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני --המחלקה לערבית.
זהות מגדרית בספרות.
ספרות  --נשים סופרות  --היסטוריה ובקרת.
נשים סופרות ערביות  --לבנון.
נשים ערביות  --לבנון
לבנון  --היסטוריה  ,1990-1975 --מלחמת האזרחים  --בספרות.
26-01הוכ.חש תשע"ז
הוכמן ,מיכאל מחבר .חשבון אינפיניטסימלי  /מיכאל הוכמן ; עם יונתן הראל ,איתי וייס ואופק
שילון .מהדורה שלישית ..ירושלים  :אקדמון ,תשע"ז )002455226( .2016
חשבון אינפיניטסימלי  --למוד והוראה (גבה)
חשבון אינטגרלי  --למוד והוראה (גבה)
ספרייה :
Math. & Computer Sci.

A671.2הכה.מח תשע"ה
הכהן ,צדוק בן יעקב ,מלובלין מחבר .מחשבות חרוץ  : /מערכות ...העוסקות בעיקר בזמני ומועדי
השנה  / ...רבינו צדוק הכהן מלובלין ...ירושלים  :יריד החסידות[ ,תשע"ה]) 002455108( .
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
לובלין (חסידות  :רבי צדוק ) --ספרות עיונית.
מועדים במחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

4טיף.או תשכ"א
טיף ,משה. 1904-1966 ,אויסדערווילטס  :לידער ,פאעמעס ,באלאדעס  /מוישע טייף .מאסקווע :
סאוועטסקי פיסאטעל )002455018( .1965 ,ספרייה :
Yiddish

4טמפ.שד תשכ"ב
טמפל ,מנדל .די שדים-אזיערע  :און אנדערע דערציילונגען / .מענדעל טעמפעל ; רעדאקטאר :ש.
בעליס ; הילע און אילוסטרציעס :ר .כוואלעס . Warszawa :יידיש בוך , 1962. (002455025
)ספרייה :
Yiddish

4לוק.מי תשל"ה
לוקיץ ',משה .מיט שטילן קול  :לידער  /משה לאקיעטש .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ה . 1975
) (002454997ספרייה :
Yiddish
4שטר.אי תש"ה
שטרן ,שלום , 1907-1990.אינדערפרי  /שלום שטערן .מאנטרעאל  :קאנאדער וואכנבלאט,
. (002455117 )1945.ספרייה :
Yiddish

150.195בול.מק תשע"ה
בולס ,כריסטופר מחבר .המקראה של כריסטופר בולאס  /כריסטופר בולאס ; תרגום מאנגלית:
דפנה רוזנבליט ; הקדמה ועריכה מדעית :איתמר לוי[ .המקראה של כריסטופר בולס][ .תל אביב ]
:תולעת ספרים[ ,תשע"ה] ) 002453273( .2015
פסיכואנליזה.
תת-הכרה.
ספרייה :
Psychology

155.25מיש.מב תשע"ו
מישל ,וולטר מחבר .מבחן המרשמלו  :מיומנות השליטה העצמית הבסיס להצלחה בחיים  /וולטר
מישל ; מאנגלית :גיא הרלינג ; עריכת התרגום :הלית ינאי-לויזון .תל אביב  :מטר ,תשע"ו .2016
()002453259
שליטה עצמית.
שליטה עצמית אצל ילדים.
ספרייה :
Social Sciences

155.412דן.פרו תשע"ז
דן ,ויני מחבר .הפרופיל הסנסורי  / Winnie Dun ; 2תרגום ,עיצוב ועריכה :ענבל מילוא ; תרגום
שאלונים :אביבה יוכמן ,תמי בר-שליטא ,עינת גל ,עדי פרויד-עזריה ,חגית הולנדר .מהדורה
שנייה ..ירושלים  :סייקטק)002454113( .]2017[ ,
חושים ותחושה אצל ילדים  --הערכה.
ספרייה :
Permanent Loan
155.5סול.מח תשע"ז
סולומון ,אבינעם -1979 ,מחבר .מחשבות על פרידה מהורים ,זמינות מחשבות על מוות ונטילת
סיכונים בקרב מתבגרים  :תפקידם הממתן של רמת הספרציה-אינדיבידואציה ,סגנון ההתקשרות
והמשמעות בחיים  /אבינועם (אבי) סולומון[ .מחשבות על פרדה מהורים ,זמינות מחשבות על מות
ונטילת סכונים בקרב מתבגרים] .תשע"ז ) 2017. (002454715
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לעבודה סוציאלית.
מתבגרים  --יחסים במשפחה.
פרוד (פסיכולוגיה)
הפרדה-אינדיבידואציה.
פחד ממות.
מות  --הבטים פסיכולוגיים.
נטילת סכונים (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות.

התקשרות (פסיכולוגיה )בגיל ההתבגרות.
משמעות (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Social Sciences
155.93סול.לה תשע"ז
סולן ,רוני מחבר .להיפרד בשלום  :תהליכי פרידה מכוננים מילדות ולאורך החיים  /רוני סולן,
שולה מודן ; עריכה :אורלי דורון ,ענת שפירא[ .להפרד בשלום] .מושב בן-שמן  :מודן.]2017[ ,
() 002453270
פרוד (פסיכולוגיה)
פרוד (פסיכולוגיה) אצל ילדים.
ספרייה :
Psychology

158.1דקו.גר תשע"ז
דקוורת ,אנג'לה מחבר .גריט  :להט  +התמדה  +נחישות = הצלחה  /אנג'לה דאקוורת ;
מאנגלית :עפר קובר .תל-אביב  :מטר ,תשע"ז )002453769( .2017
הצלחה.
התמדה.
עמידה על דעת.
צפיה (פסיכולוגיה)
התמדה (אתיקה)
ספרייה :
Information Science

193ניצ(מכט) תשע"ז
מכטר ,איתן מחבר .ניטשה והאסתטי :מעשה היצירה ב"מדע העליז"  /איתן מכטר ; עורכת
הספר :נורית קרשון[ .ניצשה והאסתטי] .חולון  :רסלינג)002455142( .2017 ,
ניצשה ,פרידריך  --בקרת ופרשנות.
ניצשה ,פרידריך ..המדע העליז
ספרייה :
Philosophy

297.4בע'ד(אבו) תשע"ז
אבו ראס ,ח'אלד -1976 ,מחבר .שיח מחמד האשם אלבע'דאדי (מ'  : )1415/1995אישיותו
המיסטית ומשנתו הצופית  /מאת :ח'אלד אבו ראס .תשע"ז )002454774( .2017
אל בע'דאדי ,מחמד האשם1905-1995 ,
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לערבית.
סופיות (תנועה מיסטית מסלמית)
מיסטיקה  --אסלאם.
ספרייה :
Arabic
332.024קיו.לפ תשס"ו
קיוסקי ,רוברט ט מחבר .לפרוש צעיר ,לפרוש עשיר  :כיצד להתעשר במהירות ולהישאר עשיר
לנצח!  /מאת רוברט ט .קיוסאקי עם שרון ל .לכטר ; מאנגלית :ברוך קורות[ .לפרש צעיר ,לפרש
עשיר ].הדפסה יב .תל אביב  :מטר תשס"ו )002442081( .2006
נהול כספים אישי.
בטחון פיננסי.

הכנסות לאחר פרישה מעבודה.
עֹשר.
ספרייה :
Economics
332.4לוי.מג תשע"ז
לוי-פלדמן ,אירית 1963 ,נובמבר -מחבר .מגדור הכסף  :משמעויות פסיכולוגיות של כסף עבור
גברים ונשים  /מאת :אירית לוי-פלדמן .תשע"ז ) 002455343( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
כסף  --הבטים פסיכולוגיים.
גברים  --עמדות.
נשים  --עמדות.
טיפולוגיה (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Social Sciences

361.2בור.אי תשע"ב
בורנסטין ,דיויד מחבר .איך משנים את העולם  :יזמים חברתיים וכוחם של רעיונות חדשים /
דיוויד בורנסטין ; עורך המהדורה העברית :ניר צוק ; תרגום ועריכה :ענבל שגיב ,עינת איינשטיין
ודפנה רוזנבלוט ;פתח דבר מאת דב לאוטמן[ .תל אביב]  :מסדה ,תשע"ב )002455215( .2012
יזמּות חברתית.
שנוי חברתי.
פעילות חברתית  --ארועים.
שרותים חברתיים  --ארועים.
מתקנים חברתיים  --ארועים
ספרייה :
Social Sciences

362.76גוא.פג תשע"ז
גואטה ,אוריה -1987 ,מחבר .פגיעה מינית בילדות בגברים והשלכותיה הנרחבות  :הקשר בין
מאפייני הפגיעה ,תגובת הסביבה לחשיפה ,תפיסת המיניות וקשיים בוויסות הרגשי  /אוריה
גואטה .תשע"ז . (002455263 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
מבגרים נפגעי התעללות מינית בילדות  --פסיכולוגיה.
גברים נפגעי התעללות  --פסיכולוגיה.
קרבנות התעללות מינית  --פסיכולוגיה.
התעללות מינית בילדים  --הבטים פסיכולוגיים.
לחץ נפשי (פסיכולוגיה)
רגשות וקוגניטיביות.
מין (פסיכולוגיה)
ספרייה :
Psychology

362.76דעד.קש תשע"ז
דעדוש-סטפן ,נצן -1988 ,מחבר .הקשר שבין יכולת שפתית לבין ציון 'ניטור מציאות' בקרב בני
נוער בסיכון  /ניצן דעדוש-סטפן[ .הקשר שבין יכלת שפתית לבין ציון 'נטור מציאות' בקרב בני נער
בסכון] .תשע"ז ) 002455416( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לקרימינולוגיה.
נער בעיתי --לשון.
זכרון ארועי.
זכרון אוטוביוגרפי.
אמינות.
שפוט.
אמת ושקר --הבטים חברתיים.
חקר השיח  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Social Sciences

574ויסמן 2017
ויסמן ,עדי -1989 ,מחבר .תפקיד אלמנטים אינטרוניים בבקרת הביטוי של נשאי  MHXב-
Arabidopsis thalianaו -Arabidopsis halleri /עדי ויסמן[ .תפקיד אלמנטים אינטרוניים
בבקרת הבטוי של נשאי  MHXב -Arabidopsis thalianaו -Arabidopsis halleri].תשע"ז .2017
() 002455651
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
תודרנית לבנה  --מחקר.
גנים (ג בסגול)  --מחקר.
גנטיקה של צמחים.
ספרייה :
Life Sciences

574רחמים 2017
רחמים ,גיל -1978 ,מחבר .אינטראקציות לא מקומיות כשלב מוקדם בתהליך קיפול החלבון /
מאת :גיל רחמים[ .אינטראקציות לא מקומיות כשלב מקדם בתהליך קפול החלבון] .תשע"ז
) 002454672( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --הפקולטה למדעי החיים.
קפול חלבונים.
אינטראקציות חלבון-חלבון.
ספרייה :
Life Sciences
574שממה 2017
שממה ,הודיה -1991 ,מחבר .השפעת תרכובת הטלור  SASעל מניעת נזק תפקודי לכבד במחלת
כבד דלקתית המושרית ע"י המיטוגן Concanavalin A :מעורבות התרכובת במניעת הנדידה של
תאי  TH1לכבד  /הודיה שממה[ .השפעת תרכבת הטלור  SASעל מניעת נזק תפקודי לכבד
במחלת כבד דלקתית המשרית ע"י המיטוגן  Concanavalin A].תשע"ז )002455652( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --הפקולטה למדעי החיים.
כבד  --מחלות  --טפול.
תרכובות טלוריום.
מיטוגנים.
נדידת תאים.
ספרייה :

Life Sciences
613.69פיב.תר תשס"ב
פיבן ,ג'ושוע מחבר .התרחיש הגרוע ביותר  :מדריך הישרדות  :מסעות וטיולים  /מאת ג'ושוע פיבן
ודיוויד בורגניכט ; מאנגלית :תמר עמית ; איורים :ברנדה בראון .תל אביב  :אסיה ,תשס"ב
) 002446555( .2002
השרדות  --מדריכים.
אסונות טבע  --מדריכים.
השרדות ,מימניות  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

615.3פרי.אר תשנ"ו
פריס ,שירלי מחבר .ארומתרפיה מעשית  /שירלי פרייס ; מאנגלית :נדיבה פלוטקין[ .תל אביב ] :
אור-עם ,תשנ"ו )002455297( .1996
ארומתרפיה.
ספרייה :
Life Sciences

616.12פרד.קש תשע"ז
פרדמן ,רועי -1985 ,מחבר .הקשר בין שביעות רצון בקשר הזוגי והפחד מפני התקדמות המחלה
בקרב אנשים המתמודדים עם אירוע לב ובני זוגם  /רועי פרדמן[ .הקשר בין שביעות רצון בקשר
הזוגי והפחד מפני התקדמות המחלה בקרב אנשים המתמודדים עם ארוע לב ובני זוגם] .תשע"ז
) 002454876( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
שביעות רצון.
בני זוג  --פסיכולוגיה.
יחסי גברים ונשים  --הבטים פסיכולוגיים.
לב --מחלות  --הבטים פסיכולוגיים.
לב  --מחלות  --חולים  --פסיכולוגיה.
לב  --מחלות  --חולים  --יחסים במשפחה.
פחד ממות.
ספרייה :
Psychology

616.8526חור.הפ תשע"ז
חורי ,נעמה -1988 ,מחבר .הפרעות אכילה סמויות והעצמי  /נעמה חורי .תשע"ז .2017
() 002455260
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לפסיכולוגיה.
הפרעות אכילה אצל נשים  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה  --הבטים פסיכולוגיים.
בולימיה  --הבטים פסיכולוגיים.
אנורקסיה נרווזה  --חולים  --פסיכולוגיה.
בולימיה  --חולים  --פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה של העצמי.
התקשרות (פסיכולוגיה)
מודעות פסיכולוגית.
הערכה עצמית.

ספרייה :
Psychology

618.9285882ברנ.אפ תשע"ז
ברנשטין ,מורן -1988 ,מחבר .אפיונים של משחק באובייקטים ,משחק חברתי ומשחק חברתי-
דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה ,בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית,
חומרת הלקות החברתית ,גיל ו -IQ /מורן ברנשטיין[ .אפיונים של משחק באוביקטים ,משחק
חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבה ,בזקה לחמרת
הלקות האוטיסטית ,חמרת הלקות החברתית ,גיל ו -IQ].תשע"ז . (002455362 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
הערכת משחק (פסיכולוגיה של ילדים)
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
משחק סימבולי.
משחק  --הבטים חברתיים.
משחק  --הבטים פסיכולוגיים.
ילדים בגיל הגן  --הערכה.
ילדים בגיל הגן  --מצב חברתי.
ילדים בגיל הגן  --פסיכולוגיה.
ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית  --מצב חברתי.
ילדים עם הפרעות הקשת האוטיסטית  --פסיכולוגיה.
הפרעות הקשת האוטיסטית אצל ילדים.
ספרייה :
Education

618.9285882פרי.תר תשע"ז
פרידלין ,אבנר -1977 ,מחבר .תרומת יכולות הקשב המשותף לקידום ופיתוח מיומנות שיח של
ילדים עם אוטיזם בעלי וורבאליות מינימאלית  /אבנר פרידלין[ .תרומת יכולות הקשב המשתף
לקדום ופתוח מימנות שיח של ילדים עם אוטיזם בעלי ורבליות מינימלית] .תשע"ז .2017
()002455296
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לחנוך.
קשב משתף.
מימניות תקשרת
פעילות גומלין חברתית אצל ילדים.
תכניות התערבות.
ילדים אוטיסטיים  --שנוי התנהגות.
ילדים אוטיסטיים --לשון.
ילדים אוטיסטיים  --פסיכולוגיה.
אוטיזם  --הבטים פסיכולוגיים.
דו-שיח  --הבטים פסיכולוגיים.
ספרייה :
Education

658.4052ססק.טו תשע"ז
ססקינד ,לורנס -1947 ,מחבר .טוב לך ,מצוין בשבילי  :ניהול משא ומתן שבו כולם מרוויחים /
לורנס א' ססקיינד ; מאנגלית :עפר קובר .תל-אביב  :מטר ,תשע"ז . (002453768 )2017
משא ומתן בעסקים.
ספרייה :
Information Science

792.23קומ.מא תשע"ח
. heb.קומדיה  :מאריסטופנס עד סיינפלד  /עורכים :דן אוריין ,לאה גילולה ; עריכה :רות רמות.
רעננה  :האוניברסיטה הפתוחה[ ,תשע"ח )002454980( .]2017
אריסטופנס  --בקרת ופרשנות
שקספיר ,וילים --בקרת ופרשנות.
מוליר ,ז'ן בפטיסט פוקלן  --בקרת ופרשנות.
קומדיה  --היסטוריה ובקרת.
דרמה ,ימי הבינים  --היסטוריה ובקרת.
דרמה יונית (קומדיה ) --היסטוריה ובקרת.
יפנית ,דרמה (קומדיה)  --היסטוריה ובקרת.
לטינית ,דרמה (קומדיה)  --היסטוריה ובקרת.
קומדיה דל'ארטה  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Literature

828.91גרנ.מא תשע"ז
גרנט ,דיויד 1892-1981 ,מחבר .מאישה לשועלה  /דייוויד גארנט ; מאנגלית :יותם בנשלום .
[מאשה לשועלה][ .ירושלים]  :תשע נשמות[ ,תשע"ז] ) 002454409( .2017ספרייה :
Literature

833.912צוי.מר תשע"ז
צויג ,סטפן מחבר .מרד המציאות  /שטפן צוויג ; מגרמנית :הראל קין[ .ירושלים]  :תשע נשמות,
[תשע"ז) ] 2017. (002454407ספרייה :
Literature

861.6נרו.עש תשע"ז
נרודה ,פבלו מחבר .עשרים שירי אהבה וזמר נואש ; מאה סונטות של אהבה  /פבלו נרודה ; תרגם
מספרדית ,ניקד וצירף מבוא והערות :רמי סערי .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז 2017. (002454408
)ספרייה :
Literature

869.5סיל.תמ תשע"ז
סילוה ,ז'ואאו פאולו אסטבס דה .-תמרים  /ז'ואאו פאולו אסטבס דה-סילווה ; עברית :מרדכי
גלדמן [תל אביב]  :קשב לשירה ,תשע"ז ) 002452719( .2017ספרייה :
Literature

892.738ברכ(סוא) תשע"ו
סואעד ,רנדא , 1984-מחבר .טראומת מלחמת האזרחים בלבנון בשלושה רומנים של הדא ברכאת
' :אבן הצחוק'' ,החורש במים' ו'חסידי האהבה'  /רנדא סואעד[ .טראומת מלחמת האזרחים
בלבנון בשלשה רומנים של הדא ברכאת] .תשע"ו )002455582( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לערבית.
ברכאת ,הודא  --בקרת ופרשנות
ברכאת ,הודא ..אבן הצחוק
ברכאת ,הודא ..החורש במים
ברכאת ,הודא ..חסידי האהבה
זהות מגדרית בספרות.
ספרות  --נשים סופרות  --היסטוריה ובקרת.
נשים סופרות ערביות  --לבנון.
נשים ערביות  --לבנון
לבנון  --היסטוריה ,1990- -- 1975מלחמת האזרחים  --בספרות.
ספרייה :
Arabic
940רוד.סו תשע"ז
רודן ,מרטין מחבר .סודות תרבות אירופה  /מרטין רודן ; תרגום מצרפתית :תמר רודן .קיבוץ
דליה  :מערכת ,תשע"ז )002453690( .2017
אלים יוניים.
מיתולוגיה יונית.
ציביליזציה מערבית.
אירופה  --ציביליזציה.
אירופה  --חיי הרוח.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

956אופ.תה תשע"ז
אופיר ,נירית -1975 ,מחבר .תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה במבט השוואתי בעידן שלטונם
של בשאר אלאסד ,המלך עבדאללה השני ,והמלך מחמד השישי בין השנים / 2016-1999 :מאת
נירית אופיר[ .תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה במבט השואתי בעדן שלטונם של בשאר
אלאסד ,המלך עבדאללה השני ,והמלך מחמד הששי בין השנים .]2016-1999 :תשע"ז .2017
() 002453934
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה ללמודי המזרח התיכון.
אסד ,בשאר-1965 ,
מחמד  VI,מלך מרוקו-1963 ,
עבדאללה  II,מלך ירדן-1962 ,
ליברליזם  --סוריה.
ליברליזם  --ירדן.
ליברליזם  --מרוקו.
דמוקרטיזציה  --סוריה.
דמוקרטיזציה  --ירדן.
דמוקרטיזציה  --מרוקו.
מנהיגות פוליטית  --סוריה.
מנהיגות פוליטית  --ירדן.
מנהיגות פוליטית  --מרוקו.
דת ומדינה  --סוריה.
דת ומדינה  --ירדן.
דת ומדינה  --מרוקו.
ספרייה :
History

)E329.1 (1מיל.שי תשע"ז
מילר-כתב ,אורית מחבר .שיחות ,מגעים והסכמים בין ישראל ,ירדן ואש"ף בתיווך ארצות
הברית  : 1977-1991 :חיבור לשם בתר דוקטורט  /מאת אורית מילר-כתב ; בהדרכתו של מיכאל
מ .לסקר[ .שיחות ,מגעים והסכמים בין ישראל ,ירדן ואש"ף בתווך ארצות הברית: 1977-
1991].רמת גן  :אוניברסיטת בר אילן ,המכון לחקר המחתרות על שם מנחם רבין ,תשע"ז .2017
()002454913
אש"ף  --פעילות פוליטית.
הסכמי שלום  --ישראל.
יחסי יהודים וערבים  --היסטוריה.
הסכסוך הערבי-ישראלי.
ישראל  --יחסי חוץ  --ירדן (מדינה)  --היסטוריה.
ירדן (מדינה)  --יחסי חוץ  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --יחסי חוץ  --ארה"ב  --היסטוריה.
ארה"ב  --יחסי חוץ  --ישראל  --היסטוריה.
ירדן (מדינה)  --יחסי חוץ  --ארה"ב  --היסטוריה.
ארה"ב  --יחסי חוץ  --ירדן (מדינה ) --היסטוריה.
ספרייה :
History

