
 2018י ליו –פריטים חדשים 
 

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

 כולל פריטים מאוספים  מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה

 
 
 
 

 

 
ותן בשטחים. ירושלים : שוברים שוברות שתיקה ]משאב אלקטרוני[ : חיילות מעידות על שיר

 ( 001201916) .2009 ,שתיקה

 .עמדות --ישראל  --חילות 

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

 .דעת קהל -- -2000אנתפאדה, 

 

 
 שטרוסברג, נורית מחבר. ילדים עם צרכים מיוחדים באוכלוסייה הבדואית בנגב ]משאב

אלקטרוני[ : מאפיינים, דפוסי שימוש בשירותים והשלכות הטיפול בהם על האמהות / נורית 
שטרוסברג, דניז נאון, ענת זיו. ]ילדים עם צרכים מיחדים באוכלוסיה הבדוית בנגב ]משאב 

מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות -ג'וינט-אלקטרוני[[. ירושלים : מאיירס
 ( 001208359. )2008ס"ח מיוחדות, תש

 .נגב --ישראל  --שרותים  --ילדים בדויים 

 .מצב חברתי -- נגב --ישראל  --ילדים בדויים 

 .יחסים במשפחה --ילדים מגבלים 

 .ישראל -- שרותים --ילדים מגבלים 

 .ישראל --אמהות לילדים מגבלים 

 

 
( ]משאב אלקטרוני[ : 1800-2013פיטלסון, יעקב מחבר. התהליכים הדמוגרפיים בארץ ישראל ) 

 .2013עדכון נייר העמדה / מאת יעקב פייטלסון. ירושלים : המכון לאסטרטגיה ציונית, תשע"ג 

(001208467 ) 

 .אוכלוסיה --ישראל  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- אוכלוסיה, חזוי

 .אוכלוסיה --ישראל 

 

 
אלקטרוני[ : הזדמנות ליציאה משוליות למידה מהצלחות בעבודתם של קציני מבחן לנוער ]משאב 

יונה רוזנפלד, מרים גילת, דרורה טל. ]למידה מהצלחות בעבודתם של  :ומעבריינות / עורכים
משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף ]קציני מבחן לנער 

 ,מכון ברוקדייל-ג'וינט-[ : מאיירסלנוער, צעירים ושירותי תקון, שירות המבחן לנוער ; ]ירושלים

 ( 001213577. )2010היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות, תש"ע 

 .ישראל --מערכת המשפט לנער 

 .ישראל --קציני מבחן 

 .ישראל --עבודה סוציאלית עם עברינים צעירים 

 

 
 

  



שאב אלקטרוני[ : באיזו מידה מתקיימת רוזן, ברוך מחבר. קידום בריאות באוכלוסיה הערבית ]מ
התאמה תרבותית וכיצד ניתן לחזק אותה? / ברוך רוזן, אירית אלרועי, נועה אקר, שורוק 

אברהים. ]קדום בריאות באוכלוסיה הערבית ]משאב -איסמעיל; בסיוע אמירה קראקרה
יניות הבריאות, מכון ברוקדייל, מרכז סמוקלר לחקר מד-ג'וינט-מאיירס : אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 001219404) .2008תשס"ט 

 .ישראל --טפול רפואי  --ערבים פלשתינאים 

 .דעת קהל --ישראל  --טפול רפואי 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --קדום בריאות 

 .ישראל --בריאות והיגינה  -- ערבים פלשתינאים

 .ישראל --שרותים  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --יים הבטים חברת --רפואה מונעת 

 .ישראל -- רפואה חברתית

 

 

מהות ורוח  -ישעיהו תדמור, עמיר פריימן. ]חנוך  :מהות ורוח ]משאב אלקטרוני[ / עורכים -חינוך 
 ( 002379538. )2012]משאב אלקטרוני[[. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, תשע"ב 

 .פילוסופיה --חנוך 

 .פילוסופיה -- ישראל --חנוך 

 

 
ב מחבר. בריוו און רעדעס ]משאב אלקטרוני[ / י"ל פרץ ; געזאמלט און פרץ, יצחק לי

. 1929איבערגעזעצט מיט אריינפירן און באמערקונגען פון נחמן מייזיל. ווילנע : ב' קלעצקין, 
(002398243 )  

 

 
רבי, דליה מחבר. ילדים בגיל הרך שהוריהם עובדים זרים בתל אביב יפו ]משאב אלקטרוני[ : -בן

דמבו, עדי -טליה חסין ; בשיתוף עדנה אלטר ,רבי-חיים, צרכים וכיווני פעולה / דליה בןאורח 
ג'וינט, מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער ; תל  : אמון. ] ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים-אזוב

אביב : עיריית תל אביב יפו, מינהל השירותים החברתיים, מסיל"ה ; ירושלים : ג'וינט ישראל, 
 ( 002445521. )2004גף לשילוב עולים, תעסוקה ויזמות, תשס"ד, הא

 .תל אביב --ישראל  --ילדים של עובדים זרים 

 

 
-עסבה, חאלד מחבר. איתור צרכים של בני הנוער בנצרת ]משאב אלקטרוני[ / חאלד אבו-אבו

ני[[. נבות, באשיר עבדו. ]אתור צרכים של בני הנער בנצרת ]משאב אלקטרו-עסבה, מרים כהן
. 2003מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער ; נצרת: עיריית נצרת, תשס"ג, -ירושלים: ג'וינט

(002445543 ) 

 .נצרת --ישראל  -- חנוך --מתבגרים 

 .נצרת --ישראל  --שרותים  --מתבגרים 

 .פעיליות פנאי --נצרת  -- ישראל --מתבגרים 

 

 
בין ארגונים מספקי שירותים לילדים בעלי צרכים עסבה, חאלד מחבר. פיתוח מודל תיאום -אבו

מיוחדים בכפר דיר חנא ]משאב אלקטרוני[ : חקר מקרה / ח'אלד אבו עסבה, אמירה קראקרה, 
פתוח מודל תאום בין ארגונים מספקי שרותים לילדים בעלי צרכים ] .[אחרים 2-דניז נאון ]ו

מכון ברוקדייל ; עראבה : מרכז -וינטמשאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג']מיחדים בכפר דיר חנא 
 ( 002445669) .2003אלראזי, תשס"ג 

 .דיר חנא --ישראל  --טפול  --ילדים מגבלים בשכלם 

 .דיר חנא --ישראל  --שרותים  --ילדים מגבלים 

 

 



/ איילת  2000-2001ורמן, אילת מחבר. קהילה תומכת ]משאב אלקטרוני[ : מחקר הערכה -ברג
. 2003תומכת ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג  ורמן. ]קהלה-ברג

(002445740 ) 

 .הערכה -- ישראל --שרותים  --קשישים 

 

 

מחבר. פרנץ קפקא ]משאב אלקטרוני[ : דתיות והומור בחייו  1884-1964 ,ולטש, פליקס
שנייה מחודשת.. ירושלים : גלילי שחר. מהדורה  -וביצירתו / ברוך פליקס ולטש ; אחרית דבר 

 ( 002532206. )2013תשע"ג  ,מוסד ביאליק

 .בקרת ופרשנות --קפקא, פרנץ 

 .דת -- קפקא, פרנץ

 .הומור --קפקא, פרנץ 

 .הומור בספרות

 .דת בספרות

 

 

-1949ישראלי, -ראלף באנץ' והסכסוך הערבי : [דרור, אלעד מחבר. המתווך ]משאב אלקטרוני-בן
סמדר רוטמן. ]המתוך ]משאב אלקטרוני[[.  -רור ; ריכוז עריכה והבאה לדפוס ד-/ אלעד בן 1947

גוריון בנגב, תשע"ב -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-קריית שדה בוקר : מכון בן
2012( .002532209 ) 

 .בנץ', רלף

 .האמות המאחדות

 .1948-1967 --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .טוריה דיפלומטיתהיס --מלחמת הקוממיות 

 .1917-1948 -- היסטוריה --יחסי יהודים וערבים 

 .ביוגרפיה --ארה"ב  --דיפלומטים 

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --מדינאים 

 

 
מחבר. שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית ]משאב אלקטרוני[ :  -1948גליק, שמואל, 

יטת קמברידג' / שמואל גליק ; השתתפו: מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברס
דותן ארד, יעקב שורץ ; בסיוע: אריאל גרוסמן, חיים כרמי. ]שרידי תשובות מחכמי האימפריה 

ירושלים : בית המדרש לרבנים באמריקה : היחידה לחקר  .[[העותומנית ]משאב אלקטרוני
 ( 002532211. )2014ד תשע"-2013אוניברסיטת קמברידג', תשע"ג  ,שכטר-הגניזה ע"ש טיילור

 .1040-1600 -- שאלות ותשובות

 .1600-1800 --שאלות ותשובות 

 .1800-1948 -- שאלות ותשובות

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .הלכה

 .היסטוריה -- תורכיה --ספרות רבנית 

 .היסטוריה --ישראל  --ספרות רבנית 

 .היסטוריה -- מצרים --ספרות רבנית 

 .פקסימילים --קמברידג'  --אנגליה  --ברית כתבי יד, ע

 .פקסימילים --גניזה, קהיר 

 .ביוגרפיה --רבנים 

 .ביוגרפיה -- חכמי המזרח

 

 
 

  



בדרך הדמוקרטית ]משאב אלקטרוני[ : על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית / 
ון. קריית שדה בוקר : מכון טלמ-בעריכת אלון גל )גולדברג(, גרשון בקון, משה ליסק, פנינה מורג

 ( 002532213. )2012גוריון בנגב, תשע"ג -אוניברסיטת בן ,גוריון לחקר ישראל והציונות-בן

 .היסטוריה -- ישראל --דמוקרטיה 

 .היסטוריה --ציונות 

 .יהדות -- הבטים דתיים --דמוקרטיה 

 

 
ים בהשכלה, ספרות המשכיל בעת הזאת ]משאב אלקטרוני[ : ספר היובל למשה פלאי : מאמר

עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, 
 ( 002532214[. )2017]תשע"ז 

 משה ,פלאי

 .היסטוריה --השכלה )תנועה יהודית( 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 

 

 
בתולדות יהודי רוסיה ]משאב אלקטרוני[ :  1882-1881מחבר. השנים  1911-1998לנדוי, מינה, 

מינה גולדברג ; תורגם מגרמנית בעזרת מרטין  / 1934עבודת דוקטור שהוגשה בברלין בשנת 
 ( 002532217. )2017תשע"ז  ,דובש. יהוד מונסון : אופיר ביכורים

 .רוסיה --פוגרומים 

 .19-המאה ה -- היסטוריה --רוסיה  --יהודים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --רוסיה  --פות רדי --יהודים 

 

 
ניר, אדם מחבר. שינוי ארגוני של בית ספר ]משאב אלקטרוני[ : מאסטרטגיה למיסוד / אדם ניר. 

 ( 002532218. )2017]שנוי ארגוני של בית ספר ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ז 

 .ישראל -- בתי ספר, נהול וארגון

 .לישרא --שנוי ארגוני 

 .ישראל --שנוי חנוכי 

 .ישראל -- תכנון חנוכי

 

 

משאב אלקטרוני[ / אפרים זאנד. ]מבנים ]זנד, אפרים מחבר. מבנים ומשמעות בסיפור המקראי 
שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך,  :ומשמעות בספור המקראי ]משאב אלקטרוני[[. חיפה 

 ( 002532222. )2015תשע"ו 

 .לשון, סגנון -- --תורה  --תנ"ך. 

 .בקרת המבנה -- --תורה  --תנ"ך. 

 

 
תשובה, אור מחבר. אלטרנטיבה לנרטיב ]משאב אלקטרוני[ : פרקטיקות פוליטיות חיוניות 

עריכת לשון ותוכן: ירון דוד. חיפה : פרדס,  ;בתרבות החזותית / אור תשובה, דניאל הייבלום 
 ( 002532226. )2017תשע"ז 

 .21-ה המאה --אמנות ישראלית 

 .פוליטיקה באמנות

 .ישראל -- הבטים פוליטיים --אמנות 

 .אמנות והסכסוך --ישראלי -הסכסוך הערבי

 

 

 

 



-1977' ]משאב אלקטרוני[ : קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים 77-ערן מחבר. הדרך ל ,אלדר

 ( 002532243[. )2018ערן אלדר. תל אביב : עם עובד, תשע"ח ] / 1965

 .י ארץ ישראלמפלגת פועל

 .היסטוריה --ישראל  --מפלגות 

 .היסטוריה --ישראל  --מפלגות סוציאליסטיות 

 .היסטוריה --ישראל  --סוציאליזם 

 .1948-1977 -- פוליטיקה וממשל --ישראל 

 -1977 -- פוליטיקה וממשל --ישראל 

 

 
לקטרוני[ : דין וחשבון מחבר. סיפורו של השגריר מורגנטאו ]משאב א 1856-1946מורגנטאו, הנרי, 

אישי על רצח העם הארמני / הנרי מורגנטאו ; עורך המהדורה העברית המוערת: יאיר אורון ; 
מבוא מאת יאיר אורון. ]ספורו של השגריר מורגנטאו ]משאב  ;תרגום ועריכה: אורית פרידלנד 

 ( 002532245. )2018תשע"ח  ,אלקטרוני[[. חיפה : פרדס
 1856-1946מורגנטאו, הנרי, 

 .ארה"ב -- שגרירים

 .תורכיה -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .ארמניה --השמדת עם 

 .1915-1923הטבח הארמני, 

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

 .תורכיה --יחסי חוץ  --ארה"ב 

 .ארה"ב -- יחסי חוץ --תורכיה 

 .תורכיה --יחסי חוץ  --גרמניה 

 .גרמניה -- יחסי חוץ --תורכיה 

 

 

משאב אלקטרוני[ : מחקר הערכה / איילת ]ורמן, אילת מחבר. תכנית בית חם לקשישים -ברג
מכון ברוקדייל, המרכז לחקר הזיקנה,  -ג'וינט  - ורמן, סבטלנה צ'חמיר. ירושלים : מאיירס-ברג

 ( 002532248. )2006תשס"ו 

 .מצב חברתי --ישראל  -- קשישים

 .ישראל --ם שרותים חברתיי

 .ישראל -- רשתות חברתיות

 

 
מוראי. -ביץ, שרית מחבר. שירות פסיכולוגי בבתי אבות של משען ]משאב אלקטרוני[ / שרית בייץ

]שרות פסיכולוגי בבתי אבות של משען ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, 
 ( 002532249מינהל המחקר והתכנון, תש"ן. )

 (גמל הסתדרותימשען )מוסד 

 .ישראל --בתי אבות 

 .ישראל --שרותי בריאות הנפש  --קשישים 

 

 
דגם חדש לטיפול יום בקהילה ]משאב אלקטרוני[ / חנה  -פרימק, חנה מחבר. משפחתון לקשישים 

דגם חדש לטפול יום בקהלה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט,  -פרימק. ]משפחתון לקשישים 
 ( 002532251. )1992לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, תשנ"ג מכון ברוקדייל 

 .טבריה -- ישראל --מעונות יום לקשישים 

 

 

 

 



צדקה, יעקב מחבר. משפחתונים לקשישים בטבריה ]משאב אלקטרוני[ / מאת יעקב צדקה. 
 ( 002532252. )1991תשנ"א  ,ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון

 .טבריה --ישראל  --ת יום לקשישים מעונו

 .טבריה --ישראל  --טפול  -- קשישים

 

 
מוראי, תמר -ביץ, שרית מחבר. ביצוע חוק סיעוד במרכזי יום ]משאב אלקטרוני[ / שרית בייץ

הרון, רבקה ורטמן. ]בצוע חק סעוד במרכזי יום ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח 
 ( 002532254. )1993תכנון, תשנ"ג לאומי, מינהל המחקר וה

 ישראל.. חק סעוד

 .ישראל -- זקנה, גמלאות

 .ישראל --מעונות יום לקשישים 

 

 
כרמלי, מרים מחבר. מערך שירותים מוגבר בקהילה לקשישים סיעודיים שקיבלו אישור לסידור 

ך שרותים גן / מרים כרמלי, ברנדה מורגנשטרן. ]מער-במוסד סיעודי ]משאב אלקטרוני[ : רמת
מגבר בקהלה לקשישים סעודיים שקבלו אשור לסדור במוסד סעודי ]משאב אלקטרוני[[. 

 ( 002532259. )1989המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשמ"ט  : ירושלים

 .רמת גן --ישראל  --טפול ביתי  -- קשישים

 .רמת גן --ישראל  --קשישים, שרותי בריאות קהלתיים 

 

 
טין, ברנדה מחבר. היקף הצרכים לטיפול אישי ולעזרה ביתית ואספקתם על ידי המשפחה מורגנש

ברק ובאר שבע ]משאב אלקטרוני[ / מאת ברנדה מורגנשטיין. ]הקף -וגורמים בקהילה, בני
הצרכים לטפול אישי ולעזרה ביתית ואספקתם על ידי המשפחה וגורמים בקהלה, בני ברק ובאר 

. 1984ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף למחקר ותכנון, תשמ"ה  שבע ]משאב אלקטרוני[[.
(002532260 ) 

 .באר שבע --ישראל  --טפול ביתי  --קשישים 

 .בני ברק --ישראל  --טפול ביתי  --קשישים 

 .אוכלוסיה -- בני ברק

 .אוכלוסיה --ירושלים 

 

 

לר' זכריה אלצ'אהרי ]משאב מחבר. עיון ז'אנרי ותמטי ב"ספר המוסר"  -1947רצון, עמוס, 
/ מאת: עמוס רצון. ]עיון ז'נרי ותמטי ב"ספר המוסר" לר' זכריה  16-אלקטרוני[ : תימן המאה ה

 ( 002532280. )2017משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז ]אלצ'אהרי 

 .צ'אהרי, זכריה בן סעדיה

 .המחלקה לספרות עם ישראל -- עבודות לתאר שלישי --אילן -אוניברסיטת בר

 .היסטוריה ובקרת --תימן  --עברית, ספרות ימי הבינים 

 .היסטוריה ובקרת --תימן  --עברית, שירת ימי הבינים 

 .היסטוריה ובקרת --מקמות 

 .היסטוריה ובקרת --תימן  --קינות 

 .16-המאה ה --היסטוריה  --תימן  --יהודים 
 המוסרצ'אהרי, זכריה בן סעדיה.. ספר 

 

 
 

  



הרצליה( מחבר. חופש דת במבחן המציאות ]משאב אלקטרוני[ : יחסן של דמוקרטיות )פרץ, אתי 
/ מאת: אתי פרץ. ]חפש דת במבחן המציאות  1990-2008מערביות לכתות ולמיעוטים דתיים : 

 ( 002532283. )2017]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -בראוניברסיטת 

 .חפש הדת

 .דת ומדינה

 .כתות דתיות מודרניות
 מעוטים דתיים

 .אפליה דתית

 .עדי השם

 .סינטולוגיה

 .מורמונים

 .כנסית האחוד

 .הבטים חברתיים --דמוקרטיה 

 

 
לדמות מפתח בנושא  תהליך עלייתו של אליהו ששון -מחבר. "במשעולי ערב"  -1957רן, ירון, 

משאב אלקטרוני[ / ירון רן. רמת גן : אוניברסיטת ] / 1939-1916הערבים בתנועה הציונית בשנים 
 ( 002532301. )2017בר אילן, תשע"ז 

 .ששון, אליהו בן דוד

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

 .1917-1949 -- יסטוריהה --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .1905-1920 --היסטוריה  --ציונות 

 .1920-1948 -- היסטוריה --ציונות 

 

 
חיים בספרות -מחבר. "הקריאה האנימליסטית" ]משאב אלקטרוני[ : ייצוג בעלי -1977חזן, יניב, 

אילן, אנתרופוצנטרית / מאת: יניב חזן. רמת גן : אוניברסיטת בר -המערבית מנקודת מבט פוסט
 ( 002532310) .2016תשע"ו 

 אורול, ג'ורג'.. חות החיות
 קוטזי, ג'ון מ.. חרפה

 חיי פי .-1963 ,מרטל, ין
 קפקא, פרנץ.. הגלגול

 .המחלקה לספרות משוה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .בעלי חיים בספרות

 

 

טפיליות לטיפול -פות אנטיחלקיקים כתרו-מחבר. שימוש בננו -1989אבישי,  ,דוליצקי
חלקיקים כתרופות -בטריפנוזומה ולישמניה ]משאב אלקטרוני[ / אבישי דוליצקי. ]שמוש בננו

טפיליות לטפול בטריפנוזומה ולישמניה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, -אנטי
 ( 002532331. )2017תשע"ז 

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

 .חלקיקים-ננו

 .טריפנוזומה ברוסאי

 .טפול -- לישמניה

 

 
 

  



מחבר. התפתחות הדוקטרינה למלחמה בטרור בבריטניה ובישראל בשנים  -1975איסרוביץ, חיים, 
]משאב אלקטרוני[ / מאת: חיים איסרוביץ. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  2005-1968

2017( .002532333 ) 

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

 .2001-2009 ,מלחמה בטרור

 .ישראלי-הסכסוך הערבי

 .1987-1993אנתפאדה, 

 -2000 ,אנתפאדה
 ישראל. אמנות וכו'. אש"ף

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל 

 .2005פנוי גוש קטיף, 

 .ישראל --טרוריזם 

 .מניעה --ישראל  --טרוריזם 

 .בריטניה -- טרוריזם

 .מניעה --בריטניה  --טרוריזם 

 .אירלנד הצפונית --טרוריזם 

 .מניעה --אירלנד הצפונית  --טרוריזם 

 .ישראל -- דוקטרינה צבאית

 .בריטניה --דוקטרינה צבאית 

 .אירלנד הצפונית --דוקטרינה צבאית 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --בריטניה 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --הצפונית אירלנד 

 

 
ספרדית -מחבר. תמורות כלכליות וחברתיות בתפוצה היהודית -1974געתון, נמרוד מרדכי, 

 1790-1723מערבית במרחב האטלנטי בראשית העידן המודרני: המקרה של קהילת באיונה, 
-בתפוצה היהודית ]משאב אלקטרוני[ / מאת: נמרוד מרדכי געתון. ]תמורות כלכליות וחברתיות

 1790-1723ספרדית מערבית במרחב האטלנטי בראשית העדן המודרני: המקרה של קהלת ביונה, 
 ( 002532336. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .היסטוריה --ביונה  -- צרפת --רד( ספרדים )יהודים יוצאי ספ

 .מצב כלכלי --ביונה  --צרפת  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 .מצב חברתי --ביונה  --צרפת  --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 (צרפת)ביונה 

 

 
מחבר. ההסבר הטוב ביותר לכוונון העדין של היקום ]משאב אלקטרוני[ /  -1986מאיר, שמעון, 

יר. ]ההסבר הטוב ביותר לכונון העדין של היקום ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : שמעון מא
 ( 002532339) .2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

התכנית למדע, טכנולוגיה  -- למודים בין תחומיים --עבודות לתאר שני  --אוניברסיטת בר אילן 
 .וחברה

 .יקום

 .פילוסופיה -- קוסמולוגיה

 

 
 

  



מחבר. סיפורי עלייה של מהגרים בגיל הזהב מתפוצת צפון אפריקה ]משאב  -1983, וקנין, ענבל
אלקטרוני[ : עקבות לשוניים, נרטיביים ורטוריים של חווית ההגירה בשיח / ענבל וקנין. ]ספורי 

עליה של מהגרים בגיל הזהב מתפוצת צפון אפריקה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר 
 ( 002532344) .2017אילן, תשע"ח 

 .המחלקה לתרבות צרפת --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .יהודי צרפת --עליה 

 .עמדות --ישראל  --קשישים עולים 

 .לשון -- עולים

 .טמיעה תרבותית --עולים 
 לשון --ישראל  --יהודי צרפת 

 ישראל --טמיעה תרבותית  -- יהודי צרפת

 .חקר השיח

 

 

מחבר. שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים  -1962 ,סיגל עמרם,-בן
עמרם. ]שלוב אורינות -במערכת החינוך בישראל ]משאב אלקטרוני[ : חקר מקרה / מאת סיגל בן

 מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החנוך בישראל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 ( 002532346. )2018תשע"ח  אוניברסיטת בר אילן, :

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .אורינות מידע

 .אורינות מקורות מידע אלקטרוני

 .אורינות טכנולוגית

 .מימניות למוד

 .טלקומוניקציה

 .ישראל --שיטות הוראה 

 .ישראל --חנוך, חדושים 

 .ישראל --בתי ספר יסודיים, הוראה 

 .חיפה --ישראל  --מורי בתי ספר יסודיים 

 .חיפה -- ישראל --תלמידי בתי ספר יסודיים 

 (כתה ה )חנוך

 (כתה ו )חנוך

 

 

מחבר. הקשר בין תחושת שליטה, דפרנציאציה של העצמי, תמיכת עמיתים  -1984 ,גוטליב, שלי
עבודה סוציאלית ושביעות רצון מהדרכה לבין טראומטיזציה משנית וצמיחה בקרב סטודנטים ל

]משאב אלקטרוני[ / שלי גוטליב. ]הקשר בין תחושת שליטה, דיפרנציאציה של העצמי, תמיכת 
עמיתים ושביעות רצון מהדרכה לבין טראומטיזציה משנית וצמיחה בקרב סטודנטים לעבודה 

 ( 002532347. )2017סוציאלית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

 .בית הספר לעבודה סוציאלית --עבודות לתאר שני  --אילן -וניברסיטת ברא

 (פסיכולוגיה)שליטה 

 (בדול )פסיכולוגיה התפתחותית

 .פסיכולוגיה של העצמי

 .שביעות רצון

 .הבטים פסיכולוגיים --רשתות חברתיות 

 .הבטים פסיכולוגיים --הכונה מקצועית 

 .לחץ טראומתי משני

 .פסיכולוגיה -- יאליתסטודנטים לעבודה סוצ

 

 

 



מחבר. הקשר בין תפישות מורים את סגנון הניהול של מנהל בית הספר,  -1981כלפון, עדית, 
הרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר, לבין ההישגים במתמטיקה -משתני

עידית  של תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות ]משאב אלקטרוני[ /
הרקע של -כלפון. ]הקשר בין תפיסות מורים את סגנון הנהול של מנהל בית הספר, משתני

תלמידים, פרופילים של מורים ומאפיני בית הספר, לבין ההשגים במתמטיקה של תלמידים 
משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר ]הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות 

 ( 002532349. )2017אילן, תשע"ז 

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

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מורים בחנוך המיחד 

 .ישראל --מנהלי בתי ספר יסודיים 

 .ישראל --נהול וארגון  ,בתי ספר

 .ישראל --השגים למודיים 

 (יסודי)למוד והוראה  --מתמטיקה 

 .מתמטיקה --חנוך מיחד 

 .הפרעות התנהגות אצל ילדים

 .ישראל --חנוך  --ילדים בעיתיים 

 

 
מחבר. "אם תרצו אין זו אגדה..." ]משאב אלקטרוני[ : תרומתם של  -1978הרט, רחלי, -שדלצקי

מאפיינים אישיותיים וחברתיים לתהליכי החלמה וצמיחה בקרב  ,תפיסת אבדן, תהליך התאבלות
הרט. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, -/ מאת רחלי שדלצקי בני אדם המתמודדים עם סכיזופרניה

 ( 002532352) .2017תשע"ח 

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

 .פסיכולוגיה --סכיזופרנים 

 .הבטים פסיכולוגיים --סכיזופרניה 

 (תפיסה )פילוסופיה

 (אבדן )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיים הבטים --אבלות 

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .תחושת קוהרנטיות

 (פסיכולוגיה)בשלות 

 (הסתגלות )פסיכולוגיה

 

 

טראומטית בקרב נשות -טראומטית וצמיחה פוסט-מחבר. הפרעת דחק פוסט -1990קצמן, תמר, 
תמר  משאב אלקטרוני[ : תפקידם של משתנים אישיותיים וויסות רגשי /]שבויי מלחמה לשעבר 

 ( 002532355. )2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח  : קצמן. רמת גן

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

 .פסיכולוגיה -- ישראל --שבויי מלחמה לשעבר, בני זוג 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --חולים  --לחץ פוסט טראומתי, הפרעות 

 .שבויים ובתי כלא --מלחמת יום הכפורים 

 .הבטים פסיכולוגיים --מלחמת יום הכפורים 

 (בשלות )פסיכולוגיה

 .הבטים פסיכולוגיים --אישיות 

 .רגשות וקוגניטיביות

 .ישראל --לחץ טראומתי משני 

 .ישראל -- טראומה נפשית

 

 

 



דת מחבר. זקנים סיעודיים ומהגרות עבודה ]משאב אלקטרוני[ : "עבו -1950פורת, אירית, 
גבולות" בבית בהשראת המדינה ומוסדותיה / מאת: אירית פורת. ]זקנים סעודיים ומהגרות 

 ( 002532356. )2017עבודה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .ישראל -- טפול ביתי --ים קשישים תשוש

 .ישראל --מטפלים סעודיים בבית 

 .עמדות -- ישראל --נשים עובדות זרות 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --נשים עובדות זרות 

 .ישראל -- תעסוקה --עובדים זרים 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --עובדים זרים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --עובדים זרים 

 

 

בצמחים ]משאב  NMD ותפקידו בבקרת UPF2 מחבר. בקרת הביטוי של -1992ינוי, גולני, ל
בצמחים ]משאב  NMD ותפקידו בבקרת UPF2אלקטרוני[ / לינוי גולני. ]בקרת הבטוי של 

 ( 002532359. )2017תשע"ז  ,אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן

 .לטה למדעי החייםהפקו --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .מנגנוני בקרה תאית

 (מוטציות )ביולוגיה

 .גנטיקה של צמחים

 .מחקר --גנים )ג בסגול( 

 

 

ותפקודם במערכת  WASp בבקרת WIP מחבר. מעורבותו של החלבון -1986פריד, סופיה, 
ותפקודם  WASp בבקרת WIP סופיה פריד. ]מערבותו של החלבון / [החיסון ]משאב אלקטרוני

 ( 002532360. )2016ת החסון ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו במערכ

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

 .מחקר -- חלבונים

 .חלבון-אינטראקציות חלבון

 .המערכת החסונית

 .T תאי

 .מנגנוני בקרה תאית

 

 
פיון המנגנונים המולקולריים השליליים המבקרים את סף השפעול מחבר. א -1983מטלון, עמרי, 

עומרי מטלון. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  / [של תאי הרג טבעיים ]משאב אלקטרוני
2016( .002532361 ) 

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

 .תאי הרג

 .לימפוציטים

 .ציטוקינים

 .אקטין

 .קולטני תאים

 .מנגנוני בקרה תאית

 .מעבר אותות בתא

 .המערכת החסונית

 

 

 



אפקטיביים ]משאב -מחבר. השפעת אלכוהול על תפקודים קוגניטיביים -1985 ,נגר, מעין
נגר. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, -נקודת מבט התפתחותית / מאת: מעיין בארי : [אלקטרוני

 ( 002532364) .2016תשע"ז 

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

 .הבטים פסיכולוגיים --אלכוהול 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --סטודנטים 

 .קוגניטיביות

 .רגשות וקוגניטיביות

 .עכבות

 .קשב

 .תוקפנות

 .זהוי רגשות

 

 
ם לעומת קבוצת ביקורת מחבר. אפיון למידת רצף בקרב פסנתרני -1989אבני, רבקה, -ריטר

אבני. ]אפיון למידת רצף בקרב -רבקה רייטר / [בעזרת ניטור תנועות עיניים ]משאב אלקטרוני
פסנתרנים לעמת קבוצת בקרת בעזרת נטור תנועות עינים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 

 ( 002532366) .2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --אר שני עבודות לת --אילן -אוניברסיטת בר
 פסיכולוגיה --פסנתרנים 

 .תנועות עינים

 (פסיכולוגיה)למידה 

 .זמן תגובה

 .הבטים פסיכולוגיים --זכרון 

 

 
וילדים שנולדו במועד  32מחבר. הניעה לשליטה בקרב פגים שנולדו לפני שבוע  -1957ניגר, אורלי, 

לי נייגר. ]הניעה לשליטה בקרב פגים שנולדו לפני חודשים ]משאב אלקטרוני[ / אור 12-24בגילאי 
חדשים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת  12-24וילדים שנולדו במועד בגילאי  32שבוע 

 ( 002532367. )2017תשע"ח  ,בר אילן

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

 .מוקד שליטה

 .התפתחות --פגים 

 .התפתחות -- תפעוטו

 

 
קירקגור ]משאב אלקטרוני[ : בין אמונה אותנטית להונאה עצמית / בעריכת תמי יגורי, יעקב 

גולומב ופיני איפרגן. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 
2018( .002532423 ) 

 .בקרת ופרשנות -- קירקגור, סרן

 .פילוסופיה

 .דת

 .אמונה

 

 
גדה של פסח.. תקכ"ז.. מץ.. בית חורין ]משאב אלקטרוני[ : והוא סדר הגדה של פסח / עם ה

מלוקטים משלשה... מהר"מ אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, עם ציורים. מיץ : דפוס  'פירושי
  ( 002532438משה מאיי, תקכ"ז. )

 

 



י[ ... תפלות... הכל כמנהג ארבע סדר התמיד : ]משאב אלקטרונ ..תפלות.. סדור.. תקכ"ז.. אויניון
ק[ארפינטראץ, וק"ק אויגניון, וק"ק לישלוה, וק"ק קאוואליאון... / ]קהלות הקדושות ה"ה ק"ק 

 'סדרתי... אליהו כרמי... במצות... מרדכי כרמי... אויגנייון : ]מוציא לאור לא ידוע[, ה'ש'י'ר'ה

 ( 002532442הז'את ]תקכ"ז[. )

 .ניוןאוי --צרפת  --מנהגים 

 .קרפנטרס -- צרפת --מנהגים 

 (אויניון )צרפת

 (קרפנטרס )צרפת

 

 

מחבר. השיח על אודות רגש האשמה בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות  -1969עודד,  ,גולדברג
הקפיטליסטית ]משאב אלקטרוני[ / מאת: עודד גולדברג. ]השיח על אודות רגש האשמה בתאוריה 

ליסטית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, הפסיכואנליטית ובתרבות הקפיט
 ( 002532452. )2017תשע"ז 

 .בקרת ופרשנות --פרויד, זיגמונד 

 .בקרת ופרשנות --מלני  ,קלין
 בקרת ופרשנות -- 1907-1991דיכטר, ארנסט, 

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

 .אשמה

 .פסיכואנליזה

 .קפיטליזם

 .פסיכואנליזה ותרבות

 (פסיכולוגיה)אגו 

 .פסיכולוגיה של העצמי

 

 

מחבר. מבית הספר לשדה הקרב ]משאב אלקטרוני[ : השתנות ערכים במלחמה  -1959להבי, רותי, 
. 2017"ז מאת: רותי להבי. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע / 1914-1918 ,הגדולה

(002532453 ) 

 .המחלקה להיסטוריה כללית --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .השפעה -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .היסטוריה --אנגליה  --המעמד הבינוני 

 .היסטוריה --אנגליה  --בתי ספר פרטיים 

 .פסיכולוגיה -- אנגליה --תלמידי בתי ספר תיכוניים 

 .אנגליה --גבורים 

 .אנגליה --גבריות 

 .אנגליה -- נאמנות

 .אנגליה --ערכים 

 

 
 

  



מחבר. הערכת שינוי במסוגלות עצמית בטיפול מקוון במוקד רב תחומי  -1972עירוני, אנג'לה, 
)מומה( בהשוואה לטיפול בקהילה במכבי שירותי בריאות ]משאב אלקטרוני[ / מאת: אנג'לה 

עצמית בטפול מקון במוקד רב תחומי )מומה( בהשואה לטפול  עירוני. ]הערכת שנוי במסגלות
 .2018בקהלה במכבי שרותי בריאות ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

(002532456 ) 

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

 .משאבי רשתות מחשבים --רפואה 

 .עת חדושים טכנולוגייםהשפ --חולים כרוניים 

 .ישראל -- 2סכרת סוג 

 .ישראל --סכרת, חולים 

 .יעילות עצמית

 .קפת חולים מכבי

 (נהול עצמי )פסיכולוגיה

 .חולים, הענות

 .איכות חיים

 

 

משאב אלקטרוני[ אשר חיבר... מוהר"ר ] /יעקב יוסף בן צבי, מפולנאה מחבר. תולדות יעקב יוסף 
ושבו לאב"ד ור"מ בק"ק פולנאי... קארעץ : דפוס צבי הירש בן ארי' ליב יעקב יוסף הכהן... איתן מ
 ( 002532459וק'מ'ת' ]תק"ם[. ) ,וחתנו שמואל בן ישכר בער

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

 .1815- --חסידות היסטוריה 

 

 

ות מדיה על פיתוח מחבר. השפעת הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לאוריינ -1967כהן, חגית, 
אוריינות תזונתית בנושא שתייה ]משאב אלקטרוני[ / מאת חגית כהן. ]השפעת הכונה 

