P.O.B. 26190 Jerusalem 91261 Israel / Tel. & Fax 972-2-643-3580

JERBOOKS@NETMEDIA.CO.IL

www.jerusalembooks.co.il
SELECTED LIST OF HEBREW TITLES
RECENTLY PUBLISHED IN ISRAEL

FALL 2005
CATALOG
TABLE OF CONTENTS

1
3
6
10
13
24
46
50
52
54
56
57
57
60
63
64

BIBLE & ARCHAEOLOGY
JEWISH HISTORY
JEWISH THUOGHT - MAHSHEVET
HOLOCAUST
ISRAEL AND ZIONISM
HEBREW LANGUAGE &
LITERATURE
NON-HEBREW LANGUAGES
JEWISH DIASPORA
ART & MUSIC
LAW
MIDDLE EAST
CD ROM
YOUNG READERS
CD MUSIC
MISCELLANEOUS
SELECTED RABBINICS

מקרא וארכיאולוגיה
הסטוריה יהודית
מחשבת ישראל
השואה
ישראל וציונות

.I
.II
.III
.IV
.V

לשון וספרות עברית

.VI

שפות אחרות
יהדות בתפוצות
אמנות ומוסיקה
משפטים
המזרח התיכון
CD ROM
ילדים ונוער
CD מוסיקה
שונות
ספרי קודש נבחרים

.VII
.VIII
.IX
.X
.XI
.XII
.XIII
.XIV
.XV
.XVI

PUBLISHERS’ PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE. MINIMUM ORDER: $25.00.
POSTAGE AND HANDLING ARE ADDITIONAL. POSTAGE AND HANDLING ARE
ADDITIONAL.
PLEASE NOTE: WE ARE PREPARED TO SUPPLY ANY AND ALL TITLES AVAILABLE
IN ISRAEL, WHETHER LISTED IN OUR CATALOGS OR NOT.

I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

56063

אלחנן ,יסף ,ספר נביאים \ סימנים עריכה מיוחדת
לספרי הנביאים לקריאה נכונה ,פלדהיים 992 ,עמ',
prophets, authoritative edition, w/vowels,) 2005
Elhanan, Yosef, SEFER NEVI'IM

55817

די סגני ,לאה )מבוא ותרגום( ,קירילוס מסקיתופוליס
\ חיי הנזירים במדבר יהודה )תרגום מיוונית( ,יד בן

50288

ורגון ,ש ;.פנקובר ,י ;.עופר ,י) .עורכים( ,עיוני מקרא
ופרשנות \ כרך ז מנחות ידידות והוקרה למנחם כהן,
אונ' בר-אילן ,ר"ג h510+26e ,עמ'2005 ,
Vargon, S.; Pankover, Y. (Eds.), STUDIES IN
BIBLE AND EXEGESIS \ VOL. 7

54982

יהלום ,משה ,מיתוסים הכנעניים של התנ"ך \ מדת-
משה האלילית לדת מונותאיסטית ,כולל נספח
תמונות ,דור 157 ,עמ' ,2005 ,רכה

צבי 295 ,עמ'2005 ,
Di Segani, L (Intro. & Tran), CYRIL OF
SCYTHOPOLIS \ LIVES OF MONKS OF
)JUDAEAN DESERT (trans. from Greek

Yahalom, Mosheh, THE CANNANITE
MYTHS OF THE BIBLE
55685

כהנא ,מנחם יצחק ,קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה \
א' מכילתא דר"י ,מכילתא דרשב"י ,ספרי במדבר,
ספרי זוטא במדבר ,...מאגנס 360 , ,עמ'2005 ,
Kahana, Menahem I., THE GENIZAH
FRAGMENTS OF THE HALEKHIC
MIDRASHIM \ VOL. 1

56428

לימור ,אורה; ריינר ,אלחנן ,עלייה לרגל \ יהודים,
נוצרים ,מוסלמים אסופת מאמרים )חלקם
מתורגמים ,יד בן צבי h474+136e ,עמ' ,2005 ,רכה
Limor, O.; Rainer, E., PILGRIMAGE \ JEWS,
CHRISTIANS, MOSLEMS, COLLECTED
)ESSAYS (some are translations from English