)E355 (1שלו.מל תשע"ו
שלוי-ליבוביץ' ,אפרת מחבר .מלוחם  -ללוחם ורגיש ,מחיילת רגישה  -ללוחמת  :דימויי חיילים
וחיילות בין השנים  1948-2009בעיתון "במחנה" כביטוי לשינויים מגדריים בחברה הישראלית /
מאת :אפרת שלוי ליבוביץ'[ .מלוחם  -ללוחם ורגיש ,מחילת רגישה  -ללוחמת] .תשע"ו .2016
()002453297
במחנה--
עתונאות צבאית  --ישראל.
חילים באמצעי התקשרת.
חילות באמצעי התקשרת
תפקידי המינים באמצעי התקשרת.
תפקידי המינים  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

)E355.092 (1מנו(שפי) תשע"ז
שפיגל ,יאיר מחבר .ימי עמוס  :ראש שירות הביטחון הכללי השלישי  -עמוס מנור המבצעים
והפרשיות (1963-1953) /יאיר שפיגל ; עריכה :אריה אידן[ .תל אביב]  :משרד הביטחון ;
[ירושלים]  :שירותי הביטחון הכללי ; מושב בן-שמן  :מודן) 002454679( .]2017[ ,
מנור ,עמוס1918-2007 ,
ישראל .שרות הבטחון הכללי
מודיעין (ביון ) --ישראל.
קציני מודיעין  --ישראל  --ביוגרפיה.
שרותים חשאיים  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

)A935.5 (43ריכ.גנ תשע"ו
ריכנטל ,אלי מחבר .גנרלים יהודים בצבא האוסטרו-הונגרי וגורלם בימי הנאצים /אלי ריכנטל.
תל-אביב  :דקל)002437817( ]2016[ ,
יהודים  --אוסטריה  --היסטוריה.
יהודים  --הונגריה  --היסטוריה.
יהודים  --אוסטריה  --ביוגרפיה.
יהודים  --הונגריה  --ביוגרפיה.
גנרלים יהודיים  --אוסטריה  --ביוגרפיה
גנרלים יהודיים  --הונגריה  --ביוגרפיה
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,אוסטריה  --ספורים אישיים יהודיים.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,הונגריה  --ספורים אישיים יהודיים.
חילים יהודיים  --אוסטריה  --ביוגרפיה.
חילים יהודיים --הונגריה  --ביוגרפיה.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,השתתפות יהודים  --אוסטריה.
מלחמת העולם -- 1918-1914 ,השתתפות יהודים  --הונגריה.
שואה  --אוסטריה  --ספורים אישיים.
שואה  --הונגריה  --ספורים אישיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E982.1 (64בזי.אל תשע"ז
בזיז ,רפאל (רפי) מחבר .אלה תולדות קבוצת חובבי השפה  :מנערותנו במרוקו לימינו בישראל
( / )2016-1953רפאל (רפי) בזיז ; עריכה :תמר שיטה .יהוד מונוסון  :אופיר ביכורים ,תשע"ז .2017
()002446428
בזיז ,רפאל (רפי)
יהודים  --מרוקו --קזבלנקה  --הוי ומנהגים.
יהודי מרוקו  --ישראל  --ביוגרפיה.
עליה  --יהודי מרוקו.
קזבלנקה (מרוקו ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

)E307.2 (Aיהו.רש תשע"ו
יהושע ,יעקב מחבר .רשימותיו של אפנדי נטול שכר סופרים  /יעקב יהושע ; עורך :יצחק בצלאל .
Tel Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ו )002433176( .2016
כתבי עת ,ערבית  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --ישראל  --היסטוריה.
יחסי יהודים וערבים --ישראל.
ישראל  --היסטוריה .1948-1917 --
ישראל  --היסטוריה.1917- -- 1517
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A12מלצ.אמ תשע"ז
מלצן ,שמואל בן אברהם מחבר .אמונה והשגחה  :ידבר בהשגחת הבורא ...ובקדושת עם סגולתו,
בסיבת אורך הגלות ובסדר גאולה העתידה ...מיוסד עפ"י מאמרי ...הגר"א  /חיברו רבי שמואל
מאלצאן ; ...יוצא לאור ...בניקוד מלא ובהגה"ה מדוייקת ,עם מקורות ,ציונים והערות .בהוצאה
מחודשת ..ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ז) 002455471( .
אמונה (יהדות)
השגחה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A19שגי.עת תשע"ז
שגיא ,אברהם שויצר מחבר .העת הזאת  :הגות יהודית במבחן ההווה  /אבי שגיא .רמת-גן :
הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ; ירושלים  :מכון שלום הרטמן ,תשע"ח ) 002454906( .2017
פילוסופיה יהודית.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.21-
יהודים  --זהות.
הלכה  --פילוסופיה.
ספרייה :
Judaica

A37פלד.מק תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .מקדשי שביעי  :עניני קידוש והבדלה וברכת המזון  :סיכום טוש"ע,
מ"ב ונו"כ ; בירורי הלכות ; אגדה  /יואל פלד[ .שלחן ערוך  -מקדשי שביעי] .ב"ב  :יואל פלד,
תשע"ז [)002454640( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת המזון  --באורים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ברכת המזון  --תקצירים
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --באורים.
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות שבת  --תקצירים.
הכהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ..משנה ברורה  --תקצירים.
תפלות . --ברכת המזון  -- --הלכה.
תפלות -- .ברכת המזון. --
קדוש בשבת וביום טוב  --הלכה.
קדוש בשבת וביום טוב.
הבדלה  --הלכה.
הבדלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38ביט.בי תשע"ז
ביטון ,שמעון בן ברוך מחבר .בין אדם למועד  :רמזי מועד וחג במבט מחודש  /שמעון ביטון ;
עריכה :שרית קרקובר[ .ירושלים]  :דברי שיר ,תשע"ז ) 002454441( .2017
מועדים  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A38שרי.תב תשע"ז
שריבר ,אשר זאב מחבר .תבונות מועד  :בעקבות פעמי רגלינו  :צוהר ומבט על מועדי ה'...
מהותם ...ענינם ומטרתם ... / ...אשר זאב שרייבר ...ביתר עילית :מכון 'צוהר התיבה' ,תשע"ז
[)002454931( .-]2017
אלול (חודש ) --דרשות.
תשרי (חודש)  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A45תימ.מח תרצ"ד
תימצטית ,ראובן מחבר .מחנה ראובן  :דרושים( / ...המחבר ...ראובן תימצטית ...בלא"א יעיש)...
נדפס על ידי  ...דוד הלוי ...צאר לביצא  :דפוס מסעוד אדהאן ,ו'ח'ר'פ'ת' אלמנותיך [תרצ"ד].
()002454905
דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Rare Books

A51גלי.של תשע"ז
גליק ,אלעזר דוד מחבר .שלחן הלבבות :שלושים סימני הלכות במצות התלויות בלבבות ותיקוני
המדות ,מלוקטים מדברי הראשונים וגדולי האחרונים ,ומסגרת סביב לו ובו תוספת ביאורים
והארות ...בשם זר דוד ; ובסופו :בריתי שלום  :בהלכות ש'בין אדם לחבירו'  /מלוקט ומסודר...
ע"י אלעזר דוד בן ה"ר ישראל גליק .הוצאה רביעית ..ירושלים  :מכון בנים ובני בנים ,תשע"ז.
() 002454928
יחסים בין אישיים  --הבטים דתיים  --יהדות.
מדות טובות (יהדות)
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A53ירושלם תש"ל
משה בן מימון מחבר .משנה תורה  :והוא ספר הי"ד החזקה / ...להרב ...משה ב"ר מיימון ,עם
הקדמת הרמב"ם ומניין המצוות ועם פירושיו ונושאי כליו והם :השגות הראב"ד ...מגיד משנה...
כסף משנה ...מגדל עוז ...הגהות מימוניות ...לחם משנה ...משנה למלך ...נדפס מחדש ..ירושלם :
ירושלם ; ועד הישיבות בא"י ,תש"ל) 002455164( .ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A67בוי.יו תשע"ד
בוים ,יעקב יהושע מחבר .יארצייט של הצדיק  :ילקוט מקורות ,אמרות ועובדות  /י.י.ב[ .יעקב
יהושע בוים[ ].יורציט של הצדיק] .ירושת"ו [=ירושלים]  :י.י.ב ,.תשע"ד)002387357( .
ימי זכרון לנפטרים.
צדיקים  --ימי זכרון.
חסידים  --ימי זכרון.
בלז (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A88תאו(קדר) תשע"ז
קדרי ,תמר -1968 ,מחבר .מנחה ליהודה  :יהודה תיאודור ועריכתם של מדרשי האגדה הארץ-
ישראליים  /תמר קדרי ; כולל תרגום מוער ומעודכן לסדרת המאמרים 'הקומפוזיציה של מדרשי
האגדה' מאת יהודה תיאודור ; תרגם מגרמנית :חנן בירנצוויג .ירושלים  :מפעל המדרש שליד
מכון שכטר למדעי היהדות ,תשע"ז )002454933( .2017
תאודור ,יהודה, 1849-1923
מדרש רבה -- .בראשית  -- --מחקרים משוים.
מדרש  --בקרת הנסח.
ספרייה :
Judaica

A077בן-עמ.שב תשע"ז
בן עמי ,יצחק בן שמעון מחבר .שבח החינוך  :הדרכה מעשית בחינוך הילדים למורים ולהורים  /בן
עמי יצחק[ .שבח החנוך] .ירושלים  :יצחק בן-עמי ,תשע"ז)002454642( .
חנוך  --הבטים דתיים  --יהדות  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3בוי.סי תשע"ב
בוים ,יעקב יהושע .סיום הש"ס  :ילקוט מקורות ,אמרות ועובדות[  /המלקט :י.י.ב - .יעקב יהושע
בוים] .ירושת"ו [=ירושלים]  :י.י.ב ,.תשע"ב) . (002387342
הדף היומי  --סיומים.
סיומים (של למוד ספרי קדש)  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A077.3ברו.כי תשע"ד
ברודה ,שלמה מחבר .כי לקח טוב נתתי לכם  :בעניני חשיבות התורה ועמלה  : ...דרכי קנינה
והזהירות מביטולה  /דרשות רבי שלמה ליב ברעוודה .בני ברק  :איזק ,תשע"ד [2014].
) (002384509
תלמוד תורה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.אכ תשע"ז
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :אכול ושבוע  :י"ח מאמרים מעניינים שונים ; אליך ישובו :
י"ח מאמרים מענייני ימים הנוראים ,ראש השנה ; וכפר הכהן  :ט"ו מאמרים מענייני יום
הכפורים  ... /נסים דיין[ ...שלושה ספרים] .בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ז)002455469( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ראש השנה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
יום הכפורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.הא תשע"ז
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :האירה פניך  :י"ח מאמרים מעניינים שונים ; חדשים
לבקרים  :י"ח מאמרים מעניינים שונים ; ישמחו בטוב  :י"ב מאמרים מעניינים שונים ,ו '
מאמרים מענייני ימים הנוראים  ... /נסים דיין[ ...שלושה ספרים] .בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ז.
()002455472
דרושים ,שיחות ואמרים.
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.צפ תשע"ג
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ב' ספרים  :צפנת פענח  :כ"ד מאמרים ,חדושים ובאורים בעניינים
שונים ; באור פניך  :חדושים ובאורים בהלכה ובאגדה מענייני המועדים ... / ...נסים דיין[ ...שני
ספרים] .בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ג) . (002455511
דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A081דין.שא תשע"ו
דין ,נסים בן שלמה מחבר .ג' ספרים  :שאג ישאג  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים מעניינים
שונים ; בנאות דשא  :י"ח מאמרים ,חדושים ובאורים מעניינים שונים ; דבש וחלב  :י"ח
מאמרים ,חדושים ובאורים מענייני פורים  ... /נסים דיין[ ...שלושה ספרים] .בני ברק  :נסים דיין,
תשע"ו)002455515( .
דרושים ,שיחות ואמרים.
פורים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A124סור.קץ תשע"ז
סורוצקין ,ישראל משה מחבר .קץ הימין  :בעניני סוף הגלות  :עשו וישמעאל ,עמלק והערב רב וגוג
ומגוג ,שבעים שנים האחרונות של הגלות ,הישוב החדש בארצנו ...ושני המשיחים ... / ...ישראל
משה בלאאמו"ר ...אברהם יצחק סורוצקין . Fallsburg :ישראל משה סורוצקין ,ו'ע'ל'י'ך' י'ז'ר'ח'
ה'' ו'כ'ב'ו'ד'ו' ע'ל'י'ך' י'ר'א'ה[ 'תשע"ז])002455391( .
אחרית הימים.
עקבתא דמשיחא.
גלות.
משיח.
גאלה.
גוג ומגוג.
ערב רב.
עמלק.
ציביליזציה אסלאמית  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A126שכר.וע תשע"א
שכר ועונש  ... :נחיצות למוד עניני שכר ועונש ...בעולם הזה ובעולם העליון[ ...שכר וענש] .יוצא
לאור מחדש ..בית שמש  :מפעל הזהר העולמי ,תשע"א)002454959( .
שכר וענש.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A309זינ.תכ תשע"ז
זינגר ,דב מחבר .תכון תפלתי  :מתכוני תפילה  /דוב זינגר ; כתיבה ועריכה :רעות ברוש .ירושלים
:מגיד ,תשע"ז )002453226( .2017
תפלה  --מבואות.
כונה בתפלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A311.4קהן.יס תשע"ז
תפלות ..סדור ..תשע"ז ..מודיעין עלית ..סידור יסודות התפילה  :לימות חול  -אשכנז  :עם פירוש
קצר על פי דברי ראשונים ואחרונים וביאור כוונת האמן  /מו"ה ישראל כאהן שליט"א ,רבה...
של ...קהל משך חכמה[ .סדור יסודות התפלה] .מודיעין עילית[ :המפרש] ,תשע"ז)002453347( .
תפלות -- .סדור  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.1כלי.יפ תשע"ה
תפלות ..מחזור ..תשע"ה ..ירושלים ..מחזור כלילת יופי  :יום כפור  :אשכנז[ .מחזור כלילת יפי].
[ירושלים]  :תפארת[ ,תשע"ה ) 002454930( .]2015ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2ליב.שע תשע"ז
תפלות ..מחזור ..תשע"ז ..ירושלים ..שערי נחמה  :מחזור ליום כיפור  :נוסח ספרד  /עם פרשנותה
של נחמה ליבוביץ ; ...עורך :יצחק ריינר .ירושלים  :אורים ,תשע"ז )002455058( .2017
טל ,שלמה ..רנת ישראל  -מחזור
ליבוביץ ,נחמה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2מוש.עב תשע"ז
תפלות ..מחזור ..תשע"ז ..ירושלים ..מחזור עבודת השם  :ליום הכפורים  :עם פירוש ממחזור
"הדרת קודש" ,מהדורת ויניציאה שנת שנ"ט-ש"ס  /נערך ...ע"י מכון מעשה רוקח ; הרב יוסף
עמרם מושקוביץ ,הרב ברוך מרדכי קופרשטיין ,עורכים .ירושלים  :מכון מעשה רוקח ,תשע"ז
) [2017]. (002454847
תפלות -- .מחזור. --
בלז (חסידות)  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A312.2פרי.מת תשע"ח
תפלות ..מחזור ..תשע"ח ..ירושלים ..מחזור מתוק מדבש  :עם שילוב הויות ואדנות וכוונת
השמות  -יום כיפור ,ספרד  :אוצר מאמרי הזהר ...עם פירוש "מתוק מדבש ",להגה"צ ...רבי דניאל
פריש ,כולל ילקוט ...מכתבי האר"י ...ליקוטי הנהגות ,סגולות ,תפלות ...על כל עניני יום כיפור.
ירושלים  :מכון מתוק מדבש ,תשע"ח []. (002455049 )2017
כונות (קבלה)
קבלה- -- 1660
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A314.6קבץ.בא תשע"ז
קובץ ביאור התפילה  :חיזוק לתפילה בכוונה  :סדר הושענות[ .קבץ באור התפלה] .ישראל :
טל[ ,054 848 8783.תשע"ז?])002455169( .
תפלות .הושענות והקפות  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A314.6שונ.או תשע"ז
שונברג ,אוריאל מחבר .אור צפון  :ביאור ההושענות ,ההקפות והנענועים על פי חז"ל וגדולי
הקדמונים ,כולל ביאור ...על נוסח ההושענות מילה במילה  /חובר ...על ידי אוריאל צבי בן הרב
מנחם שונברג .ירושלים  :אוריאל צבי שונברג ,תשע"ז) 002454963( .
תפלות -- .הושענות והקפות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A315.32תשס"ד
סליחות ..תשס"ד ..באר שבע ..סליחות  :עם תרגום ללאדינו  /עריכה :אליעזר פאפו ; הביאה
לדפוס :עדי רודבר .באר שבע  :מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו ,תשס"ד) 002453094( .
סליחות -- .לדינו .
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A351בוי.הכ תשע"ב
בוים ,יעקב יהושע מחבר .הכנסת ספר תורה  :ילקוט מקורות ,אמרות ועובדות  /י .י .ב .ירושת"ו
[=ירושלים]  :י .י .ב ,.תשע"ב)002387338( .
הכנסת ספר תורה.
ספר תורה  --הלכה.
דפוס והדפסה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.2כץ.מי תשע"ז
כץ ,אליהו מרדכי מחבר .מי באר  :על שבועות  :ביאורים ,ליקוטים ,חשבונות ...דרושים ... /
חובר[ ...ע"י] אלי' מרדכי כ"ץ ...מהדו"ת ..ברוקלין  : Elya Mordcha Katz,תשע"ז .
) (002454147
ברקוביץ ,גיננדל
תנ"ך -- .שמות  -- --כרונולוגיה.
תנ"ך . --שמות  -- --כרונולוגיה --תרשימים.
שבועות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבועות  --דרשות.
שבועות  --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.3דוד.סכ תשע"ז
דוד ,יונתן דוד מחבר .סוכות  :דברי תורה בעניני הלכות דעות וחובות הלבבות שנאמרו ונשמעו...
במסיבות ימי חג הסוכות  /מפי הרב ר' יונתן דוד דייוויד[ ...סכות][ .ניו יורק]  :המוסד גור אריה,
תשע"ז )002454416( .2016
סכות  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.3פוז.דו תשע"ז
פוזן ,יעקב ישראל עורך .דורש טוב  -סכות  :אוצר דרשות ,דברי מוסר ,חזוק והתעוררות ,
הכוללים משלים ...וספורי מופת על מצות סוכה ...דירת עראי ...שמחת מחילת העוונות ושמחת
בית השואבה ,על ארבעת המינים ,האושפיזין ...קהלת ,הושענא רבה ושמחת תורה  /שדלינו מתוך
מאות דרשות שנאמרו מפיהם של גדולי ה'דרשנים' בדורנו ; ...נלקט ונערך ע"י יעקב ישראל
בלאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים]  :יפה נוף ,תשע"ז []. (002454914 )2017
סכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שמחת בית השואבה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
הושענא רבה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שמיני עצרת ושמחת תורה  --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --ספורי מעשיות.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A382.3שפי.יו תשע"ז
שפירא ,משה בן יצחק מאיר מחבר .יום ערבה  :מאמרי הושענא רבה ; אזכרה מצוק :מאמרי
חודש טבת  /מתורתו של ...רבי משה שפירא ; ...נערך על ידי ...אליהו חיים בן ...הג"ר מנחם דן
מייזלס .מהדורה שנייה ..ירושלים  :אליהו חיים מייזלס[ ,תשע"ז ) 2017]. (002454816
הושענא רבה.
הושענא רבה במחשבת ישראל
טבת (חודש )במחשבת ישראל
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383אש-המועד תשע"ז
אש המועדים  :הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  :חודש אלול[ ...אש המועדים -
חודש אלול] .בית שמש  :אש החסידות[ ,תשע"ז])002453906( .
אלול (חודש ) --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383בור.אב תשע"ז
בורנשטין ,אברהם בן זאב נחום מחבר .אבני נזר  -ימים נוראים  :ילקוט דברי תורה ,עבודה
וחסידות  /מאת ...רבי אברהם בורנשטיין ,מסאכטשוב ...בן הרב ...זאב נחום : ...גם חברנו...
קונטרס 'משנת אבני נזר'  :ובו ל"ג תשובות מתוך שו"ת אבני נזר ...בעניני ימים נוראים,
מבוארים ...ע"י חבר תלמידי חכמים בתוספת הערות והארות: Cong. Avnei . Brooklyn
Nezer,תשע"ז [)002453308( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת ראש השנה  -- --באורים.
סוכוטשוב (חסידות)  --ספרות עיונית
סוכטשוב (חסידות ) --מנהגים.
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ימים נוראים  --הלכה.
שאלות ותשובות .1948-1800 --
בורנשטין ,אברהם בן זאב נחום  --מנהגים.
תלמוד בבלי -- .מסכת יומא  -- --באורים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383בן-יוס.לד תשע"ז
בן יוסף ,סעדיה מחבר .לדעת חכמה ומוסר  :שיחות ומאמרים :אלול ,ימים נוראים  /שיחות רבי
סעדיה בן יוסף .נס-ציונה  :בית המדרש המרכזי לתורה והוראה אור תורת שלום ,תשע"ז .
) (002454817
אלול (חודש)  --דרשות.
ימים נוראים  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A383רוז.מש תשע"ז
רוזנבוים ,פנחס מחבר .משנת פינחס  :ירח האתנים  /מפרי פנקסו ושיחותיו[ ...של] הרב פינחס
רוזנבוים ; ...יצא לאור על ידי משפחתו[ ...משנת פנחס] .ירושלים  :רוזנבוים ,תשע"ז [.]2017
()002454819
תלמוד בבלי -- .מסכת ראש השנה  -- --תקצירים.
תלמוד בבלי -- .מסכת יומא  -- --תקצירים.
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- --תקצירים.
ימים נוראים  --דרשות.
סכות  --דרשות.
ימים נוראים  --הלכה.
סכות  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A383שכט.אר תשע"ז
שכטר ,יהודה אריה מחבר .אריה שאג  :על הימים הנוראים וסכות  :מאמרים ...בשלוב משלים
וספורים ...על סדר עבודתנו בימי הרחמים והסליחות ובימי ירח האיתנים  / ...מתוך מעינו ...של...
רבי אריה שכטר ; נערך ...ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים]  :יפה נוף,
תשע"ז [)002454419( .]2017
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
רבנים  --אנקדוטות.
סכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.

ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A383ששו.סד תשע"ח
ששון ,אברהם מחבר .סדר ליל ראש השנה  :כמנהג אנשי ארץ-ישראל ,אשכנזים וספרדים
שנתערבבו אלה באלה ,וילדו בנים ובנות ונקראו ,בלשון עם זר" :סברס"  /כתיבה :אבי ששון ;
איורים :נחמה שפילמן .מהדורה שלישית ..קבוצת יבנה  :ששון ,תשע"ח ) 002453834( .2017
ראש השנה  --מנהגים.
ראש השנה  --תפלות וברכות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A384.3איכ.אג תשע"ד
איכנשטין ,צבי הירש בן יצחק איזיק ,מזידיטשוב מחבר .אגרת הפורים  :והוא מכתב ששלח /
רביה"ק ...צבי הירש [איכנשטין] מ'זידיטשוב לאחיו ...מוה"ר משה [איכנשטין] מ'סאמבור; ...
יצא לאור בכמה מעלות טובות מוגה על פי כתב יד ,המסדר והמו"ל ישראל יצחק אייזיק לאבין.
[ליקוווד]  :ישראל לאבין ,תשע"ד) 002384480( .
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
פורים  --דרשות.
עמלק  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3אבי.וה תשע"ג
אבינר ,שלמה חיים מחבר .והלכת בדרכיו  :בניין המידות  /שלמה חיים הכהן אבינר ; עריכה :דוד
רומם .ירושלים  :ספריית חוה ,בית אל ,תשע"ג)002455228( .
מוסר  --ספרות עיונית --תקופת האחרונים.
יהדות ופסיכולוגיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.3אלי.אג תשע"ח
אליהו בן שלמה זלמן ,מוילנה מחבר .אגרת הגר"א  /להגאון מווילנא ; עם ביאור דרך ישרים ...על
ידי ישעיהו יחיאל מאיר גראוכר בהר"ר עודד דוד[ .ירושלים]  :צוף ,תשע"ח [)002455430( .]2017
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A410.3קרל.אב תשע"ה
קרלנשטין ,ראובן אליצור מחבר .האבות הן הן המרכבה  :בו יבואר מקצת רום מעלתם של
אבותינו ...ושבטי קה ; סיפורי תורתינו הקדושה  :בו יבואר נוראות קדושת סיפורי התוה"ק /
מכתיבת ידי ...רבי ראובן קרלנשטיין[ .בני ברק?] [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשע"ה [.]2014
()002419069
אבות האמה  --דרשות.
שבטי ישראל  --דרשות.
ספורי התנ"ך  --דרשות.
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.

ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6ארנ.קב תשע"ז
ארנפרוינד ,ישראל מאיר מחבר .קובץ עבודת הימים הנוראים  /במשנתו של המשגיח ...רבי דב יפה
; מכתבים מימי עלומיו[ .קבץ עבודת הימים הנוראים] .מודיעין עלית  :י.מ .ארנפרוינד ,תשע"ז
[)002453681( .]2017
ימים נוראים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A410.6זיו.בי תשע"ח
זיו ,שמחה זיסל מחבר .בית קלם  :ביאורים במקראי קודש ,פסוקי התורה ומפרשיה על דרך
המוסר / ...מדברי ...רבי שמחה זיסל זיוו (ברוידא) ותלמידיו ...מלוקטים מהנדפס ומכתבי יד
ורשימות תלמידים .בני ברק  :שפתי חכמים ,ועד להפצת תורה ומוסר ,תשע"ח [2017]-.
) (002455054
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
תנועת המוסר  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.73סקו.אה תשע"ז
סקוצילס ,יעקב אהרן מחבר .אהל יעקב  :הלכות כבוד אב ואם  :ובו ביאורי הלכות ,סיכומי דינים
ופסקי הלכות המצויות על פי סדר השו"ע ,יורה דעה סימן ר"מ-רמ"א  /נכתב ...על ידי יעקב אהרן
בלאאמו"ר ר' טלי סקוצילס .ירושלים  :משפחת סקוצילס ,תשע"ז [)002453891( .]2017
סקוצילס ,משה דוד
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות כבוד אב ואם  --באורים.
כבוד אב ואם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.76רבי.טי תשע"ז
רבינוביץ ,גמליאל בן לוי מחבר .טיב התחזקות  :בענין טיב העיניים  ... :חלק א :שמירת העיניים
ועניני קדושה ,חלק ב :עין טובה וטיב הראיה  :שיחות ,רעיונות ,פירושים וחידושים ,עצות...
והדרכות ...בשגב מעלת הראיה ושמירתה ...הקדושה ...אופני קנינם ... / ...גמליאל הכהן רבינוביץ
(ראפפורט) בן ...רבי לוי[ .בית-שמש]  :מכון מעדני לוי ,תשע"ז)002454855( .
הסתכלות אסורה  --הבטים דתיים  --יהדות.
קדשה (יהדות)
עין טובה  --הבטים דתיים  --יהדות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.761לונ.ומ תשע"ז
לונשטין ,שלמה בן שרגא מחבר .ומתוק האור  :על נשואין  :ובו דרשות ופנינים ...לשמחות
ארוסין ,נשואין ושבע ברכות ...מוסר ובאורים ...המאירים ...את עניני השדוכים והנשואין :בת
פלוני לפלוני ,בת תלמיד חכם ,נדוניה ,מנהגי החפה ...שלום בית ...מיסדים על ...דברי רבותינו...
בהוספת ...משלים ...ספורי מופת ...ועובדות / ...מאוצרו ...של רבי שלמה לוונשטיין ; מלקטים
מדרשותיו ומכתביו וערוכים ...על ידי יעקב ישראל בלאמו"ר ...אביגדור נחמיה פוזן[ .ירושלים] :
יפה נוף ,תשע"ז [)002455056( .]2017
ארוסין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
נשואין  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שבע ברכות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
שלום בית.
משלים יהודיים.
רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A411.77נוס.הי תשע"ז
נוסנצויג ,יעקב מחבר .היכל הזכות  :על מצות עשה של דן לכף זכות  : ...יסודות ...וגם בירורים
בצדי פסקי ההלכות ...וגם לקטתי ...מתוך חז"ל ...ראשונים וספרי מוסר ,ותלמידי ...הבעש"ט...
גודל מעלת ...דן לכף זכות ועצות ...לקנות אותה ,וגם ...סיפורים ...וגם ...לקנות מדת מעביר על
מידותיו / ...וכל זה חברתי ...יעקב נוסענצווייג בן ...ר' זאב פינחס . Brooklyn :יעקב נוסענצווייג,
ת'הא ש'נת ע'בודת ז'כות [תשע"ז] )002453310( .2017
למוד זכות.
מעביר על מדותיו
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A417גול.שע תשע"ז
ארחות צדיקים ..תשע"ז ..ירושלים ..שער התשובה  :מספר ארחות צדיקים ,עם פירוש תשובת
דוד  /נתחבר ...על ידי דוד נחום בן ...ר' יוסף יעקב גולדשטוף[ .ארחות צדיקים .שער התשובה -
תשע"ז (ירושלים)] .ירושלם  :יוסף יעקב גולדשטוף ,תשע"ז [) 002454660( .]2017
מץ ,שמריהו בן חיים
תשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A419מימ.במ תשע"ז
לוצטו ,משה חיים מחבר .במסלה נעלה  :שיעורים על סדר מסילת ישרים  :בתוספת הרחבה
בענייני מחשבה והלכה וביאור מסילת ישרים ... / ...ליקט ,כתב וערך :עמוס מימון[ .מסלת ישרים
 תשע"ז (יד בנימין)] .יד בנימין  :עמוס מימון ,תשע"ז) . (002455541רבנים  --אנקדוטות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451כהן.מא תשע"ז
כהן ,איתן בן אליהו מחבר .מאוצרותיהם של מגידים  :על התורה  /נלקט ונערך ...בתוספת
ביאורים[ ...ע"י] איתן בלאאמו"ר אליהו כהן .מגדל העמק [ :המחבר] ,תשע"ז []-. 2017
) (002454818
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451כהן.מש תשע"ח
כהן ,יעקב אברהם מחבר .עמק הפרשה  :ובו חידושים ,ביאורים ויסודות ,פסקים וחקרי
הלכות ...פנינים ...והערות על התורה ע"פ סדר הפרשיות / ...אשר ...דרש ...רבי יעקב אברהם
הכהן ,רב שכונת רמת הצפון ,ירושלים ; ...נערך[ ...ע"י] יקותיאל יהודה כהן בלאאמו"ר ...הרב
[המחבר] .ירושלים  :מכון עמק המשפט ,תשע"ח [) 002455375( .-]2017
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
חנכה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451ליב.מת תשע"ז
ליברמן ,מתתיהו בן אשר למל מחבר .מתת י-ה  :דרושים ...על סדר הפרשיות  ... /רבי מתתיה
ליברמאן ,דרשן ודיין דק"ק פראג בן ...רבי אשר ...אשר דרש מידי שבת בשבתו ... ; ...וכעת נדפס
מחדש בתוספת אלפי מראה מקומות ,עם הגהות והערות[ ,ע"י] הרה"ג ר' יעקב שרייבער ,העורך
הראשי[ ...העורכים] :הר"ר הערשל גליקמאן והר"ר ישכר בער לעברעכט .במהדורא חדשה
ומתוקנת .. Antwerpen :צבי שעכטער ,תשע"ז)002454462( .
פרשת השבוע --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A451ליפ.זח תשס"ד
ליפשיץ ,זאב חיים מחבר .זחלתי ואירא  /זאב חיים ליפשיץ .ירושלים  :ז .ליפשיץ ,תשס"ד-
תשס"ט)002455154( .
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A453יוס(הלו) תשע"ז
הלוי ,אבירן יצחק מלקט עורך .בבת עינינו  ... :הספדים ומאמרים על ...רבינו עובדיה יוסף ...
מאת רבני עדת תימן וחכמיה  /אספתי וקבצתי ,ערכתי וסדרתי ...אבירן יצחק הלוי ,אב בית הדין
הרבני בתל אביב יפו .בני ברק  :מכון החיים והשלום ,תשע"ז) 002454806( .
יוסף ,עובדיה  --הספדים.
הספדים.
רבנים  --תימן.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A453סופ(איה) תשע"ז
איה סופר  :קול בכי ומספד על ...בעל אמרי סופר[ ...ר' יוחנן בן משה סופר מערלוי ].ירושלים :
מכון להוצאת דברות קודש ערלוי ,תשע"ז [)002453604( .]2017
סופר ,יוחנן בן משה  --הספדים.
סופר ,יוחנן בן משה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508מזר.חז תשע"ז
מזרחי ,יוסף חיים בן עובדיה מחבר .חזון יוסף  :הכולל שלשה חיבורים ,על פי משנתו ...של
כמוהר"ר יוסף חיים[ :א] :ההשכלה והדקדוק  -קשר הדוק  :להשיב תשובות ניצחות על מה
שכתבו עורכי הסידור "איש מצליח" ו"עבודת השם" נגד רבנו יוסף חיים ומרן החיד"א וכל גדולי
ישראל ,לשנות המנהג שנהגו ...דורות לומר כף הכינוי בשוא ,ולשנות המנהג ...לומר הגפן בסגול ;
[ב] :מלך חיים  :על החיוב להניח תפילין דרש"י ור"ת יחד ,בלי ספק[ ; ...ג] :חמדת יוסף  :אודות
הספר "חמדת ימים" ותפילותיו  ... /יוסף חיים מזרחי .ירושלים [ :המחבר] ,תשע"ז [.]2017
()002453925
תפלות -- .סדור. --
תפלין  --הלכה.
תפלין דרבנו תם  --הלכה.
חמדת ימים --
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8אלבז(קרואי) תשע"ז
קרואי העדה  ... :חדושי תורה ומאמרים תורניים  /אשר נכתבו בידי בני המשפחה ,לרגל מלאות
[יובל] שנות מלכותם של הורינו ... :מורינו ...רבי ראובן אלבז ,ראש מוסדות אור החיים ...ועימו
אמנו הרבנית מרת שרה ,אשר עומדת לימין רבנו ...מוגש כמנחה[ ...ירושלים] [ :המשפחה],
תשע"ז)002453861( .
אלבז ,ראובן
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8בן-חי(שבת )תשע"ב
שבתאי ,שלו מחבר .השבח לאל  :והוא מקצת קורות חייו ופועלו של ...הרב שבתאי בן חיים ,רב
המועצה האזורית לכיש ורב מושב מנוחה ...בתוספת סיפורים והספדים שנאמרו על הרב  /נכתב
ונערך על-ידי שלו שבתאי ...ונכד ...הרב שבתאי בן חיים[ .ישראל ] :משפחת שבתאי ,תשע"ב.
()002453854
בן חיים ,שבתאי
רבנים  --ישראל  --מנוחה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8חנו(זכר )תשנ"ה
זכרון ישעיה  ... :מהנהגותיו ...של ...רבי ישעיה חנון ,נ.ל.ב.ע .י"ג חשון תשנ"ד ...וכן קונטרס
חידושים וסיכומים בהלכות איסור והיתר על סדר השו"ע [ /מאת הרב יוסף דב חנון] וכן ...
חידו"ת בגפ"ת ומאמרים תורניים מצאצאיו ומבני משפחתו .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע],
תשנ"ה)002453853( .
חנון ,ישעיה נפתלי ,נפטר 1993
רבנים  --ישראל  --ירושלים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8יצח-הל(ברכת )תשע"ו
ברכת חיים  :ספר הזכרון לזכרו של ...הרב חיים יצחק הלוי ,רב העיר הרצליה  /עריכה :הרב
שלום יצחק הלוי ,הרב בצלאל יצחק הלוי .ירושלים  :עמותת ברכת חיים[ ,תשע"ו?]002448396( .
)
יצחק הלוי ,חיים בן יחיא
הלכה  --מאמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A508.8מלו(זכר )תשס"ב
זכרון שמואל  :דברי הספד מפי רבנים ...שנאמרו בשבעה ,בשלושים ובשנה לעילוי נשמת ...ר'
שמואל בר זוהרא  /נערך ונסדר ע"י ...ידיעאל בהר"י מלול .ירושלים[  :מוציא לאור לא ידוע],
תשס"ב)002453869( .
מלול ,שמואל
תלמוד בבלי -- .מסכת שבועות  -- --באורים.
הספדים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2אדל(פינ )תשע"ז
פינס ,מנחם מחבר .ליבם של ישראל  :מרן רבי יעקב אדלשטיין  :תולדותיו והנהגותיו ,מראות
חייו ,דברי זכרון  /לוקט והו"ל ... :יעקב כהן ; כתיבה ועריכה :מנחם פינס .ב"ב : Gilgroup,
[תשע"ז])002453650( .
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה.
רבנים  --ישראל  --רמת השרון  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A509.2וינ.הר תשנ"ט
וינשטוק ,יאיר מחבר .הראה לעניו  -הרב מנדל  ... :מתולדות חייו ופעלו של ...רבי חיים משה
מנדל / ...כתב וערך הרב יאיר וינשטוק (מ' ארבל)[ .הראה לענו  -הרב מנדל] .מהדורה שניה ..בני-
ברק  :בית המדרש אמרי יוסף  -חיי משה ,תשנ"ט) . (002454881
מנדל ,חיים משה.
רבנים  --ישראל  --בני ברק  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A531פלר.בר תשע"ח
פלר ,בנימין בן יצחק מחבר .ברכת יצחק  :חידושים וביאורים על הרמב"ם / ...מאת ...רבי בנימין
פאלער ,ראש ישיבת מקור חיים ; העורך :הרב יעקב לעבאוויטש . Lakewood :ישיבת מקור
חיים ,תשע"ח [)002455359( .-]2017
משה בן מימון ..משנה תורה  --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561חזן.א"ש תשע"ז
חזן ,אליעזר שמחה בן אליהו מחבר .א"ש דעת  /אליעזר שמחה חזן .מתתיהו  :משפחת חזן,
תשע"ז ) [2017]. (002454970
חזן ,אליעזר שמחה בן אליהו
תרומות ומעשרות  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A561סקו.אה תשע"ז
סקוצילס ,יעקב אהרן מחבר .אהל יעקב  :הלכות כבוד ספר תורה ,כבוד ספרי קודש ,גניזה
ותשמישי קדושה  :ובו ביאורי הלכות ,סיכומי דינים ופסקי הלכות המצויות ,ונלוה אליו קובץ
תשובות מפוסקי זמנינו  /נכתב ...על ידי יעקב אהרן בלאאמו"ר ר' טלי סקוצילס .ירושלים :
[המחבר] ,תשע"ז [)002453640( .]2017
ספר תורה  --הלכה.
ספרי קדש  --השחתה וקלקול  --הלכה.
גניזה  --הלכה.
תשמישי קדשה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562אלנ.כל תשע"ז
אלנדאף ,אברהם בן חיים מחבר .כל כתבי בעל ענף חיים  /מוהר"ר אברהם אלנדאף ,מקים
ומעמיד פסקי ומנהגי יהדות תימן בארץ ישראל[ .ירושלים]  :צוף  :י .מ .אלנדאף ,ב"ב,
[תשע"ז) ?]- (002455062
אלנדאף ,אברהם בן חיים.
שאלות ותשובות .1948-1800 --
שאלות ותשובות  --חכמי המזרח.
מנהגים  --תימן.
חבשוש ,שלום בן יחיא .שושנת המלך
צאלח ,יחיא בן יוסף .עץ חיים
צאלח ,יחיא בן יוסף ..פעלת צדיק
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562בן-חי.תו תשע"ה
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .תורת חכם ברוך  :בו נפתחו מעיינות מקור חכמה :מקור הלכה :
פסקי הלכה ומנהגים ,מקור חיים  :ביאורי הלכה ,אגדה ודברי מוסר  :וגם נלוה אליו ציונים
ומקורות / ...משיעוריו של חכם ברוך בן-חיים ,הרב הראשי ליוצאי ארם צובא בניו-יורק ומרא
דאתרא דק"ק שערי ציון ; עורך ראשי  -הרב שאול חדאד סימן-טוב[ .שלחן ערוך  -תורת חכם
ברוך] .מהדורת שמואל פרנקו ..לייקוואד  :מכון זכרון ברוך ,תשע"ה [2014]-תשע"ז [.]2016
()002454399
קרו ,יוסף בן אפרים :שלחן ערוך ארח חיים  -באורים
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562הפט.פנ תשע"ז
הפטקה ,דב בריש מחבר .פני הדביר  :כתבי חידושיו והגיגיו  :מערכות בעניני המועדים ובנושאים
כלליים ,דרשות ומאמרים ,אגרות תורה ,פרקי חיים  /של ...רבי דב בעריש הפטקה ,מראשי ישיבת
אמרי אמת בני-ברק .בני ברק  :הפטקה ,תשע"ז [)002453318( .]2016
הפטקה ,דב בריש
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ראשי ישיבות  --ביוגרפיה.
מועדים  --הלכה.
דרשות.
רבנים  --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562זית.זי תשע"ז
זיתון ,ישראל מחבר .זית רענן  :על שו"ע או"ח ונושאי כליו ,מסימן ס"ב עד סימן קמ"ז  /חיבר
וערך ...רבי ישראל זיתון ; ...הכותב ...ע"ה יבר"ך .ירושלים  :מערכת אור תורה ,תשע"ז [2017].
) (002453328
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים  --באורים.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.1קוי.יק תשע"ז
קויפמן ,דוד בן חיים אריה מחבר .יקר טוטפתא  :תפילין דרבינו תם  :בו יבואר מקור ושורש
מחלוקת רש"י ורבינו תם בסוגיא דמנחות [דף לד] ...המנהג של המניחים תפילין דרבינו תם...
ובסופו" ... :בירור הלכה"  :במי שטעה והניח תפילין דרבינו תם במקום דרש"י  /נלקט ,נערך
ונסדר ע"י דוד בלאאמו"ר ...חיים ארי' קויפמאן .לייקווד  :דוד קויפמאן ,תשע"ז [.]2017
()002455703
תלמוד בבלי -- .מסכת מנחות . --פרק ג (הקמץ רבה)  -- --באורים.
תפלין  --הלכה.
תפלין דרבנו תם  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2דינ.שו תשע"ו
דינר ,יהודה אריה מחבר .שו"ת המצויות בשבת  :עם פסקי גדולי ההוראה  /יו"ל ע"י יהודה אריה
בן ...רבי יוסף צבי הלוי דינר .הוצאה שניה  -עם הרבה הוספות ותיקונים ..בני-ברק  :יהודה אריה
דינר ,תשע"ו [)002454659( .]2016
דינר ,יוסף צבי בן ברוך חיים  --מנהגים
שבת  --הלכה.
שבת  --מנהגים.
שאלות ותשובות- -- 1948
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2לשץ.נו תשע"ז
לשץ ,ישראל יצחק בן מנחם מחבר .נוטרי ליום השביעי  :משא ומתן בדברי הפוסקים  :הלכות
שבת ;ענינים  /נערך ...ע"י ישראל יצחק בלאאמו"ר ...מנחם לשץ .ירושלים  :ישראל יצחק לשץ,
תשע"ז [)002454641( .]2017
שבת  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.2מור.עז תשע"ז
מורגנשטרן ,ישראל מאיר מחבר .עזור לשובתים בשביעי  :בירור מציאותי והילכתי אודות
ההקפדה על קניית מוצרים מחברות שומרות שבת  /נערך ...בלימוד החכמים ודיבוק חברים ע"י
ישראל מאיר בן ...ר' דוד ארי' מורגנשטרן .ירושלים  :מכון ביאור הלכה[ ,תשע"ז?])002454432( .
מעשה שבת  --הלכה.
שבת  --חלול  --כרזות.
שבת  --פולמוס ומאבק.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3בור.פת תשע"ז
בורובסקי ,מאיר מחבר .פתח תרועה  /נכתב על ידי מאיר בורובסקי .בני ברק  :מאיר בורובסקי,
[תשע"ז])002454644( .
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות ראש השנה  --באורים.
רובין ,שמאי .הערות ועיונים בענייני תקיעות שופר
שופר  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3דרכ.תו תשע"ו
.בית מדרש גבוה דרכי תורה (ירושלים) .דברי הפורים  :כולל מערכות ומאמרים בענייני פורים
בהלכה ואגדה  /שנכתבו ...על ידי חברי ורבני בית מדרש גבוה 'דרכי תורה' ,לכבוד הכנסת ספר
תורה שעל ידי ...לאונרדו הילל פרקש .ירושלים  :דרכי התורה ,תשע"ו [)002455085( .]2016
פרקש ,לאונרדו הלל
פורים  --הלכה.
פורים.
עמלק.
ספר תורה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3ויד.מש תשע"ז
וידר ,אהרן בן יששכר מחבר .משפט המועד  :פסקי דינים הלכה למעשה בהלכות חול המועד ; ...
ועליהם חונה[ ...בתחתית הע'] :עמק המשפט  :להראות ...מקומה ...של כל הלכה ,בבירור...
שמעתתא אליבא דהלכתא מדברי חז"ל והראשונים עד גדולי האחרונים ... /נערך ...ע"י אהרן
ווידער ,מו"ץ בק"ק סקווירא ...שיכון סקווירא  :אהרן ווידער ,תשע"ז ) 2017. (002455390
חל המועד  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3כולל.בי תשע"ז
.כולל בית אריה ליב (ירושלים) .שערים המצויינים בהלכה  :אסופת חבורות ,הערות וסיכומי
הלכה בהלכות ארבע מינים ובהלכות שבת  /ע"י בני החבורה בית אריה לייביש[ .שערים המצינים
בהלכה] .ירושלים  :כולל בית אריה לייביש ,תשע"ז [) 002453864( .]2016
וינרב ,שמעון חיים בן משה
ארבעת המינים  --הלכה.
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A562.3ליז.רא תשע"ז
ליזרזון ,שמחה בונם מחבר .ראש השנה שחל בערב שבת  :בשבילי שולחן שלמה :לקט הלכות
ודינים הנחוצים  :ליום רביעי ערב ר"ה :כולל קיצור הלכות עירובי תבשילין .לימי ראש השנה:
וההכנות ביום ב' דר"ה  -ערב שבת .שבת שובה .ליוה"כ שחל בשבת .דיני ע"ת המיוחדים לבני
חו"ל לסוכות ולשמחת תורה  /נערך על ידי הרב שמחה בונם לייזרזון ,ראש בית מדרש גבוה
להלכה ,שולחן שלמה .ירושלים  :בית שולחן שלמה[ ,תשע"ז ]. (002454824 )2017
אוירבך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב.
ראש השנה  --הלכה  --מדריכים.
שבת שובה  --הלכה  --מדריכים.
יום הכפורים  --הלכה  --מדריכים.
סכות  --הלכה  --מדריכים.
שמיני עצרת ושמחת תורה  --הלכה  --מדריכים.
ערוב תבשילין  --הלכה -- .מדריכים.
שבת  --הלכה  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3פינ.שמ תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים מחבר .שמעתתא דמשה  :פסקים וביאורים  :אורח חיים ,סימנים תקל-
תרצז :חול המועד ,תשעה באב ,תענית ,ראש השנה ,יום הכפורים ,סוכה ,לולב ,חנוכה ,פורים /
מהגאון ...רבי משה פיינשטיין ,מלוקטים מתוך ספריו :אגרות משה ,דברות משה ; ...ועליו סובב:
מקור השמעתתא  -הארות והערות  :מקור ההלכה וביאורה ,ובסופו :קונטרס שמועות משה :
הוראות שנמסרו על ידי מעתיקי השמועה[ .שלחן ערוך  -שמעתתא דמשה] .ירושלים  :מכון אסוקי
שמעתתא ,תשע"ז)002455741( .
קרו ,יוסף בן אפרים .שלחן ערוך ארח חיים --באורים.
הלכה (מתחום ארח חיים)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3פלד.דע תשע"ז
פלדמן ,שלמה בן אהרן מחבר .דעת סוכות  :מבוא להלכות סוכה  :מיוסד על מסכת סוכה ושולחן
ערוך /חובר ...על ידי שלמה בן ...ר' אהרן פלדמן[ ...דעת סכות] .ירושלים  :דעת ,תשע"ז .
) (002454808
סכה  --הלכה  --מדריכים.
סכה  --הלכה  --חמר מאיר.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.3שטי.חמ תשע"ז
שטינר ,משה בן דוד מחבר .חמדת משה  :הלכות ד' מינים  :הוראת הבדיקה המעשית ,חידושי
דינים ,סימנים  /חובר ...ע"י משה בלאמו"ר ...דוד שטיינר .בני ברק  :משה שטיינר ,תשע"ז
) [2017]. (002454863
ארבעת המינים  --הלכה.
ארבעת המינים  --הלכה  --חמר מאיר.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A562.4פיש.דו תשע"ז
קרו ,יוסף בן אפרים .דובר שלום  :על הלכות פסח ומסכת פסחים  /אשר השאיר אחריו ...רבי
שלום דוב פישל ,אבדק"ק ווערפעלעט ,תלמיד ...מוהר"ר יונתן שטייף ; יצא לאור ע"י נכד גיסו
יעקב מנחם מענדל שטייף[ .שלחן ערוך  -דובר שלום] .מהדורת דוגמא ..ברוקלין  :יעקב מנחם
מענדל שטייף ,תשע"ז )002454157( .'17
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך ארח חיים .הלכות פסח  --באורים.
פסח  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563בד"צ.מפ תשע"ז
.בית דין צדק של העדה החרדית (ירושלים) .ועד הפקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים .מפעל
חייהם :סקירה קצרה אודות פעיל[ו]תו והתפתחותו של "ועד הפיקוח" שעל-ידי בד"ץ העדה
החרדית ירושלים  :מפעל חייהם של רבותינו הגאונים רבי נפתלי פרנקל ורבי מרדכי פרידלנדר .
ירושלים  :ועד הפקוח ההלכתי[ ,תשע"ז])002453855( .
בית דין צדק של העדה החרדית (ירושלים) .ועד הפקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים
הלואות  --ישראל.
כשרות  --ישראל.
תפלין.
ציצית.
פרנקל ,נפתלי הירצקא בן יהושע
פרידלנדר ,מרדכי, 1944-2017
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563כהן.וה תשע"ז
כהן ,יואל בן חיים צבי מחבר .והניף הכהן  :בירורי ההלכות מיסודות הסוגיות בהלכות בשר
בחלב :סימן פז-צא  ... /יואל בן ...ר' חיים צבי כהן ,ראה"כ דחסידי באבוב .מאנסי  :יואל כהן,
תשע"ז [)002455698( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות בשר בחלב  --באורים.
בשר בחלב  --הלכה.
תלמוד תורה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563שטי.שת תשע"ד
שטין ,יצחק בן מרדכי מחבר .השתיה כדת בפסח  :התולעים בענבים  -מיץ ענבים ועוד ...המציאות
וההלכה ...עשיית ושתיית יין ומיץ ענבים ...לאור שכיחות של תולעים בענבים  :שתיית מי העיר
(סינק-וואסער בפסח)  :שתיית יין שרף בפסח  /תמצית השיעור שנלמד ע"י ...ר' יצחק שטיין...
בביהמ"ד קארלין סטולין ...מהדורה חדשה עם הוספות עפ"י המציאות כעת[ ..ניו יורק]  :מכון
אבני שיש ,תשע"ד [)002384470( .]2014
יין  --הלכה.
תולעים  --הלכה.
פסח  --מנהגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3זיל.וס תשע"ח
זילבר ,יצחק בן שמואל ליב מחבר .וסתות בהלכה  :יורה דעה סימן קפד  :הלכות פרישה ביום
הוסת ,מן הסוגיא עד הלכה למעשה  /מאתי יצחק בלאאמו"ר ...שמואל לייב זילבער .לייקווד :
Yitzchok Silber,תשע"ח [)002455705( .]2017
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות נדה  --באורים.
טהרת המשפחה  --הלכה.
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.3רוט.פר תשע"ז
רוטנר ,חיים שלמה מחבר .פירות הדקלים  :לקט חידושי ופסקי רבותינו ...לבית אוהעל ,סיגוט,
סאטמאר  -הלכות נדה  :יפרד...לשלשה ...פירות הדקלים :והוא פסקי דינים ; ...טעם התמרים :
והוא טעמם ונימוקם של דינים אלו ; ...הערות וביאורים  :הוספות ,עיונים ובירורים ללבן ...דברי
רבותינו ...ומראי מקומות ...לגדולי האחרונים שנשאו ונתנו בדבריהם ; ונלוה אליו :חידושי
התמרים  :ליקוטי רבותינו בסוגיות ...דהלכות נדה ...מתוך ספריהם ככתבם ; ...ועוד יכלל בו...
אגדת התמרים  :ליקוטי עניני דרוש ואגדה ממשנת רבותינו בענינים הללו  /אספתי וערכתי ...חיים
שלמה רוטטנער[ .פרות הדקלים] .ברוקלין [ :המחבר] ,תשע"ז)002453795( .
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.5הרפ.נש תשע"ז
הרפנס ,ישראל דוד מחבר .נשמת ישראל  :חלק ג :פסקי הלכות אבילות  :והוא תוכן וקיצור פסקי
הלכות מספר נשמת ישראל על הלכות אבילות :חלק א :הל' קריעה ,אנינות ,קבורה ,לויה ,שבעה,
חלק ב :שלשים ,י"ב חודש ,קדיש ,תפלה לפני התיבה ,הקמת מצבה ,יא"צ ,ביקור ביה"ק ,יזכור...
 ... /חוברו ...ע"י ...ישראל דוד הארפענעס ...מהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים ..ברוקלין : Y.
D. Harfenes,תשע"ז )002454338( .'17
אבלות (יהדות)  --הלכה.
קבורה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.6בוי.של תשע"ב
בוים ,יעקב יהושע מחבר .שלישי למילה  :ילקוט מקורות ,אמרות ועובדות [ /מלקט ומו"ל  -י .י .
ב .].קרית בעלזא ,ירושת"ו [= ירושלים]  :י .י .בוים ,תשע"ב)002387349( .
ברית מילה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A563.8עדס.שע תשע"ד
עדס ,יהודה בן יעקב מחבר .שערי יהודה  :שיעורים במסכת שביעית  /מאת יהודה בהגר"י עדס .
מהדורה שלישית מתוקנת ..ירושלים  :ישיבת קול יעקב ,תשע"ד [) 002455508( .]2014
משנה -- .מסכת שביעית  -- --באורים.
שמטה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
A563.8שור.גנ תשע"ו
שורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק מחבר .גינת ראובן על סדר זרעים  :ספר ביעורי זרעים  :עניינים
השייכים לביעור פירות שביעית ולביעור מעשרות  /חובר ...מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק
שווארץ[ .גנת ראובן על סדר זרעים  :ספר בעורי זרעים] .ברוקלין  :ראובן מלך שווארץ ,תשע"ו.
()002454149
תרומות ומעשרות  --הלכה.
שמטה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A564בוי.אר תשע"ג
בוים ,יעקב יהושע מחבר .אירוסין  :ילקוט מקורות ,אמרות ועובדות [ /י .י .ב[ .].ארוסין ].
ירושת"ו [=ירושלים]  :י .י .ב ,.תשע"ג)002387351( .
בלז (חסידות)
ארוסין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572אדל.זכ תשע"ז
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה מחבר .זכותא דיעקב  ... :מכתבי תורה ,ענינים בהלכה ,שיחות
קודש ועובדות והנהגות / ...אשר זכיתי לקבל מכבוד מורי ורבי ...רבי יעקב אדלשטיין ; ...משה
חליוה[ .בני ברק]  :מכון גם אני אודך ,תשע"ז)002453644( .
אדלשטין ,יעקב בן צבי יהודה.
שאלות ותשובות -1948 --
פרשת השבוע  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572גגו.שי תשע"ו
גגולשוילי ,יעקב שלמה ידידיה חיים מחבר .שו"ת שי"ח יעקב  /יעקב שלמה ידידיה חיים בן...
אברהם גאגולשוילי ,רבה של יהדות גאורגיה ואב"ד ממונות אשדוד[ .שאלות ותשובות שיח יעקב].
אשדוד [ :המחבר] ,תשע"ו)002455148( -
שאלות ותשובות --- 1948
שאלות ותשובות  --חבורים פופולריים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A572ליב.גם תשע"ח
ליברמן ,אהרן בן יקותיאל מחבר .גם אני אודך  :כולל תשובות ובירורי הלכה בענינים הנוגעים
למעשה בהלכות שבת  /שקיבלתי מהרב ...רבי אהרן ליברמן ,מח"ס משנת אהרן ; על שאלותי...
גמליאל הכהן רבינוביץ בן אאמו"ר רבי אלחנן י .ד[ .בני ברק ] :גמליאל הכהן רבינוביץ ,תשע"ח
[)002454807( .]2017
שאלות ותשובות- -- 1948
שבת  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584אלת.יל תשע"ח
אלתר ,שאול מחבר .ילקוט שיעורים  :בירורים והערות בענינים שונים  /מאת ...רבי שאול אלתר,
ראש ישיבת שפת אמת[ .ילקוט שעורים] .לההדיר מחדש[ ..ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע],
תשע"ח [)002455373( .]2017
חדושים ופלפולים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584ברד.או תשס"ב
ברדיצ'בסקי ,מאיר דניאל מחבר .אור המאיר  :על מסכתות כתובות ,פסחים מ"ת =[מהדורא
תניינא] ,נדרים ,ופ' חזקת הבתים  /מאת מאיר דניאל ברדיטשווסקי .ירושלים  :מאיר דניאל
ברדיטשווסקי ,בני-ברק ,תשס"ב)002454719( .
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- .פרק א (בתולה נשאת)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת נדרים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת בבא בתרא -- .פרק ג (חזקת הבתים ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584גרי.מל תשע"ז
גרינשפן ,נחמן שלמה מחבר .מלאכת מחשבת  :חידושים וביאורים ,מערכות ופלפולים ,מאמרים
ומחקרים בענינים שונים  /מאת ...רבי נחמן שלמה גרינשפאן ,ראש ישיבת עץ חיים בלונדון ; ...
בעריכה מחודשת עם תוספות רבות ונכבדות ,ובתוספת ציונים ,מקורות והערות ,מבוא ומפתחות.
חברי המערכת :הרב דוד גולדבלום ,הרב אריה בוקסבוים ,הרב ישראל בירנבוים .ירושלים  :מכון
ירושלים ,תשע"ז) 002448990( .
גרינשפן ,נחמן שלמה
תלמוד בבלי  -- --באורים.
שחיטה  --הלכה.
הלכה  --ישראל.
עם הארץ.
עם הארץ בתלמוד.
ספרות רבנית  --היסטוריה ובקרת.
תלמוד בבלי  -- --מתודולוגיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584סיל.מי תשנ"ו
סילוה ,חזקיה בן דוד די מחבר .מים חיים  /לבעל הפרי חדש [=ר' חזקיה בן דוד די סילוה] .זכרון
ישראל מאיר  :קובץ מאמרים  ...לזכרו[ .ירושלים]  :א"ב בביוף[ ,תשנ"ו?])002455095( .
רבנים  --איטליה  --ביוגרפיה.
שאלות ותשובות.1800- -- 1600
בין השמשות  --הלכה.
בביוף ,ישראל מאיר
תלמוד בבלי  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.01ברו.אמ תשע"ז
ברויר ,אברהם בן שלמה מחבר .אמונת עתיך  :זרעים  /אברהם ברויאר .ביתר  :בית מדרש לתורה
והלכה 'אהל יצחק ומרים' ; בני ברק  :שמואל ברונר ,תשע"ז []. (002454857 )2016
קרו ,יוסף בן אפרים ..שלחן ערוך יורה דעה .הלכות תרומות ומעשרות  --באורים
משנה -- .סדר זרעים  -- --באורים.
תלמוד ירושלמי -- .סדר זרעים  -- --באורים.
מצוות התלויות בארץ  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.011קרב.עו תשע"ז
קרבץ ,פסח מחבר .עולת הבקר  :מסכת ברכות  :חידושים וביאורים על סדר הדף :פרק כיצד
מברכין ופרק שלשה שאכלו ,ובענין שינוי מקום [ :מסכת] פסחים דף קא  /חובר ...ע"י פסח בן
לאאמו"ר מרדכי יהודה קרבץ : Pesach Kravetz, . Monseyתשע"ז [) 002455529( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות -- .פרק ו (כיצד מברכין)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת ברכות -- .פרק ז (שלושה שאכלו)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- .פרק י (ערבי פסחים ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.021אות.הי תשע"ז
אות היא לעולם  :קובץ חידושי תורה על מסכת שבת .ירושלים  :כולל דף שע"י מכון אהבת
שלום ,תשע"ז)002453873( .
תלמוד בבלי -- .מסכת שבת  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.023רוט.שע תשע"ז
רוטשילד ,אפרים נתן מחבר .שעשוע אפרים  :פסחים  :חבורות ,מראי מקומות  /מאת ...רבי
אפרים נתן רוטשילד .אלעד  :ישיבת תורה בתפארתה ,תשע"ז []. (002454828 )2017
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת פסחים -- .פרק א (אור לארבעה עשר)  -- --מראי מקומות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.026כהן.דב תשע"ו
כהן ,אהרן בן דוד מחבר .דברות אהרן  :סיכומי סוגיות וחידו"ת בפרק ראשון ושני דמס' סוכה /
נכתב ע"י אהרן ב"ר דוד כהן .ירושלים  :כהן ,תשע"ו []. (002455484 )2016
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק א (סכה שהיא גבוהה ) -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת סכה -- .פרק ב (הישן ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.031לנד.עו תשע"ז
לנדא ,יצחק בן קלמן מחבר .עולת יצחק  :על מסכת יבמות  :קונטרס עשה דוחה לא תעשה ,פרק
ראשון ,פרק שני  /מאת ...רבי יצחק הלוי לנדא בן ...רבי קלמן ,מראשי ישיבת חברון-כנסת ישראל
; להעורך ...רבי ירוחם חיטובסקי[ .עולת יצחק  -יבמות][ .ישראל[ ] :מוציא לאור לא ידוע],
תשע"ז [)002455419( .]2017
תלמוד בבלי -- .מסכת יבמות . --פרק א (חמש עשרה נשים)  -- --באורים.
תלמוד בבלי  --מסכת יבמות  --פרק ב (כיצד)  -- --באורים.
עשה דוחה לא תעשה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.032ברד.או תשס"ה
ברדיצ'בסקי ,מאיר דניאל מחבר .אור המאיר  :על מסכתות כתובות וקידושין ... /מאת מאיר
דניאל ברדיטשווסקי .במהדורא תניינא עם הרבה הוספות וסימנים חדשים ..ירושלים  :מאיר
דניאל ברדיטשווסקי ,תשס"ה [)002454720( .]2005
תלמוד בבלי . --מסכת כתבות -- .פרק א (בתולה נשאת)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות . --פרק ב (האשה שנתארמלה)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין -- .פרק א (האשה נקנית)  -- --באורים.
תלמוד בבלי -- .מסכת קדושין -- .פרק ג (האומר ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.032רוב.הע תשע"ו
רובינפלד ,יהודה ליבוש מחבר .הערות וביאורי סוגיות על מסכת כתובות  :פרק הכותב  /יהודה
לייבוש רובינפעלד[ .הערות ובאורי סוגיות על מסכת כתבות] .מהדורה שני 'עם תיקונים
והוספות[ .. Spring Valley :המחבר] ,תשע"ו [) 002455361( .]2016
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- .פרק ט (הכותב לאשתו ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.032רוב.הע תשע"ו
רובינפלד ,יהודה ליבוש מחבר .הערות וביאורי סוגיות  :על מסכת כתובות :פרק האשה
שנתארמלה ומי שהיה נשוי  /ר' יהודה לייבוש רובינפעלד[ .הערות ובאורי סוגיות על מסכת
כתבות] .מאנסי  :אברהם יוסף לייטנער ,תשע"ו [6]. (002455363 )201
תלמוד בבלי -- .מסכת כתבות -- .פרק ב (האשה שנתארמלה)  -- --באורים.
תלמוד בבלי . --מסכת כתבות -- .פרק י (מי שהיה נשוי ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.041פרי.קב תשע"ה
פריזנד ,אשר מחבר .קובץ הערות וביאורים בפרק ארבעה אבות  /שיעורים שנאמרו ע"י ראש
הישיבה [רבי אשר פריזנד][ .קבץ הערות ובאורים בפרק ארבעה אבות] .ירושלם  :ישיבה לצעירים
מצוינים נועם התלמוד[ ,תשע"ה )002455150( .]2015
תלמוד בבלי . --מסכת בבא קמא -- .פרק א (ארבעה אבות ) -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A584.067גוט.מי תשע"ז
משנה ..מסכת נדה ..תשע"ז ..ירושלים ..משניות מסכת נדה  :עם ביאור מים טהורים ;  ...ג
חלקים :ביאור המשנה  :פירוש תמציתי בשפה ברורה ...בפשט המשנה ; הרחב דבר  :ביאור
שיטות המפרשים על המשנה :רע"ב ,תוי"ט ,אליהו רבה ,משנה אחרונה ,מלאכת שלמה ; אליבא
דהלכתא  :הלכה למעשה כפי שנפסק ...ברמב"ם ובשו"ע ...החזו"א ועוד  / ...ליקטתי וביארתי...
צבי גוטמן .ירושלים  :צבי גוטמן ,תשע"ז [) 002455492( .]2017
משנה -- .מסכת נדה  -- --באורים --חבורים פופולריים
טהרת המשפחה  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A651ג’יק.שע תשע"ב
ג'יקטיליה ,יוסף בן אברהם מחבר .שערי אורה  / :מאת המקובל הקדמון ר' יוסף ן' גיקטלייא ;
עם באור ידית השער ,שהוא מבוא לפנימיות ; עריכה לשונית :ר' יעקב סייג ,מלבה"ד :ר' חייא בן
חמו .מהדורה שניה לבני הישיבות ..בית אל  :כולל מבקשי ה ',תשע"ב)002453739( .
קבלה.1300 -- -
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A652.4הלנ.מב תשע"ז
הלנר-אשד ,מלילה מחבר מתרגם .מבקשי הפנים  :מסודות האדרא רבא שבספר הזוהר / ...מלילה
הלנר-אשד ; עורך ...דב אלבוים .ראשון לציון  :בית-יצירה עברית ; ידיעות אחרונות  :ספרי חמד
; [ירושלים]  :מכון שלום הרטמן) 002454573( .2017 ,
אדרא  -- --בקרת ופרשנות.
אדרא  -- --מבואות.
ספרייה :
Judaica

A654.1חוצ.עק תשע"ג
חוצן ,נמרד שלמה -1978 ,מחבר .עקדים נקדים וברדים  -קול קול הקולות  :הצורה הפרקטלית
של קבלת האר"י  /נמרוד שלמה חוצן .תשע"ג )002455098( .2013
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למחשבת ישראל.
לוריא ,יצחק( ,אר"י)  --בקרת ופרשנות.
קבלה .1660-1500 --
פרקטלים.
צמצום (קבלה)
שופר בקבלה.
ספרייה :
Philosophy