מטקוגניטיבית והכונה לאורינות מדיה על פתוח אורינות תזונתית בנושא שתיה ]משאב 
 ( 002532460. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  :אלקטרוני[[. רמת גן 

 .בית הספר לחנוך --ודות לתאר שלישי עב --אילן -אוניברסיטת בר

 .מטקוגניטיביות

 .אורינות טכנולוגית

 .אורינות בריאותית

 .הבטים בריאותיים --מים 

 .תזונה --ילדים 

 .שנוי התנהגות

 .הבטים פסיכולוגיים --הרגלי אכילה 

 .הבטים פסיכולוגיים --תזונה 

 (כתה ה )חנוך

 (כתה ו )חנוך

 

גונים מבית אלקאעדה במרחב הקיברנטי ]משאב אלקטרוני[ : מחבר. אר -1983אשר,  ,שקורי
אלקאעדה בחצי האי ערב" ו"המדינה האסלאמית" / מאת: אושר שקורי. רמת גן : "המקרה של 

 ( 002532461. )2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

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

 (ארגון טרוראלקאעדה )

 (ארגון)דאע"ש 

 .ג'האד

 .אינטרנט וטרוריזם

 .חצי האי ערב --טרוריזם קיברנטי 

 .חצי האי ערב --מחבלים 



רי"ף( מחבר. שאלות ותשובות ]משאב אלקטרוני[ : שלש מאות ועשרים ) ,אלפסי, יצחק בן יעקב
אב אלקטרוני[[. למרנא... רבינו יצחק אלפאסי. ]שאלות ותשובות הרי"ף ]מש / ...פסקי דינים

 ( 002532462דפוס א. י. קאשטילו וא. סעדון, תקמ"א. ) : ליוורנו

 .1040-1600 -- שאלות ותשובות

 

 
ויטל, חיים בן יוסף מחבר. עץ חיים ]משאב אלקטרוני[ / שחיבר הרב... חיים ויטאל, כפי מה 

יאהן אנטאן קריגר,  כפי הקבלה האמיתית... קארעץ : דפוס ...ששמע מרבו... יצחק לוריא אשכנזי
 ( 002532463תקמ"ב[. )]ועץ' החיי'ם' ב'ת'וך הגן 

 .1500-1660 --קבלה 

 

 

משה חיים מחבר. קל"ח פתחי חכמה ]משאב אלקטרוני[ / חברו הרב... משה חיים  ,לוצטו
 ( 002532468קארעץ : דפוס י"א קריגר, החכמ'ה' ת'חיה בע'ל'יה ]תקמ"ה[. ) ...לוצאטאו

 -1660 -- קבלה

 

 
ישראל בצל המרד הגדול ומרד -מחבר. חינוך מתבגרים ובעיות משמעת בארץ -1971אדרי, שלום, 

מאת: שלום אדרי. ]חנוך מתבגרים ובעיות  /כוכבא ]משאב אלקטרוני[ : היבטים היסטוריים -בר
כוכבא ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : -ישראל בצל המרד הגדול ומרד בר-משמעת בארץ

 ( 002532491. )2018ילן, תשע"ח אוניברסיטת בר א

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

 .היסטוריה --ישראל  --חנוך  --מתבגרים 

 .היסטוריה --ישראל  --הורים ומתבגרים 

 .היסטוריה --ישראל  --משמעת אצל ילדים 

 .היסטוריה --ישראל  --משפחות יהודיות 

 .בתלמודחנוך ילדים 

 ., המרד66-73 --היסטוריה ישראלית 

 ., מרד בר כוכבא132-135 -- היסטוריה ישראלית

 .השפעה -- 70חרבן בית המקדש, 

 

 

ג'האדיה, -משאב אלקטרוני[ : הסלפיה]מחבר. פחד ותיעוב במערב אירופה  -1982קוך, אריאל, 
יות לאור שינויים טכנולוגיים, ליברל-הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני ורדיקליזציה בדמוקרטיות

מאת: אריאל קוך. ]פחד ותעוב במערב אירופה  / (2015-1989)תרבותיים, דתיים ודמוגרפיים 
 ( 002532493. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

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

 .יהסלפ

 .משפט אסלאמי

 .אירופה המערבית --פונדמנטליזם אסלאמי 

 .אירופה המערבית -- (ימין )תנועות פוליטיות

 .אירופה המערבית --שמאל )תנועות פוליטיות( 

 20-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --אירופה המערבית 

 (הג'האד האסלאמי )תנועה

 .אירופה המערבית --דמוקרטיה 

 .מערביתאירופה ה --רדיקליזם 

 .אירופה המערבית --דמוגרפיה 
 21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --אירופה המערבית 

 

 



משימות למיקרו משימות באמצעות שימוש -מחבר. פירוק יעיל של מקרו -1979 ,מן, מיכאל
משימות למיקרו -משאב אלקטרוני[ / מיכאל )מולי( מן. ]פרוק יעיל של מקרו]בחוכמת ההמונים 

ות שמוש בחכמת ההמונים ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, משימות באמצע
 ( 002532495) .2017תשע"ז 

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

 .מקור המונים

 .הבטים כלכליים --נהול ידע 

 .נורמות בצוע

 .הערכה -- בצוע

 

 
בין דפוס התקשרות מנהל, לכידות צוות, מערכת זיכרון מחבר. הקשר  -1961מוזס, מיכל, 

טרנזאקטיבי וחדשניות לבין ביצועי צוות ]משאב אלקטרוני[ / מאת: מיכל מוזס. ]הקשר בין דפוס 
התקשרות מנהל, לכידות צות, מערכת זכרון טרנסאקטיבי וחדשניות לבין בצועי צות ]משאב 

 ( 002532496. )2017שע"ז אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, ת

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

 (התקשרות )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיה --מנהלים 

 .הבטים פסיכולוגיים --צותים במקומות עבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי עבודה 

 .עובדים ומעסיקים, התמודדות

 .נורמות בצוע

 

 
-מחבר. אפקט הרעבתנות והשפעת ההון הטבעי על הצמיחה הכלכלית ואי -1989איר, אלבק, י

השוויון ]משאב אלקטרוני[ / יאיר אלבק. ]אפקט הרעבתנות והשפעת ההון הטבעי על הצמיחה 
. 2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  :השויון ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן -הכלכלית ואי

(002532498 ) 

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

 .הון

 .פתוח כלכלי

 .התפלגות ,הכנסה

 

 

בין הצוות  ,MISC-מחבר. איכות האינטראקציה התיווכית בשיטת ה -1984סוקולובסקי, נטלי, 
במעונות יום לבין ילדים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לאמונות הצוות כלפי ההתקדמות 

נטלי סוקולובסקי. ]איכות האינטראקציה  / []משאב אלקטרוני וההתפתחות של ילדים אלה
בין הצות במעונות יום לבין ילדים בעלי מגבלות שכלית בזקה  ,MISC-התווכית בשיטת ה

לאמונות הצות כלפי ההתקדמות וההתפתחות של ילדים אלה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : 
 ( 002532499. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

 .בית הספר לחנוך --עבודות לתאר שני  --אילן -ניברסיטת בראו

 .תכניות התערבות

 .איכות יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --פעילות גומלין חברתית 

 .הבטים פסיכולוגיים --פגור שכלי 

 .הבטים פסיכולוגיים --מעונות יום 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מטפלות בילדים 

 .ישראל --טפול מוסדי  -- כלםילדים מגבלים בש

 .ישראל -- שקום --ילדים מגבלים בשכלם 

 



 
מחבר. למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של  -1978טיקוצ'ינסקי, טל, -ברגר

עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות  : [הלומדים ובוגרי התכנית ]משאב אלקטרוני
למידה עם מחשבים נידים אישיים מנקדות מבט של ] .סקיטיקוצ'ינ-מידע / מאת: טל ברגר

. 2017הלומדים ובוגרי התכנית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 
(002532500 ) 

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

 .מחשבים נידים

 .הוראה בסיוע מחשבים --למידה מרחוק 

 .דעת קהל --בסיוע מחשבים  הוראה

 .דעת קהל -- טכנולוגיה חנוכית

 .מחקרים לארך זמן --אורינות מידע 

 .ישראל -- אינטרנט בחנוך

 .עמדות --ישראל  --תלמידי חטיבות בינים 

 .עמדות --ישראל  -- תלמידי בתי ספר תיכוניים

 

 
אי פנקס הכתובות של מחבר. הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס בר -1967עמרני, חגית, 

הקהילה במאות הי"ח והי"ט ]משאב אלקטרוני[ / מאת: חגית עמרני. ]הקהלה היהודית 
הפורטוגזית בתוניס בראי פנקס הכתובות של הקהלה במאות הי"ח והי"ט ]משאב אלקטרוני[[. 

 ( 002532501) .2017רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

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

 .תוניס --תוניסיה  --ארגון קהלתי יהודי 

 .היסטוריה --תוניס  -- תוניסיה --יהודי פורטוגל 

 .היסטוריה --תוניס  --תוניסיה  --יהודים 

 .היסטוריה --תוניס  --תוניסיה  -- כתבות

 

 

לקטרוני[ : מקרה הבוחן של דור מחבר. פערים בין דוריים ]משאב א -1985דימנט, רעות, -דרי
דיאמנט. רמת גן : -הורים מול ילדיהם ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון / מאת: רעות דריי

 ( 002532502. )2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

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

 .עמדות --יהודה ושומרון  --ישראל  --מתישבים 

 .עמדות --יהודה ושומרון  --ישראל  --ציונים דתיים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --פער הדורות 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --יחסים בין דוריים 

 

 
צדקה, יעקב מחבר. חימום בתי קשישים בשכונות נחלאות בירושלים ]משאב אלקטרוני[ : סיכום 

ים שמלצר. ]חמום בתי קשישים בשכונות נחלאות בירושלים יעקב צדקה, מר :מפעל נסיוני / מאת
 .1984]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, המחלקה למחקר ותכנון, תשד"מ 

(002532632 ) 

 .קשישים

 .בריאות והיגינה --קשישים 

 (שכונה : נחלאות )ירושלים

 

 
 

  



משאב אלקטרוני[ / מאת אירית מירו, ]יפה, אירית מחבר. תכנית "ביחד" בטירת כרמל -מירו
האגף לפיתוח שירותים, מנהל המחקר  ,טליה קונסטנטין. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי

 ( 002532635. )2007והתכנון, תשס"ח 

 -- .תכנית ביחד

 .טירת כרמל --ישראל  --שרותים  --פעוטות 

 .טירת כרמל --ישראל  --מעונות יום 

 .ישראל --ת הורים השתתפו --חנוך גיל הגן 

 .ישראל -- שרותים --ילדים בעיתיים 

 .ישראל --שרותים  --משפחות בעיתיות 

 

 

יהודית מחבר. פרויקט הכשרה בלתי פורמאלית למטפלות בית ]משאב אלקטרוני[ : מחקר  ,סלעי
הערכה, דו"ח סופי / מאת: יהודית סלעי, נעמי פינטון. ]פרויקט הכשרה בלתי פורמלית למטפלות 

ית ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : משרד העבודה והרווחה, האגף למחקר, תכנון והכשרה, ב
 ( 002532639. )1988המחלקה למחקר, תשמ"ט 

 .ישראל --השתלמות מקצועית  --מטפלות בילדים 

 

 
ספר תיכון. ]משאב אלקטרוני[ ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לתכנון -יתומים בגיל בית

 ( 002532640) .1972ל"ב ומחקר, תש

 .ישראל --שרותים  --יתומים 

 .מצב כלכלי --ישראל  --יתומים 

 

 
פנימייתי ]משאב -יפה, אירית מחבר. שימור ושיקום קשרי משפחה בעת סידור חוץ ביתי-מירו

-שמור ושקום קשרי משפחה בעת סדור חוץ ביתי] .אלקטרוני[ / מאת אירית מירו, עמנואל גרופר
המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מינהל  : אב אלקטרוני[[. ירושליםפנימיתי ]מש

 ( 002532641) .2006המחקר והתכנון, תשס"ו 

 .יחסים במשפחה --ישראל  --תלמידי פנימיות 

 .ישראל --שרותים  -- תלמידי פנימיות

 .ישראל --השתתפות הורים  --חנוך 

 .ישראל -- הבית ובית הספר

 .ישראל --ול מוסדי טפ --ילדים 

 

 

-הלנה סינה מחבר. בית חם לצעירים ]משאב אלקטרוני[ / מאת: הלנה סינה דה ,דה סביליה
ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, האגף לפיתוח שירותים,  .סביליה

 ( 002532643) .2002תשס"ב 
 ישראל --הוסטלים לצעירים 

 .הערכה --ראל יש --שקום  --צעירים במצוקה 

 

 

אשדוד ]משאב אלקטרוני[ / דינה קידר, גדעון  - קדר, דינה מחבר. מרכז מידע וסיוע לילדים
 ( 002532644) 1999מינהל המחקר והתכנון, תש"ס  ,טלטש. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי

 .אשדוד -- ישראל --שרותים  --נער בעיתי 

 

 
 

  



עורך משה צימרמן ; )תרגם: יעקב גוטשלק(.  / ן היסטוריהרייך השלישי ]משאב אלקטרוני[ : מאז
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה  : ]הריך השלישי ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002532648העברית, תשנ"ט. )

 .נאציזם

 .1933-1945 --היסטוריה  --גרמניה 

 .1933-1945 -- פוליטיקה וממשל --גרמניה 

 

 
עמנואל מחבר. מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית ]משאב אלקטרוני[ : מבט  כהן, בצלאל בן

מבפנים / בצלאל כהן ; )עורכת אחראית: שונמית קרין(. ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי 
 ( 002532653. )2005מדיניות, 

 .ישראל --תעסוקה  -- חרדים

 .מצב כלכלי --ישראל  --חרדים 

 

 

-לדרך ארץ ]משאב אלקטרוני[ : כיצד צמחה הקהילה החרדית אנשיל מחבר. בין תורה ,פפר
 .2007לאומית ולאן מועדות פניה / אנשיל פפר. ירושלים : מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 

(002532654 ) 

 .ישראל --חרדים לאמיים 

 

 
בי בוזגלו, נגה מחבר. הזכות להשכלה גבוהה בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מבט משפטי ותקצי-דגן

 .2007אביב : מרכז אדוה, מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל, -בוזגלו. תל-/ נוגה דגן

(002532663 ) 

 .ישראל --זכות לחנוך 

 .ישראל --חק וחקיקה  --חנוך גבה 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך גבה 

 .ממון -- ישראל --חנוך גבה 

 

 
חברתית של אילן ]משאב אלקטרוני[ / מאת רנה  פיגין, רנה מחבר. מרכז ללמידה פעילה ולהעצמה

פיגין, מרים ברזון. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מינהל המחקר 
 ( 002532667. )2007והתכנון, תשס"ח 

 אילן, אגוד ישראלי לילדים נפגעים

 .ישראל --למידה פעילה 

 .ישראל --שרותים  -- מגבלים

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .מרכזי למידה

 .ישראל --שרותים  --ילדים מגבלים 

 

 
פיכטלברג, אסנת מחבר. עבודה חלקית בקרב אמהות לילדים בגיל הרך ]משאב אלקטרוני[ / 

 ( 002532668. )2006משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה,  : [ברמץ. ]ירושלים-אסנת פיכטלברג

 .תעסוקה חלקית

 .ישראל --אמהות עובדות 

 .ישראל --תעסוקה  --מהות א

 

 

 

 



כן או לא? ]משאב אלקטרוני[ : מודל ניסיוני להבניית שיח  -מולי מחבר. מדינה פלסטינית  ,פלג
כן או לא?  -פוליטי ולקידום עיתונות שלום / מולי פלג, איתן אלימי. ]מדינה פלשתינית -ציבורי

-אוניברסיטת תל)ברה ופוליטיקה אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, ח-]משאב אלקטרוני[[. תל
 ( 002532670. )2006אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון(, 

 .אמצעי התקשרת והסכסוך --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .חקר השיח

 .ישראל --עתונות ופוליטיקה 

 .ישראל --אמצעי התקשרת ושלום 

 .השפעה -- אמצעי התקשרת

 

 
]משאב אלקטרוני[ / עורכים:  21-ם עם מוגבלות בפתח המאה הנגישות החברה הישראלית לאנשי

נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מגבלות ] .'דינה פלדמן, יעל דניאלי להב, שמואל חיימוביץ
ירושלים[ : נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד ] .[[]משאב אלקטרוני 21-בפתח המאה ה

 ( 002532674) . 2007המשפטים, תשס"ז 

 .ישראל --נגישות למגבלים 

 .ישראל --שרותים  --מגבלים 

 .ישראל --מעמד חקי וחקים  --מגבלים 

 .ישראל --זכיות האזרח  --מגבלים 

 .ישראל --נגישות למגבלים  --מבנים צבוריים 

 

 
מחבר. האם התקשורת משפיעה לרעה על המורל הלאומי? ]משאב אלקטרוני[ /  -1944פרי, יורם, 

יריב צפתי, ריבה טוקצ'ינסקי. ]האם התקשרת משפיעה לרעה על המורל הלאמי?  יורם פרי,
-מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל : אביב-]משאב אלקטרוני[[. תל

 ( 002532677. )2007קיסריה לתקשורת, -אביב, בית ספר רוטשילד

 .השפעה -- ישראל --אמצעי התקשרת 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --אמצעי התקשרת 

 .דעת קהל -- ישראל --אמצעי התקשרת 

 .השפעה -- ישראל --טלויזיה, שדורים 

 .מורל

 

 
מחבר. צריכת חדשות באתרי האינטרנט ]משאב אלקטרוני[ / יורם פרי, יריב  -1944פרי, יורם, 

ה, אוניברסיטת מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיק : אביב-צפתי, ריבה טוקצ'ינסקי. תל
 ( 002532679. )2005אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, -תל

 .ישראל --אמצעי התקשרת ודעת קהל 

 .סקרי שמוש --ישראל  --אתרי חדשות באינטרנט 

 

 
 

  



מחבר. קשה אך יציב ]משאב אלקטרוני[ : התקשורת, הרופאים ומחלות  -1944פרי, יורם, 
אחרים[ ; יחזקאל רחמים )עורך(.  9-ווילציג, ]ו-יורם בלשר, שמואל ליימן ,מנהיגים / יורם פרי

 002532682. )2006אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, -אוניברסיטת תל : אביב-תל
) 

 .שרון, אריאל

 .ישראל --מחלות  --מנהיגי מדינות 

 .ישראל -- מחלות --ראשי ממשלה 

 .וי בעתונותכס --מחלות  --ראשי ממשלה 

 .ישראל --בריאות והיגינה  --ראשי ממשלה 

 .כסוי בעתונות --בריאות והיגינה  --מנהיגי מדינות 

 .ישראל -- אתיקה רפואית

 .ישראל --צנעת הפרט, זכות 

 .ישראל -- חפש המידע

 

 
]משאב אלקטרוני[ :  1995-2005צ'רניחובסקי, דב מחבר. מימון מערכת הבריאות בישראל 

ל עוני, פרוגרסיביות ובקרה על הגידול בהוצאה הלאומית לבריאות / מאת: דב היבטים ש
משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מרכז ] 1995-2005צ'רניחובסקי. ]ממון מערכת הבריאות בישראל 

 ( 002532685. )2007תשס"ח  ,טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 .ממון --ישראל  --בריאות הצבור 

 .ישראל --הבטים כלכליים  -- בריאות הצבור

 .ישראל --הבטים כלכליים  --מדיניות רפואית 

 .ישראל -- עני

 

 

עריכה: עינת קורמן. ]ארועי עמונה[. ירושלים :  / אירועי עמונה : ]משאב אלקטרוני[ דו"ח מסכם
 ( 002532770תשס"ו[. )] ,הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

 .עמונה --ישראל  --משטרה, אלימות 

 .עמונה --ישראל  -- דכוי מהומות

 .עמונה -- ישראל --הגירה כפויה 

 

 
פרשטמן, חיים מחבר. גבולות ההפרטה ]משאב אלקטרוני[ / חיים פרשטמן. ירושלים : התוכנית 

 ( 002532772. )2007תשס"ז  ,לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

 .הפרטה

 .ישראל -- הפרטה

 

 
עו"ת צדיק ]משאב אלקטרוני[ : קווים לתולדות העיתונות החרדית קפלן, קימי מחבר. רבות ר

בישראל, למאפייניה ולהתפתחותה / קימי קפלן. תל אביב : מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה 
. 2006הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון,  ,אביב-ופוליטיקה, אוניברסיטת תל

(002532773 ) 

 .היסטוריה ובקרת --אל ישר --עתונים וכתבי עת דתיים 

 
הנזקים הנפשיים של עקורי חבל עזה וצפון השומרון / ]משאב אלקטרוני[ / עריכה: עינת קורמן. 

 ( 002532777. )2005הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, תשס"ו  : ירושלים

 .פסיכולוגיה --יהודה ושומרון  -- ישראל --מתישבים 

 .מפנים יהודיים

 .הבטים פסיכולוגיים --יהודה ושומרון  --ל ישרא --הגירה כפויה 

 .הבטים פסיכולוגיים -- 2005פנוי גוש קטיף, 



רתם, אילת מחבר. ממשל זמין ברשויות המקומיות בישראל: היבט השוואתי ]משאב אלקטרוני[ : 
נייר עמדה / אילת רותם. ]ממשל זמין ברשיות המקומיות בישראל: הבט השואתי ]משאב 

אביב, ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך, -אביב[ : אוניברסיטת תלאלקטרוני[[. ]תל 
2007( .002532779 ) 

 .ישראל --מידע ממשלתי אלקטרוני 

 .ישראל --אתרים ממשלתיים באינטרנט 

 .אוטומציה --ישראל  -- שלטון מקומי

 .ישראל --אינטרנט במנהל צבורי 

 .ישראל -- שקיפות בשלטון

 

 
השכלה אקדמית נתמכת לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית ]משאב אלקטרוני[ /  שגיב, נגה מחבר.

מאת נגה שגיב ונעמי שטרוך. ]השכלה אקדמית נתמכת לאנשים עם מגבלות פסיכיאטרית ]משאב 
אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מינהל המחקר והתכנון, 

 ( 002532780. )2007תשס"ז 

 .ישראל --חנוך גבה  --חולי נפש 

 .ישראל -- שרותים --סטודנטים מגבלים 

 .ישראל --שלוב מגבלים בחנוך 

 

 

פרויקט בית רשת לטיפול בנוער בסיכון במסגרת הקהילה ]משאב אלקטרוני[ /  .שור, רון מחבר
ת בהשתתפות: גבריאלה הופמן. ]פרויקט בית רשת לטפול בנער בסכון במסגר ; מאת רון שור

הקהלה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, מינהל 
 ( 002532792. )2006המחקר והתכנון, תשס"ז 

 -- (בית רשת )פרויקט

 .אשדוד --ישראל  -- טפול --נער בעיתי 

 .אשדוד --ישראל  --שרותים  --נער בעיתי 

 .ודאשד --ישראל  --עבודה סוציאלית עם נער 

 

 
פופרש, מאיר בן יהודה ליב מחבר. מסילות חכמה ]משאב אלקטרוני[ : בשלשים ושתים נתיבות 

ומתוכם יפתחו לעלות... דרך עץ החיים להרב  ,חכמה והם נתיבות וכללים / מהרב... מאיר פאפרש
חיים וויטל, ומצורף לזה... פיר' על אילן של הרב... מוהרש"ל... ]מסלות חכמה ]משאב 

ני[[. שקלאוו : דפוס צבי הירש בן אריה ליב וחתנו שמואל בן ישכר בער סג"ל, תקמ"ה. אלקטרו
(002532846 ) 

 .1500-1660 -- קבלה

 -1660 --קבלה 

 

 
ציוני, מנחם בן מאיר מחבר. ציוני ]משאב אלקטרוני[ : פירוש על התורה על דרך האמת / 

עם שנית.... קארעץ : דפוס יוסף אנטאן להחכם... רבי מנחם ציוני בן מהר"ר מאיר... הדפסנו פ
 ( 002532849קריגר, ראש'ון לצ'י'ון' הנה ה'נ'ם' ]תקמ"ה[. )

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

 .1300-1500 --קבלה 

 

 
 

  



לבוב.. חלקת בנימין ]משאב אלקטרוני[ : ביאור על ההגדה של פסח... /  ..הגדה של פסח.. תקנ"ד
הר"ר בנימין מ"מ דק"ק זלאזיץ... ואלה הוספנו... שהעתקנו ההגדה עם הכוונת שחיבר... מו

 'מסידר הארי ז"ל... לבוב : דפוס יהודית אשת הרב צבי הירש ]רוזניש[, ויעשו... א'ת' ה'פ'ס'ח

  ( 002532855תקנ"ד[. )]

 

 

.. משאב אלקטרוני[ : מקצת שבחו אפס קצהו.]שלמה שלומיל בן חיים מחבר. שבחי האר"י 
 ( 002532856שקלאוו : דפוס החדש של קארל יאקוולעוויץ מאייר בערגר, תקנ"ה. )

 (אר"י) ,לוריא, יצחק

 

 

בפרדס... כמה מינים: פשט... רמז...  : [מינדס, נח מחבר. נפלאות חדשות ]משאב אלקטרוני
פנים... דרושי'... סודות... בכל פרשה ופרשה... / מצויין ומרומז בר"ת שמי שם המחבר... / ול

 ( 002532873הוראדנא : דפוס ברוך בן יוסף, תקנ"ז. ) ...חדושים... מן מוהר"ר שמשון אסטרפאלר

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

 .גימטריות וראשי תבות

 

 
אזולאי, חיים יוסף דוד מחבר. יוסף אומץ ]משאב אלקטרוני[ : ... מקצת שו"ת וענינים...חדושי 

דפוס א.  : ות... / )... חיים יוסף דוד אזולאי(. ]יוסף אמץ ]משאב אלקטרוני[[. ליוורנודינים והער
 ( 002532876סעדון, ה'ו'ש'י'ע'נ'י' כ'ח'ס'ד'ך' לפ"ג ]תקנ"ח[. )

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 

 .1600-1800 -- שאלות ותשובות

 

 
שחיבר הרב... זאב וואלף מק"ק זאב וולף, מז'יטומיר מחבר. אור המאיר ]משאב אלקטרוני[ / 

 ( 002532879ו'ה'י'ה' מ'נ'ו'חת'ו' כ'בו'ד' ]תקנ"ח[. ) ,[זוטאמיר... קארץ : ]מוציא לאור לא ידוע

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

 .1815- -- חסידות היסטוריה

 

 
והוראות... וגם מקצת שלמה בן יצחק, )רש"י( מחבר. הפרדס ]משאב אלקטרוני[ : ... פסקי דינים 

חידושי דינים והוראות מאשר נמצא מספר האורה... / ... למאור הגדול... רש"י... קושטאנדינה : 
דפוס רפאל חיים אליה פארדו, המ'ל'א'כ'ה' א'שר עשה ה'מ'ל'ך' ש'ל'מ'ה' לפ"ג ]תקס"ב[. 

(002532880 ) 

 .1565- --הלכה 

 .אשכנז -- 1565- --הלכה 

 

 

ממזריץ' מחבר. אור תורה ]משאב אלקטרוני[ : ... לקוטים... / מהרב... דוב  ,םדב בר בן אברה
בער, וכבר באו מקצת דבריו בדפוס בספר לקוטי אמרים... קארעץ : )דפוס אברהם ב"ר יצחק 

 ( 002532884תקס"ד. ) ,(אייזיק

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

 .1815- --חסידות היסטוריה 

 

 
בן שמחה, מברסלב מחבר. ספר המדות ]משאב אלקטרוני[ : מסודר ע"פ אלף בית / רבינו...  נחמן

 ( 002532888נחמן... בעהמ"ח ספרי ליקוטי מוהר"ן... ]מהלוב[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תקע"א. )

 .ספרות עיונית -- (ברסלב )חסידות

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 
זנויל מחבר. דברי חכמים וחידותם ]משאב אלקטרוני[ / ... חברתי אני... הקשר, אפרים בן שמואל 



אפרים בן מהור"ר שמואל זנוויל העקשיר... גם ספר עלים לתרופה. אגרת מהרמב"ן. ואגרת 
 ( 002532890דפוס צבי יעקב באמבערג, ת"ר. ) : מהגאון מווילנא... ווארשא

 .חידות בספרות רבנית

 .תקופת הראשונים --ספרות עיונית  --מוסר 

 

 

אור החמה ]משאב אלקטרוני[ : שנה ופירש תורה... על סדר  .אזולאי, אברהם בן מרדכי מחבר
בדברי... רשב"י... כזוהר הרקיע... / ... כמה"ר אברהם אזולאי.  ...הפרשיות... רזין טמירין

' לפ"ג ]תר"ב[. שאלוניקי : דפוס סעדי הלוי אשכנזי, י'ד'ע' מה בחשוכ'א' ונהורא' עמיה ש'ר'א
(002532891 ) 

 .באורים -- --זהר 

 

 

משאב אלקטרוני[ : גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה / יוסף ]שלהב, יוסף מחבר. עיירה בכרך 
 1991שלהב. ]עירה בכרך ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : מכון ירושלים לחקר ישראל, 

(002532988 ) 

 .התבדלות חברתית

 .חרדים ומדינת ישראל

 .ירושלים --ישראל  --ים חרד

 .ירושלים --ישראל  --סוציולוגיה עירונית 

 

 
שטין, יעל מחבר. איפוק מדומה ]משאב אלקטרוני[ : הפרות זכויות האדם במהלך האירועים 

מחקר וכתיבה: יעל שטיין. ]אפוק מדמה ]משאב אלקטרוני[[.  / 29.9.00-2.12.00בשטחים, 
 ( 002533037. )2000לי לזכויות האדם בשטחים, ירושלים : בצלם, מרכז המידע הישרא

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

 -2000אנתפאדה, 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  -- זכיות האדם

 

 

אפליה ובריאות הנפש בישראל ]משאב אלקטרוני[ : סטיגמה  ,שטרוך, נעמי מחבר. סטיגמה
נשים שחלו במחלה פסיכיאטרית וכלפי טיפול נפשי / נעמי שטרוך, יחיאל ואפליה כלפי א

מכון ברוקדייל, המרכז -וינט’ג-אחרים[. ירושלים : מאיירס 3-אורבך ]ו -שרשבסקי, אלונה בידני
. 2007לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות : משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, תשס"ז 

(002533039 ) 

 .ישראל --חולי נפש אפליה כלפי 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית

 .חולים -- פסיכותרפיה

 .דעת קהל --ישראל  --בריאות הנפש, שרותים 

 .מחלות נפש

 .דעת קהל --ישראל  -- חולי נפש

 

 
 

  



התנסויות ודרכי התמודדות של אנשים המטופלים  ,שטרוך, נעמי מחבר. סטיגמה: עמדות
-נעמי שטרוך, יחיאל שרשבסקי, אלונה בידני / [קטרוניבמרפאות לבריאות הנפש ]משאב אל

התנסיות ודרכי התמודדות של אנשים המטפלים  ,אחרים[. ]סטיגמה: עמדות 3-אורבך ]ו 
מכון ברוקדייל, המרכז -וינט’ג-ירושלים : מאיירס .[[במרפאות לבריאות הנפש ]משאב אלקטרוני

. 2007ת, שירותי בריאות הנפש, תשס"ז משרד הבריאו : לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות
(002533040 ) 

 (תיוג )פסיכולוגיה חברתית

 .דעת קהל --ישראל  --חולי נפש 

 .דעת קהל --ישראל  --בריאות הנפש, שרותים קהלתיים 

 .דעת קהל --ישראל  --בריאות הנפש, שרותים 

 .עמדות -- חולי נפש

 

 
אלקטרוני[ : מתוך ממצאי הסקר החברתי שפרנסקי, מיכאל מחבר. התנדבות בישראל ]משאב 

. 2007/ מיכאל שפרנסקי. ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשס"ז  2004-2002
(002533042 ) 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --התנדבות 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --מתנדבים 

 

 
תושב אייכנר. ]מי איכנר, נירית מחבר. מי ממשיך לעבוד בבית? ]משאב אלקטרוני[ / נירית -תושב

. 2006ממשיך לעבד בבית? ]משאב אלקטרוני[[. ]ירושלים[ : משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, 
(002533044 ) 

 .ישראל --עבודה בבית 

 .ישראל --שעות עבודה 

 

 

 .[[מדד אמון הציבור בתקשורת ]משאב אלקטרוני[ ]מדד אמון הצבור בתקשרת ]משאב אלקטרוני
אביב, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, מכון חיים הרצוג -יטת תלאביב : אוניברס-תל

 ( 002533047. )2003לתקשורת, חברה ופוליטיקה, 

 .דעת קהל -- ישראל --אמצעי התקשרת 

 .ישראל --אמצעי התקשרת ודעת קהל 

 

 
פטי מי שומר על המשטרה? ]משאב אלקטרוני[ : אלימות שוטרים בישראל. ירושלים : פורום מש

 ( 002533049למען ארץ ישראל, ]תשס"ז[. )

 .ישראל --משטרה, התנהגות לא ראויה 

 .ארועים --ישראל  --התנהגות לא ראויה  ,משטרה

 

 ( 002533050[. )2005משאב אלקטרוני[ ירושלים : שוברים שתיקה, ]]שוברים שתיקה 

 .דעת קהל -- -2000אנתפאדה, 

 .עמדות --ישראל  --חילים 

 
שרה מחבר. המרכזים לטיפול בנפגעי אלכוהול ]משאב אלקטרוני[ : מחקר הערכה / שרה אשכנזי, 

יהודית סלעי ומרינה ששון. ]המרכזים לטפול בנפגעי אלכוהול ]משאב אלקטרוני[[.  ,אשכנזי
משרד הרווחה, האגף למחקר ותכנון, המחלקה למחקר : האגף לשירותים חברתיים  :ירושלים 
 ( 002533053. )2004הפרט והמשפחה, תשס"ד  השרות לרווחת ,ואישיים

 .ישראל -- טפול --אלכוהוליזם 

 .ישראל --שקום  --אלכוהוליסטים 

 .ישראל -- גמילה מחמרים ממכרים



]משאב אלקטרוני[ /  60-על הפטריוטיות בישראל שנת ה IDB יוכטמן, אפרים מחבר. סקר-יער
ומי הרצליה, בית ספר לאודר לממשל, הבינתח : אפרים )אפי( יער, יונתן ליפסקי. הרצליה

 ( 002533055. )2008דיפלומטיה ואסטרטגיה, המכון למדיניות ואסטרטגיה, 

 .דעת קהל --ישראל  --פטריוטיזם 

 .עמדות --ישראל  -- יהודים

 

 

משאב אלקטרוני[ : לקסיקון לזיהוי הצמחים ]עמר, זהר מחבר. הצומח והחי במשנת הרמב"ם 
המשנה לרמב"ם / זהר עמר. שבי דרום : מכון התורה והארץ, תשע"ה  ובעלי החיים שבפירוש

2015( .002533126 ) 

 פרוש המשנה ..משה בן מימון

 .בעלי חיים בתלמוד

 .בעלי חיים בספרות רבנית

 ., תקופת התלמוד10-425 --היסטוריה ישראלית 

 .חקלאות בתלמוד

 .חקלאות בספרות רבנית

 .צמחים בתלמוד

 .יתצמחים בספרות רבנ

 

 
עמית, גיש מחבר. חורבות מן ההווה ]משאב אלקטרוני[ : בונקרים ופילבוקסים במאה העשרים / 

שרי אהרוני. ]חרבות מן ההווה ]משאב אלקטרוני[[. חיפה : פרדס, תשע"ח  :גיש עמית ; עריכה
2018. (002533145 ) 

 .היסטוריה --בונקרים )בצורים( 

 .יההיסטור -- ישראל --בונקרים )בצורים( 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --בצורים 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --ישראל  --בצורים 

 

 
שביט, גדעון מחבר. מדידת פערי השכר בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בישראל ]משאב -מאור

אנדבלד. -אלקטרוני[ : ממצאים משימוש ברגרסיה אחוזונית / מאת: גדעון מאור שביט, מירי סבג
רי השכר בין המגזר הצבורי למגזר הפרטי בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ]מדידת פע

 ( 002533171. )2004המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, תשס"ד 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --הכנסה, התפלגות 

 .ישראל --פערי שכר 

 .משכורות -- עובדים בשרות הצבורי --ישראל 

 .סטיקהסטטי --ישראל  --שכר 

 

 
בוזגלו, נגה מחבר. זכויות חברתיות בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מעמד נחות ותקציב דל / -דגן

 .2007אביב : מרכז אדוה, -בוזגלו. ]זכיות חברתיות בישראל ]משאב אלקטרוני[[. תל-נוגה דגן

(002533175 ) 

 .ישראל --זכיות חברתיות 

 

 
הבריאות בישראל ]משאב אלקטרוני[ / נטע בנטור, בנטור, נטע מחבר. טיפול בית רפואי במערכת 

 : שירלי רזניצקי. ]טפול בית רפואי במערכת הבריאות בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002533178) 2002ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג 