1

, תנ"ך שאהבנו \ אוסף פתגמים, משה,סורוז'ון
-  איתמר, ביטויים ומטבעות לשון מהתנ"ך,פסוקים
 רכה,2005 ,' עמ465 ,הוצאה
Sorozon, M, BIBLE WE LOVE \ BIBLE,
IDIOMS, PROVERBS & PHRASES

56120

 נשים נסתרות בתנ"ך \ חלק א' אמהות, מרים,סמואל

56473

 חלומות השוא ידברו? \ חלומות התגלות, רות,פידלר
במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל
2005 ,' עמ456 , אונ' עברית, מאגנס,הקדומה

55541

2005 ,' עמ314 , מחבר,
(bible, women, incl. midrash & footnotes)
Samuel, Miriam, UNSEEN WOMEN IN THE
BIBLE \ VOL. 1, MOTHERS

Fidler, Rut, DREAMS SPEAK FALSELY? \
DREAM THEOPHANIES IN THE BIBLE
THEIR PLACE IN ANCIENT ISRAELI
TRADITION

 הצעה למהדורה, אגדת בראשית \ מבוא, עזרא,קהלני
, חיבור קבלת דוקטור,ביקורתית וענייני תוכן ומבנה

55510

(dissertation)  רכה,2003 ,' עמh427+15e ,מחבר
Kahalani, Ezra, AGGADAT BERESHIT \
INTRODUCTION, PROPOSAL FOR A
CRITICAL EDITION...

- ספר שופטים בגובה חז"ל \ עיונים מקראיים, י,רוזן
, מכון צומת,מדרשיים במאורעות תקופת השופטים

55152

bible, prophets, judges, ) 2005 ,' עמ240
(interesting, questions and footnotes
Rozen, Y, SEFER SHOFTIM BE-GOVAH
HAZA"L

 פירוש התורה לרבינו יצחק, אבישי,שוטלנד
 ויקרא על פי דפוס ראשון וכתבי:אברבנאל \ כרך ג
(leviticus w/ comm) 2005 ,' עמ345 , חורב,יד
Shutland, Avishai, PIRUSH HA-TORAH LERABENU YITSHAK 'ABARBANEL \ VOL.3

2

55130

55895

שקד ,מלכה ,לנצח אנגנך \ המקרא בשירה העברית
החדשה  -עיון ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד655 ,

55061

שקד ,מלכה )עורכת( ,לנצח אנגנך \ המקרא בשירה
העברית החדשה  -אנתולוגיה ,ידיעות אחרונות /

עמ') 2005 ,אנתולוגיה(
Shaked, Malkah, I'LL PLAY YOU FOREVER
\ THE BIBLE IN MODERN HEBREW
POETRY- READINGS

ספרי חמד 542 ,עמ') 2005 ,סדרת יהדות כאן ועכשיו(
Shaked, Malka (Ed.), I'LL PLAY YOU
FOREVER \ THE BIBLE IN MODERN
HEBREW POETRY - AN ANTHOLOGY

II. JEWISH HISTORY

55461

 ,----,קבץ על יד \ דברים שבכתב ספר יח סדרה
חדשה )כח( ,מקיצי נרדמים 329 ,עמ'2005 ,
----, KOVETS 'AL YAD \ VOL.18

56151

 ,----,דודי לצבי \ מאה מכתבים ואגרות שהחליפו
ביניהם מרן נזיר אלקים הרב דוד כהן זצ"ל ,אריאל,
מפעלי תורה יהדות 174 ,עמ'history, letters, ) 2005 ,
(1915-1922 r' zvi yehuda kook and r' david
----, DODI LE-ZVI

55866

אלפסי ,יצחק ,אנציקלופדיה לחסידות \ כרך ג' אישים
)אות כ  -ת( ,מוסד הרב קוק 927 ,עמ'2005 ,
)(**important series
Alfasi, Yitshak, HASSIDUT
ENCYCLOPEDIA \ VOL. 3

55985

אסף ,מנחם ,רפואה במקורות \ לוקט מתוך תנ"ך,
משנה ,תלמודים ,מדרשים ,שוהר ,רמב"ם וראשונים,
ראובן מס 181 ,עמ' ,2005 ,רכה
Asaf, Menahem, MEDICINE IN JEWISH
HISTORY