A654.2עץ חיים תשע"ז
ויטל ,חיים בן יוסף .עץ חיים  ... /אשר חיבר ...הרב חיים וויטאל כפי מה שקבל מפי ...רבינו יצחק
לוריא ; ...צירפנו ...הגהות השמ"ש ...מאת ...מוה' שלום שרעבי ...וכן הגהות רבי שלמה
עליאשאוו ... ; ...תוקנו שגיאות רבות ,השוואה לגירסאות המצויות ביתר כתבי האריז"ל ומקורות
פרקי הע"ח על ידי יהושע ליפשיץ ...במהדורה חדשה ..ירושלים  :יהושע ליפשיץ[ ,תשע"ז?].
()002454822
קבלה.1660- -- 1500
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A655ולי.עת תשע"ח
ולי ,משה דוד מחבר .עת לחננה  ... :כתבי שנות תפ"ח-תצ"ב ,בהם מתואר מלאכת המברר בבירור
ותיקון השכינה והתעוררות הגאולה שנעשה והתעורר באלו השנים  :מיוסדים על ספר תהלים
ומשלי  /מאת ...רבי משה דוד וואלי ,מבית מדרשו של הרמח"ל ; יוצא לאור לראשונה מתוך עצם
כתי"ק המחבר ,עם הערות וביאורים ...על ידי יוסף משה בהגרי"א ספינר ,יעקב בהרה"ח ר"א
הערמאן .ירושלים  :יוסף ספינר ,תשע"ח [) 002455514( .]2017
תנ"ך -- .תהלים  -- --באורים.
תנ"ך -- .משלי  -- --באורים.
קבלה- -- 1660
גאלה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92אבר(זכו )תשע"ז
זכור לאברהם  :קובץ דברי תורה ,סיפורים,עובדות ,הנהגות ופרקי תולדות של אדמו"ר ...רבי
אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ  /נערך ע"י מכון שפתי צדיקים .ירושלים :התאחדות חסידי
קאפיטשיניץ ,תשע"ז [)002453323( .]2017
אברהם יהושע השל בן יצחק מאיר ,מקופיטשניץ
קופיטשניץ (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92בלז(קול )תשע"ד
קול מחזיקי הדת  :גליון היסטורי מיוחד לרגל שמחת בית בעלזא ,י"ב סיון תשע"ד  /עורך :יהושע
וויינברגר .ירושלים  :המחנה החרדי ,תשע"ד [) 002388299( .]2014
ספרין ,אברהם בן גדליה משה
בלז (חסידות)
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92הגר(בהג )תשע"ז
הס ,יוסף מאיר מחבר .בהגיגי תבער אש  :עובדות מאליפות וסיפורי קודש מפעלי מסכת חייו...
של ...רבנו ...בעל חכמת אליעזר [ר' אליעזר בן ברוך הגר] מסערט ויז'ניץ /מתוך גנזי ...רבי יצחק
ליבוביץ ,משגיח רוחני ישיבת סערט ויז'ניץ חיפה ; נלקט ונסדר ...ע"י בנו אברהם יעקב ליבוביץ ;
כתיבה ועריכה :הר"ר יוסף מאיר האס .חיפה  :אברהם יעקב ליבוביץ ,תשע"ז)002453672( .
הגר ,אליעזר בן ברוך ,מסרט ויז'ניץ
סרט-ויז'ניץ (חסידות ) --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92הלב(חסד )תשע"ד
גליון חסד שבמלכות  :אוסף סיפורי קודש ממעשי צדקה וחסד ,אשר הכין ופעל ...כבוד ...אדוננו
מורנו ורבנו זצוקללה"ה [ר' נפתלי צבי בן מרן שלמה הלברשטם ,מבובוב ] /נערך ונסדר וי"ל ע"י
מערכת בית צדיקים ד'באבוב .ברוקלין ,ניו יארק  :מערכת בית צדיקים ד'באבוב ,תשע"ד .'14
()002388231
הלברשטם ,נפתלי צבי בן שלמה ,מבובוב
בובוב (חסידות)  --ביוגרפיה.
פעלות צדקה וחסד.
רבנים  --ניו יורק (מדינה)  --ברוקלין  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92קליש(זכרון )תשע"ז
ויסברוד ,מנחם מנדל בן שמואל מחבר .זכרון קדוש  :מרבינו ...רבי יעקב דוד מאמשינאוו ואב"ד
ז'יערדאוו ,בנו בכורו ומ"מ של רבינו ...הרבי יוסף  /ערכתי ,ליקטתי וסידרתי ...מנחם מענדל
בהר"ר שמוא' ויסברוד .ירושלים [ :מ .מ .ויסברוד][ ,תשע"ז) ?]. (002453919
קליש ,יעקב דוד בן יוסף ,מאמשינוב
אמשינוב (חסידות ) --ביוגרפיה.
אמשינוב (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A670.92רוק(טוב )תשע"ז
טובות זכרונות  :פרקי זכרונות ...מפי מעתיקי השמועה :זקני חסידים ,מקורבים ,משמשים
בקודש ,מהיכלו של ...מהר"א מבעלזא .ירושלים  :מכון אור הצפון דחסידי בעלזא ,תשע"ז [-]2017
()002453619
רוקח ,אהרן בן יששכר דב ,מבלז
בלז (חסידות)  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2דנצ(מרג) תשע"ז
מרגלית ,אברהם צבי מחבר .במשנתו  :סוגיות בעבודת ה'  -תורה ,תפילה ותשובה  -לאורו של
ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר  /באר,ערך וכתב ...הרב אברהם צבי מרגלית ,מרא דאתרא כרמיאל.
כרמיאל [ :המחבר] ,תשע"ז)002455051( .
דנציגר ,ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל ,מאלכסנדר
אלכסנדר (חסידות)  --ספרות עיונית.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2הכה.תק תשע"ה
הכהן ,צדוק בן יעקב ,מלובלין מחבר .תקנת השבין  :והוא תיקוני תשובה ...בתיקון מידת היסוד
על פי נגלה ונסתר  /מאת ...רבינו צדוק הכהן מלובלין ...בן הרב ...יעקב האבד"ק קריזבורג.
ירושלים  :הוצאת יריד החסידות[ ,תשע"ה בערך])002454456( .
בעל קרי.
חסידות  -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
לובלין (חסידות  :רבי צדוק ) --ספרות עיונית.
תשובה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.2שפי.בנ תשע""ז
שפירא ,צבי אלימלך ,מדינוב מחבר .בני יששכר  :שבת  :דרושים  /נובעים ממקור ...מוהר"ר צבי
אלימלך ,אב"ד ...דינוב ; ...ואליו מחובר ...ביאור ...משולב ...בינה לעתים  :לבאר ...כל תיבה...
בצירוף כותרות וראשי פרקים ומראי מקומות ...ע"י  ...חברי מכון 'מתיקות התורה' ...בית שמש :
מכון מתיקות התורה ,תשע"ז ) [2017]. (002455383
דינוב (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות -- 1915-1815 --ספרות עיונית.
שבת  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.3וינ.קב תשע"ז
וינברג ,אברהם בן שמואל ,מסלונים מחבר .קובץ מכתבי קודש  :אשר כתב לכלל אנשי שלומו
וליחידים להורות ...את הדרך ילכו בה / ...מאת ...רבי אברהם בן ...רבי שמואל מסלאנים-
בראנוביץ[ .קבץ מכתבי קדש] .ירושלים  :מכון שיחות קודש ,תשע"ז) . (002453669
חסידים  --אגרות.
סלונים (חסידות ) --אגרות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A671.7לוי.אה תשע"ז
לויפר ,יששכר בריש מחבר .אהל תורה  :על התורה / ...מאת ...ר' ישכר בעריש לויפער ,דומ"ץ
דק"ק דזיקוב ; ...נערך ונסדר על ידי נכדו אברהם לויפער ,אבד"ק דאראג בן ...מוה"ר שלום...
מהדורא מפוארת ..ברוקלין  : A. Laufer,תשע"ז )002454932( .'17
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672רוד.אל תשע"ז
רודרמן ,זלמן מחבר .אלה הם מועדי  :מבט מעמיק אל חגי ישראל במשנתו הרעיונית של הרבי
מליובאוויטש  /מבחר שיחות ...מעובדות ...על ידי הרב שניאור זלמן רודרמן .מהדורה שנייה..
[כפר-חב"ד]  :שניאור זלמן רודרמן ,תשע"ז [) 002454449( .]2017
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ' ..לקוטי שיחות
מועדים  --דרשות.
חב"ד (חסידות)  --ספרות עיונית.
חסידות  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A672שבי.גא תשע"ז
שבי ,רחל מחבר .גאולת המדע  :המדע מגלה את הגאולה בעולם  /כתיבה :רחל שאבי ; עריכה:
הרב אריה קדם[ .גאלת המדע] .כפר חב"ד  :מטה משיח שעל ידי אגודת חסידי חב"ד באה"ק ,
[תשע"ז )002445996( .]2016
שניאורסון ,מנחם מנדל בן לוי יצחק ,מליובויץ ' --השקפה על מדע.
חב"ד (חסידות)
יהדות ומדע.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A692אמס.זר תשע"ד
אמסלם ,חיים בן דוד מחבר .זרע ישראל  :הלכות גרים וגיור  :קצור הספרים זרע ישראל [רשומה
]1186089ומזרע ישראל [רשומה  ]1217741ושאר הקבצים העוסקים בעניני גיור ,נתבארו בו
עיקרי היסודות שעליהם מבוססים הספרים הנ"ל / ...הרב חיים אמסלם .ירושלים  :מקבץ נדחי
ישראל ,תשע"ד)002454771( .
אמסלם ,חיים בן דוד .זרע ישראל  --תקצירים
אמסלם ,חיים בן דוד .ומזרע ישראל  --תקצירים
גיור  --הלכה.
גרים --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A787קבל.מעש תשע"ה
קבלה מעשיות  :קמעים ,סגולות ,לחשים ,רפואות ,כוונות ופעולות  /מהדורה ערוכה ומבוארת
מתוך כתב יד ,עם פירוש קנין סגולה[ ,ע"י] חיים פוקס .ונוסף עליו קונטרס דרישות בעניני
מלאכים ,שחיבר רבי משה קורדובירו .בני ברק  :מכון סגולת אמת ,תשע"ה) . (002453929
קבלה מעשית.
סגלות ורפואות.
קמיעות (יהדות)
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

A821מתניתין תשע"ז
מתניתין  :משניות מתניתין  :טקסט המשנה ופירוש הברטנורא ...נוקדו והוגהו ...ע"פ כתבי יד...
שובצו ותוקנו ...מקורות וציונים ; המשנה המבוארת  :ביאור משולב ...בשפה צחה ...על פי
הברטנורא ; רבינו עובדיה המבואר  :ביאור משולב בפירוש רבינו עובדיה מברטנורא ,נערך ע"י
צות ת"ח ...מתוך עשרות מפרשי המשנה ; ...הערות וביאורים  :מקורות והרחבות ,ציונים...
לרבינו עובדיה המבואר ...שיטות נוספות בביאור המשנה .מהדורה ראשונה ..ירושלים  :מערכת
מתניתין ,תשע"ח)002453566( -
עובדיה בן אברהם ,מברטנורא
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

A834מלא.המ (קני )תשע"ז
ברייתות  :כולל חמש ברייתות :א) ברייתא דמלאכת המשכן ,עם ביאור טעם ,בלשון צח ...ופירוש
דעת  :בו מפלפל בסוגיות ...וציונים ...לש"ס ומדרשים ,בשם מסורת הש"ס ...י"ל בשנת התשכ"א.
ב) ברייתא דמסכת מדות  ... :בעניני המשכן ואוה"מ וענני כבוד ,עם ביאור צח ...ומסורת הש"ס.
י"ל לראשונה בשנת התשכ"א .ג) ברייתא דמזלות  :בעניני י"ב המזלות ...סדרן ,הילוכן ותשמישן,
עם ביאור מזלות כסדרן ומסורת הש"ס .י"ל לראשונה בשנת התשכ"ג .ד) ברייתא דסוד העיבור :
 ...בענינים הנ"ל ,עם ביאור מזלות כסדרן ומסורת הש"ס .י"ל לראשונה ...בשנת התשכ"ג .ה)
ברייתא דפרק שירה  :בעניני שירת הנבראים להי"ת ,עם ביאור פרק בשיר .י"ל לראשונה בשילהי
התשמ"ה .ספר למכסה עתיק  :בו יבואר המקומות בתנ"ך שהפסוק סתם ולא ביאר ...ונתפרשו
ע"י חז"ל בגמרא ובמדרשים .י"ל לראשונה בסו"ס טעמא דקרא מהדורה ב / .כל אלה חוברו ע"י...
שי"ח בהגרי"י[ .בריתות ].במהדורה חדשה עם מראי מקומות והוספות ותיקונים ..בני ברק :
יצחק שיק ומשפחתו ,תשע"ז)002453724( .
תנ"ך -- .תורה  -- --באורים.
תנ"ך -- .נ"ך  -- --באורים.
ספרייה :
ספרייה ##:
A853שבד.הג תשע"ז
שבדרון ,שלום מרדכי בן משה ,מברזן מחבר .הגהות מהרש"ם על תלמוד ירושלמי  :מס' פסחים,
חגיגה והוריות  /מאת מוה"ר שלום מרדכי הכהן אבד"ק ברעזאן . Monsey :ישראל אלכסנדר
ענגלענדער ,ה'ג'א'ו'ן' מ'ה'ר'ש'ם' ז'צ'"ל' [תשע"ז])002454148( .
תלמוד ירושלמי . --מסכת פסחים  -- --באורים
תלמוד ירושלמי -- .מסכת חגיגה  -- --באורים.
תלמוד ירושלמי -- .מסכת הוריות  -- --באורים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

B408.8מחק.בע תשע"ד
מחקרים בעברית החדשה ובמקורותיה  /העורך :משה פלורנטין .ירושלים  :האקדמיה ללשון
העברית[ ,תשע"ד])002453537( .
אלוני ,שאול
עברית  --מחקר.
עברית  --מאמרים.
עברית  --תחיה  --מאמרים.
עברית  --חקר השיח  --מאמרים.
עברית  --סגנון  --מאמרים.
ספרייה :
Judaica

B483גיל.עב תשע"ז
גיל ,עמיחי מחבר .עברית של יום יום וקצת היגיון  :בעיקר ענייני לשון  /עמיחי גיל[ .עברית של יום
יום וקצת הגיון] .מהדורה  ..2תל-אביב  :עמיחי גיל[ ,תשע"ז ) 002454602( .]2017
עברית  --שבושים.
עברית  --מלונים.
עברית  --לקסיקולוגיה.
עברית  --אטימולוגיה.
עברית  --דקדוק.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2איז.מע תשע"ז
איזקסון ,מירון חיים מחבר .המועמד  /מירון ח .איזקסון ; עורך :יגאל שוורץ[ .המעמד ]. Tel
Aviv :הקיבוץ המאוחד ,תשע"ז ) 002454381( .2017ספרייה :
Literature

C2אפל.תמ תשע"ז
אפלפלד ,אהרן מחבר .תימהון  /אהרן אפלפלד ; עורך הספר :יגאל שוורץ[ .תמהון][ .פארק
תעשיות חמן ,חבל מודיעין]  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ) 002454608( .]2017ספרייה :
Literature

C2המא.סי תש"ע
המאירי ,ישראל מחבר .סימביוזה  /ישראל המאירי .תל אביב  :עם עובד[ ,תש"ס .]2000
() 002452469ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2חמו.דג תשע"ז
חמו-מאיר ,הלית מחבר .דג המחשבה  /הילית חמו מאיר ; עורך הספר :דורי מנור .הוד השרון :
הכורסא) , 2017. (002454276ספרייה :
Literature

C2טשר(בסו )תשע"ז
בסוק ,עדו מחבר .ליופי ונשגב לבו ער  :שאול טשרניחובסקי-חיים  /עידו בסוק[ .ליפי ונשגב לבו
ער] .ירושלים  :כרמל ,תשע"ז )002454622( .2017
טשרניחובסקי ,שאול.
טשרניחובסקי ,שאול  --בקרת ופרשנות.
עברית ,שירה מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
משוררים עבריים  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Literature

C2מיר.סע תשע"ז
מירון ,אודי מחבר .סע הביתה ,ינקי  /אודי מירון ; עורכת הספר :רותם בירון .פארק תעשיות
חמן ,חבל מודיעין  :כנרת ,זמורה-ביתן[ ,תשע"ז ) 002454612( .]2017
יחסי גברים ונשים  --ספרת.
אמהות ובנים  --ספרת.
ילדים של נצולי שואה  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שבת.גנ תשע"ה
שבת ,יעקב מחבר .גינת הכלים השבורים  /יעקב שבת ; עריכה :ורדה גינוסר[ .גנת הכלים
השבורים ].מהדורה ראשונה[ ..רמת גן]  :מדיה  ,10תשע"ה )002404019( .2015
ירושלים  --ספרת.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C2שטי(ביכ) תשל"ד
ביכלר ,אברהם -1933 ,מחבר .יהודה שטיינברג  :חייו ויצירותיו  /מאת אברהם ביכלר .ניו יורק :
בית הספר למוסמכים על שם הרי פישל  -ישיבה אוניברסיטה[ ,תשל"ד] ) 002439759( .1974
שטינברג ,יהודה  --בקרת ופרשנות.
עברית ,ספרת מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
Steinberg, Judah, 1863-1908,
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

C4אבי.אר תשכ"ב
אביון ,א .-1910 ,.ארבעטער-לידער  /א .אביון .בוקארעשט  :פארלאג פאר ליטעראטור. 1962 ,
) (002455463ספרייה :
Yiddish

C4אדל.נא תרפ"א
אדלר ,ישראל , 1898-.נאכן שניט  :א צייט דראמע אין דריי אקטען  /ישראל אדלער .לאדזש :
וואלף-פארלאג )002455462( .1921 ,ספרייה :
Yiddish

C4ברז.פא תשכ"ה
ברזינסקי ,אהרן ,נפטר  .1941פארטונקלטע הימלען  /אהרן ברעזינסקי .תל-אביב :י.ל .פרץ,
תשכ"ה  )002455029( .1965ספרייה :
Yiddish

C4גול.בי תש"ד
גולדשטין ,משה ז ..בירא-בידזשאנער אויפן אמור  :און אנדערע דערציילונגען  /משה ז'
גאלדשטיין .ניו יארק  :איקוף) 002455013( .1944 ,ספרייה :
Yiddish

C4גול.קו תשמ"א
גולדקורן ,יצחק .קורץ און שארף  :עפיגראמען  /יצחק גאלדקארן .טאראנטא [ :מוציא לאור לא
ידוע]. (002455028 )1981 ,ספרייה :
Yiddish

C4גלט.פר תשכ"ב
גלטשטין ,יעקב .די פרייד פון יידישן ווארט  /יעקב גלאטשטיין ; אילוסטראציעס  -בנימין
קאפמאן .ניו יארק  : DER KVAL,תשכ"ב  )002455012( .1961ספרייה :
Yiddish

C4דרפ.אי תשי"ט
דרפקין ,צילה .אין הייסן ווינט  /ציליע דראפקין .ניו-יארק [ :מוציא לאור לא ידוע].1959 ,
()002454984
דרפקין ,צילה  --בקרת ופרשנות.
ספרייה :
Yiddish

C4הקן.סט תש"ן
הקן ,ורה .סטאנציע גראפסקאיא  :דערציילונגען ,עסייען ,לידער  /ווערא האקען .תל-אביב  :י.ל .
פרץ ,תש"ן  )002454877( .1990ספרייה :
Yiddish

C4ווג.פר תשי"ד
ווגלר ,אלחנן .1907-1969 ,פרילינג אויפן טראקט  :לידער און פאעמען  /אלחנן וואגלער ; הילע
געצציכנט  -מ .באהעלפער ; פארטרעט  -בען .פאריז  :פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך,
תשי"ד )002454879( .ספרייה :
Yiddish

C4ווג.צו תרצ"ט
ווגלר ,אלחנן .1907-1969 ,צוויי בעריאזעס ביים טראקט  :פאעמע  /אלחנן וואגלער .ווילנע :
יידישן ליטעראטן פאראיין און פאן-קלוב) 002454954( .1939 ,ספרייה :
Yiddish

C4ויל.גע תשל"ג
וילנקין ,ליזר .געראנגל  /לייזער ווילענקין .ירושלים [ :מוציא לאור לא ידוע]002454947( .1973 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4ויל.שט .תשל"ה
וילקין ,דוד .שטימונג לידער  :ליריק ,ווידמונגען ,איבערזעצונגען  /דוד ווילקין .קייפטאן  :דרום
אפריקאנער יידישע קולטורפעדעראציע )002454895( .1975 ,ספרייה :
Yiddish

C4וינ.אמ תשט"ו
וינשטין ,בריש .אמעריקע  :פאעמע  /בעריש וויינשטיין .ניו יארק  :ציקא002454882( .1955 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4וינ.בא תשכ"ה
וינשטין ,בריש .באשערטע לידער .ניו-יארק  :ציקא ,תשכ"ה) 002454887( .ספרייה :
Yiddish

C4וינ.דו תשי"א
וינרויך ,הרשל .דורך זיבן פייערן  :ראמאן  /הערשל וויינרויך .ניו יארק ,ברוקלין  :פרינטינג בר.
ראוזען ,תשי"א ) 1951. (002454867ספרייה :
Yiddish

C4וינ.מי תרפ"ה
וינוגרד ,מוריס .מיינע יארן ( :לידער)  /פון מ .ווינאגראד .ניו-יארק  :פעדער. (002454892 1925 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4וינ.מל תשכ"ח
וינשטין ,בריש .מלכהס באלאדע  /בעריש וויינשטיין ; עברית :חיים רבינזון .תל-אביב  :המנורה,
תשכ"ח ) 1968. (002454875ספרייה :
Yiddish

C4וינ.פא תשכ"א
וינשטין ,א .מ ..פאעמעס  /א .מ .וויינשטיין .יאהאנעסבורג [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשכ"א
) 1961. (002454886ספרייה :
Yiddish

C4ויס.גע תש"י
ויסמן ,נחום .1894-1944 ,געקליבענע לידער  /פון נחום ווייסמאן .ניו-יארק  :נחום ווייסמאן בוך-
קאמיטעט )002454884( .1950 ,ספרייה :
Yiddish

C4ולד.טר תשל"ז
ולדניצקי ,אברהם .א טראפן אין לויטערן ים  :לידער  /אברהם וועלעדניצקי .תל אביב  :י.ל .פרץ,
תשל"ז  )002454880( .1977ספרייה :
Yiddish