 .ישראל -- שרותי בריאות ביתיים
 



בשכונת קרית משה ברחובות ]משאב קינג, יהודית מחבר. מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים 
 2002ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ב  .אלקטרוני[ / יהודית קינג, רוית אפרתי

(002533181 ) 

 .רחובות --ישראל  -- יהודי אתיופיה

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 (שכונה : קרית משה )רחובות

 

 
זי מידע וייעוץ לבני נוער "הפוך על הפוך" סטרבצ'ינסקי, פאולה מחבר. הערכה של מרכ-כהן

-סטרבצ'ינסקי, ליאת ואזן-]משאב אלקטרוני[ : דוח מחקר שני / צוות המחקר: פאולה כאהן
סיקרון, טניה זסלבסקי, שלי גפן, נתי רונאל. ]הערכה של מרכזי מידע ויעוץ לבני נער הפוך על 

יל, המרכז לילדים ולנוער ; תל אביב : מכון ברוקדי-ירושלים : ג'וינט .[[הפוך ]משאב אלקטרוני
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, המרכז הבינתחומי ללימודי 

 ( 002533184. )2002תשס"ב  ,ילדים ונוער
 עמתה למען נער במצוקה. רשת מרכזי הפוך על הפוך -על"ם 

 .הערכה --ישראל  --מרכזי נער 

 .הערכה -- ישראל --שרותים  --נער בעיתי 

 

 
מחבר. איסוף שברי הגולה ]משאב אלקטרוני[ : חקר הפולקלור הציוני לנוכח  -1974שרירא, דני, 

השואה / דני שרירא. ]אסוף שברי הגולה ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
 ( 002533186) .2018 ,מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח

 .נוי, דב
 1871-1953לד, מאיר, גרונו

 1899-1973 ,לוינסקי, יום טוב

 -- (עדות )המכון הארצישראלי לפולקלור ואתנולוגיה. תש"ו

 .השפעה -- שואה

 .היסטוריה ובקרת --ספרות עממית ישראלית 

 .ישראל -- מחקר --פולקלור 

 .חוקרי פולקלור

 .ישראל והתפוצות

 

 
 ני[ : עיר הקודש בעידן האפשרויות / ונסן למיר]משאב אלקטרו 1900למיר, ונסן מחבר. ירושלים 

הוצאת  : תרגם מצרפתית והוסיף הערות וביאורים: אבנר להב ; עריכת תרגום: בני מר. ירושלים ;
 ( 002533188. )2018ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים 

 .20-ה ההמא --היסטוריה  --ירושלים 

 .19-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --ירושלים 

 .20-המאה ה -- פוליטיקה וממשל --ירושלים 

 .19-המאה ה --הוי ומנהגים  --ירושלים 

 .20-המאה ה -- הוי ומנהגים --ירושלים 

 

 
סטרבצ'ינסקי, פאולה מחבר. מחקר הערכה של התכנית להכשרת המשך למש"צים ]משאב -כהן

סיקרון. ]מחקר הערכה של התכנית להכשרת -סטרבצ'ינסקי, ליאת ואזן-ה כאהןאלקטרוני[ / פאול
מכון ברוקדייל, המרכז  -המשך למדריכי של"ח צעירים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט 

 ( 002533189. )2002מינהל חברה ונוער, תשס"ב  ,לילדים ולנוער : משרד החינוך

 .רכההע -- ישראל --הכשרה  --מדריכי נער 

 .למוד והוראה --מנהיגות חנוכית 

 



 

מחבר. מהפכת הדפוס הערבי ]משאב אלקטרוני[ / עמי איילון. ירושלים :  -1945 ,אילון, עמי
החברה ההיסטורית הישראלית ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 

2018. (002533193 ) 

 .19-ה ההמא --היסטוריה  --דפוס והדפסה ערביים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --המזרח התיכון  -- ספרים וקריאה

 19-המאה ה --היסטוריה  -- המזרח התיכון --ספרים תעשיה ומסחר 

 .19-המאה ה --חיי הרוח  --המזרח התיכון 

 

 
בנטור, נטע מחבר. טיפול בחולי שבץ מוח ושיקומם במהלך שנה לאחר האירוע ]משאב אלקטרוני[ 

אחרים[. ]טפול בחולי שבץ  11-מיכאל דייויס ]ו :שית: נטע בנטור; חוקרים עמיתים/ חוקרת רא
מח ושקומם במהלך שנה לאחר הארוע ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל 

משרד הבריאות, האגף לגריאטריה, האגף לכלכלה  : לגרונוטולוגיה והתפתחות אדם וחברה
המרכז הרפואי אסף הרופא : המרכז הרפואי תל אביב,  : ע ומחשובוביטוח בריאות, האגף למיד

 ( 002533194[. )2002] 2001תשס"ב 

 .ישראל --טפול  --חולים  --מחלות סרברווסקולריות 

 .ישראל --שקום  --חולים  -- מחלות סרברווסקולריות

 

 
ת: רוני הלפרן. היכן אני נמצאת? ]משאב אלקטרוני[ : פרספקטיבות מיגדריות על מרחב / עורכ

 ( 002533205. )2013]הרצליה[ : קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל, 

 .ישראל -- התנהגות מרחבית

 .ישראל --זהות מגדרית 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים 

 .ישראל --תפקידי המינים 

 .מרחב אישי

 .ישראל --גאוגרפיה פמיניסטית 

 .ישראל --אפליה מינית כלפי נשים 

 .תפיסה מרחבית

 .ישראל --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל -- בדוים

 

 

משאב אלקטרוני[ / גיום פוסטל ; מבוא ]מחבר. ספר טעם הטעמים  1510-1581פוסטל, גיום, 
ומהדורה מוערת: יהודית וייס. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה 

 ( 002533209. )2018העברית, תשע"ח 

 1510-1581גיום,  ,פוסטל

 .16-המאה ה --היסטוריה  --יהדות  --מיסטיקה 

 .16-המאה ה --היסטוריה  --נצרות  -- מיסטיקה

 .נצרות --יחסים  --יהדות 

 .יהדות --נצרות ודתות אחרות 

 .קבלה ונצרות

 

 
 

  



אמיר, דנה מחבר. להעיד על העדים ]משאב אלקטרוני[ : ארבעה מודוסים של עדות טראומטית / 
. 2018הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח  : דנה אמיר. ירושלים

(002533212 ) 

 .השפעה --שואה 

 .פסיכולוגיה --נצולי שואה 

 .טראומה נפשית

 .פסיכולוגיה בספרות

 

 
אלדר, אילן מחבר. שיטות ניקוד ומסורות קריאה של העברית ]משאב אלקטרוני[ : אסופת 

שיטות נקוד ומסורות קריאה של ] .ת אילן אלדר ; בעריכת פרופ' אהרן ממןמחקרים / מא
. 2018האוניברסיטה העברית, תשע"ח  ,העברית[. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

(002533213 ) 

 .נקוד --עברית 

 .הגיה -- עברית

 .עברית, לשון חכמים

 

 
מנקה -לקטרוני[ / עריכה: קבוצת סלההמחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי ]משאב א

)לאה מאואס, דיאגו רוטמן(. ]המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשוי ]משאב 
, The underground academy press &אלקטרוני[[. מהדורה ראשונה.. ירושלים : הערת שוליים 

 ( 002533216) .2017 []תשע"ז

 (המוזיאון של העכשוי )ירושלים

 .ירושלים --ישראל  --ואספים אתנולוגיים מוזיאונים 

 .מוזיאולוגיה

 .עכשויות באמנות

 .דבוק בספרות

 .סכות באמנות

 (בית הנסן )ירושלים

 

 

רחל מחבר. הנה ]משאב אלקטרוני[ : עברית מקראית בדרך המעשית / רחל חלבה.  ,חלבה
 .Jerusalem : The Hebrew university Magness Press, 2017 ..מהדורה חדשה מתוקנת

(002533219 ) 

 .למוד והוראה --לשון, סגנון  --תנ"ך 

 .דוברי אנגלית --למוד והוראה  --עברית 

Bible -- Language, style -- Study and teaching. 

Hebrew language -- Study and teaching -- English speakers. 

 

 
ם וכרזות של מתמחים בהוראה / מתמחים בסיפור ובכרזה ]משאב אלקטרוני[ : קובץ סיפורי

אופנהיימר, דיצה משכית, שרה זילברשטרום. ]מתמחים בספור ובכרזה ]משאב -עריכה: אורנה שץ
 ( 002533232) -2011 -ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך, תשע"א] .[[אלקטרוני

 .ארועים --ישראל  --מורים מתחילים 

 .כרזות --ישראל  --מורים מתחילים 

 .עמדות --ישראל  -- ים מתחיליםמור

 .ישראל --פרחי הוראה 

 .ישראל -- מורים ותלמידים, יחסים

 

 



מיכל שמיר, גדעון רהט ; עריכת הטקסט:  :]משאב אלקטרוני[ / עורכים 2015 -הבחירות בישראל 
 ( 002533235[. )2017גלית שמאע, תמר שקד. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, ]תשע"ז 

 .2015בחירות,  --. הכנסת ישראל

 .ישראל --הצבעה בבחירות 

 .ישראל --בחירות 

 -2015 -- פוליטיקה וממשל --ישראל 

 

 
כורזים, מלכה מחבר. מטפלות בית בזקנים ]משאב אלקטרוני[ : מאפיינים, תפיסת תפקיד ודפוסי 

ון ברוקדייל, תשס"ב רונית נירן. ירושלים : ג'וינט, מכ ,עבודה והעסקה / מלכה כורזים, טלי גורן
2002 (002533281 ) 

 .ישראל --מטפלות בית 

 .ישראל --טפול ביתי  --קשישים 

 

 

יהודית מחבר. נתונים נבחרים ממפקדים של עולי אתיופיה בשמונה ערים ]משאב  ,קינג
פרויקט המוקדים השכונתיים / יהודית קינג, רוית אפרתי, נגה נצר. ירושלים :  : [אלקטרוני

מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה ; ירושלים : מדינת ישראל, המשרד  ,ג'וינט
 ( 002533282. )2003לקליטת העליה, תשס"ד 

 .ישראל --יהודי אתיופיה 

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 

 
 קינג, יהודית מחבר. מפקד יוצאי אתיופיה בלוד ]משאב אלקטרוני[ / יהודית קינג, רוית אפרתי.

 ( 002533284[. )2003מכון ברוקדייל[, ]תשס"ד  ,]ירושלים[ : ]ג'וינט

 .לוד -- ישראל --יהודי אתיופיה 

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 .לוד -- ישראל --קליטת עליה 

 

 
קינג, יהודית מחבר. מפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד ]משאב אלקטרוני[ / יהודית 

 ( 002533285. )2003ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג קינג, רוית אפרתי. 

 .אשדוד --ישראל  --יהודי אתיופיה 

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 .אשדוד -- ישראל --קליטת עליה 

 

 

משאב אלקטרוני[ / יהודית קינג. ירושלים : ]קינג, יהודית מחבר. תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה 
 ( 002533287) .2003ייל, תשס"ג ג'וינט, מכון ברוקד

 .חיפה --ישראל  --תעסוקה  --יהודי אתיופיה 

 .תעסוקה -- עולים

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 
ניראל, נורית מחבר. רופאים מומחים בישראל ]משאב אלקטרוני[ : מאפייני העסקה והשלכות על 

יל. ]רופאים ממחים בישראל חיי העבודה שלהם / נורית ניראל, אריה שירום, שורוק איסמע
 ( 002533295. )2003]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ד 

 .ישראל --טפול רפואי 

 .ישראל --לחץ בעבודה  --רופאים 

 .ישראל -- תעסוקה --רופאים 

 .ישראל --התמחיות וממחים  --רפואה 



חום הבריאות בעידן יישום חוק ביטוח בריאות נורית מחבר. מגמות בהעסקת כוח אדם בת ,ניראל
מגמות ] .ממלכתי ]משאב אלקטרוני[ / נורית ניראל, ברוך רוזן, רחל גולדווג, רונית מצליח

בהעסקת כח אדם בתחום הבריאות בעדן ישום חק בטוח בריאות ממלכתי ]משאב אלקטרוני[[. 
 ( 002533298. )2003ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג 

 .ישראל --בטוח בריאות ממלכתי 

 .ישראל --בריאות הצבור, סגל 

 .ישראל -- סגל רפואי

 

 
קינג, יהודית מחבר. מפקד יוצאי אתיופיה בשתי שכונות בעפולה ]משאב אלקטרוני[ / יהודית 

. 2003ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג  : איתן. ירושלים-קינג, רוית אפרתי, גלית ריבליס
(002533314 ) 

 .עפולה -- ישראל --יהודי אתיופיה 

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 .עפולה -- ישראל --קליטת עליה 

 

 
קינג, יהודית מחבר. מפקד יוצאי אתיופיה בארבע שכונות ביבנה ]משאב אלקטרוני[ / יהודית 

 ( 002533316. )2003קינג, רוית אפרתי. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג 

 .יבנה --ישראל  --ודי אתיופיה יה

 .יהודי אתיופיה --קליטת עליה 

 .יבנה -- ישראל --קליטת עליה 

 

 
החולים והוצאות על תרופות ]משאב אלקטרוני[ / -גרינברג, שולי מחבר. משקי בית, קופות-ברמלי

ות משקי בית, קפות החולים והוצאות על תרופ] .גרינברג, ברוך רוזן, פרנסיס ווד-שולי ברמלי
 ( 002533317. )2003מכון ברוקדייל, תשס"ג  ,]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט

 .ממון -- ישראל --בריאות הצבור 

 (עליות )ל בקובוץ --ישראל  --תרופות 

Drug utilization -- Israel 

Drugs -- Cost effectiveness -- Israel. 

Pharmaceutical policy -- Israel. 

 

 
]משאב אלקטרוני[ /  2001נברג, שולי מחבר. שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, גרי-ברמלי

]משאב  2001גרינברג, רויטל גרוס. ]שוק בטוחי הבריאות הפרטיים בישראל, -שולי ברמלי
 ( 002533318. )2003אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ג 

 .ישראל -- בטוח בריאות פרטי

 

 
נבות, מרים מחבר. הטמעה ומיסוד של תכנית התערבות חינוכית "סביבת חינוך החדשה" -כהן

ספר תיכוניים בבאר שבע / -)סח"ח( ]משאב אלקטרוני[ : התכנית לאחר שבע שנות יישום בבתי
נבות, אסנת לבנדה. ]הטמעה ומסוד של תכנית התערבות חנוכית סביבת חנוך חדשה -מרים כהן

. 2003מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער, תשס"ג  - ושלים : ג'וינט]משאב אלקטרוני[[. יר
(002533321 ) 

 .הערכה --פרויקט סביבת החנוך החדשה 

 .באר שבע --ישראל  --בתי ספר תיכוניים מקיפים 

 .ישראל --חדושים  ,חנוך

 .ישראל --שנוי חנוכי 

 



 

על תנאי חייהם ]משאב אלקטרוני[ אילת מחבר. השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים  ,ורמן-ברג
 ( 002533322. )2004ורמן, ג'ני ברודסקי. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ד -/ איילת ברג

 .ישראל --בריאות והיגינה  --קשישים 

 .מגורים --ישראל  --קשישים 

 .מצב חברתי --ישראל  --קשישים 

 .מצב כלכלי --ישראל  --קשישים 

 .תזונה -- לישרא --קשישים 

 

 
סטרבצ'ינסקי, פאולה מחבר. תכנון אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוער בעיר פתח -כהן

סטרבצ'ינסקי, -תקווה ]משאב אלקטרוני[ : ממצאי המחקר והמלצות ועדת ההיגוי / פאולה כאהן
ליאת יורוביץ. ]תכנון אסטרטגי של שרותים ותכניות לבני נער בעיר פתח תקוה ]משאב 

טרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, המרכז לילדים ולנוער ; פתח תקווה : עיריית פתח אלק
 ( 002533323) .2004תקווה, תשס"ד 

 .פתח תקוה --ישראל  --שרותים  --נער 

 .פתח תקוה --ישראל  --שרותים חברתיים 

 

 
ומגמות בדפוסי  2000באר, שמואל מחבר. מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך, 

]משאב אלקטרוני[ / שמואל באר. ]מפקד ארצי של דירי  1983-2000המיסוד של הקשישים, 
]משאב  1983-2000ומגמות בדפוסי המסוד של הקשישים,  2000המוסדות לטפול ממשך, 

 ( 002533329. )2004תשס"ד  ,אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל

 .ישראל --טפול מוסדי  --קשישים 

 .ישראל --שרותים לטפול ממשך 

 

 
רוזן, ברוך מחבר. התוכנית הלאומית למניעת איידס בקרב האוכלוסייה האתיופית ]משאב 

אלקטרוני[ : הערכת ההסברה בקבוצות / ברוך רוזן, רונית מצליח, אביגיל דובני, רוני שטרקשל. 
שאב אלקטרוני[[. ירושלים : ]התכנית הלאמית למניעת אידס בקרב האוכלוסיה האתיופית ]מ

. 2004מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, תשס"ד  ,מאיירס ג'וינט, מכון ברוקדייל
(002533331 ) 

 .מניעה -- (אידס )מחלה

 .ישראל --בריאות, חנוך 

 .ישראל -- בריאות והיגינה --יהודי אתיופיה 

 

 
דוח פעילות / ריכז וערך: סרגיי איך מורים לומדים מצילומי שיעורים? ]משאב אלקטרוני[ : 

טלנקר. ]איך מורים לומדים מצלומי שעורים? ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : היזמה למחקר 
 ( 002533350. )2013האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשע"ג  -יישומי בחינוך 

 .הכשרה --מורים 

 .השתלמות מקצועית --מורים 

 .הערכה --מורים 

 .ואמצעים עזרים --הוראה 

 .טכנולוגיה חנוכית

 .למידה התנסותית

 

 
 

  



ורמן, אילת מחבר. סקר הבריאות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומידת השימוש -ברג
ורמן, ברוך רוזן, -בו לצורכי קבלת החלטות במערכת הבריאות ]משאב אלקטרוני[ / איילת ברג

סטטיסטיקה ומדת השמוש בו לצרכי משה סיקרון. ]סקר הבריאות שעורכת הלשכה המרכזית ל
קבלת החלטות במערכת הבריאות ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ד 

2004. (002533447 ) 

 .קבלת החלטות --ישראל  --בריאות הצבור 

 .ישראל -- סקרים בריאותיים

 

 
עבר במוסדות על תיכוניים פרנקוביץ, שרית מחבר. השתלבות עולי ברית המועצות לש-אלנבוגן

מעקב אחרי עולים שלמדו במכינות בשנת תשנ"ח / שרית  - 3ואקדמיים ]משאב אלקטרוני[ : דוח 
אסתר כץ. ירושלים : ג'וינט, מכון ברוקדייל, תשס"ד  ,פרנקוביץ, וצ'יסלב קונסטנטינוב-אלנבוגן

2003( .002533451 ) 

 .סטודנטים עולים

 .יהודי בריה"מ --קליטת עליה 

 .ישראל -- תלמידים, הסתגלות

 

 

]משאב  64-22יהודית מחבר. דפוסי ההשתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי  ,קינג
מכון ברוקדייל, -וינט’ג-צדיק. ירושלים : מאיירס-יהודית קינג, אברהם וולדה / [אלקטרוני

 ( 002533459. )2006המרכז לחקר קליטת עלייה : המשרד לקליטת העלייה, תשס"ו 

 .ישראל --תעסוקה  -- יהודי בריה"מ

 .ישראל --תעסוקה  --יהודי אתיופיה 

 .תעסוקה -- עולים

 

 
קינג, יהודית מחבר. מעקב אחרי עולי אתיופיה באשדוד ]משאב אלקטרוני[ : השוואה בין שנת 

מכון ברוקדייל, המרכז -ג'וינט-ירושלים : מאיירס ./ יהודית קינג, אסף שרון 2002לשנת  2004
 ( 002533464. )2006תשס"ו  ,חקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדותל

 .אשדוד --ישראל  --יהודי אתיופיה 

 .יהודי אתיופיה -- קליטת עליה

 .אשדוד --ישראל  --קליטת עליה 

 

 

-2005תכנית פיילוט  -ישראל יהונתן מחבר. למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית ספרית  ,סיקס
המתודה  -: המתודה הראשונה: למידה מהצלחות העבר משאב אלקטרוני[ ] 2002

מכון -ג'וינט-ישראל י סייקס, יונה מ רוזנפלד, צילה וייס. ירושלים : מאיירס / הרטרוספקטיבית
היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים חברתיים ; ירושלים : משרד  ,ברוקדייל

 ( 002533465. )2006יסודי, תשס"ו -ף לחינוך עלהחינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האג

 .ארועים --ישראל  --בתי ספר, נהול וארגון 

 .שיטות נסיוניות --ישראל  --חנוך 

 .ישראל --למידה ארגונית 

 

 
 

  



מחבר. עיצובה של מתנחלת ]משאב אלקטרוני[ : נשים בגל ההתנחלויות  -1981 ,בר אורין, דקלה
 : אורין. ]עצובה של מתנחלת ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן דקלה בר / 1979-1967הראשון 

 ( 002533470. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

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

 .זהות --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .עמדות --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .יחסים במשפחה --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --מתישבים 

 .שומרון ועזה ,יהודה --ישראל  --התישבות 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --ציונות דתית 

 

 

. 2006אילן, -מרכז בס"א, אוניברסיטת בר : אב אלקטרוני[ / רמת גןאיראן בדרך לפצצה. ]מש
(002533472 ) 

 .איראן -- נשק גרעיני

 -1997 --פוליטיקה וממשל  --איראן 

 .יחסי חוץ --איראן 

 

 

משפחת אברהם ושרה / הרב יוחנן  : [קאפח, יוחנן מחבר. משפחות מבראשית ]משאב אלקטרוני
[. 2018המכללה האקדמית הדתית לחינוך, ]תשע"ח  -: שאנן קאפח ויחיאל צייטקין. חיפה 

(002533473 ) 

 (אברהם )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  -- .תנ"ך

 .יחסי גברים ונשים בתנ"ך

 .הורים וילדים בתנ"ך

 .משפחות בתנ"ך

 (שרה )אישיות תנכית

 

 
: ]משאב אלקטרוני[ מבוא, תרגום ספרים חיצוניים.. מכבים.. תשס"ה.. ירושלים.. ספר מקבים ב 

 .[[ופירוש / דניאל שוורץ ; )עורכת מרכזת: שלומית משולם(. ]ספר מכבים ]משאב אלקטרוני

 ( 002533475. )2004ירושלים : יד יצחק בן צבי, תשס"ה 

 -- .מכבים --ספרים חיצוניים. 

 

 
קטרוני[ : מבוא, תרגום ספרים חיצוניים.. מכבים.. תשס"ד.. ירושלים.. ספר מקבים א ]משאב אל

שלומית משולם(. ]ספר מכבים ]משאב אלקטרוני[[.  :ופירוש / אוריאל רפפורט ; )עורכת מרכזת
 ( 002533477) .2004ירושלים : יד יצחק בן צבי, תשס"ד 

 -- .מכבים --ספרים חיצוניים. 

 

 
 

  



ציוניים בולטים ]משאב  מחבר. יסודות רפובליקניים בהגותם של הוגים ומנהיגים 1980חזן, גדעון, 
 ( 002533484. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : אלקטרוני[ / מאת: גדעון חזן. רמת גן

 .בקרת ופרשנות --הרצל, בנימין זאב 

 .בקרת ופרשנות --ז'בוטינסקי, זאב 

 .בקרת ופרשנות --בן גוריון, דוד 

 .בקרת ופרשנות --הירשנזון, חיים 

 .ופרשנות בקרת --פדרבוש, שמעון 

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

 .רפובליקניזם

 .ישראל --רפובליקניזם 

 .פילוסופיה -- ציונות

 .פילוסופיה --ציונות דתית 

 .פילוסופיה -- לאמיות יהודית

 

 
רומנטית  מחבר. הקשר שבין רגש הגועל והאינטימיות במערכת יחסים -1985הלנברנד, ורד, 

הלנברנד ורד. ]הקשר שבין רגש הגעל והאינטימיות  / ]משאב אלקטרוני[ : לידה כמקרה מבחן
. 2017במערכת יחסים רומנטית ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

(002533486 ) 

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

 (סיכולוגיהפ)אינטימיות 

 .סלידה

 (דחיה )פסיכולוגיה

 (המנעות )פסיכולוגיה

 .איכות יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --לדה 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי גברים ונשים 

 .פסיכולוגיה --אבות )לילדים( 

 .פסיכולוגיה --בני זוג 

 .פסיכולוגיה --זוגות נשואים 

 

 

ניתוח אבולוצית אשכולות ]משאב אלקטרוני[ : מתודולוגיה לניתוח  .מחבר -1979גונן, רוני, -רמון
גונן. ]נתוח אבולוצית אשכולות ]משאב אלקטרוני[[. רמת -מאת: רוני רמון / אשכולות על פני זמן

 ( 002533488. )2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : גן

 .קיםבית הספר למנהל עס --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .נתוח אשכולות

 .זמן

 

 
מחבר. חידוש הסנהדרין, בית המקדש והקורבנות בהגות הציונית  -1977לנגה, יואל יהודה, 

משאב אלקטרוני[ / מאת: יואל יהודה לנגה. ]חדוש ]הדתית מראשיתה ועד ימי הקמת המדינה 
המדינה הסנהדרין, בית המקדש והקרבנות בהגות הציונית הדתית מראשיתה ועד ימי הקמת 

 ( 002533489. )2017]משאב אלקטרוני[[. רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 

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

 .חדוש --סנהדרין 

 .במחשבת ישראל --בית המקדש 

 .יהדות( בזמן הזה)קרבנות 

 .עמדות --רבנים 

 .עמדות -- ציונים דתיים



משאב אלקטרוני[ : בחינת השפעת שיעורי ]מחבר. כשהזנב מכשכש בכלב  -1986, שלומי, ולדמן
שלומי ולדמן. רמת גן : אוניברסיטת בר  /האחזקה הפסיביים במדד על הקורלציה הממוצעת בו 

 ( 002533491. )2018אילן, תשע"ח 

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

 .נירות ערך

 .נהול השקעות

 .קבלת החלטות --השקעות הון 
 מניות, מדדי מחירים

 .הערכת סכונים

 .נהול סכונים פיננסיים

 .100מדד תל אביב 

 

 
ביקיאם, מאיר בן חליפה מחבר. קרא מקר"ה ]משאב אלקטרוני[ : והוא תיקון... לפגם הקרי 

לא"א... חליפה ביקייאם.  מלוקט מתורת... האר"י ומהרב חמ"י... / אנכי העירותיהו... מאיר בן
 ( 002533525ו'א'ה'ל' י'ש'ר'י'ם' יפריח ]תר"ב[. ) ,נדפס מחדש. אזמיר : דפוס שמואל חכים

 צואה ..יהודה בן שמואל, החסיד

 .בעל קרי

 (צואות )מוסר

 

 
צונץ, יום טוב ליפמן מחבר. תולדות רש"י ]משאב אלקטרוני[ : הוא מורנו... שלמה יצחקי, קורת 

 ...ו ופרושיו, הוריו ומוריו, צאצאי מעיו ותלמידיו / נכתב בל"א מהרב... י"ט ליפמאןויקרת ספרי
צונץ מבערלין ; ונעתק ללה"ק עם הערות ותקונים מאת הרב... שמשון בלאך הלוי ; נדפס מחדש 

 ( 002533530ע"י א"ה הירשענטהאל... ווארשא : דפוס א. גינז, תרכ"ב. )

 (שלמה בן יצחק, )רש"י

 .ביוגרפיה --צרפת  --רבנים 

 

 
פלג'י, חיים בן יעקב מחבר. ספר חיים ]משאב אלקטרוני[ : ... על דיני קס"ת ]=קריאת ספר 

ה'ז'ה'  'ואביזרייהו... / ... חיים פאלאג'י. שאלוניקו : דפוס סעדי הלוי, ספר הת'ו'ר'ה ...[תורה
 ( 002533532לפ"ג ]תרכ"ג[. )

 .הלכה -- קריאת התורה

 

 
בן יעקב מחבר. ארצות החיים ]משאב אלקטרוני[ : ... במעלות והלכות ארץ ישראל... פלג'י, חיים 

/ אסף... זעיר שם זעיר שם... חיים פאלאג'י. ירושלם : דפוס שמעלקא יוסף שמער וגיסו יצחק 
 ( 002533544ת'א'ר'י'כ'ו' ימים ]תרל"ב[. ) ,]גושצינני[ וריד"ס

 .ארץ ישראל בהלכה

 .מעלות ,ארץ ישראל

 .דיםהספ

 

 
קרו, יוסף בן אפרים מחבר. נתיבות השלום ]משאב אלקטרוני[ : חלק ראשון... יפרד לארבעה... 

והוא מקור לכל > ... : הפנים נקרא ארחות משפט : כולל בקצרה הדינים מטוש"ע חו"מ... נתיב ים
 ך תבונותודרך תשובה : ... דינים מחודשים מתשובות... הראשוני' והאחרונים... ודר ,<...הדינים

דפוס  :להעיר באיזה דין חדש או לפלפל בד' הפוס' ולהכריע... / משה נחמי'... כהניו... ירושלם  ... :
 ( 002533549י. מ. שאלאמאן, י'ש'ע' ט'ו'ב'ה' ו'ב'ר'כ'ה' ]תרל"ה[. )

 (מתחום חשן משפט)הלכה 

 



 
... והוא סידור תפלה תפלות.. סדור.. תרמ"ט.. ירושלים.. אהבת הקדמונים ]משאב אלקטרוני[ : 

של כל השנה... מנהג בהכנ"ס של ק"ק התושבים שבעוב"י פאס, צאצאי אזרחי העיר ותושביה 
מגורשי קאסטיילייא אשר באו מספרד... / בהשתדלותי: רפאל  ...מלפנים, טרם הופיע עליהם אור

 ( 002533564דפוס שמואל צוקעראמן ושותפיו, תרמ"ט. ) : אהרן ן' שמעון. ירושלם

 -- .זמירות ופיוטים --תפלות. 

 .פס --מרוקו  --מנהגים 

 

 

משאב אלקטרוני[ : ללמד בני יהודה ראשית דעת / מאת זאב יעבץ. ]יעבץ, זאב מחבר. טל ילדות 
 ( 002533566צוקערמאן, תרנ"א. ) 'ירושלם : דפוס ש

 (למוד והוראה )יסודי --עברית 

 .מקראות -- עברית

 

 
נות גן ילדים בארץ ישראל ]משאב אלקטרוני[ / מרים סנפיר, שוש סנפיר, מרים מחבר. מאה ש

גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת -צימט. קריית שדה בוקר : מכון בן-סיטון, גילה רוסו
 ( 002533672. )2012גוריון בנגב, תשע"ג -בן

 .היסטוריה --ישראל  --גני ילדים 

 .היסטוריה -- ישראל --חנוך גיל הגן 

 .ישראל --ים בגיל הגן ילד

 .חנוך קבוצי

 .ישראל -- גננות

 .ישראל --מחנכים יהודיים 

 

 

אנשי כאן ועכשיו ]משאב אלקטרוני[ : הראליזם האוטופי של מעצבי החברה  .גרני, יוסף מחבר
היהודית החדשה בארץ ישראל / יוסף גורני. ]אנשי כאן ועכשו ]משאב אלקטרוני[[. קריית שדה 

. 2015גוריון בנגב, תשע"ו -גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-בוקר : מכון בן
(002533673 ) 

 .ביוגרפיה --ציונים 

 .היסטוריה --ישראל  --ציונות 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  -- סוציאליזם אוטופי

 

 
המקרה של  אינדורסקי, אסתי מחבר. ושאינן נראות ]משאב אלקטרוני[ : פמיניזם חרדי :-רידר

אינדורסקי ; עריכה: רות פרסר. חיפה : פרדס, תשע"ח -"לא נבחרות לא בוחרות" / אסתי רידר
2018. (002533674 ) 

 .מצב חברתי --ישראל  --נשים חרדיות 

 .עמדות -- ישראל --נשים חרדיות 

 .ישראל --נשים פמיניסטיות 

 .עמדות -- ישראל --נשים פמיניסטיות 

 .דעת קהל --ישראל  --פמיניזם 

 .יהדות -- הבטים דתיים --פמיניזם 

 .ישראל --נשים פעילות פוליטיות 

 .ישראל -- נשים בחיים הצבוריים

 .ישראל --שנוי חברתי 

 

 

 



חקירת מגזר העצמאים והכנסתם בסקרים ]משאב אלקטרוני[ /  .דרור כהן, שלומית מחבר
 ( 002533676. )2008תשס"ח  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, : שלומית דרור כהן. ירושלים

 .סטטיסטיקה -- ישראל --הכנסה 

 .ישראל --סקרים חברתיים 

 .ישראל -- עצמאים

 

 
-2003נפתלוביץ, אורי מחבר. התפתחות כלכלית בתעשייה בישראל לפי עצמה טכנולוגית בשנים 

צמה התפתחות כלכלית בתעשיה בישראל לפי ע] .']משאב אלקטרוני[ / אורי נפתלוביץ 1995
]משאב אלקטרוני[[. גרסהשנייה מתוקנת. ירושלים : הלשכה  2003-1995טכנולוגית בשנים 

 ( 002533678) .2008המרכזית לסטטיסטיקה, תשס"ח 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --תעשיות 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חדושים טכנולוגיים 

 .ישראל --פתוח כלכלי 

 

 
ת תחבורתית, יוממות ושכר ]משאב אלקטרוני[ / רוני פריש ושי פריש, רוני מחבר. השקעה בתשתי

 ( 002533680. )2008ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל,  .צור

 .ישראל --הבטים כלכליים  --תחבורה 

 

 
-בוזגלו, נגה מחבר. הזכות להשכלה גבוהה בישראל ]משאב אלקטרוני[ : דף מידע / )נוגה דגן-דגן

 ( 002533693[. )2007מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל, ] ,[ : מרכז אדוהאביב-בוזגלו(. ]תל

 .ישראל -- זכות לחנוך

 .ישראל --חנוך גבה 

 .ממון -- ישראל --חנוך גבה 

 

 
]משאב אלקטרוני[  2003זוסמן, נעם מחבר. ההוצאה הציבורית לתלמידי החינוך היסודי בישראל, 

אחרים[. ]ההוצאה הצבורית לתלמידי החנוך  2-ן מנסור ]ו/ נעם זוסמן, מירב פסטרנק, עדנא
ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשס"ז  .[[]משאב אלקטרוני 2003היסודי בישראל, 

2007( .002533698 ) 

 .ממון --ישראל  -- חנוך יסודי

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך יסודי 

 .ישראל -- הוצאות צבוריות

 .ישראל --חנוך ומדינה 

 

 

תעסוקת סטודנטים לתואר ראשון והשלכותיה על מהלך לימודיהם ]משאב  .זוסמן, נעם מחבר
סיני ודמיטרי רומנוב. ]תעסוקת סטודנטים לתאר ראשון -אלקטרוני[ / נעם זוסמן, אביעד טור

והשלכותיה על מהלך למודיהם ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 ( 002533701) .2007"ח תשס

 .ישראל --תעסוקה  --סטודנטים 

 .ישראל -- סטודנטים --שכר 

 
חיים, יאיר מחבר. שימוש בגישה המאזנית לניתוח היציבות הפיננסית ]משאב אלקטרוני[ : ניתוח 

עמידות המשק לסיכון שער החליפין / יאיר חיים, רועי לוי. ]שמוש בגישה המאזנית לנתוח 
. 2007ירושלים : תחום היציבות הפיננסית, בנק ישראל,  .[[פיננסית ]משאב אלקטרוניהיציבות ה

(002533704 ) 

 .ישראל -- יצוב כלכלי

 .ישראל --שערי מטבע חוץ 



שיעור הקידום והשפעתו על השכר במגזר הציבורי בישראל ]משאב אלקטרוני[ /  .מזר, יובל מחבר
 השכר במגזר הצבורי בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושליםשעור הקדום והשפעתו על ] .יובל מזר

 ( 002533707. )2007מחלקת המחקר, בנק ישראל,  :

 .ישראל --שכר 

 .ישראל -- קדום בעבודה

 .קדום בעבודה --עובדים בשרות הצבורי  --ישראל 

 .משכורות --עובדים בשרות הצבורי  --ישראל 

 

 
]משאב  2005מעמד הבינוני בישראל: עדכון לשנת סבירסקי, שלמה מחבר. הצטמקותו של ה
אביב : מרכז אדוה, מידע על שוויון וצדק -אטיאס. תל-אלקטרוני[ / שלמה סבירסקי, אתי קונור

 ( 002533709) .2007חברתי בישראל, 

 .ישראל --המעמד הבינוני 

 .מצב כלכלי --ישראל 

 

 
של פקיעת זיכיון בראי תיאורית  סידי, ליאורה מחבר. התנהגות רגולטורית בסיטואציות

פרשות בתי הזיקוק והכבלים ]משאב אלקטרוני[ / ליאורה סידי. ]התנהגות  -הרגולטור השבוי 
פרשות בתי הזקוק  -רגולטורית בסיטואציות של פקיעת זכיון בראי תאורית הרגולטור השבוי 
ציבורית וממשל,  והכבלים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים : בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות

 ( 002533711. )2007הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 .ישראל --חק וחקיקה  --טלקומוניקציה 

 .ישראל --טלויזיה בכבלים 

 .ישראל --בתי זקוק לנפט 

 .ישראל -- מסחר, וסות

 

 
וני[ : השוואה ענבר, לאה מחבר. תהליך קביעת כושר השתכרות של נכים ]משאב אלקטר

/ מאת לאה ענבר, שנטל וסרשטיין ]ורנט[. ]תהליך קביעת כשר  2007בינלאומית והפקת לקחים, 
המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר  : השתכרות של נכים ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים

 ( 002533715. )2007והתכנון, תשס"ז 

 .ישראל --משכורות  -- מגבלים

 .יתהערכה תפקוד --מגבלים 

 .ישראל -- תעסוקה --מגבלים 

 .כשר עבודה, הערכה

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --בטוח נכות 

 .ישראל --חק וחקיקה  --בטוח נכות 

 .ישראל -- גמלאות --מגבלים 

 

 

מדיניות ההפרדה הישראלית ודחיקת  : [פוירשטין, אופיר מחבר. עיר רפאים ]משאב אלקטרוני
אופיר פוירשטיין. ירושלים : בצלם :  :כז חברון / מחקר וכתיבהרגליהם של פלסטינים ממר

 ( 002533718. )2007האגודה לזכויות האזרח בישראל, 

 .חברון --ישראל  --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .חברון -- ישראל --חפש התנועה 

 .חברון -- ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 

 

 

 



מחבר. המחדל ]משאב אלקטרוני[ : כיצד איפשר בג"ץ את הקמת חמאסטן ברצועת פוקס, יוסי 
. 2007פורום משפטי למען ארץ ישראל, תשס"ז  : עזה / כתיבה: יוסי פוקס, עינת קורמן. ירושלים

(002533721 ) 

 (חמאס )תנועה

 .2004יזמת ההתנתקות מהפלשתינאים, 

 .ישראל --בטחון לאמי 
 לצדקישראל. בית המשפט הגבה 

 

 
הקשר הסיבתי בין ההשכלה לשכר ]משאב אלקטרוני[ /  -פריש, רוני מחבר. התשואה להשכלה 

הקשר הסבתי בין ההשכלה לשכר ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים :  -רוני פריש. ]התשואה להשכלה 
 ( 002533723. )2007מחלקת המחקר, בנק ישראל, 

 .ישראל --הבטים כלכליים  --חנוך 

 .ישראל --פעת חנוך הש --שכר 

 .ישראל --השפעת חנוך  --כח עבודה 

 

 
קוסנקו, קונסטנטין מחבר. תופעת העדר בהמלצות האנליסטים ]משאב אלקטרוני[ : עדויות בשוק 

 002533725. )2007ההון הישראלי / קונסטנטין קוסנקו. ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל, 

) 

 .ישראל --הבטים פסיכולוגיים  -- שוק ההון

 .ישראל --יועצי השקעות 

 .הבטים פסיכולוגיים -- ישראל --נתוח השקעות 

 

 

בישראל ]משאב אלקטרוני[ / גיל  ((ICT)) שיף, גיל מחבר. השקעה בטכנולוגיית מידע ותקשורת
בישראל ]משאב אלקטרוני[[. ירושלים :  ((ICT)) שיף. ]השקעה בטכנולוגית מידע ותקשרת

 ( 002533727) .2007 ,לסטטיסטיקההלשכה המרכזית 

 .סטטיסטיקה -- ישראל --הבטים כלכליים  --טלקומוניקציה 

 .סטטיסטיקה --ישראל  --הבטים כלכליים  --מידע, טכנולוגיה 

 .ישראל --השקעות 

 

 
כלכלי לסיוע בתכנון המדיניות המוניטרית בישראל -אלקים )ק בפתח(, דוד מחבר. מודל מקרו

אלון בנימיני, עירית רוזנשטרום. ירושלים : בנק  ,י[ / דוד אלקיים, איל ארגוב]משאב אלקטרונ
 ( 002533732) .2006ישראל, המחלקה המוניטרית, תשס"ז 

 .מודלים אקונומטריים --ישראל  --מדיניות מוניטרית 

 .מודלים אקונומטריים --ישראל  --אינפלציה 

 .מודלים אקונומטריים --ישראל  --שעורי רבית 

 .מודלים אקונומטריים --ישראל  --שערי מטבע חוץ 

 

 

משאב אלקטרוני[ : ניהול סיכונים סביבתיים ]גנות, תמר מחבר. אחריות בנקאית לסביבה 
תמר גנות, אורן עזריה. תל אביב : אדם, טבע ודין,  :בבנקים ובגופים פיננסיים / כתיבה ועריכה

 ( 002533736. )2006[ תשס"ז]אגודה ישראלית להגנת הסביבה, תשס"ו 

 .ישראל --אחריות סביבתית 

 .ישראל --אחריות חברתית של עסקים 

 .נהול סכונים

 .ישראל -- בנקים ובנקאות

 



 
מחבר. אחזור מידע ]משאב אלקטרוני[ : תרגום חופשי של  -1943ון ריסברכן, קורנליס יוסט, 

עריכה: עפר דרורי ; תרגום: יואב  ; C. J. van Rijsbergen של / Information Retrieval הספר
 ( 002533742. )2006בן אור ויובל בראל. ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 .מידע, דליה

 .תכניות מחשבים --מידע, דליה 

 

 
אביב : מרכז -חסון, יעל מחבר. שלושה עשורים של הפרטה ]משאב אלקטרוני[ / יעל חסון. תל

 ( 002533744) .2006 ,חברתי בישראלאדוה, מידע על שוויון וצדק 

 .ישראל --הפרטה 

 

 

משאב אלקטרוני[ : חסמים בפני שוויון / עורכים: שלמה חסון ומיכאיל קרייני. ]הערבים בישראל 
 ( 002533747. )2006מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,  :ירושלים 

 .ישראל -- חסמים אתניים

 .ישראל --זכיות האזרח  --ערבים פלשתינאים 

 .ישראל --שויון 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

 

 
סוחוי, טניה מחבר. שיפור טיב המודל העונתי לחיזוי מדד המחירים לצרכן לטווח קצר ]משאב 

טניה סוחוי, יואב רוטברגר. ]שפור טיב המודל העונתי לחזוי מדד המחירים לצרכן  / [אלקטרוני
 ( 002533749. )2006אלקטרוני[[. ירושלים : מחלקת המחקר, בנק ישראל,  לטוח קצר ]משאב

 .מודלים אקונומטריים --ישראל  --מדדי מחירים לצרכן 

 .מודלים אקונומטריים -- ישראל --אינפלציה 

 

 
מחבר. המומחים לכדורגל ]משאב אלקטרוני[ : מדע וטכנולוגיה במעטפת  -1976טלסניק, משה, 

/ מאת: משה טלסניק. ]הממחים  1990-2006המקצועית של מועדון הכדורגל "מכבי חיפה" : 
 ( 002533779). 2017אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז  : לכדורגל ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן

 שפיגל, גיורא

 .מדע, טכנולוגיה וחברה --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 

 .חיפה --ישראל  --קבוצות כדורגל 

 .חיפה -- ישראל --מאמני כדורגל 

 .חיפה --ישראל  --שחקני כדורגל 

 .חיפה --ישראל  --כדורגל 

 אברהם ,גרנט

 (בוצת כדורגלמכבי חיפה )ק

 

 
 

  



בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת  .-1970סילברמן, גל, 
'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות' ]משאב אלקטרוני[ / מאת: גל סילברמן. ]בחינת אסטרטגיות 

מניעת קונפליקט' במסגרת 'מערכת מעצבת לישוב מחלוקות' ]משאב ''חקר עתידים' כגישת 
 ( 002533782. )2016אוניברסיטת בר אילן, תשע"ו  : אלקטרוני[[. רמת גן

התכנית ללמודי נהול  --למודים בין תחומיים  --עבודות לתאר שלישי  --אוניברסיטת בר אילן 
 .וישוב סכסוכים ומשא ומתן

 .התנהגות ארגונית

 .נהול סכסוכים

 (ישוב סכסוכים )משפט

 .סכסוכי עבודה

 .יחסי עבודה

 .ים ומעסיקים, התמודדותעובד

 .תפיסת זמן

 

 
הנזקים הסמויים מן העין ]משאב אלקטרוני[ : השלכות כלכליות ובריאותיות של פגיעה מינית / 

הפקה: נגה ברגר. ירושלים : איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית 
 ( 002533820. )2017בישראל, 

 .ולוגייםהבטים פסיכ --פשעי מין 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --קרבנות התעללות מינית 

 .מצב כלכלי --ישראל  --קרבנות התעללות מינית 

 .ישראל --בריאות והיגינה  --קרבנות התעללות מינית 

 .ישראל -- תעסוקה --קרבנות התעללות מינית 

 

 

וזאונים בישראל / שותפויות בתי ספר ומ : [שיח פדגוגי במרחב המוזאוני ]משאב אלקטרוני
עורכת: יערה מוגדם. ]שיח פדגוגי במרחב המוזיאוני ]משאב אלקטרוני[[. מהדורה ראשונה.. ]תל 

 ( 002533853) .2018 [אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ח

 .הבטים חנוכיים --מוזיאונים 

 .ישראל -- מוזיאונים ובתי ספר

 .ישראל --למודים חוץ כתתיים 

 .ישראל -- בחנוך גישה אינטרדיסציפלינרית

 

 

 פאר.אר תשכ"א 338.47677

פאראיין פון די שטריקער פאבריקאנטן )בואנוס אירס(. זאמלבוך : ארויסגעגעבן פון פאראיין פון  .
 - יאריקן אניווערסאר פון דער אינסטיטוציע / רעדאקטאר 25די שטריקער פאבריקאנטן צום 

 ( 002532593. )1961תשכ"ב  ,(OPTIMUM) : גרשון סאפאזשניקאוו. בוענאס איירעס

 .אריגי טקסטיל

 .ארגנטינה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



 רמו.נת תשע"ז 004.3

מחבר. ניתוח אבולוצית אשכולות : מתודולוגיה לניתוח אשכולות על פני  -1979רוני,  ,גונן-רמון
 ( 002532915. )2017גונן. ]נתוח אבולוצית אשכולות[. תשע"ז -מאת: רוני רמון /זמן 

 .בית הספר למנהל עסקים --עבודות לתאר שלישי  --אילן -בראוניברסיטת 

 .נתוח אשכולות

 .זמן
 ספרייה :

Economics 

 

 

 קלי.מב תשע"ז 005.276

פדות גלעדי ;  ,קלינגר, אורית מחבר. מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט / כתיבה: אורית קלינגר
 ( 002471083) .2017עריכה: פדות גלעדי. מהדורה שנייה. ]הוד השרון[ : מבט לחלונות, 

 .תכנות אינטרנט

 .HTML ,שפת סמון מסמכים

 .JavaScript ,שפת תכנות מחשבים

 .דפי שרת אקטיביים

 .C# ,שפת תכנות מחשבים
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 אור.טב תשע"ח 005.369

ן טבלאות ציר : ניתוח נתונים חכם / כתיבה ועריכה: מעין פולג ושרו .פולג, מעין מחבר עורך-אורי
 ( 002468079. )2018ברק. מהדורה שנייה.. ]רחובות[ : אדוואנס, תשע"ח 

 .Excelקבצי מחשב, מיקרוסופט 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 אור.יס תשע"ח 005.369

: לא   Microsoft Excel 2016 לתוכנת VBA-פולג, מעין מחבר עורך. יסודות התכנות ב-אורי
/ כתבה וערכה: מעין פולג ; ייעוץ מקצועי:  2007-2013ות למתכנתים בלבד : כולל הסברים לגרסא

מהדורה חמישית..  .[Microsoft Excel 2016 לתכנת VBA-רמי קורניצר. ]יסודות התכנות ב
 ( 002468078. )2018רחובות : אדוואנס, ]תשע"ח[ 

 .Excel קבצי מחשב, מיקרוסופט

 .לישומים Visual Basic מיקרוסופט
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 אלי.סי תש"ן 028

רוז ; צירה: כריסטינה קדמון. ]תל -עבדה: תלמה אליגון / רוז, תלמה מחבר. סינדרלה-אליגון
 ( 002533105. )1990אביב[ : גיא, 

 .ספרות ילדים ונער --יחסים במשפחה  --אמהות חורגות 

 .ספרות ילדים ונער --יחסים במשפחה  --אחיות חורגות 
 ספרייה :

Information Science 

 

 



 יוס.בק תשמ"ד-בר 028

ציר: דודו גרשטיין. ירושלים :  ; יוסף-יוסף, חמוטל מחבר. בקיץ זה יעבר / כתבה: חמוטל בר-בר
 ( 002533118[. )1984כתר, ]

 .ספרות ילדים ונער --כאב אצל ילדים 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 מוד.נס תשמ"ז 028
אגדה עתיקה / כתבה וציירה: פיאונה מודי ; מודי, פיאונה מחבר מאייר. נסיך של סכר : 

 ( 002533124[. )1987מאנגלית: סמדר שיר. ת"א : מודן, ]

 .ספרות ילדים ונער --נסיכות 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 שיר.דב תשנ"ב 028

כריסטינה קדמון.  :שיר, סמדר מחבר. דבי חבובי אוכל כמו גדול! / סמדר שיר ; איורים ועיצוב
 ( 002533131[. )1991ספרית מעריב, ]תשנ"ב  אביב :-תל

 .ספרות ילדים ונער --הרגלי אכילה 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 פרל)לוי( תשס"ד 070.92
אנרי לוי ; תירגם מצרפתית מיכה -מחבר. מי הרג את דניאל פרל? / ברנאר -1948אנרי, -לוי, ברנר

 ( 002471685. )2004פרנקל. תל אביב : בבל, תשס"ד 

 1963-2002דניאל,  ,רלפ
 רצח פוליטי -- 1963-2002פרל, דניאל, 

 .ביוגרפיה -- ארה"ב --עתונאים 

 .ארה"ב --פשעים נגד  --עתונאים 

 .ארה"ב -- פשעים נגד --עתונאים יהודיים 

 .פונדמנטליזם אסלאמי

 .20-המאה ה --היסטוריה  --רצח פוליטי 

 .אסלאם --הבטים דתיים  -- רצח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 הלפ.רש תשע"ח 115

עורכת הספר:  ; הלפרין, אלון מחבר. רשת הזמן : מסע להבנת הזמן והמציאות / אלון הלפרין
 ( 002488536. )2017אביב : מטר, תשע"ח -חמוטל לרנר. תל

 .פילוסופיה -- זמן
 ספרייה :

Information Science 

 

 

  



 

 מעב.לק תשע"ו 150

גליה פלוטקין  ,העכשווית / עורכים: ז'וזה ברונר מעבר לקליניקה : השיח הפסיכולוגי בתרבות
 ( 002532350. )2016עמרמי. תל אביב : רסלינג, ]תשע"ו[ 

 .מנוח --פסיכולוגיה 

 .לשון --פסיכותרפיה 

 .סוציולינגויסטיקה

 .ישראל -- סוציולינגויסטיקה
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 גול.שי תשע"ז 152.44
על אודות רגש האשמה בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות מחבר. השיח  -1969גולדברג, עודד, 

הקפיטליסטית / מאת: עודד גולדברג. ]השיח על אודות רגש האשמה בתאוריה הפסיכואנליטית 
 ( 002532007. )2017ובתרבות הקפיטליסטית[. תשע"ז 

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

 .בקרת ופרשנות --פרויד, זיגמונד 

 .בקרת ופרשנות --קלין, מלני 
 בקרת ופרשנות -- 1907-1991דיכטר, ארנסט, 

 .אשמה

 .פסיכואנליזה

 .קפיטליזם

 .פסיכואנליזה ותרבות

 (פסיכולוגיה)אגו 

 .פסיכולוגיה של העצמי
 ספרייה :

Philosophy 

 

 

 רבי.בד תשע"ז 155.92

-בדידות / סטנלי רבין, אנדרה מטלון, בנימין מעוז ; עורכת הספר: דנה פריבךסטנלי מחבר.  ,רבין
 ( 002531792. )2017חפץ ; הקדמה: רבקה כרמי. ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 

 1929-2014 ,מעוז, בנימין

 .בדידות

 .התבודדות
 ספרייה :

Philosophy 

 
 

  



 מוז.קש תשע"ז 158.7

מערכת זיכרון  ,פוס התקשרות מנהל, לכידות צוותמחבר. הקשר בין ד -1961מוזס, מיכל, 
טרנזאקטיבי וחדשניות לבין ביצועי צוות / מאת: מיכל מוזס. ]הקשר בין דפוס התקשרות מנהל, 

 ( 002532009. )2017תשע"ז  .[לכידות צות, מערכת זכרון טרנסאקטיבי וחדשניות לבין בצועי צות

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

 (התקשרות )פסיכולוגיה

 .פסיכולוגיה --מנהלים 

 .הבטים פסיכולוגיים --צותים במקומות עבודה 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי עבודה 

 .עובדים ומעסיקים, התמודדות

 .נורמות בצוע
 ספרייה :

Economics 

 

 

 קופ.אמ תשע"ח 270.1

פולמוסים / אריה קופסקי,  ,: אתגרים, תמורותקופסקי, אריה מחבר. האמונה הנוצרית הקדומה 
 ( 002532147. )2018סרג' רוזר. תל אביב : אדרא, תשע"ח 

 (אמונה )נצרות

 ., הכנסיה הקדומה30-600 --היסטוריה  --תאולוגיה נוצרית, עקרונות 

 ., הכנסיה הפרימיטיבית והקדומה30-600 --היסטוריה של הכנסיה 

 .נצרות -- משיח

 .וצאמ --נצרות 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

 אוש.יצ תשס"ח 299.932
מחבר. יצירתיות : שחרור הכוחות שבפנים / אושו ; עברית: בן ציון הרמן. הוד  1931-1990אושו, 

 ( 002459920© )2008[. 2008השרון : אסטרולוג, ]

 .חיים רוחניים

 .הבטים דתיים --יצירתיות 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 

  



 קוך.פח תשע"ז 303.4824
ג'האדיה, הימין הקיצוני, -מחבר. פחד ותיעוב במערב אירופה : הסלפיה -1982וך, אריאל, ק

ליברליות לאור שינויים טכנולוגיים, תרבותיים, -השמאל הקיצוני ורדיקליזציה בדמוקרטיות
. 2017מאת: אריאל קוך. ]פחד ותעוב במערב אירופה[. תשע"ז  / (2015-1989)דתיים ודמוגרפיים 

(002531748 ) 

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

 (הג'האד האסלאמי )תנועה

 .סלפיה

 .משפט אסלאמי

 .אירופה המערבית --פונדמנטליזם אסלאמי 

 .אירופה המערבית --ימין )תנועות פוליטיות( 

 .אירופה המערבית --תנועות פוליטיות( )שמאל 

 .ה המערביתאירופ --דמוקרטיה 

 .אירופה המערבית --רדיקליזם 

 .אירופה המערבית --דמוגרפיה 
 20-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --אירופה המערבית 
 21-המאה ה --פוליטיקה וממשל  --אירופה המערבית 

 ספרייה :

History 

 

 

 שקו.אר תשע"ח 303.625

מקרה של מחבר. ארגונים מבית אלקאעדה במרחב הקיברנטי : ה -1983 ,שקורי, אשר
. 2018"אלקאעדה בחצי האי ערב" ו"המדינה האסלאמית" / מאת: אושר שקורי. תשע"ח 

(002513180 ) 

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

 (אלקאעדה )ארגון טרור

 (דאע"ש )ארגון

 .ג'האד

 .אינטרנט וטרוריזם

 .חצי האי ערב --טרוריזם קיברנטי 

 .חצי האי ערב --מחבלים 
 ספרייה :

History 

 

 
 

  



 הלנ.קש תשע"ח 306.8722

מחבר. הקשר שבין רגש הגועל והאינטימיות במערכת יחסים רומנטית :  -1985 ,הלנברנד, ורד
לידה כמקרה מבחן / הלנברנד ורד. ]הקשר שבין רגש הגעל והאינטימיות במערכת יחסים 

 ( 002533136) .2017רומנטית[. תשע"ח 

 .המחלקה לפסיכולוגיה --עבודות לתאר שני  --אילן -רסיטת בראוניב

 (אינטימיות )פסיכולוגיה

 .סלידה

 (דחיה )פסיכולוגיה

 (פסיכולוגיה)המנעות 

 .איכות יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --לדה 

 .הבטים פסיכולוגיים --יחסי גברים ונשים 

 .פסיכולוגיה --אבות )לילדים( 

 .כולוגיהפסי -- בני זוג

 .פסיכולוגיה -- זוגות נשואים
 ספרייה :

Psychology 

 

 

 פרץ.חפ תשע"ח 323.442

אתי )הרצליה( מחבר. חופש דת במבחן המציאות : יחסן של דמוקרטיות מערביות לכתות  ,פרץ
 .2017/ מאת: אתי פרץ. ]חפש דת במבחן המציאות[. תשע"ח  1990-2008ולמיעוטים דתיים : 

(002532207 ) 

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -ת בראוניברסיט

 .עדי השם

 .סינטולוגיה

 .מורמונים

 .כנסית האחוד

 .חפש הדת

 .דת ומדינה

 .כתות דתיות מודרניות
 מעוטים דתיים

 .אפליה דתית

 .הבטים חברתיים --דמוקרטיה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 

  



 סיל.בח תשע"ו 331.8914
חינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת . ב-1970סילברמן, גל, 

'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות' / מאת: גל סילברמן. ]בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' 
 ( 002533528. )2016במסגרת 'מערכת מעצבת לישוב מחלוקות'[. תשע"ו  'כגישת 'מניעת קונפליקט

התכנית ללמודי נהול  --למודים בין תחומיים  --שלישי עבודות לתאר  --אוניברסיטת בר אילן 
 .וישוב סכסוכים ומשא ומתן

 .התנהגות ארגונית

 .נהול סכסוכים

 (משפט)ישוב סכסוכים 

 .סכסוכי עבודה

 .יחסי עבודה

 .עובדים ומעסיקים, התמודדות

 .תפיסת זמן
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 ולד.כש תשע"ח 332.6

כשהזנב מכשכש בכלב : בחינת השפעת שיעורי האחזקה הפסיביים מחבר.  -1986שלומי,  ,ולדמן
 ( 002532422. )2018במדד על הקורלציה הממוצעת בו / שלומי ולדמן. תשע"ח 

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

 .נירות ערך

 .נהול השקעות

 .קבלת החלטות --השקעות הון 
 מניות, מדדי מחירים

 .כוניםהערכת ס

 .נהול סכונים פיננסיים

 .100מדד תל אביב 
 ספרייה :

Economics 

 

 

 אלב.אפ תשע"ז 338.9

-מחבר. אפקט הרעבתנות והשפעת ההון הטבעי על הצמיחה הכלכלית ואי -1989 ,אלבק, יאיר
השויון[. -השוויון / יאיר אלבק. ]אפקט הרעבתנות והשפעת ההון הטבעי על הצמיחה הכלכלית ואי

 ( 002532008) .2017תשע"ז 

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

 .הון

 .פתוח כלכלי

 .התפלגות ,הכנסה
 ספרייה :

Economics 

 

 

 

  



 שק.ארב תשע"ח 370.96757

 : תמר מחבר. ארבע שנים ברואנדה / תמר שק ; עורכת הספר: ענבל המאירי. תל אביב ,שק

 ( 002532576. )2018רסלינג, 
 שק, תמר

 (הנער אגהוזו שלום )רואנדהכפר 

 .רואנדה --חנוך 

 .רואנדה --כפרי נער 

 .רואנדה -- תלמידי בתי ספר תיכוניים

 .21-המאה ה --מצב חברתי  --רואנדה 

 .תאור וסיור --רואנדה 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 נדב.חש תשע"ח 371.207

 [מבנה ]משאב אלקטרוני תיקוף -מחבר. חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית  -1970נחמה,  ,נדב

 : תקוף מבנה ]משאב אלקטרוני[[. רמת גן -נחמה נדב. ]חשיבה מערכתית במנהיגות חנוכית  /

 ( 002532369. )2018אוניברסיטת בר אילן, תשע"ח 

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

 .מנהיגות חנוכית

 .פסיכולוגיה חנוכית

 .חשיבה לטרלית

 .תי ספר, נהול וארגוןב

 .מחיבות ארגונית
 ספרייה :

 

 

 מור.גן תשע"ז 372.218

הפדגוגיה של ההקשבה והדיאלוג / אפרת מור. ]פתח תקוה[  -מחבר. גן הילדות  -1962מור, אפרת, 
 ( 002513153. )2017הוצאה לאור,  - : סטימצקי

 .גני ילדים

 .חנוך גיל הגן

 .ילדים בגיל הגן

 .יצירתיות אצל ילדים

 .קים חנוכייםמשח

 .משחקים בחוץ

 .משחקי תפקידים
 ספרייה :

Education 

 

 

 גאו.פנ תשע"ח 516.007

אילנה  :גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה / עורכות
מכון מופ"ת,  : [לבנברג ודורית פטקין. ]גאומטריה פנים רבות לה[. מהדורה ראשונה.. ]תל אביב

 ( 002533375. )2018]תשע"ח[ 

 .למוד והוראה --גאומטריה 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 



 וול.חי תשע"ח 582.16

גילויים מעולמם  : מחבר. החיים הנסתרים של העצים : על תחושות ותקשורת -1964וולבן, פטר, 
עריכה מדעית: ערן לוין. רמת  ; הסודי / פטר וולבן ; מגרמנית: ניב סבריאגו ; עריכה: מרב שאול

 ( 002471076. )2018: אסיה, תשע"ח  השרון

 .עצים

 .הבטים חברתיים --עצים 

 .הבטים חברתיים --יערות ויערנות 

 .תקשרת

 .תגליות במדע
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

 כהן.הש תשע"ז 613.287

מחבר. השפעת הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לאוריינות מדיה על פיתוח  -1967חגית,  ,כהן
בנושא שתייה / מאת חגית כהן. ]השפעת הכונה מטקוגניטיבית והכונה אוריינות תזונתית 

 ( 002524356. )2017לאורינות מדיה על פתוח אורינות תזונתית בנושא שתיה[. תשע"ז 

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

 .מטקוגניטיביות

 .אורינות טכנולוגית

 .אורינות בריאותית

 .בטים בריאותייםה -- מים

 .תזונה --ילדים 

 .שנוי התנהגות

 .הבטים פסיכולוגיים --הרגלי אכילה 

 .הבטים פסיכולוגיים --תזונה 

 (כתה ה )חנוך

 (חנוך)כתה ו 
 ספרייה :

Education 

 

 

 אלמ.פע תשע"ה 613.7087

יעל מחבר. פעילות גופנית מותאמת לטיפוח איכות חיים של אוכלוסייה עם -ג'ואל ,אלמוסני
ג'ואל אלמוסני. ]פעילות גופנית מתאמת לטפוח איכות חיים -ות שכלית התפתחותית / יעלמוגבל

 - "של אכלוסיה עם מגבלות שכלית התפתחותית[. מהדורה ראשונה.. ]נתניה[ : "בתנועה ובדעת

 ( 002452983. )2015המכללה האקדמית בוינגייט, תשע"ה 

 .בריאות והיגינה --מגבלים בשכלם 

 .ליםכשר גופני למגב

 .מערכי שעור
 ספרייה :

Education 

 

 
 

  



 עיר.הע תשע"ח 616.4624

מחבר. הערכת שינוי במסוגלות עצמית בטיפול מקוון במוקד רב תחומי  -1972אנג'לה,  ,עירוני
מומה( בהשוואה לטיפול בקהילה במכבי שירותי בריאות / מאת: אנג'לה עירוני. ]הערכת שנוי )

ומי )מומה( בהשואה לטפול בקהלה במכבי שרותי במסגלות עצמית בטפול מקון במוקד רב תח
 ( 002471905. )2018בריאות[. תשע"ח 

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

 .קפת חולים מכבי

 .משאבי רשתות מחשבים --רפואה 

 .השפעת חדושים טכנולוגיים --חולים כרוניים 

 .ישראל -- 2סכרת סוג 

 .ישראל --סכרת, חולים 

 .יעילות עצמית

 (פסיכולוגיה)נהול עצמי 

 .חולים, הענות

 .איכות חיים
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

 מן.פרו תשע"ז 658.4038

משימות למיקרו משימות באמצעות שימוש -פירוק יעיל של מקרו .מחבר -1979מן, מיכאל, 
משימות באמצעות  משימות למיקרו-מולי( מן. ]פרוק יעיל של מקרו)בחוכמת ההמונים / מיכאל 

 ( 002470602. )2017תשע"ז  .[שמוש בחכמת ההמונים

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

 .מקור המונים

 .הבטים כלכליים --נהול ידע 

 .נורמות בצוע

 .הערכה --בצוע 
 ספרייה :

Economics 

 

 

 שור.או תשע"ח 658.404
, לגמרי אחרת : סיפור לידתה של שיטה חדשה לניהול פרוייקטים שור, יניב מחבר. אותן משימות

 ( 002488537. )2017תשע"ח  ,מטר : Tel Aviv ./ יניב שור ; עורכת הספר: הלית ינאי לויזון

 .נהול פרויקטים

 .נהול
 ספרייה :

Information Science 

 

 

 עמי.חר תשע"ח 725.18
סים במאה העשרים / גיש עמית ; עריכה: עמית, גיש מחבר. חורבות מן ההווה : בונקרים ופילבוק
 ( 002505173. )2018שרי אהרוני. ]חרבות מן ההווה[. חיפה : פרדס, תשע"ח 

 .היסטוריה -- (בונקרים )בצורים

 .היסטוריה --ישראל  --בונקרים )בצורים( 

 .20-המאה ה -- היסטוריה --בצורים 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --בצורים 
 ספרייה :

History 



 

 

 קדמ.חי תשע"ח 793.4

החיים משחק ילדים : קובץ משחקי חברה לכל עת / כתיבה: הדס קדמי ;  .קדמי, הדס מחבר
 ( 002532293, תשע"ח. )10מהדורה ראשונה. ]בני ברק[ : מדיה  .ציורים: אביה נגר

 .משחקי חברה

 .משחקים קבוצתיים

 .משחקים חנוכיים

 .פעיליות פנאי משפחתיות

 .למוד והוראה -- יותמימניות חברת
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

 המי.אל תשי"ח 818.5
המינגוי, ארנסט. דער אלטער און דער ים / יידיש פון מ. שטיקער ; אילוסטרירט פון באסקין. ניו 

 ספרייה :( 002533264. )1958יארק : דער קוואל, תשי"ח 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 פיצ.חנ תשע"ח 828.91

 ; חנות הספרים / פנלופי פיצג'רלד ; מאנגלית: יותם בנשלום. הוד השרוןפנלופי מחבר.  ,פיצג'רלד

 ( 002531790. )2018הכורסא ; ]ירושלים[ : תשע נשמות, 

 .ספרת -- בריטניה --חניות ספרים 

 .ספרת --בריטניה  --אלמנות 

 .ספרת -- 20-המאה ה --הוי ומנהגים  --בריטניה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 תשנ"זלסק.על  831.912

תרגם: נתן  ;שילר -שילר, אלזה מחבר. עליך אחלום חרישית : מקור ותרגום / אלזה לסקר-לסקר
 ספרייה :( 002471858. )1997זך. ]עליך אחלם חרישית[. רעננה : אבן חשן, תשנ"ז 

Cen.lib-Special Books 

 

 

 ברו.תב תשע"ח 833.92

י / אלינה ברונסקי ; מחבר. תבשילים חריפים מהמטבח הטטאר -1978אלינה,  ,ברונסקי
מגרמנית: נועה קול. ]תבשילים חריפים מהמטבח הטטרי[. ]ירושלים[ ; תשע נשמות ; הוד השרון 

 ( 002469231) .2018 ,: הכורסא

 .ספרת --אמהות ובנות 

 .ספרת --סבים וסבתות 

 .ספרת -- משפחות

 .ספרת -- גרמניה --מהגרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



 גרי.עפ תשע"ה 848.91

 ,רומן מחבר. עפיפונים / רומן גארי ; תירגם מצרפתית אביטל ענבר. תל אביב : עם עובד ,גרי

 ספרייה :( 002467886. )2015תשע"ה 

French 

 

 

 קוק.קר תשע"ח 853.92
מחבר. הקריסה / ג'ובאני קוקו ; מאיטלקית: שירלי פינצי לב ; עורכת  -1976קוקו, ג'ובני, 

 ( 002471657[. )2018שמן : כתר, ] דור. מושב בן-התרגום: דניס הרן בן

 .ספרת -- 21-המאה ה --היסטוריה  --ציביליזציה 

 .ספרת --מהגרים 

 .ספרת --משפחות 

 .ספרת --טרוריזם 

 .ספרת -- איטליה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 ביט.בי תשע"ח 891.73

ב ; ערכה דינה אנדרי מחבר. בית פושקין / אנדריי ביטוב ; תרגם מרוסית מיכאל שקודניקו ,ביטוב
 ( 002469230[. )2018מרקון. תל אביב : עם עובד, תשע"ח ]

 .ספרת -- חיי הרוח --בריה"מ 
 ספרייה :

Literature 

 

 

 אוס.אב תשע"ח 891.735

מקסים מחבר. אבן נייר ומספריים / מקסים אוסיפוב ; תרגמה מרוסית: יעל טומשוב.  ,אסיפוב
 ספרייה :( 002469733. )2018אביב : כתב, -]אבן ניר ומספרים[. תל

Cen.lib-Stacks 

 

 

 וינ.מה תשע"ח 901
וינריב, אלעזר מחבר. מה מנסים היסטוריונים לעשות? / אלעזר וינריב ; עריכה: משה שפרבר. 