3

56243

באומגרטן ,אלישבע ,אמהות וילדים \ חיי משפחה
באשכנז בימי הביניים ,מרכז זלמן שזר 336 ,עמ'2005 ,
\ Baumgarten, E, MOTHERS & CHILDREN
JEWISH FAMILY IN MEDIEVAL EUROPE

56014

בונפיל ,ראובן ,רבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס
מהדורה שנייה ,מוסד ביאליק 327 ,עמ'2005 ,
Bonfil, Robert, THE RABBINATE IN
RENAISSANCE ITALY \ 2ND ED.

50582

בשן ,אליעזר ,נשים יהודיות במרוקו \ דמותן בראי
מכתבים מן השנים  ,1733-1905אונ' בר-אילן ,ר"ג266 ,
עמ'2005 ,
Bashan, E, JEWISH WOMEN IN MOROCCO
\ SEEN THROUGH LETTERS - 1733-1905

55428

זליגמן ,חיים; גורן,יעקב )עור'( ,אנרכיסטים יהודים \
קובץ ב' )תרגום מגרמנית ושפות אחרות( ,יד טבנקין,
 159עמ' ,2005 ,רכה
Zeligman,H.; Goren,Y. (Eds.), JEWISH
)ANARCHISTS \ VOL. 2 (TRANSLATION

55309

טייכמן ,ש ,ברוך אומר ועושה \ תולדות הרה"ח
הרה"ת ר' ברוך פריז ,יהודי נלהב בכל עצמותיו בוערת
כאש ,מחבר 287 ,עמ'2005 ,
)(bio of r' pariz, lubavich history
Taikhman, S, BARUKH 'OMER VE-'OSEH

55431

לובקוביץ ,יוהנס קרמואל ,על האתאזים של הרבנים \
)תרגום מלטינית( ,מאגנס ,אונ' עברית 156 ,עמ',
 ,2005רכה )(translation from Latin
Lobkowitz, Ionannes Caramuel, ON
RABBINIC ATHEISM

56428

לימור ,אורה; ריינר ,אלחנן ,עלייה לרגל \ יהודים,
נוצרים ,מוסלמים אסופת מאמרים )חלקם מתורגמים
מאנגלית( ,יד בן צבי h474+136e ,עמ' ,2005 ,רכה
Limor, O.; Rainer, E., PILGRIMAGE \ JEWS,
CHRISTIANS, MOSLEMS, COLLECTED
)ESSAYS (some are translations from English

4

55181

מיכאל ,ראובן ,לידת היהודי המודרני \ תולדות תנועת
ההשכלה היהודית ,קב"מ 205 ,עמ' ,2005 ,רכה

56242

פיינר ,שמואל ,משה מנדלסון \ גדולי הרוח והיצירה
בעם היהודי ,ספר ראשון ,מרכז זלמן שזר 176 ,עמ',

55991

קרופ ,מיכאל ,ספר התשבי \ לאליהו התשבי לפי דפוס
ראשון איזנא ש"א )עברית/גרמנית( ,לי אחים ספרים,

)ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות(
Michael, Reuven, THE BIRTH OF THE
MODERN JEW \ HISTORY OF THE
JEWISH ENLIGHTENMENT MOVEMENT

 ,2005רכה
Feiner, Shmuel, MOSHEH MENDELSOHN

 -עמ' ,2005 ,רכה )(Hebrew \ GermanKrupp, Michael, SEFER HA-TISHBI
55067

שטאל ,אברהם ,מוצא השמות \ מקורותיהם
וגלגוליהם של השמות שלנו ,דביר 415 ,עמ'2005 ,
\ Stahl, A, THE ORIGIN OF NAMES
ORIGIN & EVOLUTION OF JEWISH
NAMES

55435

שכטר ,רבקה ,בראשית היה הדבר  -האומנם? ,כרמל,
 326עמ' ,2005 ,רכה
Sekhter, Rivkah, IN THE BEGINNING WAS
?THE WORLD. WAS IT

55489

שן ,דוד ,שוחרי השם בהרי הקרפטים ,שם  -הוצאה,
 381עמ'history of Jews from Carpathian ) 2005 ,
(Mountains, translation from Hungarian,
Shen, David, SHOHARE HA-SHEM BEHARE HA-KARPATIM