C4וסר.וו תשל"ו
וסרמן ,שניאור .-1899 ,ווינטער-בלומען  :לידער און פאעמעס  /שניאור וואסערמאן .בוענאס
איירעס  :קולטור-פאנד שפרה סטאראשעווסקי אין מאנטעווידעא  :ביי דער מיטהילף פון
קולטור-צענטער רינגעלבלום-ווארשא אין בוענאס-איירעס. (002454894 )1976 ,ספרייה :
Yiddish

C4וסר.לי תשי"א
וסרמן ,שניאור , 1899-.ליד און לעבן  /שנייער וואסערמאן .בוענאס איירעס  :איקוס.1951 ,
() 002454893ספרייה :
Yiddish

C4וסר.פא תרצ"א
וסרמן ,ליובא. 1907-1975 ,פארנאכטן  /ליובע וואסערמאן .תל אביב  :אין צוים.1931 ,
() 002454890ספרייה :
Yiddish

C4וסר.צו תשכ"ב
וסרמן ,שניאור .-1899 ,צום מענטש  :לידער און פאעמעס  /שניאור וואסערמאן .בוענאס-איירעס
 :א געזעלשאפטלעכער קאמיטעט פאטראניזירט פון קולטור-געזעלשאפט רינגעלבלום און כעלם-
רייוועץ און אומגעגנט )002454883( .1962 ,ספרייה :
Yiddish

C4ז'יכ.הא תשכ"ט
ז'יכלינסקי ,ריזל .-1910 ,הארבסטיקע סקווערן  :לידער  /רייזל זשיכלינסקי .ניו יארק  :ציקא,
 )002454902( .1969ספרייה :
Yiddish

C4ז'יכ.נא תשל"ז
ז'יכלינסקי ,ריזל .-1910 ,די נאוועמבער-זון  :לידער און דערציילונגען . /רייזל זשיכלינסקי .ניו
יורק [ :מוציא לאור לא ידוע]) 002454901( .)1977 ,ספרייה :
Yiddish

C4ז'יכ.צו תש"ח
ז'יכלינסקי ,ריזל-. 1910 ,צו לויטערע ברעגן  /רייזל זשיכלינסקי .לאדזש  :יידיש-בוך.1948 ,
() 002455015ספרייה :
Yiddish

C4זרצ.פע תש"כ
זרצקי ,הינדה .-1899 ,דער פערטער ניגון  /הינדע זארעצקי[ .דער פערטער נגון] .ניו-יארק  :מרדכי
לייב. (002455000 )1960 ,ספרייה :
Yiddish

C4זרצ.קא תשמ"ז
זרצקי ,הינדה , 1899-.דער קאראוואן  :לידער  /הינדע זארעצקי .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ז
. (002454998 )1987ספרייה :
Yiddish

C4זרצ.קר תש"ט
זרצקי ,הינדה , 1899-.קראטאנא פארק בריגאדע ( :לידער און מעשיות)  /הינדע זארעצקי .ניו-
יארק  :צענטראל קאמיטעט פון די יידישע פאלק שולן אין די פאראייניקטע שטאטן און קאנאדע ,
) 1949. (002454995ספרייה :
Yiddish

C4טלל.אי תשל"ח
טללוסקי ,מוטל .אין לעבן פארליבט  :לירישע לידער  /מאטל טאלאלאיעווסקי .מאסקווא :
סאוועטסקי פיסאטעל )002455021( .1978 ,ספרייה :
Yiddish

C4טלס.ני תשנ"ב
טלסין ,זימה 1912-1996 ,מחבר .דאס ניסעלע וואס פייפט  :פאר קלענערע און גרעסערע  /זיאמע
טעלעסין .ירושלים  :פארלאג הארץ ,תשנ"ב ) 002455010( .1992ספרייה :
Yiddish

C4טמב.הא תש"ם
טמבור ,וולף .הארבסט מיט זון ( :דערציילונגען)  /וואלף טאמבור .בוקארעשט  :קריטעריאן,
) 002454885( .1980ספרייה :
Yiddish

C4טמב.שי תשמ"ב
טמבור ,וולף .שיר המעלות(  :טרעפנגעזאנג)  :ראמאן  /וואלף טאמבור .בוקארעשט  :קריטעריאן,
) 002454889( .1982ספרייה :
Yiddish

C4טננ.גא תש"ג
טננבוים ,שיע .גאלד און זשאווער ( :דערציילונגען)  /ש .טענענבוים .מעקסיקע  :ש' טענענביים,
. (002455027 )1943ספרייה :
Yiddish

C4טקץ'.אי תשל"ז
טקץ' ,מאיר זימל .אייגנס אין פרעמדס  :איבערדיכטונגען  /מאיר זימל טקאטש .ניו-יארק :
ציקא ,תשל"ז  )002454951( .1977ספרייה :
Yiddish

C4טקץ'.בל תש"כ
טקץ' ,מאיר זימל .בלעטערפאל  :לידער  /מאיר זימל טקאטש .ניו-יארק  :ציקא , 1960.
) (002454903ספרייה :
Yiddish

C4טקץ'.מי תשכ"ב
טקץ ',מאיר זימל .מיין האב און גאב  :געזאמלטע פערזן  /מאיר זימל טקאטש .תל-אביב  :י .ל .
פרץ )002455009( .1962-1963 ,ספרייה :
Yiddish

C4יונ.אי תשל"ד
יונג ,הרש ליב .אין די אסטראל  -ספירות  /הערש לייב יונג .תל-אביב  :י.ל .פרץ.1974 ,
( )002454900ספרייה :
Yiddish

C4יונ.דר תשי"ז
יונין ,וולף .1908-1984 ,דער 13טער שבט  :ראמאן אין פערזן  /פון וואלף יונין ; עמבלעם  -בן ציון
מכתם .ניו יארק  :יונג ווילנע ,תשי"ז ) 002454899( .1956ספרייה :
Yiddish

C4יני.מי תשל"ג
יניץ' ,נחמה .מיין וועלטל  /נחמה יאניטש .ירושלים  :דער משפחה ,תשל"ג 002454983( .1973
)ספרייה :
Yiddish

C4ינס.או תשל"ד
ינסוביץ ,יצחק .אויף יענער זייט ווונדער  /יצחק יאנאסאוויטש .תל אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ד .1974
() 002454872ספרייה :
Yiddish

C4ינס.שט תשי"א
ינסוביץ ,יצחק .א שטוב אין שטעטל  :פאעמע  /יצחק יאנאסאוויטש ; פארטרעט :יצחק ברוינער.
פאריז  :דער הילף פון דער קולטור-אפטיילונג ביים "דזשאינט" אין פראנקרייך.1951 ,
() 002454978ספרייה :
Yiddish

C4ינס.שט תשכ"ג
ינסוביץ ,יצחק .א שטוב אין שטעטל  :פאעמע  /יצחק יאנאסאוויטש ; שער-בלאט און
צייכענונגען :מארעק האלטער .מהד 'ב ..בוענאס איירעס  :פועלי ציון-התאחדות ,תשכ"ג .1963
() 002454991ספרייה :
Yiddish

C4יסנ.לי תש"ו
יסנין ,סרגי .לידער און פאעמעס ( / )1895-1925סערגעי יעסענין ; פון רוסיש עזרא קארמאן.
דעטראיט [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תש"ו  )002455552( .1946ספרייה :
Yiddish

C4כאר.לי תש"י
כאר לידער[ .מקום הוצאה לא ידוע] [ :מוציא לאור לא ידוע]-?]. (002455548 )195[ ,ספרייה :
Yiddish

C4כהן.אי תשכ"ה
כהן ,יעקב בן אהרן .אין פלאם פון דארן ( :פאעמעס און לידער)  /יעקב כהן (בן אהרן) .תל-אביב :
המנורה ,תשכ"ה  )002454989( .1965ספרייה :
Yiddish

C4כהן.מש תשכ"ד
כהן ,יעקב בן אהרן .די משפחה ערליך ( :ראמאן)  /יעקב כהן (בן אהרן ).תל-אביב  :ניי-לעבן,
תשכ"ד  )002454977( .1964ספרייה :
Yiddish

C4לב.אין תרצ"ז
לב ,אברהם .1910-1970 ,אין דיין טיר  :לידער  /אברהם לעוו .תל-אביב :פריינט.1937 ,
( )002454986ספרייה :
Yiddish

C4לב.היי תשי"ג
לב ,אברהם .1910-1970 ,היים און פעלד  :לידער און פאעמעס  /אברהם לעוו .תל-אביב  :הקיבוץ
המאוחד ,תשי"ג ) 002454952( .1953ספרייה :
Yiddish

C4לוד.אי תשכ"ו
לודן ,יוסף .איבער צעבראכענע בריקן  :ראמאן  /יוסף לודען .תל-אביב  :פראבלעמען.1966 ,
() 002454988ספרייה :
Yiddish

C4לוי.חז ת"ש
לוין ,שמואל. 1890-1959 ,חזיונות  /שמואל לעווין ; צייכעונגען פון ישעיה לעווין (דעם דיכטערס
זון ). New York :א .א .בידערמאן )002454944( .1940 ,ספרייה :
Yiddish

C4לוי.טר תרכ"ב
לוין ,ישראל מרדכי .טריבע הימלען  :לידער און פאעמעס  /י .מ .לעווין .מעלבורן [ :מוציא לאור
לא ידוע]) 002454955( .1962 ,ספרייה :
Yiddish

C4לי.געז ת"ש
לי ,מלכה. 1904-1976 ,געזאנגען  /מלכה לי .ניו יארק  :קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג.1940 ,
() 002455030ספרייה :
Yiddish

C4לי.דור תש"י
לי ,מלכה .דורך לויטערע קוואלן  /מלכה לי .ניו-יארק  :איקוף) 002454956( .1950 ,ספרייה :
Yiddish

C4לי.ליד תרצ"ב
לי ,מלכה .לידער  /מלכה לי .ניו יארק  :אידישע קולטור געזעלשאפט  -צוויג  - Iשלום עליכם
קאאפעראטיוו. (002454993 )1932 ,ספרייה :
Yiddish

C4לי.קינ תש"ה
לי ,מלכה .קינות פון אונדזער צייט  /מלכה לי .ניו-יארק  :שרייבער סעקציע ביים איקוף. 1945 ,
) (002454948ספרייה :
Yiddish

C4ליב.יו תש"ז
ליברמן ,אברהם משה .יונג-בראזיל  :לידער און פאעמעס  /אברהם משה ליבערמאן .ניו יארק  :א
גרופע פריינד )002455002( .1947 ,ספרייה :
Yiddish

C4לינ.לי תשי"ח
לינוב ,רחל .לירישע קלאנגען  :לידער  /פון רחל לינאוו .וואשינגטאן ,ד .ק . :דער פאעטעסע.1958 ,
( )002455005ספרייה :
Yiddish

C4למפ.בא תשמ"ו
למפל ,בלומה .באלאדע פון א חלום  /בלומע לעמפעל .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ו .1986
( )002455033ספרייה :
Yiddish

C4למפ.רג תשמ"א
למפל ,בלומה .א רגע פון אמת  :דערציילונגען  /בלומע לעמפעל .תל אביב  :י.ל .פרץ ,תשמ"א
 )002455003( .1981ספרייה :
Yiddish

C4מיט.פנ תש"ם
מיטן פנים צום יידישן זינגליד  :א בינטל לידער וואס ווערן רעקאמענדירט צו שאפן צו זיי מוזיק /
[עורך] יששכר פאטער .תל-אביב  :געזעלשאפט פאר יידישער מוזיק ביים פאראיין פון יידישע
שרייבערס אין ישראל) 002455551( .]1980[ ,ספרייה :
Yiddish

C4סנד.אל תשנ"ד
סנדלר ,בוריס .-1950 ,דער אלטער ברונעם  :דערציילונגען ,מיניאטורן ,ראמאן  /באריס סאנדלער.
ירושלים  :י.ל .פרץ ,תשנ"ד  )002454967( .1994ספרייה :
Yiddish

C4סנד.רו תשס"ח
סנדלר ,בוריס .-1950 ,רויטע שיכעלעך פאר רייטשעל  :צוויי נאוועלעס און א דערציילונג  /באריס
סאנדלער .ניו-יארק  :ציקא) 002454971( .2008 ,ספרייה :
Yiddish

C4ספר.לע תשכ"ח
ספרן ,חנה .דאס לעבן רופט  /חנה סאפראן . New York :איקוף) 002455449( .1968 ,ספרייה :
Yiddish

C4עדר.בל תשל"ג
עדרי ,זאב .בלוט אויפן צלם /זאב עדרי (וולאדיסלאוו באנק) .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,תשל"ג .1973
() 002455452ספרייה :
Yiddish

C4עוב.אי תש"ו
עובד ,משה .1885-1958 ,אין חדר אריין  :אין פיער זמנים  / ...משה עובד .לאנדאן  :י .נאראדיצקי,
תש"ו . (002455451 )1945ספרייה :
Yiddish

C4פיר.דע תשל"ב
פירמן-לוין ,מרים .1904-1982 ,דערציילונגען און לידער  :ציט א שנירל זיך פון זיידן צו מיין טאטן
און מיר  / ...מרים פייערמאן-לעווין[ . Los Angeles :מוציא לאור לא ידוע]. (002455450 1972 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4פלמ.רי תש"ז
פלמה ,ס .רינגען און קייטן  :לידער און פאעמען  /ס .פאלמע[ . [London] :מוציא לאור לא ידוע],
. (002455557 )1947ספרייה :
Yiddish

C4פסמ.מי תש"ל
פסמניק ,וולף .מיינע לידער  /וואלף פאסמאניק ; הילע און ציכענונגען :פון יצחק ליכטנשטיין .ניו
יארק  :ציקא )002454981( .1970 ,ספרייה :
Yiddish

C4פרי.אי תשי"ב
פריד ,משה .1893-1985 ,די איבערגעבליבענע  :איינאקטיקע דראמען  /משה פריד ;מיט א
פארווארט פון מאקס רייזין ; צייכנונג פון פנחס סקורקא .פעטערסאן  :א גרופע פריינט ביי דער
פעטערסאנער ציקא) 002455454( .1952 ,ספרייה :
Yiddish

C4פרי.כא תש"כ
פריד ,משה. 1893-1985 ,כאווער לייבקע ( :נאוועלע)  /משה פריד ; מיט א פארווארט פון מחבר ;
צייכנונג פון מ .פאריז[ .חבר לייבקע] .פעטערסאן  :מ .פריד) 002455455( .1960 ,ספרייה :
Yiddish

C4פרי.לי תשכ"ז
פריד ,משה .1893-1985 ,ליכט און שאטנס  :דערציילונגען  /משה פריד .תל-אביב  :מאסף ישראל,
) 002455456( .1967ספרייה :
Yiddish

C4פרי.נפ תשכ"ג
פרידמן ,יעקב בן שלום יוסף .נפילים  :דראמאטישע פאעמע  /יעקב פרידמאן .תל-אביב  :י .ל.
פרץ 1963 ,תשכ"ג) . (002455555ספרייה :
Yiddish

C4פרי.פא תרצ"ו
פרידמן ,בצלאל , 1897-1941.דער פארגעסענער מענטש  :ראמאן אין פערזן  /בצלאל פרידמאן.
ניו יארק  :סיגנאל פון פראלעטפען )002455453( .1936 ,ספרייה :
Yiddish

C4פרל.או תשל"ו
פרלמוטר ,שמואל .אויף היימישער ערד  :לידער  /שמואל פערלמוטער .תל-אביב  :י.ל .פרץ,
תשל"ו  )002455034( .1976ספרייה :
Yiddish

C4קוס.עז תש"ח
קוסמן ,לאון .עזרא  :וועגן איינעם און א דור  /ל .קוסמאן .נויארק  :משה שמואל שקלארסקי,
 )002455553( .1948ספרייה :
Yiddish

C4קוס.צו תשכ"ה
קוסמן ,לאון .צוויי דראמעס  /ל .קוסמאן .תל-אביב  :י.ל .פרץ. (002455457 )1965 ,ספרייה :
Yiddish

C4קור.טע תש"ל
קורמן ,נתן דוד , 1901-1981.טעג און יארן  :לידער און פאעמעס  /נתן דוד קארמאן .תל-אביב :
י.ל .פרץ) , 1970. (002455458ספרייה :
Yiddish

C4קור.צי תשי"ט
קורמן ,עזרא .1888-1959 ,צייכנס און צירופים  :לידער און פאעמעס  /עזרא קארמאן[ .צייכנס
און צרופים] .תל-אביב  :י.ל .פרץ ביבליאטעק) 002455459( .1959 ,ספרייה :
Yiddish

C4קרמ.קא תשמ"ו
קרמיול ,וולף .דער קארידאר :דערציילונגען  /וואלף קארמיאל .תל אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ו
) 002455460( .1985ספרייה :
Yiddish

C4רבו.אי תר"פ
רבוי ,איזיק.. 1882-1944 ,איך דערצעהל  :שטאט נאוועלען  /א .ראבאי[ .ניו יורק]  :אמעריקא,
) 002455448( .1920ספרייה :
Yiddish

C4רבו.אי תרע"ח
רבוי ,איזיק.. 1882-1944 ,אין דער ווייטער וועסט  /א .ראבאי ; באצירונגען פון א .העריטאן .ניו-
יארק  :אמעריקא )002455565( .1918 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבו.אי תרפ"ח
רבוי ,איזיק ..1882-1944 ,אייגענע ערד ( :ראמאן)  /א .ראבאי .ווילנע  :ב .קלעצקין.1928 ,
( )002455569ספרייה :
Yiddish

C4רבו.אי תרפ"ט
רבוי ,איזיק ..1882-1944 ,איז געקומען א ייד קיין אמעריקע ( :ראמאן)  /א .ראבאי .ווילנע  :ב.
קלעצקין) 002455272( .1929 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבו.יי תש"ב
רבוי ,איזיק.. 1882-1944 ,דער יידישער קאובאי ( :ראמאן)  /א .ראבאי .ניו-יארק :
אלוועלטלעכער יידישער קולטור-פארבאנד )002455570( .1942 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבו.ני תרע"ח
רבוי ,איזיק ..1882-1944 ,ניו אינגלאנד  :דער פאס פון ימ  :ראמאן  /פון א .ראבאי ; באצירונגען
פון א .העריטאן[ .ניו-יארק]  :אמעריקא) 002455562( .1918 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבו.ני תרצ"ו
רבוי ,איזיק.. 1882-1944 ,ניין ברידער ( :ראמאן)  /א .ראבאי .ניו יארק  :אינטערנאציאנאלער
ארבעטער ארדן) , 1936. (002455567ספרייה :
Yiddish

C4רבי.או תש"י
רבינוביץ ,זינה ..1895-1965 ,אויפן וועג צו פרייהייט  :א ראמאן פון דעם לעבן אין ארץ ישראל /
זינא ראבינאוויטש .בוענאס-איירעס [ :מוציא לאור לא ידוע]) 002455602( .1950 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבי.בל תרפ"ט
רביץ' ,מלך .בלוט אויף דער פאן  :סאציאלע דראמע אין עלף בילדער  /מלך ראוויטש .ווילנע  :ב.
קלעצקין. (002455571 )1929 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבי.לי ת"ש
רביץ' ,מלך .לידער און באלאדן  :פון די לעצטע דריי-פיר יאר  /מלך ראוויטש .מעקסיקע  :דער
וועג. (002455600 )1940 ,ספרייה :
Yiddish

C4רבי.לי תשל"ה
רבינוביץ ,ישעיה .א ליכט ברענט  :ספורי מעשיות  /ישעיה ראבינאוויטש .תל-אביב  :י.ל .פרץ ,
תשל"ה  )002455271( .1975ספרייה :
Yiddish

C4רבי.קא תרצ"ז
רביץ' ,מלך .קאנטינענטן און אקעאנען  :לידער ,באלאדן און פאעמעס  :אזיאטישע,
אמעריקאנישע ,אפריקאנישע ,אייראפעישע ,אויסטראלישע ,אקעאנישע ,פאציפיסטישע און
אידעישע ,וועגעטארישע ,יידישע און אין-פיר-ווענטישע  / ...מלך ראוויטש .ווארשע :
ליטערארישע בלעטער) 002455572( .1937 ,ספרייה :
Yiddish

C4רדו.רא תרפ"ז
רדושיצקי ,יצחק הירש , 1883-1957.ראדאשיץ  :לידער און פאעמען  /י .ה .ראדאשיצקי ;
צייכענונגען פון פינחס סקורקא .ניו יארק  :אייגענע) 002455065( .1927 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוב.שמ תשל"ה
רובינליכט ,ליב  .-1899א שמועס מיטן הארץ  :לידער  /לייב רובינליכט .תל-אביב  :ניי-לעבן,
תשל"ה . (002455438 )1975ספרייה :
Yiddish

C4רוז.לי תרפ"ט
רוזנבלט ,רבקה .לידער  /פון רבקה רויזענבלאט ; מיט א פאררעדע פון ש .ניגער .ניו יארק  :י .ל .
מאגיד )002455069( .1929 ,ספרייה :
Yiddish

C4רוי.לי תרצ"ה
רויזנבלט ,ה .1878-1956 ,.ליים  :פארטזעצונג פון "הרודעס"  /ה .רויזענבלאט .לאס אנגעלעס :
יידישע קולטור געזעלשאפט) 002455561( .1935 ,ספרייה :
Yiddish

C4רפפ.דב תשכ"ה
רפפורט ,אהרן. 1895-1964 ,דבורה די נביאה און ברק בן אבינועם  /אהרן ראפאפארט .תל-אביב :
י .ל .פרץ. (002455607 )1965 ,ספרייה :
Yiddish

C4שבת.טר תשמ"ט
שבת ,שרה .טריט צווישן גרודעס  :לידער  /שרה שבת .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ט .1989
() 002455110ספרייה :
Yiddish

C4שגל.בר תש"ה
שגל ,בלה .ברענענדיקע ליכט  /בעלא שאגאל ; צייכענונגען פון מארק שאגאל .ניו יארק  :פאלקס
פארלאג ביים אידישן פראטערנאלן פאלקס-ארדן )002455112( .1945 ,ספרייה :
Yiddish
C4שגל.ער תש"ז
שגל ,בלה .די ערשטע באגעגעניש  /בעלא שאגאל ; צייכענונגען פון מארק שאגאל .ניו-יארק :
אידישער פראטערנאלער ארדן) 002455113( .1947 ,ספרייה :
Yiddish

C4שוי.כ'ו תרפ"ז
שויד ,מרק .כ'וועל מאכן טיי  /מארק שווייד .באסטאן  :וועסטענד) 002455111( .1927 ,ספרייה :
Yiddish