 ( 002477283[. )2017הוצאת הספרים, האוניברסיטה הפתוחה, ]תשע"ח  : רעננה

 .עמדות -- היסטוריונים

 .מתודולוגיה --היסטוריה 

 .פילוסופיה -- היסטוריה

 .היסטוריוגרפיה
 ספרייה :

History 

 

 

 

  



 להב.מב תשע"ז 940.40942
-1914מחבר. מבית הספר לשדה הקרב : השתנות ערכים במלחמה הגדולה,  -1959להבי, רותי, 

 ( 002531755. )2017/ מאת: רותי להבי. תשע"ז  1918

 .המחלקה להיסטוריה כללית --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .השפעה -- 1914-1918מלחמת העולם, 

 .היסטוריה --אנגליה  --המעמד הבינוני 

 .היסטוריה --אנגליה  --בתי ספר פרטיים 

 .פסיכולוגיה -- אנגליה --תלמידי בתי ספר תיכוניים 

 .אנגליה --גבורים 

 .אנגליה --גבריות 

 .אנגליה -- נאמנות

 .אנגליה --ערכים 
 ספרייה :

History 

 

 

 תשע"ח בסק.מב 940.54
אפשרית: חיסול -בסקומב, ניל מחבר. מבצר החורף : קומץ לוחמי קומנדו נועזים במשימה בלתי

מפעל האטום של היטלר / ניל בסקומב ; תרגום מאנגלית: עמנואל לוטם. ]מבצר החרף[. ראשון 
 ( 002505175. )2018לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 

 .נורבגיה --י קומנדו מבצע -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .נורבגיה --מחתרות  -- 1939-1945 ,מלחמת העולם

 .20-המאה ה --היסטוריה  --נורבגיה  --חבלה 

 .היסטוריה --גרמניה  --פצצה אטומית 

 .טכנולוגיה --גרמניה  -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

History 

 

 

 גרש.מל תשע"ז 962.052

 / 1945-1939 ,ות החלשות : מצרים במלחמת העולם השניהגרשוני, ישראל מחבר. מלחמת האומ

 ( 002505172) .2017ישראל גרשוני. ]מלחמת האמות החלשות[. תל אביב : רסלינג, 

 .מצרים -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .השפעה -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .ספורים אישיים מצריים -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .1919-1952 --ה וממשל פוליטיק --מצרים 
 ספרייה :

History 

 

 

 דיק.אי תשי"ט 970.00497
.. אינדיאנישע דערציילונגען / ש. דייקסעל. ניו יארק : ש' דייקסעל 1886-1975דיקסל, שמואל, 

 ( 002532579. )1959קאמיטעט, -בוך

 .אינדיאנים של אמריקה הצפונית
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



(1)E329.1 כתם.של תשע"ב 

בני ברק[ : הקיבוץ ] .עננה קלה : חיילים, צבא וחברה באינתיפאדה / עורך: יואל אליצור כתם של
 ( 002452974. )2012המאוחד, 

 .מרכז המידע הישראלי לזכיות האדם בשטחים -בצלם 

 .הבטים פסיכולוגיים -- 1987-1993אנתפאדה, 

 .הבטים חברתיים -- 1987-1993 ,אנתפאדה

 .הבטים פסיכולוגיים --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .הבטים חברתיים --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .אמנות והסכסוך -- ישראלי-הסכסוך הערבי

 .ישראל --יחסי יהודים וערבים 

 .פסיכולוגיה -- ישראל --חילים 

 .ישראל --מדיניות ממשלתית  --ערבים פלשתינאים 

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

 .שומרון ועזה ,יהודה --ישראל  --דכוי מהומות 

 .יהודה, שומרון ועזה --הבטים פסיכולוגיים  --כבוש צבאי 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

(1)E355 לב.כמ תשנ"ה-הר 

מחקר ותיעוד:  ;לב, מוטה מחבר. כומתה חומה : סיפורם של לוחמי גולני / יזם: יום טוב חזן -הר
און. ]כמתה חמה[. כפר תבור : ש. גל און, תשנ"ה -והוצאה לאור: שבתאי גללב ; עריכה -מוטה הר

1994( .002469455 ) 
 ישראל. צה"ל. חטיבת גולני

 .היסטוריה צבאית --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(8)D5 חני.רי תש"ב 

ק : יאר-כאנין. ניו .. א רייזע איבער צענטראל און דרום אמעריקא / נ1885-1965חנין, נחום, 
 ( 002532610. )1942ארבעטער רינג, 

 .היסטוריה --אמריקה הלטינית  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(43)D5 ברנ.אי תשט"ו 

איירעס : יידבוך, -בוענאס .ברנשטין, מרדכי ולול. אין לאבירינטן פון תקופות / מ. וו. בערנשטיין
1955( .002532812 ) 

 .היסטוריה -- גרמניה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



(44)D47 ווא.פו תש"ט 

אויפרופן און  ,דאס ווארט פון ווידערשטאנד און זיג : זאמלונג פון אונטערערדישע צייטונגען
ארגאניזאציעס אין -בראשורן / ארויסגעגעבן דורך די יידישע פראגרעסיווע ווידערשטאנד

געזאמלט ... דורכן ...  ; ... 1940-1944פראנקרייך אין דער צייט פון דער נאצישער אקופאציע 
פארבאנד פאר ווידערשטאנד און קעגנזייטיקער הילף ; אריינפיר פון א. ראיסקי. פאריז : 

 ( 002533152. )1949אויפסניי, 

 .מקורות --צרפת  -- שואה

 .צרפת -- עמידה והתנגדות --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(44)D47 קוי.או תשכ"ד 
נקל. אונטער דער דייטשישער אקופאציע אין פראנקרייך / יאנקל הערש קויפמאן. קויפמן, הרש י

 Imprimerie de la Harpe, 1964. (002533538 ) : פאריז

 .צרפת --עמידה והתנגדות  -- שואה

 .ספורים אישיים --צרפת  --שואה 

 .השתתפות יהודים -- 1939-1945 ,מלחמת העולם
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(44)D47 קור.בר תש"ז 
הערשאפט אין פראנקרייך / -.. בריוו פון לעקטור : פיר יאר נאצי1899-1984קורנהנדלר, יחזקאל, 

 ( 002533268. )1947יחזקאל קארנהענדלער. פאריז : אויפגאנג, 

 .ספורים אישיים --צרפת  --שואה 

 .צרפת --רדיפות  --יהודים 

 .צרפת -- מחנות רכוז
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D4 ייד.קא תשי"ח 
אביב : פריינט פון יידישער -פראגע אין ראטנפארבאנד. תל-יידישע קאמוניסטן וועגן דער יידן

 ( 002533258. )1958קולטור, ]תשי"ח[ 

 .חיי הרוח --בריה"מ  --יהודים 

 .קומוניזם ויהדות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(47)D4 מונ.מי תשל"א 
ות : אליין איבערגעטראגן מיט וויי און פיין, אינעם סאוויעטישן מוניה טל דה טרו. מיר די קרבנ

 ( 002532845) .1971אביב : המנורה, תשל"א -עדן" / מוניע טעל דע טרו. תל-"גן

 .ביוגרפיה -- בריה"מ --אסירים פוליטיים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 

  



(47)D4 פופ.אי תשכ"ח 

פון ברוך אהרן  /רוסלאנד -יי באזוכן אין סאוועטפופקו, ברוך אהרן. אין שאטן פון קרעמלין : דר
 ( 002532789. )1968יארק : אייניקייט, תשכ"ח -פופקא. ניו

 .היסטוריה --בריה"מ  --יהודים 

 .תאור וסיור --בריה"מ 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D4 רוז.בי תשמ"ד 

געשעענישן,  ,רונות. ביראבידזשאן פון דער נאענט : זכ1902-1989שנידרמן, אסתר, -רוזנטל
. 1983תשמ"ד  ,אביב : ה. לייוויק-שניידערמאן. תל-פערזענלעכקייטן / אסתר ראזענטאל

(002532819 ) 

 .היסטוריה -- בירוביג'ן --רוסיה )פדרציה(  --יהודים 

 .בירוביג'ן --רוסיה )פדרציה(  --התישבות  --יהודים 

 (רוסיה)בירוביג'ן 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D47 גרי.צו תשי"ג 
.. צווישן פריינד : פינף יאר אין לאנד וואס האט באזיגט דעם היטלעריזם / 1902-1984גריס, נח, 

 ( 002533419. )1953נח גריס. פאריז : אויפסניי, 
 גריס נח

 .ספורים אישיים --בריה"מ  --שואה 
 רייה :ספ

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D47 סמו.פו תש"ו 

דער עמעס, -אגיז : ונ מינסקער געטא / הערש סמאליאר. מאסקווע. פ1905-1993סמוליר, הרש, 
1946( .002533260 ) 

 1905-1993סמוליר, הרש, 

 .ספורים אישיים --מינסק  --רוסיה הלבנה  --שואה 

 (גטו מינסק )רוסיה הלבנה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D5 חני.סא תרפ"ט 

כאנין. מהד' ב.. ניו  .איך האב איהר געזעהן / נ . סאוויעט רוסלאנד : ווי1885-1965חנין, נחום, 
 ( 002532857. )1929יארק : וועקער, 

 .בריה"מ -- יהודים

 .הוי ומנהגים --בריה"מ 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 

  



(47)D5 סלו.סא תשל"ט 

מוציא לאור ] :. סאוועטישע יידישע מלוכהשקייט / ח. סלאוועס. פאריז 1905-1988סלובס, חיים, 
 ( 002532848. )1979[, לא ידוע

 .היסטוריה -- בריה"מ --יהודים 

 .היסטוריה -- (בירוביג'ן )רוסיה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(47)D5 פלד.פי תשל"ב 
פלד, עובדיה. פינף יאר אין סאציאליסטישן פאטערלאנד : ארכאנגעלסקער טייגעס און 

 ( 002532865. )1972ג אביב : המנורה, תשל"-טאדזשיקישע קאלכאזן / עובדיה פעלד. תל

 .בריה"מ --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(58)D4 מרכ.אס תשע"ח 
המזכירות  -מרכז אסיה: בוכרה ואפגניסטן / עורך: זאב לוין. ]ירושלים[ : משרד החינוך 

אגף מורשת ; מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד בן צבי והאוניברסיטה  -הפדגוגית 
 ( 002532312. )2018ע"ח העברית, תש

 .היסטוריה -- אפגניסטן --יהודים 

 .הוי ומנהגים --אפגניסטן  --יהודים 

 .פולקלור -- אפגניסטן --יהודים 

 .היסטוריה --בוכרה  --אוזבקיסטן  --יהודים 

 .הוי ומנהגים --בוכרה  -- אוזבקיסטן --יהודים 

 .פולקלור -- בוכרה --אוזבקיסטן  --יהודים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

(68)D5 פלד.יי תרצ"ח 

. יידן אין דארעם אפריקע / לייבל פעלדמאן. יאהאנעסבורג : ]מוציא 1896-1975ליבל,  ,פלדמן
 ( 002532872. )1937לאור לא ידוע[, 

 .היסטוריה -- דרום אפריקה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(72)D5 סור.מא תשי"ט 

 / (1917-1942) : יכטע פון יידישן ישוב אין מעקסיקעסורסקי, לאון. מאטעריאלן צו דער געש

 ( 002533570. )1959לעאן סוראסקי. מעקסיקע : הוצאת משפחת המחבר, 

 .היסטוריה -- מקסיקו --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



(73)D5 וינ.פע תרפ"ד 
ג : )בלעטלאך .. פערציג יאהר אין דער אידישער ארבייטער באוועגונ1866-1946וינשטין, ברנרד, 

. 1924קאהאן. ניו יארק : וועקער,  .עראינערונגען( / פון ב. וויינשטיין ; מיט א פארווארט פון אב
(002532778 ) 

 .ארה"ב --יהודים 

 .ארה"ב --מעמד העובדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(73)D5 קיר.פל ת"ש 
ק וועגן די פליכטלינגע אין קירשבוים, יעקב. פליכטלינגע און העלדן : געשיכטלעכער איבערבלי

פאליטישן און פאלקסווירטשאפט לעכן לעבן פון -אמעריקע, וואס זיינען א ברכה אין נאציאנאל
 ( 002533013. )1940יארק : דפוס שולזינגער ברידער, -/ יעקב קירשבוים. ניו 1940-1492לאנד. 

 .פליטים יהודיים

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

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(82)D5 שוס.צו תשי"ד 
.. צו דער געשיכטע פון יידישן ישוב אין ארגענטינע / א. ל. 1878-1955שוסהים, אריה ליב, 

 ( 002533012) .1954שוסהיים. בוענאס איירעס : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 .היסטוריה -- ארגנטינה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(436)D47 ריכ.טר תש"א 

מוציא לאור ] :יארק -אבא. די טראגעדיע פון עסטרייכישען יודענטום / אבא רייכמאן. ניו ריכמן,
 ( 002532781. )1941לא ידוע[, 

 .אוסטריה --שואה 

 .היסטוריה --אוסטריה  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 מרק.או תש"י 

ווארשע : יידישער  .ב. מארק . דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא /1908-1966מרק, בר, 
 ( 002533374. )1950היסטארישער אינסטיטוט, 

 .ביליסטוק -- פולין --שואה 

 .ביליסטוק --פולין  --רדיפות  --יהודים 

 .ביליסטוק -- פולין --גטאות יהודיים 

 (גטו ביליסטוק )פולין

 .מרד -- (גטו ביליסטוק )פולין
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 

  



(438)D47 תש"ז (ודאוס)צ 
: )פון די איבערלעבונגען פון פרוי רחל  - - -. אין די נעגל פון טויט 1904-1983צודיקר, יעקב יוסף, 

י. צודיקער. בוענאס איירעס :  / (ב. אסטשעגא אין דער מלחמה און אין נאצישע קאנצ. לאגערן
 ( 002533162) .1947לאנדסלייט פאריין פון סטאק אין ארגענטינע, 

 .רחל בילהאוסצ'גה, 

 .ספורים אישיים --ביליסטוק  --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 דור.פי תש"ד 
בלעטער, געשריבן דורכן אידישן נאצינאלן קאמיטעט און דער -דורך פייער און בלוט : געטא

ן קאנגרעס אי-ארגאניזאציע אין ווארשע : איבערגעשיקט צום אידישן וועלט-אידישער קאמפס
-קאנגרעס-אידישער וועלט : יארק-יארק. ניו-דער רעפרעזענטאנץ פון פוילישן אידנטום אין ניו

 ( 002533161. )1944רעפרעזענטאנץ פון פוילישן אידנטום, 

 .מקורות -- ורשה --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 תשי"ג (לבר)זכר 

ארגאניזאטאר פון  ,קעמפער און רעואלוציאנער זכריש, שמעון. יוסף לעווארטאווסקי : דער
. 1953יידיש בוך,  : אנטיפאשיסטישן קאמף אין ווארשעווער געטא / ש. זאכאריאש. ווארשע

(002533265 ) 
 1895-1943לברטובסקי, יוסף, 

 .ורשה --פולין  --עמידה והתנגדות  --שואה 

 .ביוגרפיה --פולין  --יהודים 

 (פולין)גטו ורשה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 פט.אש תש"ו 

 : . אש און פייער : איבער די חורבות פון פוילן / פון יעקב פאט. ניו יארק1890-1966יעקב,  ,פט

Cyco, 1946. (002533263 ) 

 .פולין -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 צני.אי תשי"ב 
געווארענע קהילות -זע איבער הונדערט חרובצנין, ישעיהו מרדכי. איבער שטיין און שטאק : א ריי

 ( 002532831) .1952 ,אביב : לעצטע נייעס-אין פוילן / ישעיהו מרדכי צאנין. תל

 .היסטוריה --פולין  --יהודים 

 .פולין -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



(438)D47 צני.גר תש"ל 

 ( 002533005תש"ל. ) ,אביב : המנורהצנין, ישעיהו מרדכי. גרענעצן ביז צום הימל / מ. צאנין. תל 

 .ספורים אישיים --ליטא  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 קופ.לי תשל"ו 
-ראווסקע( / לייבל קופערשמיד. תל-פשוט : )ביאלע-. קונטרס ביאלע1905-1987קופרשמיד, ליבל, 

 ( 002533540. )1976אביב : י.ל. פרץ, תשל"ו 

 .היסטוריה --ילה רוסקה ב -- פולין --יהודים 

 .בילה רוסקה --פולין  --שואה 

 .בילה רוסקה --פולין  -- ספרי זכרון לקהלות
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 קלי.מי תשכ"ט 
. מיטן מלאך המוות אונטערן ארעם : מיינע איבערלעבונגען אין פוילן בעת 1905-1973קלין, דוד, 

 ( 002533565. )1968י.ל. פרץ, תשכ"ט  : אביב-וד קלין. תל/ ד 1939-1945אקופאציע -דער נאצי
 1905-1973קלין, דוד, 

 .ספורים אישיים -- פולין --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 קלמ.לע תש"ו 

פון ד.  / .. לעבן און אומקום אין ביאליסטאקער געטא1888-1961קלמנטינובסקי, דוד, 
 ( 002533266. )1946מוציא לאור לא ידוע[, קלעמענטינאווסקי. ניו יארק : ]

 (גטו ביליסטוק )פולין
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 רול.אי תשכ"ה 

. 1965יידיש בוך,  : רולניק, משה )מ בפתח(. איך מוז דערציילן / מאשע ראלניק. ווארשע
(002533262 ) 

 (רולניק, משה )מ בפתח

 .םספורים אישיי --וילנה  --ליטא  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 רוס.יז תשל"ב 

 ( 002533430) .רוסק, שמואל. יזכור בלעטלעך / שמואל רוסאק. תל אביב : דפוס דבר, תשל"ב

 .דובז'ין גולוב --פולין  --שואה 

 .היסטוריה --דובז'ין גולוב  --פולין  --יהודים 

 .דובז'ין גולוב --פולין  --ספרי זכרון לקהלות 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 



 

(438)D47 שטר.גע תשמ"ז 
. די געשיכטע פון יידישן ישוב אין נאכמלחמהדיקן פוילן / 1914-1992מרקו, שלמה, -שטראוס

 ( 002533149. )1987מארקא. תל אביב : המחבר, תשמ"ז -שלמה שטראוס

 .פולין --נצולי שואה 

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

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 שיל.אי תשי"ט 

אביב : מקור, -תל .. איינער האט זיך געראטעוועט / פון יהושע שלייען1894-1965שילוני, יהושע, 
1959( .002532999 ) 

 .ספורים אישיים --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 שני.וו תשל"א 

אילוסטראציעס  ;גערעדט יידיש / ש. ל. שניידערמאן שנידרמן, שמואל ליב. ווען די ווייסל האט 
 ( 002533141. )1970פון חיים גאלדבערג. תל אביב : י.ל. פרץ, תשל"א 

 .(קוזמיר )ליד לובלין --פולין  --ספרי זכרון לקהלות 

 .(קוזמיר )ליד לובלין -- פולין --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D47 שפי.זכ תשכ"ג 
קאטאסטראפע -. זכרונות פון א מאראן : אין דער תקופה פון דער נאצי1897-1959 שפירא, שלמה,

פארבאנד פון -איירעס : צענטראל-בוענאס .ז. אליצקי -יד -/ שלמה שאפירא ; פון העברעישן כתב
 ( 002533010) .תשכ"ג 1963פוילישע יידן אין ארגענטינע, 

 .ספורים אישיים --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D5 לדר.רי תשי"ג 
לדר, צבי שמחה. ריישער יידן : זכרונות פון ריישע ביז ניו יארק / פון צבי שמחה לעדער. 

 ( 002532870. )1953וואשאנגטאן : ]מוציא לאור לא ידוע[, 

 .היסטוריה --רישא  --פולין  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D5 מרק.גע תשי"ז 

י.ה( / ב. מארק. ווארשע  XV .. די געשיכטע פון יידן אין פוילן : )ביזן סוף פון1908-1966מרק, בר, 
 ( 002532829. )1957: יידיש בוך, 

 .היסטוריה --פולין  --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 



 

(438)D5 שטנ.פר תשל"ז 

-לעכער לעבנסגעזעלשאפט-פאליטיש : שטנגל, יהושע אלכסנדר. פראבלעמען ביי יידן אין פוילן
 ( 002532861. )1977תשל"ז  ,לעבן-אביב : ניי-איבערזיכט / יהושע שטענגעל. תל

 .היסטוריה -- פולין --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)D65 קנר.קו תש"ז 

וועגן  ...( ; פראגמענטן פון זכרונות 1897-1947. קווערשניט : )1884-1951קנר, יעקב, 
צענטראל קאמיטעט  : יארק-מארטירער און קעמפער / יעקב קענער. ניואומגעקומענע קדושים, 

 ( 002532852) .1947ציון אין די פארייניקטע שטאטן און קאנאדע, תש"ז -פון לינקע פועלי

 .פולין -- ציונות
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(438)E47 גרב.פא תשס"ה 

ישראל  -רעדאקציע  ; קאווענסקי-בערקובנסקי, ליזה. פארגעדענקט אויף אייביק / ליזע גאר-גרבר
 ( 002533545. )2005אביב : ה. לייוויק, תשס"ה -רודניצקי. תל

 .קובנסקי, ליזה-גרבר

 .ספורים אישיים --רוסיה הלבנה  --שואה 

 (ז'טל )רוסיה הלבנה
 רייה :ספ

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(474)D47 סמו.גע תשנ"ז 
צבי הירש סמאליאקאוו. תל אביב : י. ל. פרץ, סמוליקוב, צבי הירש. געבליבן איז די טרער... / 

 ( 002533425. )1997תשנ"ז 

 .סמוליקוב, צבי הירש

 .ספורים אישיים --וילנה  --ליטא  -- שואה

 .היסטוריה ובקרת --יידיש, ספרות 

 .וילנה -- ליטא --עמידה והתנגדות  -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 

  



(475)D47 אפש.נש תשע"ח 

לזר  / 1943-1941 ,מחבר. נשמת האדם המושתקת : יומנו של רופא מגטו וילנהאפשטין, לזר 
תרגום השירים מיידיש:  ; אפשטיין ; מיידיש: ויקי שיפריס ; עריכה, מבוא והערות: לאה פרייס

שחר לבנון. ]נשמת האדם המשתקת[. ירושלים : יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, המכון 
המועצות על שם משה מירילשווילי, -ה, המרכז לחקר השואה בבריתלאומי לחקר השוא-הבין

 ( 002532247. )2017תשע"ח 

 אפשטין ,לזר
 לזר, אפשטין

 .ביוגרפיה --וילנה  --ליטא  --רופאים יהודיים 

 .ספורים אישיים --וילנה  --ליטא  -- שואה

 .וילנה --ליטא  --גטאות יהודיים 

 .ביוגרפיה --ליטא( )גטו וילנה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

(475)D47 רן.אש תשי"ט 

 ( 002533154. )1959יארק : ווילנער פארלאג, -רן, ליזר. אש פון ירושלים ד'ליטע / לייזער ראן. ניו

 .וילנה -- ליטא --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(475)D47 שוט.גע תשל"א 

 ( 002533563) .1971ל"א שוטן, משה. געטא און וואלד / משה שוטאן. תל אביב : המחבר, תש

 .ספורים אישיים --שוינצין  --ליטא  --שואה 

 .ליטא -- פרטיזנים --שואה 

 (ליטא)גטו שוינצין 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(476.5)D47 סלו.פו תשל"ה 

פאריז : אויפסניי,  .. פון געטא אין די וועלדער / אבראשא סלוכאווסקי-1907סלוכובסקי, אברשה, 
1975( .002533160 ) 

 -1907סלוכובסקי, אברשה, 

 .ספורים אישיים --מינסק  --רוסיה הלבנה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 
 

  



(476.5)D47 ריק.חו תשט"ז 

דרויע, קאזאן : דאס  ,. חורבן גלובאק, שארקויסצענע, דונילאוויטש, פאסטאוו-1903ריק, מיכאל, 
ווילנער געגנט( / מיכאל און )ליטע  -וסלאנד לעבן און אומקום פון יידישע שטעטלעך אין ווייסר

לאנדסלייט פאריין פון  :צבי ראיאק ; רעדאקטאר שלמה סוסקאוויטש. בוענאס איירעס 
. 1956שארקויסצענע, דונילאוויטש, פאסטאוו, גלובאק און אומגעגנט אין ארגענטינע, תשט"ז 

(002533428 ) 

 .רוסיה הלבנה --ספרי זכרון לקהלות 

 .סיה הלבנהרו --שואה 

 .היסטוריה -- רוסיה הלבנה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(477.1)D47 גרי.וו תשי"ד 

בהוצאת המחבר[, ] : גרינס, מיכל. ווען דאס לעבן האט געבליט / מיכל גרינעס. בוענאס איירעס
1954( .002533139 ) 

 .אוסטרהא -- אוקראינה --ספרי זכרון לקהלות 

 .אוסטרהא --אוקראינה  --יהודים 

 .אוסטרהא -- אוקראינה --שואה 

 (אוקראינה)אוסטרהא 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(492)D47 פרנ.טא תשי"ט 

בוענאס איירעס  .פרנק, אנה. דאס טאגבוך פון אנא פראנק / אנא פראנק ; יידיש: אסתר האלפערן
 ( 002533429) .1958: ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס, תשי"ט 

 .יומנים --פרנק, אנה 

 .הולנד --ילדים בשואה 

 .ספורים אישיים --הולנד  -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(493)D47 טבק.אי תשכ"ט 
טבקמן, ישראל. אין בעלגיע אויף צו מארגנס נאכן חורבן / ישראל טאבאקמאן. תל אביב : 

 ( 002533142. )1969רינגעלבלום אינסטיטוט, תשכ"ט 

 1888-1983ישראל,  ,טבקמן

 .אירופה --נצולי שואה 

 .ספורים אישיים --בלגיה  --יהודים 

 .ספורים אישיים --בלגיה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

 

  



(493)D47 למל.טע תשכ"ב 

צבי יעקב לעמעל.  / 1940-1945למל, צבי יעקב. טעג פון שרעק : דערינערונגען פון דער מלחמה 
 1962. (002533163 ) ,(LES EDITIONS POLYGLOTTES) : פאריז

 .צבי יעקב ,למל

 .ספורים אישיים --בלגיה  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(498.5)D465 קופ.צו תשנ"א 

 .TORONTO : A .. צווישן צוויי וועלט מלחמות / אריעל קאפראוו1913-2007קופרוב, אריאל, 

KOPROV, 1991. (002532597 ) 

 .היסטוריה -- (אוקראינה-בסרביה )מולדויה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

(567)D4 קזז.פר תשע"ו 
מחבר. הפ'רהוד השני בעיראק : נכסי היהודים בעיראק מוצעים למכירה  -1930קזז, נסים, 

במכרזים פומביים / נסים קזז ; הקדים פרופ' שמואל מורה. ירושלים : אגודת האקדמאים יוצאי 
 ( 002472059. )2016אל, עיראק בישר

Refugee property -- Iraq 

Jewish property -- Iraq. 

Farhud, Baghdad, Iraq, 1941. 

 .1941בגדאד, עיראק,  ,פרהוד

Jews -- Iraq -- History -- 20th century. 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --עיראק  -- יהודים

 .עיראק --רכוש יהודי 

 .עיראק -- מכירות פמביות

 .עיראק --פליטים, רכוש 

 .עיראק --החרמות 

Confiscations -- Iraq. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A12 צאר.יד תשע"ז 

יהודה מחבר. ידיעת האמונה : במשנתו והנהגתו של החפץ חיים / שיחות... רבי יהודה  ,צארום
 .תשע"ז צארום, גאב"ד חניכי הישיבות הספרדים בא"י. בני ברק : ]מוציא לאור לא ידוע[,

(002470396 ) 

 .השקפה על אמונה --הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב 

 (יהדות)אמונה 

 .עבודה ואהבה --אלקים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

 

  



A33 מלו.קר תשע"ח 

כיצד... לנהוג בשעת מציאת  ...מלוביצקי, מרדכי יעקב מחבר. קריאה תמה : חלק א: בו מבואר
בירור הדינים בהרחבה לצד  ,אר דיני ספר תורה פסולטעות גמורה באמצע קריאת התורה וש

טבלאות... ; חלק ב: בו מבואר... על איזו טעות צריכים להוציא ספר אחר, בשילוב מאות ציורים 
מרדכי יעקב באאמו"ר שמואל מלוביצקי ;  ... / הממחישים טעויות ובעיות בצורות האותיות

 ( 002532184[. )2018יעקב מלוביצקי, תשע"ח ] עריכה תורנית: דוד פריד. חזון יחזקאל : מרדכי

 .הלכה --ספר תורה 

 .טבלאות --הלכה.  -- ספר תורה

 .הלכה --טעיות 

 .הלכה -- סת"ם
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A35 קרו.כב תש"ס 

אברהם מאיר מחבר. כבוד בית ה' : בו יבואר... מעלת השומר פיו שלא לדבר בעת  ,קרויס
בים, על חומר השיחה בבית הכנסת, וגם... שאלות ותשובות הבנויים ובסופו... מכת ...התפילה

 .מספרי החפץ חיים / אברהם מאיר קרויס. ]כבוד בית השם[. בית שמש : א"מ קרויס, תש"ס

(002468792 ) 

 .בתי כנסת, כללי התנהגות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 לקט.הל תשע"ו 

 .הלכות קריאת שמע, הלכות כבוד אב ואם דקות הלכה יומית : התוכן: הלכות תפילה, 5לקט 

 ( 002532841ירושלים[ : מרכז החנוך העצמאי, המזכירות הפדגוגית, ]תשע"ו?[. )]

 .למוד והוראה --הלכה -- --קריאת שמע  --תפלות. 

 .למוד והוראה --הלכה  --תפלה 

 .למוד והוראה --הלכה  --כבוד אב ואם 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A37 "חצדו.מנ תשע 

ארן מחבר. מנחת מרחשת : בירור גדר מאכל ה"לחוח" : ברכתו בקביעות סעודה וחיובו  ,צדוק
בהפרשת חלה ; ונלוה אליו חיבור מנחת פתים : פסקי דינים, הלכה למעשה במצות הפרשת חלה, 

ונסמך עליו תופיני מנחת פתים : ציוני מקורות... והרחבת הדברים... ; ... שיירי המנחה : תשובות 
טיעונים שנשמעו בענין גדר מאכל לחוח כמעשה קדירה / אורן בכא"מ שמעון צדוק... מודיעין ל

 ( 002470349עילית : ר' אורן צדוק, תשע"ח. )

 .הלכה --ברכות הנהנין 

 .הלכה --חלה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 
 

  



A38 ריז.רץ תשע"ח 
גות למחשבת חדשי השנה... ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל מחבר. רץ כצבי : מאמרים ופרקי ה

מחשבת חדשי השנה[. מהדורה שלישית.. לוס אנג'לס : צבי רייזמן,  -/ מאת צבי רייזמן. ]רץ כצבי 
 ( 002532257[. )2018תשע"ח ]

 -- .ספר יציָרה

 -- (תפלה)שמונה עשרה 

 -- .נ"ך --תנ"ך 

 .מועדים במחשבת ישראל

 .שבטי ישראל

 .שמות -- אלקים

 .גלגל המזלות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A43 דנצ.בי תקצ"ט 
דנציג, אברהם מחבר. בית אברהם : כולל הנהגות... אשר יתנהג האדם כל ימי חייו למען ייטב לו... 

 ( 002532760. )1838/ צוואת הרב... אברהם דאנציג... ווילנא : ]מוציא לאור לא ידוע[, תקצ"ט 

 (צואות )מוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

 

A45 תשע"ג אלק.וי 
אלקובי, מאיר יוחנן מחבר. ויאמר מאיר : דרושים ומאמרים ושאלות ותשובות בהלכה / מאת 

 ( 002468932אור מרדכי, תשע"ג. ) :מאיר יוחנן אלקובי ס"ט. ירושלים 

 .דרשות

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A45 סור.דע תשע"ח 
, זלמן בן בנציון מחבר.. הדעה והדבור : ... דרשות, הדרנים, הספדים ועיון תפילה / סורוצקין

מאת... רבי זלמן בהגה"צ ר' בן ציון סורוצקין... ; ]העורך[: אליעזר מיכאל סורוצקין. מהדורה 
 ( 002532472) .שביעית.. ירושלים : מכון הדעה והדבור, קרית יערים, תשע"ח

 פרל, נתן נטע

 .באורים -- --סדור  --תפלות. 

 .דרשות

 .דרשות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A45 פרי.אב תשע"ב 
פרידמן, ישראל משה בן אברהם יעקב מחבר. אבירי ים : דברי תורה בשבתות ומועדים, ימי 

ה'תשע"א / שנאמרו ע"י... רבי ישראל משה פרידמאן, רב דקהילתנו  -הילולא ובכל עידן רעוא 
 -עט"ר שליט"א. ]לונדון?[ : מתפללי ביהמ"ד אור ישראל דחסידי רוז'ין סאדיגורה בן... אדמו"ר 

 ( 002468597[. )2012לונדון, תשע"ב ]

 .דרשות -- --פרשת השבוע 

 .דרשות --חסידות 

 .דרשות -- מועדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A52 זינ.או תשע"ו 
לוקטים מספרות הגאונים, הראשונים אוצר הגאונים מסכת עבודה זרה : דברי רבותינו הגאונים מ

ועל פי כתבי יד של הגניזה הקהירית / בעריכת הרב אליהו רחמים זייני. חיפה : ישיבת אור 
 ( 002470236וישועה, תשע"ו. )

 .באורים -- -- מסכת עבודה זרה --תלמוד בבלי. 

 .ספרות הגאונים
 ספרייה :

Midrasha 

 

 

A017.2 תשע"ח (אלת)הלל 
היד באוצר הספרים של רבי אברהם -מחבר. אהל רא"ם : רשימת כתבי -1986הלל, משה בן יעקב, 

 -קהילות ישראל  : מרדכי אלתר, האדמו"ר מגור / איזן חקר ותיקן משה ח"ר יעקב הלל. ירושלים
 ( 002532196המרכז למורשת העם היהודי, תשע"ח. )

 אלתר, אברהם מרדכי, מגור

 (גור )חסידות

 .קטלוגים -- כתבי יד, עברית
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A017.2 פונ.גן תשע"ח 

 ,פונד, יוסף בן חיים מחבר. גן ספרים : בספרייה של חובב ספרים / יוסף פונד. רעננה : אבן חושן

 ( 002532210. )2018תשע"ח 
 פונד, יוסף בן חיים

 .רמת גן --ישראל  --אספני ספרים 

 .רמת גן --ישראל  --אספנות ספרים 

 .רמת גן --ישראל  --ספריות פרטיות 

 .רמת גן --ישראל  --ספרים וקריאה 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

A077 גינ.לה תשע"ו 
גינצבורג, זאב מחבר. להיות סמכותי : המדריך לביסוס המשמעת בבית ובמוסדות החינוך / זאב 

 ( 002532204מהדורה רביעית עם הוספות.. ]חיפה[ : מערכת מכל מלמדי, תשע"ו. ) .גינצבורג

 .חנוך חרדי

 .יהדות --הבטים דתיים  --לדים חנוך י

 .יהדות -- הבטים דתיים --סמכותיות 

 .יהדות -- הבטים דתיים --מורים ותלמידים, יחסים 
 ספרייה :

Education 

 

 

A077 הופ.של תשע"ו 
הופמן, שלמה בן צבי יוסף מחבר. שלמה משנתו : אסופת שיעורי הדרכה בחכמת כוחות הנפש, 

ב[ כתבי תלמידים / -אם לגילאים ; איסקופה הנדרשת ]אכולל מפת הדרכת חינוך צאצאינו בהת
 : מפי רבי שלמה הופמן ; ]העורך[: י. מ. וינגרטן. מהדורה שלישית מורחבת.. מודיעין עילית

 ( 002532839[. )2016ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ו ]
 הופמן, שלמה בן צבי יוסף

 חיים יצחק איזיק ,שר

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 

 .יהדות --הבטים דתיים  --ך ילדים בבית חנו

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A077.2 אבו.לב תשע"ח 
סיבות להיות עמל  54אבולעפיה, מיכאל מחבר. לבקר בהיכלו : על עמל תורה בגיל הנעורים : 

ישראל[ : אבולעפיה". ]"בתורה / מאת: בנימין מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר לילדים ונוער, מכון 
 ( 002531633[. )2017בנימין מיכאל אבולעפיה, תשע"ח ]

 אבולעפיה, הלל דוד

 .רעיונות והגיגים --פרשת השבוע 

 .שיחות ואמרים ,דרושים --בר מצוה 

 .דרושים, שיחות ואמרים --תלמוד תורה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A081 הרט.טק תשע"ח 

מסות / ג'פרי הרטמן ; עורכת: לילך לחמן ;  קול :-ג'פרי ה. מחבר. טקסט, רוח ובת ,הרטמן
 .2018נפתלי ; תרגום מאנגלית: דבי אילון. תל אביב : רסלינג, -עורכת מדעית: מיכל בן

(002488533 ) 

 .הרטמן, ג'פרי ה

 .רומנטיסיזם

 .בקרת ופרשנות --מדרש 

 .נצולי שואה

 .שואה בספרות

 .זכרון קולקטיבי
 ספרייה :

Information Science 

 



 

A081 ד.אס תשע"זנמ 
נמדר, אהרן מחבר. אסופות : ]על אמונה, מוסר וחברה[ / אהרן נמדר. תל אביב : חושן למשפט, 

 ( 002470512. )2016תשע"ז 

 .מוסר
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

A124 כשר.תק תשס"א 

 ,מנחם מנדל מחבר. התקופה הגדולה : פרקי התבוננות במצב האומה וארצנו... בשעה זו ,כשר

ע"י  ... / ל דרכי הגאולה וסימניה, על יסוד דברי חז"ל, ספרי הראשונים והאחרוניםובירור... ע
 ( 002468077מנחם מ. כשר... ירושלים : מכון תורה שלמה, תשס"א. )

 .השקפה על גאלה --חיים בן משה  ,אבן עטר

 .השקפה על גאלה --ישראל בן אליעזר, )בעש"ט( 

 .ל גאלההשקפה ע --אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה 

 .השקפה על גאלה -- 1762-1839 ,סופר, משה בן שמואל

 .גאלה

 .ישוב ארץ ישראל

 .יהדות --הבטים דתיים  -- מלחמת ששת הימים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A176.09 קוח.מו תשע"ח 
קוחן, הנריק מחבר. מורה דרך לעולם הבא : פירוש חדש למורה נבוכים / הנריק קוחן. ]ישראל[ : 

 ( 002470389. )2018ר לא ידוע[, ]מוציא לאו

 .באורים --משה בן מימון.. מורה נבוכים 

 .העולם הבא
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A311 שמע.תפ תשס"ה 
תפלות.. סדור.. לקוטים.. תשס"ה.. ישראל.. שמע תפלתי : סידור תפילה לגיל הרך : נוסח ספרד / 

 ( 002455523) ©2005 .[2005] ,ועריכה: לירון חלמיש ; איורים: הדס חורי. ישראל : משלנ

 .ספרות ילדים ונער --סדורי תפלה 
 ספרייה :

Information Science 

 

 

  



 

A313 פלד.שם תשע"ח 
הגדה של פסח.. תשע"ח.. ברוקלין.. הגדה של פסח : עם פירוש שם ישראל... / מאת... רבי משה 

ים, הגהות והוספות, ישראל פעלדמאן... גאב"ד... דראגמידעשט... ; וכעת יצא לאור... עם תיקונ
מ"מ... להעורך: שלמה זלמן אונסדארפער. ברוקלין : חיים משה פעלדמאן ; יעקב פעלדמאן, 

 ( 002532896[. )2018תשע"ח ]
 פלדמן, משה ישראל בן אפרים פישל

 שלום מרדכי בן משה, מברזן ,שבדרון
 פלדמן, שלום בן יעקב

 .הלכה --פסח 

 .ביוגרפיה --רומניה  -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A314.2 תשע"ח (שטי)זמי 
תפלות.. זמירות ופיוטים.. זמירות שבת אילת השחר / יצא לאור ע"י א.י.ל. בני ברק : א.י.ל. 