55928

שניר ,ראובן ,ערביות ,יהדות ,ציונות \ מאבק זהויות
ביצירתם של יהודי עיראק ,יד בן צבי 666 ,עמ'2005 ,
Snir, Reuven, ARABNESS, JEWISHNESS,
ZIONISM \ A CLASH OF IDENTITIES IN
THE LITERATURE OF IRAQI JEWS

5

III. JEWISH THOUGHT - MAHSHEVET

 ספר קול דממה דקה \ בו יבואר ענינים פנימיים,----,
2005 ,' עמ427 , מחבר, בעבודת השי"ת

55961

hassidut, kabbala philosophy, anonymous )
(author, messianic thought
-----, SEFER KOL DEMAMAH

4 \  הליכות הראיה,( שלמה חיים הכהן )עורך,אבינר
 הוראות והדרכות אישיות של מרן,כרכים לימודים
,' עמVols. 4 , ספריית חווה,הרב אברהם יצחק קוק

56474

(teachings of r' kook) 2005
Aviner, Shlomo Hayim (Ed.), HALIKHOT
HA-RE'IYAH \ 4 VOLS.
, מודן, מי מפחד מלילית, מרדכי, אוהד; גפני,אזרחי
 רכה,2005 ,' עמ370
Ezrahi, Ohad; Gafni, Mordechai, WHO'S
AFRAID OF LILLITH \ RE-READING THE
KABBALAH OF FEMININE SHADOW

54971

 מוסד, מבוא למשנה \ הדפסה רביעית, חנוך,אלבק
2005 ,' עמ300 ,ביאליק
Albeck, Hanokh, MAVOH LA-MISHNAH \
4TH PRINTING

54981

360 , הוצאה-  שם, מאורות בחסידות, יצחק,אלפסי
(known researcher of hassidut, torah.) 2005 ,'עמ
Alfasi, Yitzhak, ME'OROT BA-HASIDUT

55482

 קבלה וסוד האושר \ מדריך להגשמה, יגאל,אריכא
2005 ,' עמ300 , כתר,עצמית

55531

Arica, Yigal, KABBALAH AND THE
SECRET OF HAPPINESS \ GUIDE
 תפילין, סנהדרין \ הסמכות והחידוש, יוסף,באב"ד
religion/ ) 2005 ,' עמ158 , מפעל תפילין- ל-בית א
(politics, advocate of Sanhedrin theocracy
Baba"d, Yosef, SANHEDRIN

6

56436

55371

בדיחי ,יוסף ,גאולת אור הצב"י \ למשנתו האלקית,
התורנית ,האמונית ,המדינית של מרן ...הכהן קוק,
מחבר 383 ,עמ'philosophy redemption, r' ) 2005 ,
(Zvi Y.Hacohen Kook, messianic zionism
Badihi, Yosef, GE'ULAT 'OR HA-TSV"I

56223

ברנדס ,יהודה ,אגדה למעשה \ עיונים בסוגיות
משפחה חברה ועבודת השם ,סוכנות היהודית284 ,
עמ'(on family, society & worship) 2005 ,
Brandes, Y, APPLIED AGGADA \ STUDIES

56171

גארב ,י ,יחידי הסגלות יהיו לעדרים \ עיונים בקבלת
המאה העשרים ,כרמל 266 ,עמ' ,2005 ,רכה )מו"ל

55421

גוטל ,נריה ,חדשים גם ישנים \ בנתיבי משנתו
ההלכתית-הגותית של הרב קוק ,מאגנס ,אונ' עברית,
 296עמ' ,2005 ,רכה
\ Guttel, N, INNOVATION IN TRADITION

נוסף :מכון הרטמן ,י-ם(
Garb, Jonathan, CHOSEN WILL BECOME
HERDS \ STUDIES IN 20th C. KABBALAH

HALAKHIC-PHILOSOPHICAL TEACHINGS

55748

דבירי ,י ,דברים שיש להם שיעור \ עיונים ובירורים
במצות כיבוד אב ואם ,מכון צומת 508 ,עמ'2005 ,
) philisophy, dati-leumi, important - respect,
(children's rights, organ donation etc
…Dviri, Y, DEVARIM SHE-YESH LAHEM