C4שול.בו תש"ז
שולשטין ,משה ..1911-1981 ,א בוים צווישן חורבות  :לידער און פאעמעס  /משה שולשטיין.
פאריז  :אויפסניי. (002455593 )1947 ,ספרייה :
Yiddish

C4שול.בי תשכ"ו
שולשטין ,משה , 1911-1981..ביים פנקס פון לובלין  :דראמאטישער חזיון אין א קופע אש /
משה שולשטיין ;הילע און צייכענונגען פון א .קאלניק .פאריז [ :מוציא לאור לא ידוע] ,תשכ"ז
. (002455605 )1966ספרייה :
Yiddish

C4שול.רע תש"י
שולשטין ,משה , 1911-1981..א רעגנבויגן איבער גרענעצן  :לידער און פאעמעס  /משה
שולשטיין ; צייכענונג פון יעקב מארקיעל .פאריז  :יידישע פאלקס  -ביבליאטעק.1950 ,
() 002455559ספרייה :
Yiddish

C4שור.וו תשנ"ח
שורץ ,חיים. 1903-1994 ,ווען איך גיי פון אייך  :לעצטע לידער  /חיים שווארץ . Anaheim :
[מוציא לאור לא ידוע])002455442( .1998 ,
שורץ ,חיים, 1903-1994
ספרייה :
Yiddish

C4שטו.בא תשמ"א
שטוקר-פיוק ,משה .באן פון מיינע טעג  /מאשע שטוקער-פאיוק .תל-אביב  :ה .לייוויק ,תשמ"א
. (002454896 )1981ספרייה :
Yiddish

C4שטו.הע תשמ"א
שטולצר ,ז ..די העכסטע פראבע  :דערציילונגען  /ש.טאל [ז .שטאלצער] ; צוזאמענגעשטעלט,
רעדאגירט און אריינפיר :ישראל רודניצקי .תל-אביב  :תרבות לעם ,תשמ"א 002454974( .1980
)ספרייה :
Yiddish

C4שטו.לי תש"א
שטולצנברג ,אבא .לידער  /אבא שטאלצענבערג .ניו יארק  :מאקס נ .מייזעל002455444( .1941 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4שטו.לי תשל"ה
שטוק ,צבי .לידער און תפילות  /פון צבי שטאק[ .לידער און תפלות] .ניו יארק  :דפוס האחים
שולזינגר ,תשל"ה ) 1975. (002455128ספרייה :
Yiddish

C4שטי.אי תשל"ח
שטינגרט ,משה .אין דרויסן פון דער וועלט  /משה שטיינגארט .ניו-יארק  :שולזינגער. 1978 ,
) (002455127ספרייה :
Yiddish

C4שטי.אל תש"י
שטינגרט ,משה .אליין ( :לידער)  /משה שטיינגארט .טאראנטע  :טינט און פעדער ,תש"י .1950
() 002455131ספרייה :
Yiddish

C4שטי.יי תשי"ח
שטיקר ,מאיר. 1905-1983 ,יידישע לאנדשאפט  /מאיר שטיקער .ניו יארק [ :מוציא לאור לא
ידוע]) 002455130( .1958 ,ספרייה :
Yiddish

C4שטי.לי תש"ה
שטיקר ,מאיר. 1905-1983 ,לידער  /מאיר שטיקער .ניו-יארק  :אמעריקע002455125( .1945 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4שטי.צו תרצ"א
שטינברג ,נח .צו לויטערקייט :לירישע פראזע  /נח שטיינבערג .שיקאגע  :דזשיי פרעס.1931 ,
() 002455119ספרייה :
Yiddish

C4שטי.שפ תשמ"ד
שטינברג ,מרדכי .שפיגלען  :עסייען  /מרדכי שטיינבערג[ .תל-אביב]  :ה .לייוויק פארלאג ,תשמ"ד
) 002455121( .1984ספרייה :
Yiddish

C4שטנ.וו תשכ"א
שטנצל ,אברהם נחום .ווייטשעפל שטעטל דבריטן  /א .נ .שטענצל .לאנדאן  :לשון און לעבן.1961 ,
() 002455532ספרייה :
Yiddish

C4שטר.וו תשכ"ז
שטרן ,שלום .1907-1990 ,דאס ווייסע הויז  /שלום שטערן .ניו-יארק  :איקופ002455120( .1967 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4שטר.לי תשט"ו
שטרן ישראל . 1894-1942לידער און עסייען  /ישראל שטערן ; צונויפגעשטעלט פון ה .לייוויק .
New York :ציקא) , 1955. (002455556ספרייה :
Yiddish

C4שטר.לי תשכ"ח
שטרנברג ,יעקב .ליד און באלאדע אויף די קארפאטן  /יעקב שטערנבערג ; הילע און צייכענונג -
ארטור קאלניק .פאריז  :אויפסניי) 002455126( .1968. ,ספרייה :
Yiddish

C4שטר.ער תש"ח
שטריגלר ,מרדכי. 1918-1998 ,די ערשטע ליבע פון קאפל מאטש  :ראמאן  /מרדכי שטריגלער.
פאריז  :יידישער פאלקס-פארבאנד אין פראנקרייך) 002455118( .1948 ,ספרייה :
Yiddish

C4שטר.פו תש"ד
שטריכר ,יעקב .פון ווייטן לאנד  :לידער און פאעמען  /יאנקעוו שטרייכער .בוענאס איירעס :
[מוציא לאור לא ידוע] )002455124( .1944 ,ספרייה :
Yiddish

C4שטר.שט תרצ"ו
שטרנברג ,יעקב .שטאט אין פראפיל  :ליד און גראטעסק  /יעקב שטערנבערג .בוקארעשט  :די
וואך )002455107( .1935 ,ספרייה :
Yiddish

C4שמר.אי תשמ"ג
שמרי ,אריה .איינזאמלונג  :עסייען ,אפהאנדלונגען ,רעדעס  /אריה שמרי ; צונויפגעשטעלט פון א.
שמריס עזבון  -יעקב צבי שארגעל .תל-אביב  :ישראל-בוך ,תשמ"ג  )002455597( .1982ספרייה :
Yiddish

C4שמר.גע תש"ל
שמרי ,אריה .געזאנגען אין שייער ( :לידער און פאעמעס)  /אריה שמרי .תל-אביב :ישראל-בוך,
תש"ל  )002455032( .1970ספרייה :
Yiddish

C4שמר.יי תשכ"ט
שמרי ,אריה .דאס יינגל פון דיזשאן  :פאעמע [ /אריה שמרי] ; צייכענוגען  -יואב שועלי .תל-אביב
 :ישראל-בוך ,תשכ"ט ) 002455031( .1968ספרייה :
Yiddish

C4שני.אה תרפ"ג
שניאור ,זלמן. 1886-1959 ,אהין  :ראמאן  /ז.שניאור .בערלין  :ילקוט002455123( .1923 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4שני.מש תש"ח
שניאור ,זלמן .1886-1959 ,די משומדתטע  :ראמאן  /ז .שניאור .ניו-יארק  :יובל פארלאג ,תש"ח.
() 002455132ספרייה :
Yiddish

C4שני.עמ תרצ"ט
שניאור ,זלמן. 1886-1959 ,עמי-הארצים  /ז .שניאור .ווילנע  :טאמאר002455105( .1939 ,
)ספרייה :
Yiddish

C4שני.צו תשכ"ה
שנידר ,אליאס .צו א ניי לעבן  :געקליבענע דערציילונגען  /עליאס שניידער .בוענאס איירעס :
געזעלשאפטלעכן קאמיטעט ,תשכ"ה  )002454976( .1964ספרייה :
Yiddish

C4שני.קי תש"ד
שניאור ,זלמן .1886-1959 ,קיסר און רבי  :היסטארישער ראמאן  /ז .שניאור .ניו-יארק  :ציקא,
 )002455545( .1944-1952ספרייה :
Yiddish

C4שנפ.בל תרצ"ז
שנפר ,בר .בלאע ווערטער  :לידער  /בער שנאפער .ווארשע  :הוטנער , 1937. (002454945
)ספרייה :
Yiddish

C4שפי.אי תשל"ה
שפיר ,משה מרדכי .אין מיין געפאלנקייט  /מ"מ שאפיר .מאנטרעאל [ :מוציא לאור לא ידוע],
. (002455114 )1975ספרייה :
Yiddish

C4שפי.מי תשל"ז
שפיר ,משה מרדכי .מיט צוגענייגטע רייד  /מ.מ .שאפיר .מאנטרעאל [ :מוציא לאור לא ידוע],
. (002455115 )1977ספרייה :
Yiddish

C4שצ'ו.או תשמ"ח
שצ'וצ'ינסקי ,אשר חיים .אויסגעריסענע ווארצלען  /אשר שטשוטשינסקי .תל אביב  :י .ל .פרץ,
תשמ"ח ) 1988. (002455116ספרייה :
Yiddish

C5דור.אה תשע"ח
דורי ,נצה מחבר .אהבת הארץ של סביחה  /ניצה דורי ; איורים :יעל לורי .חיפה  :שאנן  -המכללה
האקדמית הדתית לחינוך[ ,תשע"ח )002454624( .]2017
יוסף חיים בן אליהו ,מבגדאד --ספרות ילדים ונער.
יהודים  --עיראק  --בגדאד  --ספרות ילדים ונער.
עולים --ישראל  --ספרות ילדים ונער.
עליה  --ספרות ילדים ונער.
ספרייה :
Information Science

C209סמט.חב תשע"ז
סמט-שינברג ,יהושבע -1986 ,מחבר .החברה היהודית ותרבותה  :בראי שירת האפיטפים של
משוררי ההשכלה  /מאת :יהושבע סמט שינברג .תשע"ז )002454764( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
עברית ,שירה מודרנית  --היסטוריה ובקרת.
עברית ,שירה מודרנית  --נושאים ומוטיבים.
עברית ,שירה מודרנית  --הבטים חברתיים.
השכלה (תנועה יהודית) בספרות.
השכלה (תנועה יהודית)  --אירופה.
כתובות על מצבות של יהודים  --אירופה.
מות בספרות.
ספרייה :
Literature

C209שור.נר תשע"ז
שורץ ,אילה -1966 ,מחבר .נרטיבים מן ההיסטוריה של יהודי ספרד וביטוייהם במחזאות העברית
בין השנים  / 2010-1847מאת :איילה שוורץ[ .נרטיבים מן ההיסטוריה של יהודי ספרד ובטויהם
במחזאות העברית בין השנים  .]2010-1847תשע"ז . (002454854 )2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לספרות עם ישראל.
יהודים  --ספרד  --היסטוריה  --בספרות.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 19-היסטוריה ובקרת.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 20-היסטוריה ובקרת.
עברית ,דרמה מודרנית  --המאה ה -- 21-היסטוריה ובקרת.
ספרדים (יהודים יוצאי ספרד) בספרות.
גרוש ספרד, 1492 ,בספרות.
ספרייה :
Literature

D47מרח.זכ תשע"ז
מרחב ,שחף , 1989-מחבר .זיכרון קולקטיבי בנאומים פוליטיים  :השואה בנאומי ראשי ממשלות
ישראל 2015-1967 /שחף מרחב[ .זכרון קולקטיבי בנאומים פוליטיים] .תשע"ז .2017
() 002454638
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שני  --בית הספר לתקשרת.
זכרון קולקטיבי --ישראל.
נאומים פוליטיים  --ישראל.
ראשי ממשלה  --ישראל  --יחס לשואה
שואה  --היסטוריוגרפיה.
שואה  --השפעה.
הציונות והשואה.
ספרייה :
Social Sciences

D474שרג(שרג )תשנ"ז
שרגר ,רבקה מחבר .הבריחה אל החיים ( :זכרונות ילדות)  /רבקה שרגר[ .חולון?] [ :מוציא לאור
לא ידוע][ ,תשנ"ז )002433144( .]1996
שרגר ,רבקה
שואה  --פולין  --בז'וזוב  --ספורים אישיים.
ילדים בשואה  --פולין  --בז'וזוב  --ספורים אישיים.
נצולי שואה  --ישראל  --חולון  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E1אריאל
מפתח אריאל  :כתב עת לידיעת הארץ  :חוברות  .102-214ירושלים  :אריאל002453901( .]2017[ ,
)
אריאל  -- --מפתחות.
ספרייה :
Judaica

E14זלי.פנ תשע"ו
זליגמן ,דודי מחבר .פינות למזכרת  :פינות מרגוע וזולה ,אבני זיכרון ומה שביניהן  /דודי זליגמן.
[פנות למזכרת] .אורנית  :דודי זליגמן ,תשע"ו . (002447006 )2015
הנצחה  --ישראל.
ישראל  --תאור וסיור.
ישראל  --מדריכים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092גוז(גוז )תשנ"ג
גוזמן ,מאיר מחבר .חסיה בת ירושלים  :חסיה גוזמן ז"ל לבית מוטס ,ירושלים  :קרבן ללא עת של
פשע בבית חולים ,נפטרה ט אדר ב תשנ"ב  /מאיר גוזמן[ .תל אביב ] :מאיר גוזמן[ ,תשנ"ג-
תשנ"ה])001199548( .
גוזמן ,חסיה ,נפ' 1992
נשים יהודיות --ישראל  --ביוגרפיה.
רופאים  --רשלנות מקצועית  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092גרי(גרי )תשל"ו
גרינקר ,רבקה מחבר .נתיבי בת כפר  /רבקה גרינקר .תל אביב  :הוצאה עצמית בסיועה של תנועת
המושבים ,תשל"ו )002447268( .1976
גרינקר ,רבקה
נשים יהודיות  --ישראל  --ביוגרפיה.
נהלל  --ביוגרפיה.
נהלל  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E092לין.זכ תשע"ה
לין ,אוריאל מחבר .זיכרונות אהבה משפיה  /אוריאל לין ; עורכת :אלירז נר-גאון[ .זכרונות אהבה
משפיה][ .פתח תקוה]  :סטימצקי)002423085( .2015 ,
לין ,אוריאל
מאיר שפיה (כפר נער)
נער  --ישראל.
ידידות בגיל ההתבגרות.
פנימיות  --ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.211יהב.בז תשע"ז
יהב ,דן מחבר .בזיעת אפיך  :בעלי מלאכה ומסחר שהולכים ונעלמים בתל-אביב  -יפו  /דן יהב .
[בזעת אפיך] .מהדורה שנייה מורחבת ומעודכנת[ ..תל אביב] [ :דן יהב]. (002446405 )2017 ,
עסוקים  --ישראל  --תל אביב.
מלאכת יד  --ישראל  --תל אביב.
בעלי מלאכה  --ישראל  --תל אביב.
תל אביב  --היסטוריה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E113.26רינ.אמ תשע"ז
ריני ,יוני מחבר .האמנם עזה כבושה ונצורה  /יוני רייני[ .ישראל]  :יוני רייני)002446403( .]2017[ ,
הסכסוך הערבי-ישראלי -1993 --
עזה (אזור ) --פוליטיקה וממשל.
טרוריזם  --ישראל  --עזה (אזור).
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E305.235082נער.וג תשע"ז
נערות וגופן  :מדברות ,נוכחות ,נסתרות  /עורכות :עינת לחובר ,עינת פלד ומיכל קומם .ירושלים :
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשע"ז . (002454424 )2017
מתבגרות  --ישראל  --מצב חברתי.
דמוי גוף בגיל ההתבגרות.
מתבגרות באמצעי התקשרת.
מתבגרות בתרבות פופולרית.
מין (פסיכולוגיה)  --ישראל.
גוף האדם באמצעי התקשרת  --ישראל.
גוף האדם בתרבות פופולרית  --ישראל.
גוף האדם  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מתבגרות  --התנהגות מינית.
ספרייה :
Social Sciences

E305.8ברו.קו תשע"ו
ברוך ,נטלי -1974 ,מחבר .קולות מזרחיים  :תפיסות אתנו-מעמדיות של גבריות בסיפורי חיים של
גברים מזרחים ממעמד בינוני-גבוה  /נטלי ברוך .תשע"ו ) 002454804( .2016
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --למודים בין תחומיים  --התכנית ללמודי מגדר.
עדתיות  --ישראל.
עדות המזרח  --ישראל  --מצב חברתי.
מעמד חברתי  --ישראל.
גבריות  --ישראל.
גברים  --ישראל  --ביוגרפיה.
גברים  --ישראל  --מצב חברתי.
גברים  --ישראל  --עמדות.
ספרייה :
Social Sciences

E320.54גוס.שע תשע"ז
גוסקוב ,ערן מחבר .שיעור באהבת מולדת  :על פטריוטיזם ועל חינוך לפטריוטיזם אזרחי מכיל
בישראל  /ערן גוסקוב ; עריכה :דן הלוי[ .שעור באהבת מולדת] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז .2017
() 002454661
פטריוטיזם  --ישראל  --למוד והוראה.
קוסמופוליטיות  --ישראל  --למוד והוראה.
חנוך לערכים  --ישראל.
חנוך  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
ספרייה :
Education

E332.1ישו.פע תשע"ז
ישורין ,הלן -1982 ,מחבר .פעילות בנק הטמפלרים בארץ-ישראל / 1939-1924 ,הלן ישורין .תשע"ז
) 2016. (002454865
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
בנק הטמפלרים.
טמפלרים  --ישראל  --היסטוריה.
בנקים ובנקאות  --ישראל  --היסטוריה.
ישראל  --היסטוריה.1948- -- 1917
ספרייה :
Economics

E332.632ברק.בח תשע"ז
ברק ,ליאור -1977 ,מחבר .בחינת אסטרטגיות השקעה על-סמך מידע הגלום במפת הפוזיציות
הפתוחות של אופציות מעו"ף  /ליאור ברק .תשע"ז )002454646( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה לכלכלה.
הבורסה לנירות ערך בתל אביב.
אופציות (כספיות)  --ישראל.
השקעות הון  --ישראל  --קבלת החלטות.
נהול השקעות  --ישראל.
שוק ההון  --ישראל.
תשואה להון  --ישראל.
ספרייה :

Economics

E334.5גלא.תה תשע"ז
גלאור-גולדגרט ,צבי -1939 ,מחבר .תהליכי הדה-קואופרטיביזציה בקואופרטיבים מרכזיים
בישראל  :המקרים של 'תנובה' ושל 'המשביר המרכזי'  /מאת :צבי גלאור גולדגרט .תשע"ז .2016
()002455424
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.
תנובה (חברה)
המשביר המרכזי.
קואופרציה  --ישראל.
קואופרטיבים  --ישראל.
קואופרטיבים צרכניים  --ישראל.
חקלאות שתופית  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E336.22גור.מס תשע"ז
גורמן ,אבי מחבר .מיסוי מקרקעין  :פרשנות ,הלכה ומעשה  /אבי גורמן ,שי אהרונוביץ' ; עריכה:
רביב שלו[ .מסוי מקרקעין] .תל אביב  :בורסי ,הוצאה לאור של ספרי משפט ,תשע"ז .2017
()002453962
מקרקעין  --מחירים  --ישראל.
מסי מקרקעין  --ישראל.
מסוי ,פטור  --ישראל.
שקום שכונות  --מדיניות ממשלתית  --ישראל.
מקרקעין ,מס קניה.
ספרייה :
Economics

E351.0092מרו.שי תשע"ג
מרון ,אסא מחבר .שיח ה(אנטי)-הפרטה  :המדינה או ארגונים חוץ-ממשלתיים?  /אסא מרון.
[ירושלים]  :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,מרכז גוטמן לסקרים[ ,תשע"ג] )002429720( .2013
הפרטה  --ישראל.
שרותים חברתיים  --ישראל.
דעת קהל  --ישראל.
הפרטה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
מקּור חוץ  --ישראל.
ספרייה :
Social Sciences

E355בשל.הע תשט"ו
בשליחות העם והמולדת  :עשור לכניסת הבריגדה לחזית  /המלבה"ד :חיים דן .תל-אביב  :הועד
לחגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה ,תשט"ו )002454188( .1955
הבריגדה היהודית.
מלחמת העולם -- 1945-1939 ,ספורים אישיים יהודיים.
מלחמת העולם -- 1945-, 1939ספורים אישיים ישראליים.
ספרייה :

Cen.lib-Special Books

E355.0082ריף.של תשע"ז
ריף ,אליעזר מחבר .שלום בחילך :הלכות והליכות לחיילת הדתית  :עם קטעי לימוד על סדר
פרשות השבוע  /הרב אלי רייף ; עריכה :הרב אייל פישלר .מודיעין  :אלי רייף ,תשע"ז [.]2017
()002454013
חילות דתיות  --ישראל  --הלכה  --מדריכים.
פרשת השבוע  --רעיונות והגיגים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E362.42וינ.מא תשע"ז
וינטר ,ליאת -1961 ,מחבר .מאפייני שימוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חירשים וכבדי שמיעה
בישראל  /ליאת וינטר[ .מאפיני שמוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חרשים וכבדי שמיעה
בישראל] .תשע"ז )002454841( .2017
אוניברסיטת בר-אילן --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי מידע.
התנהגות מידע  --ישראל.
משתמשי אינטרנט  --ישראל  --עמדות.
חרשים  --ישראל  --עמדות.
לקויי שמיעה  --ישראל --עמדות.
אתרים באינטרנט נגישים למגבלים  --ישראל.
אינטרנט ברפואה.
טלמטיקה רפואית.
בריאות  --משאבי רשתות מחשבים.
ספרייה :
Information Science

E370.1רמי.חז תשע"ז
רמיאל ,חמי -1973 ,מחבר .חזיונות טכנו-חינוכיים והסטרטאפיזציה של החינוך  :אתנוגרפיה של
חממת יזמות טכנולוגית לחינוך / ) (EdTechמאת :חמי רמיאל[ .חזיונות טכנו-חנוכיים
והסטרטאפיזציה של החנוך] .תשע"ז )002455386( .2017
אוניברסיטת בר אילן  --עבודות לתאר שלישי --למודים בין תחומיים  --התכנית למדע,
טכנולוגיה וחברה.
המרכז לטכנולוגיה חנוכית.
אתנולוגיה.
יזמּות  --ישראל.
טכנולוגיה חנוכית  --ישראל.
תכנון חנוכי  --ישראל.
חנוך ,חדושים  --ישראל.
חדושים טכנולוגיים  --ישראל  --נהול.
מוצרים חדשים  --ישראל  --נהול.
פוסטמודרניזם וחנוך  --ישראל.
חממות עסקיות  --ישראל.
ספרייה :
Education