 ( 002468570]תשע"ח[. )

 .זמירות ופיוטים --שבת 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A317 משה.מל תשע"ח 
מב"ן, ומשל"ה... ודברים יקרים משה בן אליהו מחבר. מלאכי קודש : עם תפלות יקרות מהר

מסדר היום, ופסוקי הבטחה. ]מלאכי קדש[. שיכון סקווירא : מאיר יחיאל קנאבלאך, תשע"ח 
[2017]. (002470777 ) 

 קנובלך, חיים משלם זושא

 .סגלות ורפואות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 אלי.זר תשע"ח 
ועד  -מואל[. ]ירושלים[ : משנת הגר"א קובץ זרע שמואל : בענייני זמן חרותינו. ]קבץ זרע ש

 ( 002470289להאדרת תורת הגר"א, תשע"ח. )
 אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה

 שמואל בן שלמה זלמן ,אוירבך

 .דרשות -- פסח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.1 שטי.ער תשע"ז 
ט... דברי שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי מחבר. ערבי פסחים : אילת השחר / ליקטנו מע

רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ]ר' אהרן יהודה ליב שטינמן[ בדברים הנוגעים לחודש ניסן... 
 ( 002470283שניידר, תשע"ז. ) : ובעיקר לימי הפסח... ; ]המלקט: משה יהודה[ שניידר. בני ברק

 .דרושים, שיחות ואמרים --פסח 

 .דרושים, שיחות ואמרים -- (ניסן )חודש
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A382.2 וינ.מנ תשע"ו 
וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. מני ים : מערכות בהלכה ובאגדה בענייני זמן מתן תורתנו / ... 

 ( 002532765) .[2016]ישראל מנחם וינגרטן. מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ו 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבועות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 מפסח תשע"ז 
מפסח ועד עצרת. פתח תקוה : המועצה הדתית פתח תקוה : הרבנות הראשית פתח תקוה, 

 ( 002470773) .תשע"ז

 (איר )חודש

 (חודש)סיון 

 .שבועות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.2 שור.אז תשע"ח 
רה, שורד, משה מחבר. אז ישיר : טעמי המועדים : מאמרים ועיונים בטעמי וסוד עניני מתן תו

יסודות המסורה וחג השבועות : ... בעלות על התורה, שליטת חז"ל על הטבע, שלימות קבלת 
התורה של משה רבינו, האם הניח משה תפילין דר"ת, הלכה כב"ש לעתיד לבוא, שורש מלכות בית 

משה בלאאמו"ר אריה זאב  ...קדוש או פגום, דיחוי אותו האיש / חברתיו -דוד ומלך המשיח 
 ( 002532871ניו יורק : משה שווערד, תשע"ח. )שווערד. 

 (אישיות תנכית)משה 

 .דרשות --מתן תורה 

 .שלשלת הקבלה

 .דרשות -- שבועות

 .משיח
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A382.3 יעק.ימ תשע"ז 

מפי  ... :יעקב, אברהם יעקב אלטר מחבר. ימים ידברו : לחג הסוכות, בסגנון מכתב הדרכה 
דעת קדושת המועדים והזמנים... / ... ע"י אברהם יעקב אלטר יאקאב. קרית ספרים וסופרים... ל

 ( 002468446[. )2017יואל : אברהם יעקב אלטר יאקאב, תשע"ז ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --סכות 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .לקסיקונים --ביוגרפיה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

A383 אקר.יו תשע"ז 
אקר, יוסף אליעזר מחבר. יוסף שיח : ירח האיתנים : ילקוט רעיונות ופנינים למועדי חודש תשרי 

אקער, ערב ר"ה תשע"ח ]תשע"ז[.  ./ חובר ע"י מורינו הרב יוסף אליעזר אקער. ירושת"ו : א
(002470471 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A383 וינ.יש תשע"ד 
וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. ישראל והזמנים : ימי הרחמים והסליחות / ישראל מנחם וינגרטן. 

 ( 002532429[. )2014מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ד ]

 .באורים -- --מחזור  --תפלות. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ימים נוראים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --תשובה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 איכ.נר תשע"ח 
איכנשטין, אהרן מאיר מחבר. נר המאיר : מאמרי חנוכה. ]מונסי, ני[ : ]בני המחבר[, תשע"ח 

[2017( .]002470679 ) 

 .חנכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 וינ.יו תשע"ג 
טן. וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. יומי דחנוכה : מערכות הלכה ואגדה / ישראל מנחם וינגר

 ( 002532767[. )2012מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ג ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.1 נשמת.המ תשע"ח 
ילקוט נשמת המועדים : קובץ... מלוקט מספרים הקדושים... תלמידי הבעש"ט, ככתבם וכלשונם, 

קראת יו"ט חנוכה הממשמש ובא לקראתינו ... / נלקט להתחזקות ולהתעוררות להלהיב הלבבות ל
מאנטריאל : מערכת לקט  .ע"י מערכת לקט מאמרים בישיבה ומתיבתא תורת משה דסאטמאר

 ( 002470779[. )2017מאמרים, תשע"ח ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --חנכה 

 (סטמר )חסידות

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A384.2 כהן.שי תשע"ח 

איתמר בן אברהם עודד מחבר. שירת האילנות : סדר ט"ו בשבט המלא / איתמר כהן.  ,כהן
 ( 002463228. )2018ספריית בית אל, תשע"ח  :ירושלים 

 .הלכה --טו בשבט 

 .טו בשבט במחשבת ישראל
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A384.3 וינ.יש תשע"ו 
פורים / ישראל מנחם וינגרטן.  -הזמנים : מיין מישרים וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. ישראל ו

 ( 002532430[. )2016מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ו ]

 .דרושים, שיחות ואמרים --אדר )חודש( 

 .דרושים, שיחות ואמרים --פורים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A385 וינ.נח תשע"ה 
ירושלים : מערכות בהלכה ובאגדה בענייני נחמת ציון וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. נחמת ציון ו

[. 2015ובנין ירושלים / ... ישראל מנחם וינגרטן. מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן, תשע"ה ]
(002532766 ) 

 .דרושים, שיחות ואמרים --בין המצרים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.1 טרנ.בי תשע"ח 

חבר. בית אלקים / שחיבר ותיקן... רבנו משה בכה"ר יוסף משה בן יוסף, הזקן, די מ ,טרני
קרית  ..מטראני ; נערך מחדש, ע"פ הדפוס הראשון ונציה של"ו, ]ע"י[ אבשלום גרשי. נערך מחדש

 ( 002532231ספר : מכון משך חכמה, תשע"ח. )

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.1 "חמשה.אג תשע 
משה בן נחמן מחבר. אגרת הרמב"ן : בניין הנפש ועבודת המידות / מבואר על ידי הרב משה 

מכון מחקר תורני, תשע"ח  -בלייכר ; עורך ראשי: משה אברהם. קריית ארבע : מעמק חברון 
18'. (002532485 ) 

 .אגרות --רבנים 

 .מדריכים -- מוסר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.3 פניני תשע"ח 
י טוהר : תקציר שיחות חיזוק בעבודת השם... מתוך שיעורי מו"ר שליט"א... נכתב בשפה פנינ

מוציא לאור ] : [פשוטה וקלה... ובענינים הנוגעים למעשה, במיוחד בדורנו. ]פניני טהר[. ]ישראל
 ( 002470286לא ידוע[, תשע"ח. )

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

Cen.lib-Stacks 

 
 

  



 

A410.6 גינ.אב תשע"ז 
גינצבורג, זאב מחבר. אֹבא בגבורות : העצמה אישית בדרך התורה על פי משנתו של מרן הסבא 

 ( 002532316) .-[מקלם... וגדולי תלמידיו / זאב גינצבורג. חיפה : מכל מלמדי, ]תשע"ז

 .זיו, שמחה זיסל

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 ט.לק תשע"חוכ 
וכטפויגל, נתן מאיר מחבר. לקט רשימות : בענין עולמו של בן תורה, כולל אמרות והנהגות מגדולי 

קרית ספר : משפחת הכסטר,  .הדורות / ממרן המשגיח דלייקווד רבנו נתן מאיר וואכטפויגל
 ( 002532907תשע"ח. )

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 

 .ארחות חיים --תלמידי ישיבות 

 .תלמוד תורה

 .אנקדוטות -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A410.6 יפה.מפ תשע"ח 

-ליקט[ נתן שרון. בני] ; יפה, דב מחבר. מפניני מרן המשגיח / הגה"צ ר' דב בן ר' צבי יחזקאל יפה
 ( 002470278[. )2018ברק : נתן שרון, תשע"ח ]

 .ספרות עיונית --תנועת המוסר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A411.761 שני.של תשע"ח 
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. שלום בית / לקט מאגרותיו ושיחותיו של 

כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל מליובאוויטש, בנושא שלום בית : מעלתו וחשיבותו, עצות מועילות 
ר חב"ד : איגוד ופתרונות לחיים מאושרים ; נלקט ונערך על ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט. כפ

 ( 002532329[. )2018השלוחים, תשע"ח ]

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

 (שניאורסון )משפחה

 .מדריכים -- שלום בית

 .אגרות --חב"ד )חסידות( 

 .ספורי מעשיות --חב"ד )חסידות( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A419 לוי תשע"ח 
מסילת ישרים : כולל כל ענייני מוסר ויראת ה' / חברו... רבי משה חיים לוצטו, משה חיים מחבר. 

לוצאטו ; ונוסף עליו פירוש המילות וביאור הענינים, מקורות וציונים ממאמרי חז"ל ודברי 
ע"י אהרן  ...הראשונים, עם ליקוטים והשוואות מספרי החסידות ומבעלי המוסר... נלקט ונערך

אהרן לוי, תשע"ח  : תשע"ח )ירושלים([. ירושלים -.. ]מסלת ישרים לוי בן מוה"ר בנימין יוסף.
[2018( .]002532179 ) 

 .לוצטו, משה חיים

 מסלת ישרים ..לוצטו, משה חיים

 .ביוגרפיה -- (מקבלים )ק בקובוץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A421 אבר.דר תשע"ח 

דברים...  :הפשט והדרוש אברהם, נחום בן צבי דב מחבר. דרכי אבות : על פרקי אבות : ע"ד 
וליקוטים מספרים, מפי צדיקים... / מנאי... נחום אבראהאם. מהדורה חדשה עם הרבה הוספות.. 

 ( 002532847[. )2018ולי[ : נחום אבראהאם, תשע"ח ]-]ספרינג

 .באורים -- --מסכת( )אבות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 דוי.יד תשע"ח 

בפלפול, משא ומתן  ,ר. יד כהן : על התורה... : חידושים באגדהדויטש, דוד יהודה בן אליהו מחב
ירושלים : דוד יהודה דויטש,  .בדברי... הראשונים והאחרונים / מנאי דוד יהודה הכהן דויטש

 ( 002532190תשע"ח. )

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרשות --מועדים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 חנן.תו תשע"ח 

מחבר. תורת חסד : נפלאות מהפרשה והמועדים : מאמרים, חידושים ופנינים אילן בן שלום  ,חנן
בהר"ר שלום  (על התורה, ממדרשי חז"ל... הראשונים... האחרונים... / נערך... ]ע"י[ אליהו )אילן

 ( 002532478) .חנן. מהדורה רביעית מורחבת ומהודרת.. בני ברק : אליהו חנן, תשע"ח

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרשות -- דיםמוע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A451 קץ.הנח תשע"ח 
קץ, נחום דב מחבר. הנחם נפשי : ביאורים ומאמרים על דרך הפשט, הדרש והעיון על פרשיות 

 Far Rockaway : Nachum .התורה ומועדי השנה / ... נחום דוב באא"מ ר' משה מאיר קאץ

Katz, [ 2017תשע"ח( .]002532946 ) 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .הלכה --מועדים 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A451 שטר.שב תשע"ח 

שמואל אליעזר מחבר. שביבי אש : על התורה : שיעורי תורה והלכה / שנאמרו ע"י רבי  ,שטרן
 : שמואל אליעזר שטרן ; ]העורך[: רבי חיים משה כץ. במהדורה מחודשת ומורחבת.. בני ברק

 ( 002532182ש, תשע"ח. )מכון שביבי א
 ברקוביץ, גיננדל

 .דרשות הלכתיות --פרשת השבוע 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508 לדורותם תשע"ז 

 .היא שיחתי : מאסף מאמרים עיוניים וחידושי תורה בסוגיות הנלמדות בישיבות הקדושות

 .[2017]"ז ירושלים : מכון לדורותם, להפצת מעייני רבוה"ק דחסידי נדבורנה ירושלים, תשע

(002470300 ) 

 .מאמרים -- הלכה
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508 מפרות תשע"ד 
מפירות ירושלים : מעט מבכורי פירות עמל התורה שבישיבתנו. ]מפרות ירושלים[. ירושלים : 

 ( 002468980) -ישיבת לנתיבות ישראל, תשע"ג

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A508 תורת ציון תשנ"ה 
תורת ציון : קבוצת חדושי תורה המתחדשים בהררי קודש / ... ]ההדיר[ שמחה מנדלבוים. 

 ( 002468951. )1995תשנ"ה  ,LYNE :ירושלים 

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A508.8 תשע"ה (שחר)זכרון 
.. של זכרון עקיבא : מאמרים וחבורות שנכתבו ע"י בני החבורה : יוצא לאור לעילוי נשמתו.

הבה"ח עקיבא שחר, לקראת יום השלושים. תל ציון : ארגון בני הישיבות תל ציון : תלמוד תורה 
 ( 002470196'המסילה' : ישיבת 'קניני התורה'. תשע"ה. )

 עקיבא בן מאיר ,שחר

 .מאמרים -- הלכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ז (אלמ)אלמ 

מג'ער( / )ו של סבא קדישא כמו"ר סעדיה אלמגור אלמגור, אבינעם מחבר. פרקים ממסכת חיי
 ( 002470348אבינועם אלמגור. ]הוד השרון?[ : מפיק מרגליות, ]תשע"ז?[. )

 אלמגור, סעדיה בן סאלם

 .היסטוריה -- תימן --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A509.2 תשע"ח (שטי)מרן 

צילומים: שוקי לרר. ]בני  / ב שטיינמןמרן ראש הישיבה : מראות חייו של... רבי אהרן יהודה ליי
 ( 002468188ברק?[ : תפארת היצירה, ]תשע"ח[. )

 .אהרן יהודה ליב בן נח צבי ,שטינמן
 שטינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי

 .בני ברק --ישראל  -- ראשי ישיבות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A511 אבר.יש תשע"ח 
הלכתי בי"ד שרשיו של הרמב"ם... / -ילוסופי ומטאאברהם, מיכאל מחבר. ישלח שרשיו : עיון פ

מיכאל אברהם, גבריאל חזות, אריאל שמואל דוד, יצחק מאיר יעבץ. כפר חסידים : מיכאל 
 ( 002532764) .2018אברהם ; גבריאל חזות, אריאל שמואל דוד, יצחק מאיר יעבץ, תשע"ח 

 .באורים --משה בן מימון.. ספר המצוות. שרשים 

 .באורים --השגות על ספר המצוות לרמב"ם  ..ןמשה בן נחמ
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

A531 בלכ.מר תשע"ז 
בלכמן, צבי אריה מחבר. מראות צובאות : הערות וביאורים על הלכות תשובה להרמב"ם / ... 
מאיתי צבי ארי' בלאאמו"ר רבי מנחם מנדל בלכמן. ירושלם : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז 

[2017( .]002470393 ) 

 .באורים --משה בן מימון.. משנה תורה. הלכות תשובה 

 .שיחות ואמרים ,דרושים --ימים נוראים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562 אלנ.מפ תשע"ח 
אלנדאף, ישראל מאיר בן דוד מחבר. מפתח חידושי מהרי"ץ : ... בקצרה, ע"פ סדר הש"ע, חידושי 

אשר בהם פסק... באופן שונה מפסק השולחן ערוך,  הדינים העולים מספרי מוהר"ר יחיא צאלח...
והרמ"א ומרנא בעל המשנה ברורה, וכמו"כ... חידושי הדינים אשר לא נזכרו בדברי המשנה ברורה 

/ ליקטתי וסידרתי... ישראל מאיר בהרה"ג דוד אלנדאף. ]מפתח חדושי מהרי"ץ[. ב"ב : מכון 
 ( 002470350מאוצרות אבותינו, ]תשע"ח?[. )

 יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים קרו,

 .מפתחות --צאלח, יחיא בן יוסף 

 .הבדלים בפסיקה של עדות וקהלות --הלכה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 טוק.הל תשע"ח 

דינים ומנהגים  ,טוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריה מחבר. הליכות בין המצרים : פסקי הלכות
יחיאל מיכל באאמו"ר...  ... / קריעה ואבילות על ירושלים וביהמ"ק: בעניני תעניות, בין המצרים, 

צבי אריה טוקצינסקי ; נערך בהשתתפות... כולל אברכים להוראה "עץ חיים", נאות הפסגה, 
מכון י"ם התלמוד, שע"י ביהמ"ד היכל  :מודיעין עילית. מהדורה חדשה, מתוקנת.. מודיעין עילית 

 ( 002532475[. )2018הגרי"מ, תשע"ח ]

 .הלכה --בין המצרים 

 .מנהגים --בין המצרים 

 .הלכה --תעניות 

 .הלכה --אבלות על ירושלים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 סופ.תו תשע"ח 

יעקב שלום בן חיים מחבר. גליוני תורת חיים / מהסבא רבי יעקב שלום סופר, בעל התורת  ,סופר
מלחמת השם / מאביו, זקנינו רבי חיים סופר, חיים על השו"ע. דרשות תורת חסד : כמה דרושי 

 ( 002470269בעל המחנה חיים. ]ירושלים?[ : ארי' משה שיינבליט, ]תשע"ח?[. )
 שינבליט, חיים בן אריה משה

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

 .דרשות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562 שלו.אב תשע"ח 
בני שוהם : ... חידושים וביאורים... ובירורי הלכה... בעניני ימי בין שלומוביץ, ישעיה מחבר. א

קדושת ירושלים והכותל  ,המצרים ותענית ט' באב: שבעה עשר בתמוז, בין המצרים, ט' באב
במערבי]![, בנין בית המקדש, הקרבת קרבנות ועליה לרגל בזמן הזה, ט"ו באב / ... ישעיה 

 ( 002532465) .[2018]ען : ]המחבר[, תשע"ח שלאמאביץ. ]אבני שהם[. אנטווערפ

 .הלכה --בין המצרים 

 .הלכה --תשעה באב 

 .הלכה --אזור( )ירושלים 

 .הלכה --הכתל המערבי 

 .הלכה -- טו באב
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

A562.2 דרז.שב תשע"ח 

.. שמואל יצחק בן שמואל מחבר. שבות יצחק : בדיני אמירה לנכרי / מאת יצחק בלאאמו"ר. ,דרזי
 ( 002532187דרזי. ירושלים : יצחק דרזי, תשע"ח. )

 .הלכה -- גוי של שבת
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 רוט.כל תשע"ח 
כל כתבי המשכנות יעקב והבית אפרים : בענין אתו רבים ומבטלי מחיצות : תשובות המשכנות 

 ,[ן ב"ר מנחם מניש מרגליותלר' יעקב בן אהרן , מקרלין[ והבית אפרים ]לר' אפרים זלמ]יעקב 
כתבי יד מהמשכנות יעקב והבית אפרים, תשובת הגר"ח מוואלאזין להמשכנות יעקב, קונטרס 

 : מפתחות לדברי המשכנות יעקב והבית אפרים ; להעורך: שמחה יונה ראטשטיין. ליקוואוד

 ( 002470776. )2018שמחה יונה ראטשטיין, תשע"ח 

 .הלכה -- ערובין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.2 רמו.הל תשע"ח 

 ; מבשל... / הרב יוסף צבי רימון -שבת : זורע  -יוסף צבי בן דוד מחבר. הלכה ממקורה  ,רמון
עורך: הרב מתן גלידאי ; איורים: בנימין לאוקשטיין... ; איורים בתלת מימד: שמואל סויבלמן. 

 ( 002532482אלון שבות : סולמות ; ]ירושלים[ : מגיד, תשע"ח. )

 .מבואות --הלכה  -- שבת

 .מדריכים --הלכה  --אבות מלאכות 

 .תרשימים -- הלכה --אבות מלאכות 

 .חמר מאיר --הלכה  --אבות מלאכות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 אלש.יר תשע"ח 

 ,ירחם מחבר. ירח למועדים : שבועות... / מאת... ראש הישיבה... רבי ירוחם אלשין ,אלשין

ליקוואוד :  .[שבועות -]ב[בית מדרש גבוה ; עריכה: הרב משה גרוען. ]ירח למועדים שנאמרו... 
 ( 002472161[. )2018מערכת ירח למועדים, תשע"ח ]

 .הלכה -- ספירת העמר

 .ספירת העמר במחשבת ישראל

 .הלכה --שבועות 

 .שבועות במחשבת ישראל

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A562.3 שע"זבהל.יש ת 
קונטרס בהלכות ישיבת סוכה : מלוקט מדברי השו"ע והפוסקים : חלקו נאמר בחבורת 'הלכות 

ירושלים : ]מוציא לאור לא  .[וילך תשע"ז. ]בהלכות ישיבת סכה-שבת', ליל רביעי פרשת נצבים
 ( 002470398[. )2017ידוע[, תשע"ז ]

 .הלכה -- סכה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 סמט.לה תשע"ז 

יהודה טריטל מחבר. להבין מורכבות הלולבים בזמננו : על השאלות ההלכתיות שהתעוררו  ,סמט
מוציא ] : [בדורנו בעניין הלולבים וכלים מעשיים לבחירת לולב / יהודה טרייטל סאמעט. ]ישראל

 ( 002470394לאור לא ידוע[, ]תשע"ז[. )

 .מדריכים -- הלכה --לולבים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.3 פטק.גנ תש"ד 

 ,יהודה מחבר. גנת הביתן : אוצר ליקוטי פורים : מכיל עניני: תענית אסתר, מחצית השקל ,פטק
מקורי ופירושי הסליחות, מגילה בין כתבי הקודש, מקורי הברכות ודיני פורים, וענינים השייכים 

על מגילת אסתר,  לפורים... / נאסף ונסדר, מאתי יהודא הלוי פאטאק... ; ונלוה בסופו : שירה
 ( 002531862) .1944מהגאון ספרדי ר' משה הכהן מקורפו. לונדון : יהודא פאטאק, תש"ד 

 .שירה -- --אסתר  --תנ"ך. 

 .באורים -- -- (על הנסים )תפלה

 .באורים -- --סליחות 

 .מבואות -- --סליחות 

 .הלכה -- פורים

 .בחינות ושאלות --הלכה  --פורים 

 .שיחות ואמרים דרושים, --פורים 

 .זמירות ופיוטים --פורים 

 .תענית אסתר

 .הלכה -- מחצית השקל

 .דרשות --מחצית השקל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A562.4 זינ.דר תשע"ד 

ע"י יהודה מאיר  ... /זינגר יהודה מאיר מחבר. דרך חירות : ביאורים וחידושים במצות הסיבה 
 ( 002470473[. )2014ירושלים : משפחת זינגר, תשע"ד ] בן... ר' ראובן הכהן זינגר. ]דרך חרות[.

 .הלכה --הסבה 

 .הלכה -- ליל הסדר
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A563.3 בוש.צו תשע"ז 

 ...יוסף בן אפרים מחבר. צורתא דשמעתא : על יורה דעה, הלכות מקוואות : והוא חיבור ,קרו

ומשא  ,ושיטות הראשונים... והאחרונים סביב... שלחן ערוך... ובו יבוארו... יסודות ההלכה...
תמיר( בושרי. )ומתן... בשולי הגליון ובשם: הערות וביאורים יכונה / חובר ונערך... ]ע"י[ איתמר 

 ( 002532562צורתא דשמעתא[. אלעד : איתמר בושרי, תשע"ז. ) -]שלחן ערוך 

 .םבאורי --קרו, יוסף בן אפרים.. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות מקואות 

 .הלכה --מקואות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.5 וענ.מח תשע"ח 
וענונו, מאיר מחבר. מחיה מתים : הלכות שמחות : אוצר דינים ומנהגים בעניני אבלות... על פי... 

השולחן ערוך... ושאר גדולי הפוסקים... כולל מקורות, ציונים והערות וטעמים... : דיני צוואה, 
וסס, יציאת הנפש, קריעה, שפיכת המים בשכונת המת, אנינות / חברתיו וידוי לחולה מסוכן, ג

 ( 002532309[. )2017וערכתיו... מאיר וענונו... ירושלים : מאיר וענונו, תשע"ח ]

 .הלכה -- --ודוי )תפלה( 

 .הלכה -- (אבלות )יהדות

 .הלכה --צואות 

 .הלכה --חולים סופניים 

 .הלכה -- מות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.6 וינ.מי תשע"ו 
וינגרטן, ישראל מנחם מחבר. מילה שלמה : שלמות המקורות, הנוסחאות והטעמים בהלכות 

[. 2015תשע"ו ] ,ומנהגי המילה / ישראל מנחם וינגרטן. מודיעין עילית : ישראל מנחם וינגרטן
(002532840 ) 

 .הלכה --ברית מילה 

 .מנהגים --ברית מילה 

 .באורים -- ברכותתפלות ו --ברית מילה 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A563.7 גוט.תכ תשע"ח 

-יוסף בן אפרים מחבר. תכלית חכמה : והוא ביאור על שולחן ערוך יורה דעה סימנים קעח ,קרו
בהלכות חוקות הגויים, מכשף ומעונן, כתובת קעקע וקריחה, ציור ועשיית צורות...  -קפ, קמא 

רי האחרונים... עד אחרוני זמנינו, והוא הנקרא 'תכלית ומקובץ בו הדינים... המפוזרים בספ
קראתיו... ותחת  'חכמה'... צרפתי בצידו כמה הוספות... נחוצות מאוד ובשם 'ביאורי הלכה

חיברתיו... אהרן זאב  / ...ה'תכלית חכמה' כתבתי 'ציון הלכה'... מקורות הדינים... גם טעמים
 ( 002470341תשע"ח. ) ,לים : אהן זאב גוטסמןתכלית חכמה[. ירוש -גוטסמן. ]שלחן ערוך 

 .הלכה --חקות הגויים 

 .הלכה --כשוף 

 .הלכה -- קעקוע

 .הלכה --אלילים וצלמים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 



 

A564 בית צדיק תשע"א 

ר' יוסף צבי ב"ר ישראל ]קובץ בית צדיקים : יו"ל לרגל שמחת נישואי בת... אדמו"ר שליט"א 
שלישי פר' תרומה ד' אדר א' תשע"א. ]קבץ בית צדיקים[. ירושלים : מערכת  משה דושינסקי[, יום

 ( 002470469בית יוסף להבה, תשע"א. )

 בנציון בן משה יהושע ,הלברשטם
 הלברשטם, חיים, מצנז

 1762-1839 ,סופר, משה בן שמואל

 .הלכה --נשואין 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 חלו.תו תשע"ח 

נערך... ע"י יעקב בלאמו"ר  / תורת חיים : על עניני נשואין ושבע ברכותחלופסקי, יעקב מחבר. 
יצחק נתן חלופסקי, ממשנתו של... רבי חיים קניבסקי ; עם הוראות והנהגות ומכתבים, ממרנן 

 ( 002532467) .החזו"א והקה"י. בני ברק : יעקב חלופסקי, תשע"ח

 .מנהגים --קרליץ, אברהם ישעיהו 

 .אגרות -- הוקרליץ, אברהם ישעי
 קניבסקי, יעקב ישראל.. אגרות

 .הלכה --נשואין 

 .מדריכים -- הלכה --נשואין 

 .הלכה --שבע ברכות 

 .מדריכים --הלכה  --שבע ברכות 

 .מנהגי נשואין יהודיים

 .אגרות --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A564 יצח.אב תשע"ח 
: ... והוא ביאור לדברי... השו"ע והגהות קרו, יוסף בן אפרים מחבר. אבני אליהו : אבן העזר 

הרמ"א, עם מקורות... מהגמ' והראשונים, כולל חידושי דינים שהובאו באחרונים... / מאת אליהו 
אבני אליהו[. ירושלים : מכון בית דוד ורפאל, תשע"ח  -בן אאמו"ר יהודה יצחקוב... ]שלחן ערוך 

[2018]-( .002532161 ) 

 .באורים --שלחן ערוך אבן העזר. הלכות פריה ורביה קרו, יוסף בן אפרים.. 

 .הלכה -- רביה של אדם

 .הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A566 לנג.חד תשע"ז 

מחבר. חידוש הסנהדרין, בית המקדש והקורבנות בהגות הציונית  -1977יואל יהודה,  ,לנגה
ת: יואל יהודה לנגה. ]חדוש הסנהדרין, בית הדתית מראשיתה ועד ימי הקמת המדינה / מא

 .2017המקדש והקרבנות בהגות הציונית הדתית מראשיתה ועד ימי הקמת המדינה[. תשע"ז 

(002532424 ) 

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

 .חדוש --סנהדרין 

 .במחשבת ישראל --בית המקדש 

 .ן הזהקרבנות )יהדות( בזמ

 .עמדות --רבנים 

 .עמדות -- ציונים דתיים
 ספרייה :

Judaica 

 

 

A572 גנוז.ות תשע"ה 
גנוזות ותשובות מחכמי תימן : ... אסופת גנזים ותשובות, חידושי דינים והגהות בהלכה, במסורת 

מכתבי רבותינו חכמי תימן... ; וסביבן ביאורים והערות, ציונים ומקורות... בשם אמרי  / ובמנהג
תשע"ח. -תשע"ה ,נוסח תימן -נסדר ונערך... ]ע"י[ אלישע חן. בני ברק : שגיב מחפוד  -ים חכמ

(002470343 ) 

 .כתבי יד --תימן  --ספרות רבנית 

 .תימן -- יהדות

 .תימן --מנהגים 

 .שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 יוד.בי תשע"ח 
חלקים / חיברו... הרב אברהם אהרן יודלביץ, אברהם אהרן מחבר. שו"ת בית אב : חמשה 

יודעלאוויץ, אב"ד קאפוליא... ובסוף ימיו... אב"ד... בנו יארק ; מהדיר של התשובות החדשות: 
מוסדות אהבת תורה,  :ירושלים -הרב משה צבי בערגער. ]בית אב[. יו"ל בפעם שנית.. ניו יארק

 ( 002532860תשע"ח. )
 יודלביץ, אברהם אהרן

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A572 לנד.מע תשע"ח 
לנדסופר, יונה בן אליהו מחבר. שאלות ותשובות מעיל צדקה / ... רבינו יונה לאנדסופר ; יוצא 

לאור מחדש... באותיות ]מרובעות[... ובהגה מדוייקת, בתוספת מראי מקומות, הערות וציונים, 
דות המחבר, ]ע"י[ נח גדליה קזצ'קוב. ]מעיל צדקה[. בעריכה מחודשת.. ירושלים : מפתחות... ותול

 ( 002532307זכרון אהרן, תשע"ח. )

 .יונה בן אליהו ,לנדסופר

 .צואה --לנדסופר, יונה בן אליהו 

 .1600-1800 -- שאלות ותשובות

 .ביוגרפיה --פרג  --צ'כיה  --רבנים 

 (מוסר)צואות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 פומ.מכ תשע"ח 

מנחם מנדל מחבר. מכתלי בית הדין : פסקי דין מעשיים ותשובות מבוררות בעומקה של  ,פומרנץ
הלכה שבדיני ממונות / משולחנו של... רבי מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית ההוראה לדיני ממונות 

 ( 002532471) -[2018באר ישראל' וריש מתיבתא 'עוז והדר'. בית שמש : באר ישראל, תשע"ח ]'

 -1948 --שאלות ותשובות 

 (הלכה )מתחום חשן משפט
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 קאפ.טל תשע"ז 

מחבר. שאלות ותשובות טל יוסף / תשובות שהשיב הרב יוסף  1917-2000יוסף בן דוד,  ,קאפח
יר תש"ס ; בצירוף הערות ומפתחות, מאת הרב הראל דב-קאפח לרב שמואל טל בשנים תשמ"ו

בנימין[ : ישיבת תורת החיים ; קריית אונו : מכון מש"ה, תשע"ז -ואלאור כהן. ]טל יוסף[. ]יד
[2017]. (002455777 ) 

 -1948 --שאלות ותשובות 

 .חבורים פופולריים --שאלות ותשובות 

 .חכמי המזרח --שאלות ותשובות 
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A572 שור.עש תשע"ח 

ר. שאלות ותשובות עשה משה : כולל חקרי הלכות וביאורי סוגיות : משה עזריאל מחב ,שורץ
אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר / אשר ערכתי וחברתי... משה עזריאל הכהן שווארטץ. ]עשה 

 ( 002533099תשע"ח. ) ,Brooklyn : Moshe Schwartz .[משה

 -1948 -- שאלות ותשובות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A572 "חתאו.גו תשע 

אריה יהודה ליב בן יוסף מחבר. גור אריה יהודא : שאלות ותשובות... / ... אריה יהודא  ,תאומים
מרובעות[... ]ליב תאומים... ]ב[ק"ק בראד... בן... מוהר"ר יוסף... ; יוצא לאור מחדש... באותיות 

מהעורך... ובהגה מדוייקת, בתוספת מראי מקומות, הערות וציונים, מפתחות... ותולדות המחבר, 
גדלי' אהרן רבינוביץ באאמו"ר הרה"ק ממונסטרישצה. ]גור אריה יהודה[. בעריכה מחודשת.. 

 ( 002532299ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ח. )

 אריה יהודה ליב בן יוסף ,תאומים
 הספדים --תאומים, אריה יהודה ליב בן יוסף 

 .1800-1948 --שאלות ותשובות 

 .ביוגרפיה -- רודיב --אוקראינה  --רבנים 

 .הספדים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 הרש.בכ תשע"ח 
הרש, אברהם חיים מחבר. ביכורי אברהם : ביאורים וחידושים, הערות והארות בסוגיות הש"ס 

והפוסקים / נערך... ע"י אברהם חיים באאמו"ר מנחם מנדל הרש. ]בכורי אברהם[. בני ברק : 
 ( 002469535)]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ח. 

 .חדושים ופלפולים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584 לוי.נט תשע"ח 

 ... ; ...ראובן בן דוד מחבר. נטע רענן : כולל ד' שערים... בירורי שמעתתא : ביאורי סוגיות ,לוי
טהרה שלימה : בדין חציצת אויר בטבילה ונטילה ; ... ניב שפתים : בירור ענינים בגדרי שויא 

דאיסורא ; ... תורת חיים : תשובות מרן הגר"ח קנייבסקי ע"ס אהבת חסד  אנפשיה חתיכה
ראובן לוי[, ] :ובענינים שונים / ראובן בלאאמו"ר הגר"ד לוי. מהדורת בערקאוויטש.. בית שמש 

 ( 002468624תשע"ח. )
 הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב.. אהבת חסד

 .חדושי סוגיות

 .הלכה --מקואות 

 .הלכה --טוען ונטען 

 גיננדל ,ברקוביץ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A584 סופ.סו תשע"ח 
סופרי המלך : חידושי תורה... דברי אגדה... הליכות ומנהגים, עיונים ובירורים / ממרן החתם 

סופר ויו"ח הנלוים אליו ; מאוצרו של נכדו... מו"ה אברהם שישא הלוי ; לוקט וחובר בתוספת 
ראקאוו... לונדון : הרב יוסף שישא סג"ל ואחותו מרת לאנדא,  מרובה... על ידי יו"ט ליפמאן

 ( 002470306תשע"ח. )
 1762-1839סופר, משה בן שמואל, 

 .הספדים -- 1762-1839סופר, משה בן שמואל, 

 .מנהגים -- 1762-1839סופר, משה בן שמואל, 

 שמואל בן יוסף ,שטין

 .אדלר, נתן בן יעקב שמעון

 .ין בן משהסופר, אברהם שמואל בנימ

 .סופר, שמעון בן משה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.01 שטי.עק תשע"ח 
שטין, יעקב חיים מחבר. עקבי חיים : על סדר זרעים : ביאורים ובירורים במשניות במסכתות: 

ביכורים / חובר... מאת יעקב  ,פאה, דמאי, כלאים, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה
 ( 002472166. )2018מכון מפרשי הש"ס, תשע"ח  : Lakewood .רן שטייןחיים בלאאמו"ר... אה

 ברקוביץ, גיננדל

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.021 בור.שב תשע"ח 

מאמרים ועובדות  ,בורנשטין, שמואל יעקב מחבר. קובץ זיכרון שבות יעקב : ובו אסיפת שיעורים
ינו... שמואל יעקב בורנשטיין ; וכן חידו"ת מרבותינו ומתלמידיו... ]קבץ זכרון בעניני שב"ק / מרב

 ( 002532762[. )2018ברק[ : כולל שע"י הישה"ק "קרית מלך", תשע"ח ]-שבות יעקב[. ]בני
 בורנשטין, שמואל יעקב

 מנהגים --בורנשטין, שמואל יעקב 
 אנקדוטות --בורנשטין, שמואל יעקב 

 .באורים -- -- כת שבתמס --תלמוד בבלי. 