55854

דדון ,יצחק ,שיחת אבות \ על מסכת אבות רעיונות
וביאורים ,דברי דרוש ומחשבה ,עובדות והנהגות,

55699

דיין ,י ,כס וכתר ,לשכת גזית -האקדמיה לממשל192 ,
עמ' ,2005 ,רכה )(philosophy renew kings israel
Dayan, Yosef, THRONE AND CROWN

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה 692 ,עמ'2005 ,
) talmud, avot, r' Kook, incl. philosophy, large
(print text, nikkud and much commentary
Dadon, Yitshak, SIHAT 'AVOT

7

55605

חקק ,לב ,איגרות הרב שלמה בכור חוצין \ ספריית
הילל בן-חיים ,קב"מ 281 ,עמ' ,2005 ,רכה )ספריית

56173

כהן ,קרן ,מילון הענק של פשר החלומות ביהדות \
לפי תורת הקבלה ,אסטרולוג 416 ,עמ' ,2005 ,רכה

הילל בן-חיים(
Hakak, Lev, THE COLLECTED ESSAYS OF
RABBI SHELOMO BEKHOR HUTSIN

Cohen, Keren, GIANT DICTIONARY ON
THE MEANING OF DREAMS
ACCORDING TO JUDAISM
55431

לובקוביץ ,יוהנס קרמואל ,על האתאזים של הרבנים \
)תרגום מלטינית( ,מאגנס 156 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lobkowitz, Ionannes Caramuel, ON
)RABBINIC ATHEISM (translation fromLatin

55238

לוין ,יעל ,מדרשי בתיה בת פרעה \ עיון נלווה לליל
הסדר ויהי בחצי הלילה ,בתי תוספת על ,מחבר68 ,
עמ' ,2004 ,רכה ) midrash & zohar with notes,
(liturgy, prayer woman scholarly
Levine, Yael, STORIES ABOUT
PHAROAH'S DAUGHTER, BITYAH

55621

לייטמן ,מיכאל ,ספר הפתוח ,קבלה לעם 186 ,עמ',
 ,2005רכה )סדרת הקבלה וחוכמת החיים(
Laitman, Michael, THE OPEN BOOK

55060

לנגטל ,נחום; אמון ,ניסים ,כשמשה פגש את בודהא \
שיחות על יהדות ובודהיזם ,ידיעות אחרונות  /ספרי

55426

מאיר ,אפרים ,פילוסופים קיומיים יהודים ברב -שיח,
מאגנס ,אונ' עברית 182 ,עמ' ,2005 ,רכה
Meir, Ephraim, JEWISH EXISTENTIAL
PHILOSOPHERS IN DIALOGUE

חמד 269 ,עמ' ,2005 ,רכה
Langental, N.; Amon, N., WHEN MOSES
MET BUDHHA / JUDAISM & BUDDISM

8

54988

מזרחי ,יצחק ,שלא נדע מצרות \ הספר השלם
לקמעות סגולות וחותמי שלמה לראשונה בעברית
חותמי שלמה ,מחבר 251 ,עמ'2005 ,
Mizrahi, Yitshak, WE SHOULD'NT KNOW
TROUBLES

55677

נשיא ,מרדכי גד-אל ,אמונה ופוסטמודרניזם \ בחינוך
הציוני דתי ,מחשבות מגן הוצאה 208 ,עמ' ,2005 ,רכה
Nassi, Mordekhai Gad-El, FAITH AND
POSTMODERNISM \ IN THE RELIGIOUS
ZIONIST EDUCATION

55820

עמיר ,יהוידע )עורך( ,נצח בעתות של שינוי \ אנדרה
נהר וההגות היהודית הצרפתית לאחר השואה ,קב"מ,
 266עמ' ,2005 ,רכה )מו"ל נוסף מכון ון ליר(
Amir, Y (Ed.), ANDRE' NEHER & JEWISH
THOUGHT IN POST-HOLOCAUST FRANCE

55510

קהלני ,ע ,אגדת בראשית \ מבוא ,הצעה למהדורה
ביקורתית וענייני תוכן ומבנה ,חיבורקבלת דוקטור,
מחבר h427+15e ,עמ',2003 ,רכה )(dissertation
Kahalani, E, AGGADAT BERESHIT \ INTRO ,
PROPOSAL FOR A CRITICAL EDITION...