E371.1שפי.את תשע"ז
שפירא-לשצ'ינסקי ,אורלי מחבר .אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך
הישראלית  /אורלי שפירא-לשצ'ינסקי[ .אתיקה ארגונית בנהול משאבי אנוש במערכת החנוך
הישראלית] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז )002454834( .2017
התנהגות ארגונית  --ישראל.
בתי ספר ,נהול וארגון  --ישראל.
נהול חבר עובדים בבתי ספר  --ישראל.
מוסר עבודה  --ישראל.
מורים  --אתיקה מקצועית  --ישראל.
מורים  --ישראל  --העדריות.
מורים  --פרישה מעבודה  --ישראל.
מורים  --התפטרות  --ישראל.
עובדים ,אחורים.
הנעה בחנוך.
נבוי הצלחה של מורים.
ספרייה :
Education

E371.2ניר.שנ תשע"ז
ניר ,אדם מחבר .שינוי ארגוני של בית ספר  :מאסטרטגיה למיסוד  /אדם ניר[ .שנוי ארגוני של בית
ספר] .חיפה  :פרדס ,תשע"ז )002453251( .2017
בתי ספר ,נהול וארגון  --ישראל.
שנוי ארגוני  --ישראל.
שנוי חנוכי  --ישראל.
תכנון חנוכי  --ישראל.
ספרייה :
Education

E377.8אבר.יש תשע"ז
אברמוביץ ,שלמה -1983 ,מחבר" .ישיבות נקים בכל מקום"  :תהליכים ותמורות בציונות הדתית
לאור הקמת ישיבות ההסדר  / 1953-1985מאת :שלמה אברמוביץ .תשע"ז ) 002455473( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שלישי  --המחלקה לתולדות ישראל.
ישיבת כרם ביבנה (כרם ביבנה)
ישיבת שעלבים (שעלבים)
ישיבת הכתל (ירושלים)
ישיבת הר עציון (אלון שבות)
ישראל .צה"ל  --הבטים פוליטיים.
ישיבות הסדר  --היסטוריה.
ציונות דתית  --ישראל  --היסטוריה.
ציונים דתיים  --ישראל.
חילים דתיים  --ישראל.
צבא ,שרות חובה  --ישראל.
ספרייה :
Judaica

E581.9זיל.מג תשס"ג
זילברמן ,יונה מחבר צלם .מגדיר פרחי הבר בישראל לילדים ולנוער  :היכרות ראשונה על פי
צבעים עם צמחי בר בארץ-ישראל  /יונה זילברמן ; יועץ מדעי :משה אגמי ; תצלומים :יונה
זילברמן ;איורים :יעל מיכלסון[ .מגדיר פרחי הבר בישראל לילדים ולנער] .מושב בן-שמן  :מודן ,
) 2003. (002455407
בוטניקה  --ישראל  --ספרות ילדים ונער.
צמחי בר  --ישראל --זהוי  --ספרות ילדים ונער
ספרייה :
Life Sciences

E616.994וינ.חמ תשע"ז
וינרוט ,חני מחבר .חמש דקות ביום  /חני וינרוט ; עורך :חים ולדר[ .בני ברק]  :חיים ולדר.2017 ,
()002454439
וינרוט ,חני  --יומנים
סרטן  --חולים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E634קוב.גד תש"ס
קובץ ,ישעיהו מחבר .גידול פירות חדשים בישראל בשנות האלפיים  /ישעיהו קובץ[ .גדול פרות
חדשים בישראל בשנות האלפים] .תל-אביב  :מועצת הפירות) , [2000]. (002441411
פרות (פ בצירה)  --גדול  --ישראל.
ספרייה :
Life Sciences

E701.03תרב.חז תשע"ז
תרבות חזותית בישראל  /עורכות :סיון רג'ואן שטאנג ,נועה חזן[ .תל אביב]  :הקבוץ המאוחד ;
[רמת גן]  :שנקר -הנדסה ,עיצוב ,אמנות)002454010( .2017 ,
אמנות  --ישראל  --המאה ה.21-
אמנות  --הבטים פוליטיים  --ישראל.
אמנות  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Judaica

E709.04בד.טיס תשע"ז
Bad taste :השנה החמישים לכיבוש  /אמנים משתתפים :פריד אבו-שקרה ,אניסה אשקר ,דוראר
בכרי [ו 25-אחרים] ; אוצרת :אפרת לבני ; קטלוג :עריכת טקסט עברית :אבנר שפירא ; תרגום
ועריכה ערבית :יסמין דאהר ; תרגום לאנגלית :ראלף מנדל ; עריכת טקסט אנגלית :קרול קוק.
תל אביב  :מינוס )002451828( .]2017[ ,1
מינוס אחת (גלריה)  --תערוכות
אמנות ישראלית  --המאה ה -- 20-תערוכות.
אמנות ישראלית  --המאה ה -- 21-תערוכות.
אמנים  --ישראל  --תערוכות.
אמנים ערבים פלשתינאים  --ישראל  --תערוכות.
אמנות פלשתינאית  --ישראל  --תערוכות.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --אמנות והסכסוך.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --ספורים אישיים ישראליים.
הסכסוך הערבי-ישראלי  --ספורים אישיים פלשתינאיים.
Exhibition catalogs -- Israel (State).
Art, Israeli -- 21st century -- Exhibitions.
Art, Palestinian Arab -- Israel (State) -- Exhibitions.
Arab-Israeli conflict -- Art and the conflict.
Arab-Israeli conflict -- Personal narratives, Israeli.
Arab-Israeli conflict -- Personal narratives, Palestinian Arab.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E709.2מרו.וי תשנ"ט
מרומי ,אהד -1967 ,אמן .וילה  / # 3אוהד מרומי ; תערוכה :אוצרת אחראית  -אלן גינתון ;
קטלוג :עיצוב והפקה  -עדי שטרן[ .תל אביב]  :מוזיאון תל אביב לאמנות. (002452789 )1999 ,
מרומי ,אהד-1967 ,
מוזיאון תל אביב לאמנות  --תערוכות.
אמנים --ישראל  --תערוכות.
מיצבים (אמנות)  --ישראל  --תערוכות.
Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.
Artists -- Israel (State) -- Biography.
ספרייה :
Cen.lib-Special Books

E741.59גרש.פנ תשע"ה
גרשטין ,יונתן מחבר .פני הדור  :תש"ע  -תשע"ה ( )2014-2010בקריקטורות  /יוני ; כיתוביות:
הרב שמואל ברקוביץ[ .בני ברק]  :אוצרות ; ספרי אור החיים[ ,תשע"ה ) 2014]. (002455086
הומור ישראלי מאיר.
קריקטורות  --ישראל.
קריקטורות פוליטיות.
קריקטורות פוליטיות  --ישראל.
פוליטיקאים  --קריקטורות.
פוליטיקאים  --ישראל  --קריקטורות.
ישראל  --פוליטיקה וממשל  --קריקטורות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E770אופ.פו תשע"ז
אופ-פוטו  :הצד האחורי של הצילום הישראלי  /עורכת  :קציעה עלון[ .תל אביב ] :גמא[ ,תשע"ז]
)002446978( .2017
רופין ,ארתור.
בקרת צלום  --ישראל.
צלום תעודי  --ישראל.
צלום  --ישראל.
צלום  --הבטים חברתיים  --ישראל.
גזע באמנות.
נשים אמניות  --ישראל.
עדות המזרח  --ישראל.
גזע  --הבטים סוציולוגיים.
ישראל  --יחסים עדתיים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

E982.1קדר.של תשע"ז
קדר ,גיורא -1947 ,מחבר .שלב ההחפה במבצעי המוסד לעלייה ב / 1948-1945 ,גיורא קדר[ .שלב
ההחפה במבצעי המוסד לעליה ב .]1948-1945 ,תשע"ז )002454673( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
המוסד לעליה ב.
הבריחה וההעפלה ,אירופה.1948-1944 ,
עליה.
העפלה.
ספינות מעפילים.
ספרייה :
Judaica

E990.34ארל.קו תשע"ז
ארלנגר ,חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק מחבר .קול מלחמה במחנה  :דברים חוצבי להבות בסערת
התקופה / ...רבי סענדר ערנלגר [צ"ל ערלנגר][ .ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע][ ,תשע"ז ?].
) (002388428
מוסר  --ספרות עיונית  --תקופת האחרונים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T14=924.9תשע"ג
תנ"ך ..תשע"ג ..לונדון ..תורה ,נביאים כתובים בעברית ויידיש  :עשרים וארבעה ספרי הקדש
מדויקים היטב על פי המסורה ועל פי דפוסים ראשונים ,עם חלופים והגהות מן כתבי יד עתיקים
ותרגומים ישנים  /מאת דוד גינצבורג .לונדון : The Society for Distributing Hebrew
[ Scriptures,תשע"ג] ) 002454831( .2012ספרייה :
Judaica

T27אהר.תו תשע"ז
תנ"ך ..תורה ..תשע״ז ..ירושלים ..חומש תולדות אהרן  /לרבי אהרן מפיסארו ,לפי דפוס ראשון
פרייבורג ,שנת שמ"ג ; נכתב[ ...ע"י] אברהם יהודה וייס[ .חמש תולדות אהרן] .ירושלים  :אברהם
יהודה וייס ,תשע"ז [)002454921( .-]2017
אהרן ,מפיסרו
אהרן ,מפיסרו .תולדות אהרן
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T27שוטנשטין תשע"ז
תנ"ך ..תורה ..תשע״ז ..ברוקלין ..חמשה חומשי תורה  :עם תרגום אונקלוס ,פירוש רש"י ,בעל
הטורים ,עיקר שפתי חכמים ,וגם פירוש מלוקט ממקורות חז"ל והמפרשים ,ראשונים ואחרונים,
הפטרות וחמש מגילות .מהדורה ראשונה ,הדפסה ראשונה ..ברוקלין  :ארטסקרול/מסורה,
תשע"ז [ )002454858( .]2017ספרייה :
Judaica

T192איז.אה תשע"ח
איזנשטין ,יהודה מחבר .אהל אבות  ... :מאמרים העוסקים בבנין האומה הישראלית ,מלוקטים
מדבריהם של רבותינו ...עם ביאורים ,הארות ועיונים בדבריהם  / ...מאת יהודה בלאאמו"ר
הגר"נ אייזנשטיין .ירושלים  :ישיבת מיר ,תשע"ח []. (002455394 )2017
אבות האמה  --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T272קרי.חמ תשע"ז
אבן עזרא ,אברהם בן מאיר מחבר .חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא  :הביאורים
הראשונים על פירוש התורה לראב"ע  /עורך ראשי :חיים קרייסל ; עורכים :עפר אליאור ,דוד בן
זזון ,אליעזר דוידוביץ' ,אורלי שושן[ .פרוש על התורה] .באר-שבע  :הוצאת הספרים של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,תשע"ז)002453280( .
אבן עזרא ,אברהם בן מאיר ..פרוש על התורה  --באורים.
ספרייה :
Judaica

T278דין.לב תשע"ה
דין ,נסים בן שלמה מחבר .לבי ער  :חדושים ובאורים בהלכה ובאגדה ,דרשות ורמזים ורעיונות
מוסריים על חמשה חומשי תורה  ... /נסים דיין ...בני ברק  :נסים דיין ,תשע"ה)002455517( .
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278הרו.זכ תשע"ג
הרוש ,נתנאל בן אברהם מחבר .זכרון נפתלי  :ובו חידושים ופרפראות על סדר הפרשות ומועדי
השנה / ...מאתי ...נתנאל הרוש בן ...אברהם ...בית שמש [ :המחבר] ,תשע"ג []. 2012
) (002453857
תנ"ך -- .תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
מועדים  --דרושים ,שיחות ואמרים.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278תמי.גם תשע"ז
תמיר ,רועי צבי מחבר .גם אני אודך  :על חמשה חומשי תורה תשובות ומשא ומתן /עם רבי רועי
צבי תמיר ; על שאלותי ומאמריי ,שחנני ...גמליאל הכהן רבינוביץ בן הג"ר אלחנן י .ד .בני ברק :
מכון גם אני אודך ,תשע"ז [)002454966( .]2017
פרשת השבוע  --דרשות הלכתיות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T278.08פני.אב תשע"ז
פניני אבותינו  :על פרשיות התורה  /מאת ...אבות משפחתנו ; ...נערכו ונכתבו בשפה צחה...
וקונטרס פקודת משה  :על ענייני נישואין ופרשת שמות ,מאת ...מוה"ר משה יעקב ווייס ,גאב"ד
נוה אחיעזר [ב"ב] .בני ברק  :המכון להוצאת ספרים נר אברהם ,תשע"ז [)002453320( .]2017
פלדמן ,אפרים פישל בן דוד יהודה
תנ"ך . --תורה  -- --דרושים ,שיחות ואמרים.
נשואין  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T299.1טאו.פר תשע"ח
טאובר ,עזריאל מחבר .פרקי מחשבה  :זכור ימות עולם  /הרב עזריאל טאובר ; עריכה וכתיבה:
הרב דוד אלכסנדר מנדלבאום ,הרב אברהם ישראל קליין .ירושלים  :ארגון שלהבת ,תשע"ח
) [2017]. (002455429
תנ"ך -- .בראשית .פרק א-ו  -- --דרשות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T299.4דרו.בא תשע"ז
דרוקמן ,חיים מחבר .בארץ לא זרועה  :עיונים והארות בחומש במדבר  /הרב חיים דרוקמן ;
עורך :עומר פדור .מרכז שפירא  :אור עציון ספרי איכות תורניים ,המכון התורני ע"ש ר' יצחק
וחנה סטרולוביץ' ,תשע"ז [)002455397( .]2017
פרשת השבוע  --דרשות.
מחשבת ישראל.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T385.7אלי.פר תשע"ז
תנ"ך ..יונה ..תשע"ז ..ירושלים ..ספר יונה על דרך הרמז  :עם ביאור הגר"א על דרך הרמז  ...:סוד
גלגולי הנשמות  :הכנה לימים הנוראים וליום הכיפורים  :תוספת ביאור על דברי הגר"א  /מאת
יצחק בן ר' אברהם עמנואל בר אוריין .ירושלים  :המכון להוצאת ספרים בר אוריין עמנואל ,ערב
ראש השנה תשע"ח [תשע"ז])002453928( .
גלגול נשמות.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T417אלי.תה תשע"ז
תנ"ך ..תהלים .פרק קז ..תשע"ז ..ברוקלין ..תהלות ה'  :מזמור ק"ז[ .תהלות השם][ .ברוקלין ] :
קהל שערי ציון דבאבוב ,תשע"ז)002454208( .
הורביץ ,בנציון משה
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T477קוק.בא תשע"ז
קוק ,אברהם יצחק מחבר .ביאורי מרן הראי"ה קוק זצ"ל  :על סדר פסוקי מגילת קהלת ; עם
הרחבות ,הערות ,כותרות וביאורים[ ,ע"י] הרב ברוך תאנה[ .באורי מרן הראי"ה קוק על קהלת ].
ירושלים  :מכון טוב ראיה ,תשע"ז [)002455682( .]2017
תנ"ך -- .קהלת  -- --באורים.
פילוסופיה יהודית  --המאה ה.20-
ספרייה :
Cen.lib-Stacks

T487וינ.יס תשס"ג
תנ"ך ..אסתר ..תשס"ג ..ירושלים ..מגילת אסתר עם פירוש משולב ומשובץ יסוד מלכות  :המפענח
את המילים הקשות ומבאר את הענין ...עם פירוש רש"י ,עם קרובץ לפורים מפורש והלכות פורים
מסידור היעב"ץ  /ערכתי וסדרתי ...יוסף שלום הלוי וינפלד[ .מגלת אסתר עם פרוש משלב ומשבץ
יסוד מלכות] .ירושלים  :אשכול ,תשס"ג)002453671( .
פורים  --הלכה.
ספרייה :
Cen.lib-Stacks
REC. ISRAELI-110
לא תיכף היינו גדולים [הקלטת שמע]  /עריכה :חוה ורבה ; לווי ועיבוד :חנן וינטרניץ[ .רמת גן] :
הד ארצי) 002455795( ]1960[ ,
שירים ,עברית  --ישראל.
שירי ילדים ,עברית  --ישראל.
ספרייה :
Music Reading Room

M 1811 B36S52
ברקן ,עמנואל .שבת  /המוסיקה ,עמנואל ברקן ; השיר :שמואל בס[ .נתניה] [ :ע .ברקן].1972 ,
() 002455855
שבת  --שירים ומוסיקה.
ספרייה :
Music

M 1810.5 T25E3
טהרלב ,יורם -1938 ,מחבר .אין כבר דרך חזרה  :שירים וסיפורים על ישראל אחרת  /יורם
טהרלב ; עיצוב  -חוה מרדכוביץ[ .תל אביב]  :משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ,תשס"ה .2004
() 002452488
שירים ,עברית  --ישראל.
מוסיקה פופולרית  --ישראל.
ספרייה :
Music

ML 410 C375O33
אופיר ,נתן מחבר .הרב שלמה קרליבך  :חייו ,משנתו והשפעתו  /נתן אופיר (אופנבכר) ; עורכת:
חיותה דויטש[ .הרב שלמה קרלבך] .ראשון לציון  :ידיעות אחרונות  -ספרי חמד2017 ,
() 002454197
קרלבך ,שלמה בן נפתלי.
מוסיקאים יהודים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
רבנים  --ארה"ב  --ביוגרפיה.
יהודים  --מוסיקה  --היסטוריה ובקרת.
ספרייה :
Music

ML 410 S54Z45
זעירא ,מוטי מחבר .על הדבש ועל העוקץ  :נעמי שמר ,סיפור חיים  /מוטי זעירא ; עורך הספר:
שמעון ריקלין[ .על הדבש ועל העקץ] .מושב בן שמן  :כתר ספרים) 002453964( 2017 ,
שמר ,נעמי
מוסיקה  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מוסיקה פופולרית  --ישראל  --היסטוריה ובקרת.
מלחינים  --ישראל  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Music

ML 410 T42W44 1990
וינשטוק ,הרברט מחבר .צ'ייקובסקי  /הרברט ויינשטוק ; עברית :אברהם לביוש ; עריכה :ח.
אמיר[ .צ'יקובסקי] .תל אביב  :לדורי) 002455053( 1990 ,
צ'יקובסקי ,פיוטר איליץ'.
מלחינים  --רוסיה  --ביוגרפיה.
ספרייה :
Music

ML 3776 G63M8 1955
גרדנויץ ,פטר עמנואל מחבר .המוסיקה בישראל מימות קדם עד ימינו אלה  :בצירוף רשימה
ביוגרפית (כ 540-שמות) ,רשימת המקורות בתנ"ך ,ביבליוגרפיה ,תולדות ההימנון הלאומי
"התקוה" ו 52-תמונות וגלופות תווים  /מאת פ.ע .גרדנויץ בהשתתפות אפרים דרור .מהדורה
שניה מתוקנת ומורחבת .ירושלים  :ראובן מס ,תשט"ו () 002455043
יהודים  --מוסיקה  --היסטוריה ובקרת.
כלי נגינה.
מוסיקאים יהודים  --ביוגרפיה.
מוסיקה בתנ"ך.
ספרייה :
Music

ML 3776 G74M35
גרין ,יוסי -1955 ,מחבר .מנגינת חיי  :השירים ,הסיפורים ,החידושים  /יוסי גרין ; עורך :חנני
בלייך[ .בני ברק]  :ספרייתי ,האחים גיטלר ,תשע"ז ) 002453255( .2017
גרין ,יוסי-1955 ,
יהודים  --מוסיקה.
מוסיקאים יהודים.
חסידים  --מוסיקה.
ספרייה :
Music

ML 3918 B37C46
ברוך ,אילנה מחבר .בחירת שירים כאלמנט מעצב בדיאלוג בין נשים חרדיות ,דתיות וחילוניות /
אילנה ברוך .תשע"ח ) 002455145( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
מוסיקה  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ישראל  --מצב חברתי.
דתיים וחלוניים  --ישראל.
קטוב חברתי  --ישראל.
יחסים בין קבוצתיים  --ישראל.
דו-שיח  --הבטים חברתיים.
ספרייה :
Music

ML 3920 A67V48
אמיר ,דורית מחבר .ושוב להיפגש עם הצלילים  :תרפיה במוזיקה בנימה אישית  /דורית אמיר.
[ושוב להפגש עם הצלילים] .תל אביב  :רסלינג) 002453966( .2017 ,
תרפיה במוסיקה.
ספרייה :
Music

ML 3920 A75R65
CD-4062
אהרנוב ,אורי מחבר .תפקיד השירים בקבוצת טיפול במוזיקה לגברים הומוסקסואלים  /אורי
אהרונוב[ .תפקיד השירים בקבוצת טפול במוסיקה לגברים הומוסקסואלים] .תשע"ז .2017
() 002455237
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
תרפיה במוסיקה.
גברים הומוסקסואלים  --זהות.
ספרייה :
Music

ML 3925 N684G73 1952
נובילות מוסיקליות  :קובץ  /תרגמה לאה גולדברג[ .נובלות מוסיקליות] .תל-אביב  :מסדה,
[תשי"ב] () 002455038ספרייה :
Music

MT 3.I7 H35C6
חמזה ,איאד מחבר .תרומתו של פרויקט "בית ספר מנגן" לתלמידים חלשים מבחינה חברתית
בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי  /איאד חמזה .תשע"ז ) 002455230( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
מוסיקה  --למוד והוראה (יסודי)  --ישראל.
ערבים פלשתינאים  --חנוך (יסודי)  --ישראל.
למידה בקבוצות  --הבטים חברתיים.
עבודה קבוצתית בחנוך  --הבטים חברתיים  --ישראל.
ספרייה :
Music

MT 3.I7 O73T73
אורדו ,תמי מחבר .הכשרת סטודנטים קשתנים להוראת נגינה בקבוצות  /תמי אורדו .תשע"ז
) 002455233( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
מוסיקה  --למוד והוראה (גבה)  --ישראל.
מורים  --הכשרה  --ישראל.
עבודה קבוצתית בחנוך.
ספרייה :
Music

MT 3.I7 S56C74
שמואלוף ,שושן מחבר .עבודה יצירתית בקבוצות בכיתת המוזיקה  /שושן שמואלוף[ .עבודה
יצירתית בקבוצות בכתת המוסיקה] .תשע"ח ) 002455234( .2017
אוניברסיטת בר-אילן  --עבודות לתאר שני  --המחלקה למוסיקה.
מוסיקה  --למוד והוראה (יסודי)  --ישראל.
עבודה קבוצתית בחנוך.
למידה בקבוצות.
חשיבה יצירתית (חנוך)
יצירתיות אצל ילדים  --ישראל.
ספרייה :
Music