 .הלכה --שבת 

 .דרושים, שיחות ואמרים --שבת 

 .דרשות --שבת 

 .מנהגים --שבת 

 .אנקדוטות --רבנים 
 ספרייה :

Beit Hamidrash 

 

 

  



 

A584.021 רוב.תפ תשע"ח 

תפארת אברהם : חידושים וביאורים בעומק הסוגיות... הראשונים  .רובין, אברהם בן משה מחבר
 .אשר חדשתי וביארתי... נערך... מאתי אברהם רובין בן... ר' משה / תוהאחרונים על מסכת שב

Staten Island : A. Rubin, [ 2018תשע"ח( .]002533088 ) 
 רובין, רפאל מנחם מאיר בן משה

 .באורים -- --מסכת שבת  -- .תלמוד בבלי

 .ביוגרפיה -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.031 הרש.נת תשע"ח 
מאיר בן צבי מחבר. נתיב מאיר : שיעורים וביאורים שנאמרו בישיבה על מסכת הרשקוביץ, 

העורך[: ישראל ] ; יבמות / ... מאיר ב"ר צבי הערשקאוויץ, ראש ישיבת בית בנימין סטעמפארד
 ( 002532863מכון מערכת שיעורים, תשע"ח. ) : Jackson .ראטשטיין

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.032 קבץ.נה תשנ"ה 

בהיכל... דישיבת  ...קובץ נהורא דבי מדרשא : חידושי תורה על סדר מסכת כתובות, שנתחדשו
מאת... ראשי הישיבות  ,קול תורה / ע"י בני חבורה... ; ובראשו: חידושי תורה על המסכת

העורכים[: יצחק פלאטו וישראל מ. ] ; ...וולאז'ין, טעלז, גרודנא, קמניץ, קלעצק, מיר וקול תורה
ישראל מנחם וינגרטן[, תשנ"ה. ] : ]מנחם[ וינגרטן. ]קבץ נהורא דבי מדרשא[. ירושלים

(002532837 ) 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.036 תור.מש תשע"ה 
ג' בישיבתנו על מסכת גיטין. ]קבץ חדושי  קובץ חדו"ת תורת משה / חבורות שנכתבו ע"י בני שיעור

 ( 002470395תורה תורת משה[. ירושלים : ישיבת תורת משה, תשע"ה. )
 חנכה, חגי

 .באורים -- תלמוד בבלי. מסכת גטין
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.041 כנס.קב תשע"ח 

עורך ראשי:  / ...בבא קמא : ... : ובו ס"ד מפרשים, ראשונים ואחרונים -קובץ מפרשים הכולל 
הרב יוסף הורביץ ; עורך אחראי: הרב יערב בושריאן... הרב אלישע מרקוביץ. ]קבץ מפרשים 

 ( 002532337) .-בבא קמא[. ירושלים : מכון כנסת ירושלים, תשע"ח -הכולל 

 .באורים -- --מסכת בבא קמא  --תלמוד בבלי. 

 .מראי מקומות -- --מסכת בבא קמא  --תלמוד בבלי. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 



A584.042 וינ.שע תשע"ד 

העורך: ישראל מנחם ] ; 'שערי חיים : מערכות על פרק המפקיד / מאת חו"ר כולל 'שערי חיים
 ( 002532836) .[וינגרטן[. מודיעין עילית : ]ישראל מנחם וינגרטן[, ]תשע"ד

 .באורים -- -- (פרק ג )המפקיד --מסכת בבא מציעא.  --תלמוד בבלי. 

 .באורים -- -- סדור --לות. תפ
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 גול.עב תשע"ח 
גולדברג, אהרן דוד בן יצחק מחבר. עבודת דוד : הערות, ביאורים ופירושים על מסכת בבא בתרא 

בבא בתרא[. ויקליף : ישיבת  - / ... על ידי אהרן דוד בלאאמו"ר... יצחק הלוי גולדברג. ]עבודת דוד
 ( 002533092. )טלז, תשע"ח

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.043 קרל.מא תשע"ח 
קרלבך, אליעזר יהודה מחבר. מאורי הרמב"ם : למסכת בבא בתרא : והוא פירוש לש"ס במשנתו 

וסחאות בגמ', שינויי נ ...של... רבינו משה בן מימון : ובו פירושים, ביאורים, חידושים, הערות
מורה הנבוכים, תשובותיו...  ,מתוך דבריו בחיבורו... משנה תורה, בפירוש המשנה, ספר המצוות

וכתבי רבי אברהם בנו ועוד / ערכתי... אליעזר יהודה קרליבך בן... רבי בנימין. מודיעין עילית : 
 ( 002532233אליעזר יהודה קרליבך, תשע"ח. )

 .משה בן מימון

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A584.0491 לבו.דר תשע"ח 
לבוביץ, מרדכי אליעזר מחבר. דרכי עזרי : אסופת עיונים, ביאורים וחידושים השייכים לסוגיות 

הש"ס במסכת הוריות / ... מאת מרדכי אליעזר בלאאמו"ר ר' אפרים ישראל דוד לעבאוויטש. 
 ( 002532899'. )18אליעזר לעבאוויטש, תשע"ח  לייקוואוד : מרדכי

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

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A642 תשע"ח 

תשע"ח.. ירושלים.. ספר יצירה : עם פירוש יוצר המאורות : ונתחלק... המאור הקטן  ..ספר יצירה
האר"י  ...ראשונים, והוא פירוש קל וקצר למתחילים... ; המאור הגדול : ע"פ נוסח: ע"פ נוסח... ה

ואחריו הגר"א... והוא פירוש רחב ובדרך פרדס... נוסף בו פירוש מטה אור : והוא פירוש עמוק... 
על המשנה ראשונה ; ונלוה אליו שער הצירוף, פירוש לשיר הכבוד, ביאורי מילים קשות מספר 

אחת כוללת לספר יצירה, פירוש לספר יצירה מגאוני קדמאי ובתראי... מהדורה  יצירה, פתיחה
שניה עם הוספות ותיקונים.. ]ירושלים[ : באר אליהו, ח'מול ע'לינו ש'מע ת'חנונינו ]תשע"ח[. 

 ספרייה :( 002532315)

Cen.lib-Stacks 

 

 



A652.3 הלו.יד תשע"ו 
אורים וחידושים, הערות והארות על ספר הלוי, אליהו בן רחמים יחזקאל מחבר. ידי אליהו : בי

אליהו  : תיקוני הזוהר בניהו / למו"ר... ח"ר יוסף חיים, וממה שחנני ה'... אליהו הלוי. בני ברק
 ( 002470681[. )2016הלוי, תשע"ו ]

 הלוי, יוסף חיים בן אליהו

 .באורים -- --תקוני הזהר 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A670.92 בהיכלא תשע"ז 
דבית יוסף צבי : יוצא לרגל שמחת בית... רבינו, בנישואי נכדתו, בת לבנו... ראש  בהיכלא

צבי ראובן דוידוביץ,  :ישיבתינו, עב"ג... הרב אלעזר ארנסטר, י"ד סיון תשע"ז / חברי המערכת
ישיבת דושינסקי[, תשע"ז ] : [ישראל משה ווייס, משה דוד דוידוביץ, חיים גאלדשטיין. ]ירושלים

[2017.] (002470775 ) 
 ארנסטר, אלעזר

 .יוסף צבי ,דושינסקי
 דושינסקי, ישראל משה

 .הגר, ישראל בן ברוך
 הגר, חיים מאיר בן ישראל, מויז'ניץ

 .ביוגרפיה -- (ויז'ניץ )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A671.2 הלב.דב תשע"ח 

פעלת... הרב... חיים  ... / ...הלברשטם, חיים, מצנז מחבר. דברי חיים : ... פנינים... בהלכה ופלפול
האלברשטאם, האב בית דין... צאנז... ; ... בתוספת פסוק ונקוד, פתיחת ראשי תיבות, חלוקת 

קטעים, כותרות באור, מראי מקומות, הערות וציונים והשוואות להרחבת ופרוט המקורות... על 
משה יהודה קרול ; עורך עורך ראשי: הרב  ; ידי ראש המערכת: ... מוהר"ר ישראל מנחם אלתר

אחרים[ ; חברי המערכת:  8-רבי יחיאל בוים ]ו ... :אחראי: הרב טוביה פריינד ; חברי ועדת היגוי
במהדורה חדשה מפארת... ומתקנת.. בני ברק : פאר  .[אחרים 30-הרב חנוך מאיר בינקה ]ו

 ( 002532469מקדושים, תשע"ח. )
 הלברשטם, חיים, מצנז

 .מפתחות --נז.. דברי חיים הלברשטם, חיים, מצ

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

 .דרשות --מועדים 

 .ספרות עיונית --צנז )חסידות( 

 .ערכים לפי אלף בית --ספרות עיונית  --צנז )חסידות( 

 .ביוגרפיה -- (צנז )חסידות

 .ספרות עיונית -- 1815-1915 --חסידות 

 .ערכים לפי אלף בית --רות עיונית ספ -- 1815-1915 --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A671.3 ביד.שי תשע"ח 

דוד צבי שלמה נפתלי בן אלתר אלעזר מנחם מחבר. השיחות לדופקי בתשובה מתוך  ,בידרמן
 'שמחה : על סדר הפרשיות : שיחות קודש ואמרות... לעודד הנפשות ולהלהיב הלבבות לעבודת ה

 .-[2017... בבית מדרשנו. ברוקלין : חסידי לעלוב תשע"ח ]בשמחה... / מכ"ק אדמו"ר

(002470634 ) 

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

 .ספרות עיונית -- (ללוב )חסידות

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 היום תשע"ח 

המבואר : והוא לוח "היום  : - - - בר. היום יוםשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מח
מליובאוויטש ; עם ביאור רחב, מקורות  ,יום"... / מאת... אדמו"ר מנחם מענדל... שניאורסאהן

מכון הספר תפארת רפאל". הוצאה שני' ומתוקנת, "וציונים, נערך ע"י... ר' שמואל רסקין, בחסות 
 ( 002532550. )2018: אוצר ההחסידים, תשע"ח ברוקלין  ..בתוספת היום יום המבואר חלק ב

 (חב"ד )חסידות

 .מנהגים --חסידות( )חב"ד 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 ((לק)כץ1שנ) תשע"ח 
תניא, במשנתו של אדמו"ר  -שניאור זלמן בן ברוך, מלדי מחבר. נהרות איתן : לקוטי אמרים 

-קודש, סיפורי חסידים... / מאת הרב יוסף ]השביעי[ מליובאוויטש : עיונים, הארות והערות, פניני
. -[2018תשע"ח )רחובות([. רחובות : יוסף יצחק כ"ץ, תשע"ח ] -יצחק כ"ץ. ]לקוטי אמרים 

(002532795 ) 

 'מליובויץ ,שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 

 .אנקדוטות --חב"ד )חסידות( 

 .ספורי מעשיות --חב"ד )חסידות( 

 .אנקדוטות --חסידים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A672 (תו תשע"ח7שנ) 

ספר המאמרים : פרשיות  - שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. תורת מנחם
ויטש. ברוקלין : שניאורסאהן, מליובאו ...יג תמוז / מאת... אדמו"ר מנחם מענדל-ומועדים : יב

 ( 002532554. )2018אוצר החסידים, תשע"ח 

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A672 (חי תשע"ז7שני) 

אלול  -קונטרס לימוד  : שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק, מליובויץ' מחבר. חיים של חסידות
אמר ד"ה והיה ביום ההוא תשכ"ח / ]ר' מנחם מנדל בן לוי יצחק שניאורסון, תשע"ז : מ

 ( 002470399מליובויץ'[. ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשע"ז. )

 .ספרות עיונית --חב"ד )חסידות( 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

A673 נחמ.ל"מ תשע"ח 

מיר,  : מחבר. לקוטי מוהר"ן / ... רבי נחמן... בהרב... שמחה... ירושלים נחמן בן שמחה, מברסלב
 ( 002463895תשע"ח. )

 נחמן בן שמחה, מברסלב

 .ספרות עיונית --ברסלב )חסידות( 

 .ספרות עיונית -- 1815- --חסידות 

 .ביוגרפיה -- (ברסלב )חסידות
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A789.7 נוד.גע תש"ז 
סאטירישע -. געלעכטער דורך טרערן : זאמלונג פון הומאריסטיש1905-1967נודלמן, משה, 

איירעס : -נודעלמאן. בוענאס .שאפונגען פונעם נאכמלחמהדיקן לעבן פון פוילישע יידן / מ
 ( 002532575) .1947פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, -צענטראל

 .פולין --תיאטרון, יידיש 

 .הומור יידי
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A797.2 תשע"ז (אשר)ספו 

-בלהה מס :מחבר. סיפורי הבימה של מישא אשרוב / עורכת ראשית 1924-2003אשרוב, מישה, 
אשרוב בע"מ,  .אשרוב. ]ספורי הבימה של מישא אשרוב[. ]תל אביב[ : ייזום וניהול פרויקטים ע

2017( .002471087 ) 
 1924-2003אשרוב, מישה, 

 (ןתיאטרו)הבימה 

 .ביוגרפיה --ישראל  --שחקנים 

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

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A823 אדל.מש תשע"ח 
אדלר, נתן בן יעקב שמעון מחבר. משנת רבי נתן : חידושים וביאורים על משניות סדר זרעים וסדר 

. רבי צבי בנימין אויערבך, אב"ד מועד / להגהותיו וציוניו של... רבנו נתן הכהן אדלר ; מאת..
ע"י הרב אלינר פלדמן.  ,דק"ק האלבערשטאדט... ; בתוספת מראי מקומות, הערות ותיקונים

 ( 002532620) .במהדורה חדשה.. ירושלים : מכון שמרי משמרת הקדש, תשע"ח

 .אוירבך, צבי בנימין בן אברהם

 .באורים -- -- סדר זרעים --משנה. 

 .באורים -- -- סדר מועד --משנה. 

 .ביוגרפיה -- הלברשטט --גרמניה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A851 אור.יע תשע"ח 
תלמוד ירושלמי.. מסכת דמאי.. תשע"ח.. ירושלים.. מסכת דמאי מן תלמוד ירושלמי : עם פירוש 

 ספרייה :( 002532174. )2018אור יעקב. מהדורה רביעית.. ירושלים : מכון דרכי שמחה, תשע"ח 

Cen.lib-Stacks 

 

 

A851 נזיקין גליק תשע"ה 
תלמוד ירושלמי.. סדר נזיקין.. תשע"ה. ברוקלין.. תלמוד ירושלמי : סדר נזיקין : עים פיסוק 

 .[2015]והגהות ופירוש קצר / נסדר... ]ע"י[ יהושע גליק. ]ברוקלין[ : ]יהושע גליק[, תשע"ה 

 ספרייה :( 002468550)

Cen.lib-Stacks 

 

 

A853 שע"זויצ.לח ת 

ישי ויצמן. מעלות  / ויצמן, ישי בן יהושע טוביה מחבר. לחזות בנעם : אורו של התלמוד הירושלמי
 ( 002471490: זהב הארץ, ישיבת מעלות, תשע"ז. )

 .מבואות -- -- תלמוד בבלי
 היסטוריה -- --תלמוד ירושלמי 

 .באורים -- -- תלמוד ירושלמי

 .מחשבת ישראל
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 

A883 מדרש חדש תשע"ח 

ומפוסק, מוגה ע"פ כתבי  ...מדרש חדש.. תשע"ח.. ירושלים.. מדרש חדש : על התורה : ... מנוקד
יד והדגשות הפסוקים לפי סדר המקראות, בתוספת הערות והגהות וציונים ומראי מקומות לשאר 

... פשר דבר : לדון לפרש... הדבר הקשה : ספרי חז"ל, ותורה אור השלם... ; ועוד הוספתי... ביאור
קושיות / עקיבא משה בלאאמו"ר... יצחק אייזיק  ...ולברר ענינים הנזכרים במדרש זה, ליישב
אחרים[. במהדורה מפוארת.. ירושלים : זכרון  4-ו]סילבר ; העורכים... ר' חיים יצחק פרוש 

 ספרייה :( 002532303אהרן, תשע"ח. )

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

A937 שרי.פא תרצ"ג 

 ,לייבוש לעהרער. ווילנע : קלעצקין -אר פסיכאלאגיע און פעדאגאגיק / רעדאקטירט שריפטן פ

1933-1940. (002533269 ) 

 .פסיכולוגיה חנוכית

 .היסטוריה -- חנוך --יהודים 

 .פסיכולוגיה -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

A952.93 ציק.חז תשע"ח 
כמת התכונה, פירוש להלכות קידוש החודש, ציקוני, איתן בן יצחק מחבר. חזון שמים : מבוא לח

נכתב... ע"י איתן בן...  / יט, כולל יותר ממאה שרטוטים וציורים חדשים-להרמב"ם: פרקים יא
 ( 002532314תשע"ח. ) ,הר"ר יצחק צקוני... מהדורה חמישית.. נתיבות : איתן צקוני

 .באורים -- משה בן מימון.. משנה תורה. הלכות קדוש החדש

 .נומיה יהודיתאסטרו
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

A979.2 זוס)דוב( תרצ"ט 
.. ביניאמינ זוסקינ / יחזקאל דאברושין. מאסקווע : דער עמעס, 1883-1952דוברושין, יחזקאל, 

1939( .002533431 ) 

 1899-1952 ,זוסקין, בנימין

 .ביוגרפיה --בריה"מ  --שחקנים יהודיים 

 בריה"מ -- תיאטרון יידיש
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C2 יוס.אר תשע"ח-בר 

. 2018תשע"ח  ,יוסף, יוסף מחבר. ארבעה מחזות חדשים / יוסף בר יוסף. ירושלים : כרמל-בר
 ספרייה :( 002471080)

Literature 

 

 

C2 ברנ.וב תשע"ח 
מחבר. ובחדרים האחרים כל הבנים ישנים / שלי ברנר. ]תל אביב[ : אש קטנה  -1962ברנר, שלי, 

 ספרייה :( 002532068. )2018, 77

Literature 

 

 

  



 

C2 ציו.מב תשע"ח-בת 
ציון, ש מחבר. מבצע שפיפון : זכרונות מהעיר העתיקה בירושלים במלחמת העצמאות / בת -בת

 ( 002471618) 2018ציון ש. ירושלים : ספריית בית אל, תשע"ח 
 ספרת --מן ההר, שלמה 

 .ספרת --ירושלים  --ישראל  --מלחמת הקוממיות 

 .ספרת --קה )ירושלים : שכונה( העיר העתי

 .ספרת -- , מצור1948 --היסטוריה  --ירושלים 

 .ספרת -- היסטוריה --הרבע היהודי )ירושלים : שכונה( 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 גרן.חו תשע"ח 
גרן, יצחק מחבר. חופי אלכסנדריה : רומן / יצחק גורמזאנו גורן ; אחרית דבר על הטרילוגיה 

שחר גורמזאנו גורפינקל. ]בני ברק[ : -"חופי ולנסיה" מאת רמי קמחי ; עריכה: בת האלכסנדרונית
 ( 002531982. )2018הקיבוץ המאוחד, תשע"ח 

 .ספרת -- מצרים --יהודים 

 .ספרת -- (אלכסנדריה )מצרים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 דור.הם תשע"ח 

 : וד: עדי צביאלי וכנרת עזריאל. חיפהדורי, נצה מחבר. הם שהם אנחנו / ניצה דורי ; עריכה וניק

 ספרייה :( 002471000. )2018שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך, תשע"ח 

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 זרק.ומ תשע"ח 

, תשע"ח 77ומסתבך לה בדרך לשמים / עמית זרקא. ]תל אביב[ : ספרי עתון  .זרקא, עמית מחבר
 ספרייה :( 002471626) .2018

Literature 

 

 

C2 ב תשע"חלנד.ל 

 ,לנדסמן, קרן מחבר. לב המעגל / קרן לנדסמן ; עורכת הספר: נועה מנהיים. חבל מודיעין : כנרת

 ( 002469557. )2018ביתן, תשע"ח -זמורה

 .ספרת --על טבעי 

 .ספרת -- 21-המאה ה --הוי ומנהגים  --תל אביב 

 .ספרת -- ישראלים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 סגל.מו תשע"ח 
מחבר. מוזיקת חתולים / רון סגל ; עורכת הספר: מוריה דיין קודיש. ]מוסיקת סגל, רון 
המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית  -חבל מודיעין : דביר ; ]באר שבע[ : הקשרים  .[חתולים

 ספרייה :( 002471007[. )2018והישראל ; ]בני ברק[ : הקיבוץ המאוחד, ]תשע"ח 

Literature 



 

 

C2 ספו.מן תשע"ח 

אנתולוגיה של סיפורים קצרים / עורכת: מיכל טרן. ]ספורים מן המטבח[.  : ם מן המטבחסיפורי
 ( 002471002. )2018תשע"ח  ,תל אביב : כתב

 .ספרת -- מזון
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 פלק.קצ תשע"ח 

מחבר. קצב של מלים : מבחר שירים מאז ומעכשיו / מנחם מ' פאלק.  1951 ,.פלק, מנחם מ
 ספרייה :( 002471632. )2018תשע"ח  ,ירושלים : עקד

Literature 

 

 

C2 פרץ.עי תשע"ח 

-דורי פרנס. מושב בן :פרץ, יצחק ליב מחבר. עיר המתים : סיפורים / יצחק לייבוש פרץ ; מיידיש
 ( 002470185[. )2018שמן : מודן, ]

 .תרגומים לעברית -- ספורים קצרים, יידיש

 .ספרת -- העירה היהודית
 ספרייה :

Literature 

 

 

C2 צ'רנ.גב תשע"ז 

 ; צ'רניאק, אריק מחבר. גיבור / אריק צ'רניאק ; עורכת הספר: נטע גורביץ. ]גבור[. ראשון לציון

 ( 002471911. תל אביב : לוקוס, )2017ידיעות אחרונות : ספרי חמד 

 .ספרת --ישראל  -- טיסי קרב

 .ספרת --ישראלי -הסכסוך הערבי

 .ספרת -- 21-המאה ה -- פוליטיקה וממשל --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 קני.וה תשע"ח 
חיים. מהדורה -דגן קניאל, אסתר מחבר. והארץ תדשא / אסתר דגן קניאל ; עריכה: יאיר בן

 ספרייה :( 002470386. )2018ראשונה.. רמת גן : חדרים, 

Cen.lib-Stacks 

 

 

C2 שלו.צפ תשע"ח 
ים: עפרה שלו ; צילומים: אפרת שלו, עפרה )כותבת שירים( מחבר. צפרנים שחרות / שיר

 002477418. )2018, תשע"ח 77אלי אליהו. תל אביב : ספרי עיתון  :בלוססקי ; עורך הספר
 ספרייה :(

Literature 

 

 

  



 

C2 שמש.לכ תשע"ח 

 .רצפי את הים : רומן / עדנה שמש ; ערכה והביאה לדפוס: לאה שניר ,שמש, עדנה מחבר. לכי

Tel Aviv :  ( 002469564. )2018הקיבוץ המאוחד, תשע"ח 

 .ספרת --ישראל  --נשים 

 .ספרת --יחסים בין אישיים 

 .ספרת --ישראל  --יחסי יהודים וערבים 

 .ספרת -- הוי ומנהגים --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

C4 הנס.טר תשי"ז 

און  . טריידער עד : און אנדערע דערציילונגען פון קאנדאעס ווייטן צפון1888-1956אלחנן,  ,הנסון
 002532603) .1957פון דער אלטער היים / אלחנן הענסאן. וויניפעג : דאס יידישע ווארט, 

 ספרייה :(

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 חיט.אמ תשע"ח 

 : "מחבר. האמת היא נצחית : תרגום מיידיש של הספר "דער האריזאנט -1925משה דוד,  ,חיט

הוצאה  .ום מיידיש של שרה בנימיניסיפורים, זכרונות, פולקלור ועוד / משה דוד חייט ; תרג
 ספרייה :( 002469671. )2017שניה.. ירושלים, תל אביב : ה. לייוויק פארלאג, תשע"ח 

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 לינ.אי תשי"ז 

אין יענע טעג : טיפן און בילדער פון יידישן לעבן אמאל אין  .1885-1960 ,.לינדר, נ. ב
 ( 002533422. )1957ציקא,  יארק :-נ. ב. לינדער. ניו / בערדיטשעוו

 .ספרת --ברדיצ'ב  -- אוקראינה --יהודים 

 .ספרת -- (ברדיצ'ב )אוקראינה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C4 פסי.נג תשי"ד 

 : . נגונים ראנגלען זיך : לידער / אברהם פאסירשטיין. ניו יארק1895-1955אברהם,  ,פסירשטין

 ( 002533426. )1954אויפסניי, 

 .שירה ,יידיש
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

C7 מאי.חי תשע"ח 

 ; החיים באוהל : מהווי החיים במעברה / ברוך מאירי ; ציורים: יצחק חייק .ברוך מחבר ,מאירי
סייעו בכתיבה: יצחק חייק ותקוה שפירא. ]החיים באהל[. ירושלים : אגודת האקדמאים יוצאי 

 ( 002472060. )2018עיראק בישראל, 

 .הומור ישראלי

 .אנקדוטות -- ברותמע
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

C47 נוד.לי תש"ך 

 .. לייטיש געלעכטער : הומאר פון אידישן לעבן אין אמעריקע / מ1905-1967משה,  ,נודלמן

 ( 002533434. )1960יארק : ציקא, -נודעלמאן. ניו

 .הומור יידי

 .הומור יהודי
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C208 יאל.מכ תשע"ח 

 .2018: סיפורים / בעריכת יובל אביבי ועמיחי שלו. תל אביב : אחוזת בית, תשע"ח יאללה מכות 

(002472200 ) 

 .ספרת --אלימות 
 ספרייה :

Literature 

 

 

C408.1 גור.יי תשי"ז 

אין שפיגל פון פ. בימקאס ) : . יידיש לעבן אין אמעריקע1887-1964גורדין, אבא בן יהודה ליב, 
. 1957יירעס : יידישער שרייבער פאריין "ה.ד. נאמבערג", תשי"ז ווערק( / אבא גארדין. בוענאס א

(002533567 ) 

 1890-1965 ,בימקו, פישל

 .היסטוריה ובקרת --ארה"ב  --יידיש, ספרות 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

C408.1 פומ.פר תש"ג 

אידישער  : . פראקטישער אידעאליזם / נתן פאמעראנץ. ניו יארק1886-1944פומרנץ, נתן, 
 ( 002533137. )1943עמפער, ק

 .סוציאליזם יהודי
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D5 ברמ.מי תשמ"ו 

 Montreal : Adler .. מיין הקפה ארום דער וועלט / יוסף בערמאן1899-1989יוסף,  ,ברמן

Printing Reg., 1986. (002532798 ) 

 .תאור וסיור --אסיה 

 .היסטוריה -- אסיה --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

  



 

D5(581) קשנ.קו תשל"א 

ראובן קשאני.  /גרג'י, מתתיהו בן מרדכי מחבר. קורות זמנים : להרב מתתיה גרג'י מאפגאניסטאן 
 ( 002468794. )1970ירושלים : ]מוציא לאור לא ידוע[, תשל"א 

 .היסטוריה -- אפגניסטן --יהודים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

D01 חזן.יס תשע"ז 

 / מחבר. יסודות רפובליקניים בהגותם של הוגים ומנהיגים ציוניים בולטים 1980גדעון,  ,חזן

 ( 002532925. )2017מאת: גדעון חזן. תשע"ז 

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

 .בקרת ופרשנות --הרצל, בנימין זאב 

 .בקרת ופרשנות --ז'בוטינסקי, זאב 

 .בקרת ופרשנות -- בן גוריון, דוד

 .בקרת ופרשנות --הירשנזון, חיים 

 .בקרת ופרשנות --פדרבוש, שמעון 

 .רפובליקניזם

 .ישראל --רפובליקניזם 

 .פילוסופיה -- ציונות

 .פילוסופיה --ציונות דתית 

 .פילוסופיה -- לאמיות יהודית
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

D13 אדר.חנ תשע"ח 
ישראל בצל המרד הגדול ומרד -וך מתבגרים ובעיות משמעת בארץמחבר. חינ -1971אדרי, שלום, 

-כוכבא : היבטים היסטוריים / מאת: שלום אדרי. ]חנוך מתבגרים ובעיות משמעת בארץ-בר
 ( 002531740. )2018כוכבא[. תשע"ח -ישראל בצל המרד הגדול ומרד בר

 .אלהמחלקה לתולדות ישר --עבודות לתאר שלישי  --אילן -אוניברסיטת בר

 .היסטוריה --ישראל  --חנוך  --מתבגרים 

 .היסטוריה --ישראל  --הורים ומתבגרים 

 .היסטוריה --ישראל  --משמעת אצל ילדים 

 .היסטוריה --ישראל  --משפחות יהודיות 

 .חנוך ילדים בתלמוד

 ., המרד66-73 --היסטוריה ישראלית 

 ., מרד בר כוכבא132-135 -- היסטוריה ישראלית

 .השפעה -- 70בית המקדש, חרבן 
 רייה :ספ

Judaica 

 

 

  



 

D41 ספי.יע תש"י 

/  1861יעקב ספיר און זיינע נסיעות : א באזוך אין אויסטראליע אין  ..1822-1885 ,ספיר, יעקב
 ( 002532607. )1950הערש מינץ. מעלבורן : ייוו"א קאמיטעט, 

 1822-1885 ,ספיר, יעקב

 .היסטוריה --אוסטרליה  --יהודים 

 .תאור וסיור --יה אוסטרל
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D41 שוש.פו תשכ"א 

 ,אביב : י.ל. פרץ-. פון מאסקווע ביז עבר הירדן / חיים שאשקעס. תל1891-1964חיים,  ,שושקס

1961. (002533433 ) 

 .תאור וסיור --ארצות ערב 

 .20-המאה ה --היסטוריה  -- ארצות ערב --יהודים 

 .אתרים יהודיים --יור תאור וס --אירופה המזרחית 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D44 קפל.הי תשי"ט 

 ,פראגן-זלמן. הינטער די קראטן אין ראטנפארבאנד / זלמן קאפלאן. תל אביב : לעבנס ,קפלן

1959. (002533542 ) 

 .בריה"מ -- יהודים -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 תש"ו (אוב)טור 

מרק  /. מלכה אוושיאני דערציילט : כראניק פון אונדזער צייט 1904-1983, טורקוב, מרק
 .1946 ,פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-טורקאוו. בוענאס איירעס : צענטראל

(002533000 ) 

 .אובשיני, מלכה

 .ספורים אישיים --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 הבז.זכ תשע"ח 

 .בתקופת השואה / אוצרת: ויויאן אוריה ; תרגום מגרמנית: אלי פורמן הבזקי זיכרון : צילום

 ( 002532343. )2018הבזקי זכרון[. ירושלים : יד ושם, תשע"ח ]

 .תערוכות --חמר מאיר  -- 20-המאה ה --היסטוריה  --גרמניה  --אנטישמיות 

 .תערוכות -- חמר מאיר --שואה 

 .תערוכות -- 20-המאה ה --היסטוריה  --אירופה  --צלום 

 .תערוכות --חמר מאיר  --אירופה  -- יהודים

 .תערוכות --צלמים יהודיים 

 .תערוכות --חמר מאיר  -- גטאות יהודיים
 ספרייה :

Judaica 



 

 

D47 זק.אי תשי"ד 

 .1954איירעס : יידנבוך, -. אין אומרו פון יארן / אברהם זאק. בוענאס1891-1980אברהם,  ,זק

(002533414 ) 
 1891-1980ם, זק, אברה

 .ספורים אישיים --שואה 

 .ביוגרפיה --פולין  -- יהודים
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 חרמ.קא תשל"ה 
. קאשמארן : זכרונות פון די גרויליקע יארן פון דער נאצישער ממשלה 1910-1986חרמץ, קונרד, 
 ( 002533550) .1975 ,/ ק. חרמץ. סאן פאולא : דער נייער מאמענט 1939-1945אין אייראפע 

 .ספורים אישיים --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 לוב.או תשנ"ו 

לייוויק, תשנ"ו  .אביב : ה-. אויף גאטס באראט / בנימין לובעלסקי. תל-1909לובלסקי, בנימין, 
1996( .002533001 ) 

 .גרוש מצרפת -- 1939-1945מלחמת העולם, 

 .אפריקה הצפונית --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 מיר)ספר( תשכ"ה 
מיר ווארענען : דאס היטלעריסטישע פארברעכן טאר נישט פארגעסן ווערן / זאמלונג פון 

ד'  - אויטענטישע דאקומענטן קאמענטארן און אריינפיר ווארט פון י' הינדעס ... ; רעדאקטאר
 ( 002533157. )1965ספארד. ווארשע : יידיש בוך, 

 .שואה

 .(גרמניה )מערבית --פלילי( התישנות )משפט 

 .גרמניה -- פושעי מלחמה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 פרץ.גו תשי"ג 

.. דעם גורל אנטקעגן : )רשימות פון א דאקטאר( / פון אהרן פרץ 1910-1989אהרן,  ,פרץ
 PACIFIC, 1952. (002533415 ) : פערציקאוויץ(. יוהנסבורג)

 1910-1989 ,פרץ, אהרן

 .רופאים בשואה

 .ספורים אישיים --קובנה  --ליטא  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 



D47 צוו.לע תשט"ו 
שאפונגען פון: ישראל וויניק, א. ווילטש )יחזקאל ווילטשינסקי(, -צווישן לעבן און טויט / פראזע

הושע סקאלאוו(, ש. שיינקינדער, י .יוסף קירמאן, לייב גאלדין, י. בער )י. בערנשטיין(, ה. גרויל )ז
מארק ; רעדאקטאר: ל. אליצקי. ווארשע :  .פערלע און פון אנאנימע מחברים ; געזאמלט ... פון ב

 ( 002533259. )1955יידיש בוך, 

 .ספורים אישיים -- שואה

 .מקורות -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D47 ריט.יי תשל"א 

איבערלעבענישן פון קאפיטאן  . א ייד אין א נאצישן אוניפארם : די1916-1981גרשון,  ,ריטבס
פראנרקרייך /  (פי )האט לואר-טן באטאליאן פ.ט.פ.פ. אין לע-352גרעגאר, געוועזענער שעף פון 

 ( 002533432. )1971גרשון ריטוואס. פאריז : דפוס אבעקספרעס, 

 .ספורים אישיים --שואה 

 .השתתפות יהודים -- 1939-1945מלחמת העולם, 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D474 קיכ.מי תש"ח 
.. מיינע קינדער / קיכלער לענא ; די יידישע איבערזעצונג איז פון 1910-1987זילברמן, לנה, -קיכלר

-אהרן צפנת. פאריז : יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך און ציוניסטישער ארבעטער
 ( 002533417. )1948קאמיטעט פאר הילף און אויפבוי אין אמעריקע, 

 1910-1987ילברמן, לנה, ז-קיכלר

 .פולין --ילדים בשואה 

 .ביוגרפיה -- נצולי שואה

 .פולין --פעלות הצלה  --שואה 

 .ספורים אישיים --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 ויז.או תשט"ז 

ן פארבאנד פו-אלי. און די וועלט האט געשוויגן / אליעזר וויזל. בוענאס איירעס : צענטראל ,ויזל
 ( 002533158. )1956פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשט"ז 

 .ספורים אישיים -- הונגריה --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 ויז.פא תשל"ד 

. 1973המנורה, תשל"ד  : אביב-יהודה עלבערג. תל -ויזל, אלי. פארטאג / אלי וויזעל ; יידיש 
(002533159 ) 

 .ספרת --שואה 

 .פרתס -- ילדים בשואה

 .ספרת -- ישראל --נצולי שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 



 

 

D478 לב.קימ תשל"ג 

 .1973. קימאט א לעגעדנע / מ. לעוו. מאסקווע : סאוועטסקי פיסאטעל, -1917מישה,  ,לב

(002532998 ) 

 .ספרת --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 פט.חנה תשכ"ד 

יעקב פאט ; אילוסטראציעס  / פון דער לערערין שיינע . חנהקע : די טאכטער1890-1966פט, יעקב, 
 ( 002533146) .1964איירעס : יידבוך, -צירל וואלעצקי. בוענאס -

 .ספרות ילדים ונער --ביליסטוק  --פולין  --שואה 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 קלי.וו תש"י 

/  1943-1948באלאדעס . די וועלט פארבעט מיך שטארבן : לידער און 1904-1985קהת,  ,קליגר
 1950. (002533427 ) ,(CULTURA) : קעהאס קליגער. בוענאס איירעס

 .שירה -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 קצנ.לי תש"ה 

יצחק. דאס ליד פון אויסגעהרגעטן יידישן פאלק / יצחק קאצענעלסאן ; ארויסגעגעבן  ,קצנלסון
 A.B.C., 1945. (002533560 ) : מיט דערקלערונגען פון נתן עק. פאריז

 .שירה -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 רוכ.אי תשכ"ב 

 ,. אין דיין בלוט זאלסטו לעבן / לייב ראכמאן. תל אביב : לעצטע נייעס1918-1978ליב,  ,רוכמן

 ( 002533261. )1961תשכ"ב 

 .ספרת -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D478 שטר.גו תשי"ב 

פארבאנד -איירעס : צענטראל-. גורלות / מרדכי שטריגלער. בוענאס1918-1998, מרדכי ,שטריגלר
 ( 002533008. )1952פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשי"ב 