56432

קורן ,ישראל ,מסתורין של הארץ \ מיסטיקה וחסידות
בהגותו של מרטין בובר ,אונ' חיפה 336 ,עמ'2005 ,
\ Koren, Y, MYSTERY OF THE EARTH
…MYSTICISM & HASIDISM IN BUBER'S

55828

קלנברג ,משה ,ידי משה \ דרשות במחנה הסגר
בצרפת בימי השואה ,מכללה ירושלים לבנות,
 h285+10frעמ'2005 ,
\ Kahlenberg, Moshe, YEDEI MOSHE
HOLOCAUST ERA SERMONS

55457

קלנר ,יוסף ,הוד הקרח הנורא \ לבירור מקומה של
רוח-הכפירה...פירוש למאמר יסורים ממרקים ,נתיבות
אמונה 196 ,עמ'rav kook- on pain, ) 2005 ,
(tribulations, faith, with footnotes
Kelner, Yosef, HOD HA-KERAH HA-NORA

9

56257

רביצקי ,אביעזר ,דת ומדינה \ בהגות היהודית במאה
העשרים ,מכון הישראלי לדמוקרטיה 572 ,עמ'2005 ,
Ravitski, Eliezer, RELIGION AND STATE
IN 20TH CENTURY JEWISH THOUGHT

55193

שביד ,אליעזר ,תולדות פילוסופית הדת היהודית מול
משבר ההומניזם \ כרך ג חלק ב  -אחרית המרכז
היהודי בגרמניה ,ע"ע 264 ,עמ'2005 ,
Schweid, Eliezer, A HISTORY OF MODERN
JEWISH RELIGIOUS PHILOSOPHY / VOL.
3 PART 2

55274

שג"ר ,פור הוא הגורל \ דרשות לפורים ,ישיבת שיח
יצחק 112 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shaga"r, PUR HU HA-GORAL \ PURIM
SERMONS

55771

שושני ,יקיר ,בקשר לאלוהים \ אוניברסיטה משודרת,
משהב"ט 176 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shoshani, Yakir, CONNECTIONS TO GOD

55067

שטאל ,אברהם ,מוצא השמות \ מקורותיהם
וגלגוליהם של השמות שלנו ,דביר 415 ,עמ'2005 ,
\ Stahl, Abraham, THE ORIGIN OF NAMES
ORIGINS AND EVOLUTION OF JEWISH
NAMES

55435

שכטר ,רבקה ,בראשית היה הדבר  -האומנם? ,כרמל,
 326עמ' ,2005 ,רכה
Sekhter, Rivkah, IN THE BEGINNING WAS
?THE EARTH. WAS IT

IV. HOLOCAUST

56065

 ,----,מזוודה שאי אפשר לקחת \  , CD2מרכז
ללימודי שואה אבלס ראב -- ,עמ'2005 ,
,----, SUITCASE THAT CAN'T BE TAKEN

10

56271

 ,----,אברמק  \ CD SETשיריו של אברמק
קופלוביץ'  1930-1944נער מגטו לודז' ,נוער העובד
והלומד -- ,עמ'2005 ,
,----, AVRAMEK \ CD SET, THE SONGS OF
AVRAMEK KOPELOVITCH 1930-1944, A
BOY FROM GETTO LODZ

56174

אורתר ,אילנה סלמה ,מחנה היהודים \ עקירה,
פליטות והגירה ) אנגלית\עברית\צרפתית( ,קב"מ2005,
Ortar, Ilana Salama, THE CAMP OF THE
JEWS \ UPROOTING, REFUGEES AND
)IMMIGRATION (English French Hebrew

55039

גוטרמן ,בלה; שלו ,אבנר )עורכים( ,למען יידעו דור
אחרון \ זכרון השואה ביד ושם ,יד ושם 311 ,עמ',