 .ספרת -- שואה
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 



D608.1 כהן.או תש"י 

זאפישע . אויף די וועגן פון יידישן קיום : נאציאנאל פילא1900-1973יעקב בן אהרן,  ,כהן
 ( 002532868. )1950באטראכטונגען / יעקב כהן. פאריז : צעראטא, 

 .ציונות
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D609 קרס.צי תש"ח 
אביב : הועד הפועל של -קרסל, אליקים גצל. די ציוניסטישע קאנגרעסן / ג. קרעסעל. תל

 .1948מחלקת "החלוץ", תש"ח -ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

(002532834 ) 

 .כנוסים --ציונות 

 .תפוצות -- למוד והוראה --ציונות 
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D612 הרצ.גע תר"פ 

בנימין זאב. געזאמעלטע שריפטען / טעאדאר הערצל ; איבערזעצט פון אריגינאל פון  ,הרצל
 ( 002533568. )1920יחזקאל ראבינאוויטש. ניו יארק : ליטערארישער פערלאג, 

 .ציונות
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D612 הרצ.דע תשט"ז 

אסתר האלפערן  :הרצל, בנימין זאב. דערציילונגען און פעליעטאנען / איבערגעזעצט פון דייטש
 ( 002533569. )1955)הדסה(. בוענאס איירעס : קיום, תשט"ז 

 .בנימין זאב ,הרצל
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D642 שני.מכ תרפ"ב 
יוסף יצחק, מליובויץ' מחבר. מכתב : ... י' שבט תרפ"ב, רוסטוב דאן. כבוד הרבנים... שניאורסון, 

אשר בארצות הקודש... קראתי מחאה... נגד "המזרחים"... אשר יצאו בקסמי נוכל... לבנות ... 
הנני משתתף עם... המנגדים  ... תלמוד תורה... בירושלים... למען ללכוד... נפשות תמימות

"המזרחים" והדומים להם... / מאת כ"ק האדמו"ר מליבאוויטש... יוסף יצחק  והמוחים נגד
 ( 002531733שניאורסאהן. ירושלים : דפוס קלישר, תרפ"ב. )

 .חבורים בעד ונגד --המזרחי )ישראל( 
 ספרייה :

Cen.lib-Rare Books 

 

D644 ישר.או תשכ"ט 

טהעלף ; באטייליקטע: חנוך זאמלהעפט / רעדאגירט: יהודה גא : ישראל און דער נייער לינקס
 ( 002532608. )1969ברטוב ... ]און אנדערע[. תל אביב : ציוניסטישע ארבעט באוועגונג, 

 .שמאל חדש

 .ציונות סוציאליסטית
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 



 

 

D644 פטר.פו תשי"ד 
ציע, .. פון בריטישן מאנדאט ביז דער יידישער מדינה / רעדאק1899-1955פטרזיל, יעקב בן דוד, 

בוענאס איירעס : אונזערער  .איבעזעצונגען, און איבערזיכטן: יעקב פעטערזייל און יוסף ראזען
 ( 002532806. )1954ווארט, 

 (מפלגה)אחדות העבודה 

 .ציונות סוציאליסטית
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

D644 רוז)שמע( תשכ"ו 

 ( 002532877) .1966אביב : י. ל. פרץ, -שמעון ראזענבערג : געדענקבוך. תל
 1899-1962רוזנברג, שמעון, 

 .ציונות סוציאליסטית
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 

 

 

E91 קוך.צל תשע"ח 
מערב כנען בתקופת הברונזה -תרבותיים בדרום-קוך, עדו מחבר. צלה של מצרים : מפגשים בין

 [.2018תשע"ח ] ,המאוחרת ובראשית תקופת הברזל / עידו קוך. ירושלים : יד יצחק בן צבי
(002531636 ) 

 .עתיקות --ישראל  --תקופת הברונזה 

 .עתיקות --ישראל  --תקופת הברזל 

 .מצרים --יחסים  --ישראל 

 .ישראל -- יחסים --מצרים 

 .עתיקות --יהודה, שפלה 

 .עתיקות --שפלת החוף 

 .לפנה"ס 586- -- היסטוריה --ישראל 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E069.15 שיח.פד תשע"ח 

יערה מוגדם.  :גוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל / עורכתשיח פד
. 2018]שיח פדגוגי במרחב המוזיאוני[. מהדורה ראשונה.. ]תל אביב[ : מכון מופ"ת, ]תשע"ח[ 

(002499003 ) 

 .הבטים חנוכיים --מוזיאונים 

 .ישראל --מוזיאונים ובתי ספר 

 .לישרא --למודים חוץ כתתיים 

 .ישראל --גישה אינטרדיסציפלינרית בחנוך 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

E092 תשע"ח (מימ)מרג 

שבע מרגלית -בת / שטרן, בת שבע מחבר. מהפכנית : עדה פישמן מימון: סיפור חיים-מרגלית
צבי, -ירושלים : יד יצחק בן ; שטרן. קריית שדה בוקר : מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

 ( 002532436) [.2018]תשע"ח 

 1893-1973 ,מימון, עדה

 .היסטוריה --מפלגת פועלי ארץ ישראל 

 .ביוגרפיה --ישראל  --סוציאליסטים יהודיים 

 .ביוגרפיה --ישראל  --נשים סוציאליסטיות 

 .ביוגרפיה --ישראל  -- נשים פמיניסטיות

 .ביוגרפיה --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .פיהביוגר --נשים  ,חברי כנסת

 .ביוגרפיה --ישראל  --נשים פוליטיקאיות 
 רייה :ספ

Social Sciences 

 

 

E092 פזנ.הי תשע"ח 
מחבר. הייתי בפריז וגם ברומא / אבי פזנר ; עורכת: לילך רון. ]הייתי בפריס וגם  -1937פזנר, אבי, 

 ( 002471963. )2017תשע"ח  ContentoNow, : ברומא[. תל אביב

 -1937פזנר, אבי, 

 .ביוגרפיה --יפלומטיים וקונסולריים ישראליים שרותים ד

 .ביוגרפיה --ישראל  --דיפלומטים 

 .יחסי חוץ -- ישראל
 ספרייה :

History 

 

 

E092 פין)נאמ( תשע"ח 
נאמן, יעל מחבר. היה היתה / יעל נאמן ; עורכת הספר: דנה אולמרט. תל אביב : אחוזת בית, 

 ( 002472199) .2018תשע"ח 

 .פין, פזית

 .ביוגרפיה -- ישראל --נצולי שואה ילדים של 

 .התנהגות אבדנית

 .נשים מתרגמות
 ספרייה :

Literature 

 

 

E113.14 דר.שלא תשע"ח 

אפרים ; בהשתתפות מרים -עיר כרמל הקדומה / שמעון דר ויגאל בן -שמעון מחבר. שלאלה  ,דר
 ( 002505132. )2018אחרים[. ירושלים : החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה,  11-אבישר ]ו

 .כרמל, הר --ישראל  --חפירות )ארכיאולוגיה( 

 .חות משמר הכרמל

 .עתיקות --חות משמר הכרמל 

 .עתיקות -- כרמל, הר
 ספרייה :

Judaica 

 

 



E113.141 חור.חי תשע"ח 
חורב, שי מחבר. החיפאים : אישים ודמויות בחיפה : לקסיקון / שי חורב. חיפה : דוכיפת, תשע"ח 

2018. (002531960 ) 

 .היסטוריה --יפה ח

 .לקסיקונים -- חיפה --ישראל  --אישים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E114 ירו.בא תשע"ח 
 50( : סדרת פרסומים חדשה של אריאל במלאות 1898ירושלים באלבום נדיר של הפרנציסקנים )

( / בעריכת: אלי שילר. מהדורה ראשונה.. ירושלים : הוצאת 2017-1967שנה לשחרור ירושלים )
 ( 002531832. )2017ריאל, ]תשע"ח[ ספרים א

 .ירושלים -- ישראל --פרנציסקנים 

 .19-המאה ה --היסטוריה  --ירושלים  --ישראל  --צלום 

 .חמר מאיר -- 19-המאה ה --היסטוריה  -- ירושלים

Jerusalem -- History -- 19th century. -- Pictorial works. 

Photography -- Jerusalem -- History -- 19th century. 

Franciscans -- Israel -- Jerusalem. 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E118 דרי.פע תשע"ח 

מחבר. פערים בין דוריים : מקרה הבוחן של דור הורים מול ילדיהם  -1985רעות,  ,דימנט-דרי
 ( 002513177. )2018דיאמנט. תשע"ח -ביישובים יהודיים ביהודה ושומרון / מאת: רעות דריי

 .המחלקה למדעי המדינה --עבודות לתאר שלישי  --אילן -יטת בראוניברס

 .עמדות --יהודה ושומרון  --ישראל  --מתישבים 

 .עמדות -- יהודה ושומרון --ישראל  --ציונים דתיים 

 .יהודה ושומרון --ישראל  --פער הדורות 

 .יהודה ושומרון -- ישראל --יחסים בין דוריים 
 ספרייה :

Archive of Religious Zionism 

 

 

E305.6 אור.עצ תשע"ח-בר 
 1979-1967מחבר. עיצובה של מתנחלת : נשים בגל ההתנחלויות הראשון  -1981בר אורין, דקלה, 

 ( 002533138) .2017/ דקלה בר אורין. ]עצובה של מתנחלת[. תשע"ח 

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

 .זהות -- יהודה, שומרון ועזה --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .עמדות --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .יחסים במשפחה --יהודה, שומרון ועזה  --ישראל  --נשים ציוניות דתיות 

 .יהודה, שומרון ועזה --ישראל  -- מתישבים

 .מרון ועזהיהודה, שו --ישראל  --התישבות 

 .20-המאה ה --היסטוריה  --ישראל  --ציונות דתית 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

  



 

E322.1 כרמ.לד תשע"ח 
כרמון, אריה מחבר. לדבר ציונות : מדינה ודת במאבק קיומי / אריק כרמון ; עורך הספר: מתן 

 ( 002531791. )2018ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד,  .חרמוני

 אריה ,כרמון

 .ישראל --יונות ויהדות צ

 .ישראל --יהדות ומדינה 

 .ישראל -- דת ומדינה

 .ישראל --דמוקרטיה 

 .ישראל --יהדות וחלוניות 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E324.6022 ליב.מד תשע"ז 

מחבר. מידת השפעת ההטעיה של גרפים : השוואה בין מקורות מידע:  -1989ליבוביץ, בתאל, 
ות חברתיות / בתאל ליבוביץ. ]מדת השפעת ההטעיה של גרפים[. תשע"ז עיתונות, טלוויזיה ורשת

2017. (002470718 ) 

 .המחלקה ללמודי מידע --עבודות לתאר שני  --אילן -אוניברסיטת בר

 .2015בחירות,  --ישראל. הכנסת 

 -- ()תחנת טלויזיה : ישראל 2ערוץ 

 -- (1919הארץ )תל אביב. 

 -- (פיסבוק )משאב אלקטרוני

 .יטות גרפיותש

 .תפיסה חזותית

 .ישראל --תקשרת בפוליטיקה 

 .ישראל -- בחירות

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

Information Science 

 

 

E332.024 שול.אב תשע"ח 

איך כסף בא לעולם? : מדריך מעשי לחינוך כלכלי של ילדי ישראל  :שולם, יריב מחבר. אבא, אמא
 ( 002477431. )2018אלישע שולם. אזור : ספרי צמרת, תשע"ח  :ורים/ יריב שולם ; אי

 .אורינות פיננסית

 .חנוך הצרכן

 .ישראל --נהול כספים אישי 

 .ישראל -- חסכון והשקעה

 .חנוך ילדים בבית
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

E362.3 סוק.אי תשע"ח 

בין הצוות  ,MISC-מחבר. איכות האינטראקציה התיווכית בשיטת ה -1984סוקולובסקי, נטלי, 
במעונות יום לבין ילדים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לאמונות הצוות כלפי ההתקדמות 

-וההתפתחות של ילדים אלה / נטלי סוקולובסקי. ]איכות האינטראקציה התווכית בשיטת ה

MISC,  בין הצות במעונות יום לבין ילדים בעלי מגבלות שכלית בזקה לאמונות הצות כלפי
 ( 002505144. )2017וההתפתחות של ילדים אלה[. תשע"ח  ההתקדמות

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

 .תכניות התערבות

 .איכות יחסים בין אישיים

 .הבטים פסיכולוגיים --פעילות גומלין חברתית 

 .הבטים פסיכולוגיים --פגור שכלי 

 .הבטים פסיכולוגיים --מעונות יום 

 .פסיכולוגיה --ישראל  --מטפלות בילדים 

 .ישראל --טפול מוסדי  -- ילדים מגבלים בשכלם

 .ישראל -- שקום --ילדים מגבלים בשכלם 
 ספרייה :

Education 

 

 

E362.732 שלו.עו תשע"ה 

 / "רונית מחבר. עולם אחד : מודל חינוכי טיפולי לנערים במסגרת חוץ ביתית "בית הבוגר ,שלו

 ( 002459919. )2015בלין ומורן שגב. קרית ביאליק : אח, תשע"ה רונית שלו, אתי א

 (פנימית בית הבוגר )תל יצחק

 .ישראל --פנימיות 

 .ישראל -- שקום --נער בעיתי 

 .ישראל --טפול מוסדי  --טעוני טפוח, נער 
 ספרייה :

Pedagogic Library 

 

 

E362.74 הרץ.חנ תשע"ח 

נוער : תפיסה, הלכה ומעשה : ספר הנחיה לעובדי טיפול בקידום -חינוך .מחבר -1970הרץ, גל, 
טפול בקדום -טיפול ביחידה לקידום נוער / כתיבה: גל הרץ ; עורך: אלעד איתן פייט. ]חנוך-חינוך

 ( 002499002[. )2018נער[. ]הרצליה[ : ספרי ניב, ]תשע"ח 

 .תכניות התערבות

 .ישראל --עבודה סוציאלית עם נער 

 .ישראל -- רכההד --עובדים סוציאליים 

 .ישראל --חנוך  --נער בעיתי 

 .ישראל -- חנוך --טעוני טפוח, נער 

 .ישראל --טפול  --נער בעיתי 

 .ישראל -- טפול --טעוני טפוח, נער 

 .ישראל --שרותים  --נער בעיתי 

 .ישראל -- שרותים --טעוני טפוח, נער 
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

E362.883 נזק.הס תשע"ז 

 .מן העין : השלכות כלכליות ובריאותיות של פגיעה מינית / הפקה: נגה ברגרהנזקים הסמויים 

 .2017 ,ירושלים : איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל

(002470319 ) 

 .הבטים פסיכולוגיים --פשעי מין 

 .פסיכולוגיה --ישראל  -- קרבנות התעללות מינית

 .מצב כלכלי --ישראל  --ינית קרבנות התעללות מ

 .ישראל --בריאות והיגינה  --קרבנות התעללות מינית 

 .ישראל -- תעסוקה --קרבנות התעללות מינית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E363.1 דין.מד תשע"ח 

מחבר. מד"א המדינה : סיפור תולדות מגן דוד אדום בישראל / משה דיין, אלי  -1938משה,  ,דין
 002531998) .2018יפו : מגן דוד אדום בישראל, -גבירצמן. מהדורה שניה.. תל אביביפה, בנימין 

) 

 .חמר מאיר --היסטוריה  --מגן דוד אדם בישראל 

Emergency medicine -- History 

Ambulances -- History 

Israel 

Red Cross 
 ספרייה :

Medicine 

 

 

E370.11 לוי.דר תשע"ח 

: חינוך למשמעות / דותן לוי ; עורכת: שלומית רז מעגן. חבל  מחבר. דרוש כפר -1969 ,לוי, דותן
 ( 002488510[. )2018ביתן, ]תשע"ח -מודיעין : כנרת, זמורה

 .ישראל -- חנוך מתקדם

 .ישראל --חנוך לערכים 

 .ישראל --הבטים חברתיים  --חנוך 

 .ישראל --השתתפות הורים  -- חנוך

 .למוד והוראה --מימניות חברתיות 

 .ישראל -- פר יחודייםבתי ס
 ספרייה :

Education 

 

 

E370.711 חונ.וה תשע"ד 
החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים / עריכה: אורנה שץ אופנהיימר, בתיה מנדל, 

 ..שרה זילברשטרום. ]החונכות והלווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים[. מהדורה שלישית

 ( 002470985. )2014, תשע"ד ירושלים[ : גף הפרסומים, משרד החינוך]

 .ישראל --מורים מתחילים 

 .ישראל --הכשרה  --מורים 

 .ישראל -- חונכות בחנוך
 ספרייה :

Education 

 



 

E371.1 מתמ.בס תשע"א 
-מתמחים בסיפור ובכרזה : קובץ סיפורים וכרזות של מתמחים בהוראה / עריכה: אורנה שץ

ים בספור ובכרזה[. ]ירושלים[ : גף אופנהיימר, דיצה משכית, שרה זילברשטרום. ]מתמח
 ( 002429675) -2011הפרסומים, משרד החינוך, תשע"א 

 .ארועים -- ישראל --מורים מתחילים 

 .כרזות --ישראל  --מורים מתחילים 

 .עמדות -- ישראל --מורים מתחילים 

 .ישראל --פרחי הוראה 

 .ישראל -- מורים ותלמידים, יחסים
 ספרייה :

Education 

 

 

E371.334 ברג.למ תשע"ח 
מחבר. למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של  -1978טיקוצ'ינסקי, טל, -ברגר

מאת: טל  / הלומדים ובוגרי התכנית : עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות מידע
טיקוצ'ינסקי. ]למידה עם מחשבים נידים אישיים מנקדות מבט של הלומדים ובוגרי -ברגר
 ( 002505146. )2017ית[. תשע"ח התכנ

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

 .מחשבים נידים

 .הוראה בסיוע מחשבים --למידה מרחוק 

 .דעת קהל --הוראה בסיוע מחשבים 

 .דעת קהל --טכנולוגיה חנוכית 

 .מחקרים לארך זמן --אורינות מידע 

 .ישראל --אינטרנט בחנוך 

 .עמדות --ישראל  --למידי חטיבות בינים ת

 .עמדות -- ישראל --תלמידי בתי ספר תיכוניים 
 ספרייה :

Education 

 

 

E371.58 ארה.ער תש"ס 
ספרית / רחל ארהרד ; -ארהרד, רחל מחבר עורך. ערכה לאבחון מאפיינים של אלימות בית

רושלים[ : מחלקת ספרית[. ]י-עריכה: רחל ארהרד. ]ערכה לאבחון מאפינים של אלימות בית
 ( 002532129. )2000משרד החינוך, תש"ס  ,הפרסומים

 .ישראל --בתי ספר, אלימות 

 .מניעה --ישראל  --אלימות  ,בתי ספר

 .תכניות התערבות
 ספרייה :

Education 

 

 

  



 

E371.911 מיכ.רו תשע"ח 

מנחם ירושלים /  ,מיכלסון, מנחם מחבר. רואים את הקולות : ספר המאה של בית חינוך עיוורים
 ( 002532197) .2018מיכלסון ; עריכה: ראובן האס. ירושלים : ראובן מס, תשע"ח 

 (בית חנוך עורים לבני ישראל )ירושלים

 .היסטוריה --ירושלים( )בית חנוך עורים לבני ישראל 

 .חגיגות יובל המאה --בית חנוך עורים לבני ישראל )ירושלים( 

 .היסטוריה --ירושלים  --ישראל  --חנוך  --עורים 

 .ירושלים --ישראל  -- חנוך --עורים 

 .היסטוריה --ירושלים  --ישראל  --תלמידים עורים 

 .ירושלים --ישראל  --תלמידים עורים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E595.4 אמת.עק תשע"ח 
אמתי, פנחס מחבר. עקרבים, עכבישים וקרוביהם בישראל : כל מה שרציתם לדעת על עקרבים, 

[. 2018כתר, ] :שמן -ם : לצעירים ולמבוגרים / פנחס אמתי, דני סימון. מושב בןעכבישים וקרוביה
(002531803 ) 

 .מדריכים --ישראל  --עקרבים 

 .מדריכים --ישראל  --עכבישים 

 .מדריכים -- ישראל --עכבישניים 
 ספרייה :

Judaica 

 

 

E630.9 פרו.חק תרע"ט 
צר כל מאמרי חז"ל הנוגעים לעניני גליקמן, אליהו נחום. חומר החקלאות בתלמוד : או-פרוש

חמר החקלאות ] .החקלאות המפוזרים בשני התלמודים... מדרשים וילקוטים, וספר הזהר
 ( 002469012בתלמוד[. ירושלם : דפוס לונץ, תרע"ט. )

 .חקלאות בתלמוד

 .חקלאות --יהודים 
 גפנים, גדול בתלמוד

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

E709 מחל.הא תשע"ז 
מנקה )לאה מאואס, -נוגרפית של המוזיאון של העכשווי / עריכה: קבוצת סלההמחלקה האת

 : דיאגו רוטמן(. ]המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשוי[. מהדורה ראשונה.. ירושלים

 ( 002471012. )2017, ]תשע"ז[ The underground academy press &הערת שוליים 

 (המוזיאון של העכשוי )ירושלים

 (הנסן )ירושליםבית 

 .ירושלים --ישראל  --מוזיאונים ואספים אתנולוגיים 

 .מוזיאולוגיה

 .עכשויות באמנות

 .דבוק בספרות

 .סכות באמנות
 ספרייה :

Judaica 



 

 

E796.334 פור.חי תשע"ח-בן 

אמיר בן פורת ;  / פורת, אמיר מחבר. החיים ממש, הנה הם כאן : ספרות מחזרת אחרי כדורגל-בן
 ( 002531794. )2018יאסני. תל אביב : רסלינג, עורכת: נוגה שט

 .כדורגל בספרות

 .ישראל --הבטים חברתיים  --כדורגל 

 .היסטוריה ובקרת --עברית, ספרות מודרנית 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E796.334 טלס.ממ תשע"ז 
מחבר. המומחים לכדורגל : מדע וטכנולוגיה במעטפת המקצועית של  -1976טלסניק, משה, 

/ מאת: משה טלסניק. ]הממחים לכדורגל[. תשע"ז  1990-2006דון הכדורגל "מכבי חיפה" : מוע
2017( .002533536 ) 

 .מדע, טכנולוגיה וחברה --למודים בין תחומיים  -- עבודות לתאר שלישי --אוניברסיטת בר אילן 
 שפיגל, גיורא

 אברהם ,גרנט

 (מכבי חיפה )קבוצת כדורגל

 .חיפה --ל ישרא --קבוצות כדורגל 

 .חיפה --ישראל  --מאמני כדורגל 

 .חיפה --ישראל  --שחקני כדורגל 

 .חיפה -- ישראל --כדורגל 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E910.92 סופ.זכ תשע"ז 

ארנון מחבר. הזכות והניסיון להשפיע בתקופה סוערת / ארנון סופר. ]הזכות והנסיון  ,סופר
 .2017חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה,  להשפיע בתקופה סוערת[. חיפה : קתדרת

(002531837 ) 
 סופר, ארנון

 .ביוגרפיה --ישראל  --גאוגרפים 

 .ביוגרפיה --חיפה  --ישראל  -- סגל אקדמי

 .ישראל --בטחון לאמי 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

E990.12 אדו.קר תשע"ח 
/  1949-1947 -תש"ט -: תש"ח אדומי, עמרי מחבר. קרבות מלחמת העצמאות : מפות ומבצעים

כותבים: עמרי אדומי, יגאל אייל, זאב אלרון, בעז זלמנוביץ, אהד לסלוי ; עורך ראשי: בעז 
 ( 002498786. )2018ההוצאה לאור, תשע"ח  -משרד הביטחון  : [זלמנוביץ. ]תל אביב

 .מפות -- מלחמת הקוממיות

 .קרבות --מלחמת הקוממיות 

 -1948 -- היסטוריה --ישראל 
 ספרייה :

Judaica 

 

 



E990.21 מלח.שש תשע"ח 
מבט לאחור של חוקרים על המלחמה / עורכים: אברהם  -שנה אחרי  50מלחמת ששת הימים : 

 ( 002531783. )2018זהר, פסח מלובני. ]תל אביב[ : המכון לחקר מלחמות ישראל, תשע"ח 

 .לוי ,אשכול

 .רבין, יצחק בן נחמיה
 ישראל. צה"ל. מטכ"ל

 .שת הימיםמלחמת ש

 .הבטים פוליטיים --מלחמת ששת הימים 

 .קרבות --מלחמת ששת הימים 

 .השפעה -- מלחמת ששת הימים

 .מבצעים אויריים --מלחמת ששת הימים 

 .מבצעים ימיים --מלחמת ששת הימים 
 ספרייה :

Social Sciences 

 

 

T192 קאפ.מש תשע"ח 

/ הרב יוחנן קאפח ויחיאל יוחנן מחבר. משפחות מבראשית : משפחת אברהם ושרה  ,קאפח
 ( 002524276[. )2018המכללה האקדמית הדתית לחינוך, ]תשע"ח  -חיפה : שאנן  .צייטקין

 (אישיות תנכית)אברהם 

 (שרה )אישיות תנכית

 .בקרת ופרשנות -- --בראשית  --תנ"ך. 

 .יחסי גברים ונשים בתנ"ך

 .הורים וילדים בתנ"ך

 .משפחות בתנ"ך
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 טיט.לב תשע"ז 

שנאמרו בבית  / ...טיטלבוים, אהרן בן חנניה יום טוב ליפא מחבר. לבושי אהרן : על התורה
קהל  : Brooklyn .נירבאטור ,מדרשינו... על ידי... רבי אהרן טייטלבוים, גאב"ד דקהל ישמח משה

 ( 002533095ישמח משה נירבאטור, תשע"ז. )

 .יחות ואמריםדרושים, ש -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 יבד.יד תשע"ז 

אליעזר בן יהודה מחבר. יד אליעזר : ]על פרשיות השבוע וכתבי הקודש[ / המחבר רבי  ,יבדיב
תשע"ז.  ,יטוןאליעזר בן יהודה יבדייב ; מפענח והמהדיר יחיאל ביטון. בני ברק : יחיאל ב

(002468791 ) 

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

 .דרשות --ימים נוראים 
 רייה :ספ

Cen.lib-Stacks 

 

 



T278 מוז.פר תשע"ח 

רעיונות, פנינים  ... : מוזסון, ישראל יצחק מחבר. פרדס ישראל : על התורה ומועדי השנה
תביו של... רבי ישראל יצחק ומאמרים ממעינות התורה וממשנת החסידות / מעובד מכ

קארלין -מאזעסאן... מאשר רשם לעצמו מידי שבת... ומשיחות מוסר שהשמיע... בישיבת סטאלין
בארה"ב ; להעורך... הר"ר מרדכי דוד לאנדא. לייקוואוד : מרדכי מאזעסאן, תשע"ח. 

(002532894 ) 
 מוזסון, ישראל יצחק

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

 .דרשות --פרשת השבוע 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .דרשות --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 

 .ביוגרפיה -- ברוקלין --ניו יורק )מדינה(  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 סטפ.שע תשע"ח 
אורים ודברי אגדה... / סטפנסקי, יעקב בן יהודה ליב מחבר. שעשועי יעקב : אסופות חידושים, בי

מאת... רבי יעקב סטפנסקי, ר"מ בישיבת פילאדעלפיא ; יו"ל ע"י תלמידו שאול יהושע בראון. 
 ( 002532943ליקוואוד : מכון מפרשי הש"ס, תשע"ח. )

 יעקב בן יהודה ליב ,סטפנסקי

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

 .חדושים ופלפולים

 .הלכה --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --ועדים מ

 .ביוגרפיה -- פילדלפיה --פנסילוניה )מדינה(  -- רבנים
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 סיר.חד תשע"ח 

ירושלים : צבי סירוטה,  .[סירוטה, צבי מחבר. חדוות צבי : על התורה / צבי סירוטה. ]חדות צבי
 ( 002532173תשע"ח. )

 .שיחות ואמריםדרושים,  -- --תורה  --תנ"ך. 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

  



 

T278 עסר.שע תשע"ח 

 / מכלוף מחבר. שערי תורה : ... חידושים ורמזים על פסוקי תנ"ך, מדרשים ומאמרי חז"ל ,עסרי

נערך  ; ...מתורתו של... רבי מכלוף אלעסרי, אשר ליקט... מפי סופרים וספרים והוסיף עליהם
ערך ונסדר מחדש.. ירושלים : עמותת חסד לאברהם, תשע"ח ונסדר... ]ע"י[ הרב מרדכי בן יאיר. נ

[2018( .]002532239 ) 
 עסרי, מכלוף

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

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

 .באורים -- אגדות חז"ל

 .דרושים, שיחות ואמרים

 .ביוגרפיה -- בית שאן --ישראל  --רבנים 

 .ביוגרפיה -- מזרחחכמי ה
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 קטי.קר תשע"ח 
קטינא, יעקב מחבר. קרבן העני : פירושים ודרושים... פנינים... בדרך פרד"ס... ועל סדר פרשיות 

דק"ק חוסט... ; בתוספות מראי  ...ומועדים מסודרים... / חברו... מוה"ר יעקב קטינא, דיין
קרית יואל : מאיר יהודה קטינא,  ..ינא. מהדורא חמישיתמקומות והגה"ה, ע"י... שלמה קט

 ( 002532895. )2018תשע"ח 
 קטינא, יעקב

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

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .ביוגרפיה -- חוסט --אוקראינה  --רבנים 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

 

T278 שור.צב תשע"ח 

 ...צבי מחבר. צבי תפארת : על התורה ומועדים : דרושים... על דרך פרד"סחיים שמואל  ,שורץ
מתלמידי הבעש"ט ורבותינו... על מקראי קודש... ועל מועדי השנה... / ... חיים שמואל צבי הכהן 

 ( 002532851[. )2018שווארטץ. ברוקלין : חיים שמואל צבי שווארטץ, תשע"ח ]

 .ות ואמריםדרושים, שיח -- --תורה  --תנ"ך. 

 .דרושים, שיחות ואמרים --מועדים 

 .דרושים, שיחות ואמרים --חסידות 
 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 

 

T327 נוס.יפ תשע"ח 

 - שופטים.. תשע"ח.. ליקווד.. יפלס נתיב : עם תרגום יונתן ופירוש רש"י, רד"ק ומצודות ..תנ"ך
ם האחד: יפלס נתיב : הוא הסבב שופטים : פירוש על סדר הפסוקים ; ונחלק... לשלשה ראשים. ש

לשקול  :ומבאר בהערות... ובירורים דברי המקרא ורז"ל והמפרשים...; ושם השני: מעגלי פלס 
והוא מדבר  : ולפלס במאזני משפט דברים אחדים אשר לא המה בכתבים; ושם השלישי: עלי נתיב

לייקוואוד : מכון מפרשי  .יםומציין ידיעות נכבדות ונחוצות עלי עין הקורא... / מאתי צבי נוסבו
 ( 002532927הש"ס, תשע"ח. )

 .סגנון ,לשון -- --תנ"ך 
 שררה בתנ"ך

 ספרייה :

Cen.lib-Stacks 



 

 

T410.4 צכנ.פר תרצ"ט 
צ'כנוביץ, ירחם זאב בן יעקב שרגא מחבר. פרי ירוחם : ... געדאנקען און ערקלערונגען אין תהלים 

מכונה פישל וואלף צעכאנאוויץ(. ]פרי ירחם[. ניו יארק : און אין מאמרי חז"ל... / פון הרב יז"ץ )ה
 ( 002397854. )1939דפוס שולזינגר, תרצ"ט 

 .באורים -- --תהלים  --תנ"ך. 

 .מאמרים -- יידיש
 ספרייה :

Cen.lib-Yiddish 
 
 

C-238 
עת שערי רצון ]הקלטת שמע[ : למשה תפילה : פיוטים לימים הנוראים בנוסח ספרד ירושלים. 

 ( 000259013?[ )--19ירושלים : רננות, המכון למוסיקה יהודית, ]
 חזנות.

 מוסיקה. --יהודים 
 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 

 זמירות ופיוטים. --אי ספרד( ספרדים )יהודים יוצ
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-237 
מחזור שלוניקי ]הקלטת שמע[ : מפיוטי יהודי שלוניקי לימים הנוראים / עיבודים, ניצוח וניהול 

 ( 000259020?[ )--19מוסיקלי: איתן אביצור. ירושלים : רננות, המכון למוסיקה יהודית, ]
 חזנות.

 מוסיקה. --יהודים 
 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 

 זמירות ופיוטים. --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-232 
החזן דודו דרעי ]הקלטת שמע[ : אדון הסליחות : פיוטים וקטעי תפילה לימים הנוראים בנוסח 

 ( 001094729. )1997ירושלים. ירושלים : נועם הפקות, 
 מוסיקה. --יהודים 

 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 
 זמירות ופיוטים. --עדות המזרח 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-229 

 Michoel S. Productions  ,1996 (002532157 ): [ Canada]הקלטת שמע[ ] 3רקידה תמידית 
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 שירים ומוסיקה. --ית השואבה שמחת ב

 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

C-230 
 ( 002532159) 1997דודו דרעי ]הקלטת שמע[ : מקול הנשמה. ]ירושלים[ : נועם הפקות, 

 מוסיקה. --יהודים 
 זמירות ופיוטים. --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-134 
שמר, נעמי מלחין. הגשש החיוור בשירי נעמי שמר ]הקלטת שמע[ ]הגשש החיור בשירי נעמי שמר 

 ( 002532167) 1979]הקלטת שמע[[. רמת גן : הד ארצי, 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. JEWISH-134 

?Embassy[ ,197- ]שמע[ ]מקום הוצאה לא ידוע[ :  קולו האגדי של משה אשר ]הקלטת
(002532169 ) 

 מוסיקה. --יהודים 
 מוסיקה של בתי כנסת.

 חזנות.

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Cantors (Judaism) -- Sound recordings. 

Synagogue music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-231 
ת שניות ]הקלטת שמע[ : מוצאי שמחת תורה תשנ"ג ב"בית הרב" )לקט ראשון(. ישראל : הקפו

 ( 002532598[ )1993]מ. ברלין[, ]
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה. --חסידים 
 מוסיקה של כליזמרים.

 שירים ומוסיקה. --שמיני עצרת ושמחת תורה 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-136 
 ( 002532602. )1983עפרה חזה ]הקלטת שמע[ רמת גן : הר ארצי, 

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

DVD-0293 
מי אני? שיר ישראלי! ]הקלטת וידאו[ ]רמת גן[ : ]אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למוזיקה[, 

2017( .002532832 ) 
 יקהפיקוב, ש
 ישראל. --מוסיקה 

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 שירים ומוסיקה. --ירושלים 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-233 
 ( 002532993?[ )-198אשא תודה ]הקלטת שמע[ / דוד חי לורי. ]תל אביב[ : בן מוש הפקות, ]

 מוסיקה. --יהודים 
 יוטים.זמירות ופ --עדות המזרח 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

C-234 
הפיטן חיים אליהו ]הקלטת שמע[ : אנא יא חביבי : בשעה של שירים ופיוטים מזרחיים. 

 ( 002532995?[ )-198]ירושלים[ : )ישיבת החיד"א(, ]
 מוסיקה. --יהודים 

 ימים נוראים. --מוסיקה של בתי כנסת 
 זמירות ופיוטים. --עדות המזרח 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-137 
 ( 002533002. )1983עפרה חזה ]הקלטת שמע[ : שירי מולדת. רמת גן : הר ארצי, 

 ישראל. --שירים, עברית 
 ישראל. --מוסיקה פופולרית 

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-138 
. 1975חמישים בארץ ובעולם. רמת גן : הר ארצי, הכל עובר חביבי ]הקלטת שמע[ : להיטי שנות ה

(002533310 ) 
 ישראל. --שירים, עברית 

 ישראל. --מוסיקה פופולרית 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 
  



 

C-235 
 ( 002533456) 1991ג'ו עמר ]הקלטת שמע[ : חזנות ספרדית. )נוה מונוסון( : ישראל מיוזיק, 

 חזנות.
 מוסיקה. --יהודים 

 מוסיקה של בתי כנסת.
 זמירות ופיוטים. --ספרדים )יהודים יוצאי ספרד( 

Jews -- Music -- Sound recordings. 

Cantors (Judaism) -- Sound recordings. 

Synagogue music -- Sound recordings. 

Sephardim -- Songs and music -- Sound recordings. 
 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

REC. ISRAELI-139 
 ( 002533625) 1978החולמים אחרי השמש ]הקלטת שמע[ / הפרברים. ]תל אביב[ : סי.בי.אס., 

 ישראל. --שירים, עברית 
 מוסיקה פופולרית.

 ספרייה :

Music Reading Room 

 

 

M 1810 S568K57 
ההסתדרות שירו לה' : שירון ליום העצמאות / ערך: חיים קירש. ]שירו להשם[. ירושלים : 

 ( 002532733הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, תשל"ג. )
 ישראל. --שירים, עברית 
 שירים ומוסיקה. --יום העצמאות 

 ספרייה :

Music 

 
 