55250

וייס ,יפעת; מרגלית ,גלעד )עו'( ,זיכרון ושכחה \
גרמניה והשואה ,קב"מ 480 ,עמ' ,2005 ,רכה )סדרת
קו אדום(
Weiss, Yifat.; Margalit, Gilad (Eds.),
MEMORY AND AMNESIA \ THE
HOLOCAUST IN GERMANY

56110

זבולון ,תאיר ,פרשת צ'רנוביץ  ,1940-1946מורשת,
 235עמ' ,2005 ,רכה )מבוסס על כתבי צור שלום
וליבלינג אשר(
Zevulun, Tair, THE CHERNOVTSY AFFAIR
1940-1946

55904

זליקוביץ ,צבי ,ראשונים לטבח \ בעיר אורנייה
שבאוקראינה ב' באלול התש"א  , 1941דוקוסטורי,
 104עמ' ,2005 ,רכה
Zalikovich, Zvi, FIRST TO DIE \ IN
ORNAYA, UKRAINE 1941

 ,2005רכה
Gutterman, B.; Shalev, A. (Eds), TO BEAR
WITNESS \ HOLOCAUST
REMEMBRANCE AT YAD VASHEM

11

55623

טים ,אווה ,אחי ,לדוגמה \ )תרגום מגרמנית( ,ע"ע,
 135עמ' ,2005 ,רכה
Tim, Uwe, AM BEISPIEL MEINES BRUDERS
)(TRANSLATION FROM GERMAN

56372

כץ ,צבי ,סובבוני להט אש בוערת \ ...מגדות הנימן
אל הבלתי נודע ,משהב"ט 128 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kats, Zvi, THEY HUNTED ME LIKE A
BIRD

55542

לאו ,ישראל מאיר ,אל תשלח ידך אל הנער ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 350 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lau, Israel Meir, DO NOT RAISE YOUR
HAND AGAINST THE BOY

55546

לוין ,איתמר ,לקסיקון השואה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 318 ,עמ' ,2005 ,רכה
Levin, Itamar, THE HOLOCAUST LEXICON

55680

לינהרד ,בצלאל )סאלק( ,האמנתי שאשאר בחיים \
מאבקו של נער לשרוד בגטו בוריסלב ובצבא האדום,
יד ושם 241 ,עמ' ,2005 ,רכה
Linhard, Bezalel (Salek), I BELIEVED I
WOULD SURVIVE \ A YOUTH'S STRUGGLE
TO SURVIVE IN THE BORISLAW GHETTO

56066

מורגנשטרן ,נעמי ,למי שאספני \  ,CDמרכז ללימודי
שואה אבלס ראב -- ,עמ'2005 ,
Morgenstern, Na'omi, FOR THE
COLLECTOR

55227

סלונים ,נתיבות שלום \ קונטרס ההרוגה עליך,
אסופת מאמרים על ההשמדה והחורבן בשנות
השואה ,מכון אמונה ודעת-ישיבת סלונים 80 ,עמ',
 ,2005רכה ) holocaust, theology, hassidic,
(significant expanded edition
Slonim, NETIVOT SHALOM / LISTING OF
ARTICLES ON THE DESTRUCTION AND
VICTIMS OF THE HOLOCAUST

12

55906

פוקס ,אברהם B-14058 ,מספר \ סיפור חייו של
אברהם פוקס ,דוקוסטורי 232 ,עמ' ,2005 ,רכה
Fuks, A, B-14058 AUTHOBIOGRAPHY

55049

פורמאנסקי ,מאקס ,ארויס פון גיהנום ,לייוויק-
פארלאג 163 ,עמ' ,2005 ,רכה )(in YIDDISH
Furmansky, M, THROUGH THE HOLOCAUST

55203

קור ,זהבה ,סיפור של דוגו \ על פי עדות דויד )דוגו(
לייטנר ,ידיעות אחרונות /יד ושם  148,עמ' ,2005,רכה
Kor, Zehavah, DUGO'S STORY \ A TRUE
STORY BY A WITNESS

55828

קלנברג ,משה ,ידי משה \ דרשות במחנה הסגר
בצרפת בימי השואה ,מכללה ירושלים לבנות,
 h285+10frעמ'2005 ,
\ Kahlenberg, Moshe, YEDEI MOSHE
SERMONS FROM CONCENTRATION
CAMPS IN FRANCE

V. ISRAEL AND ZIONISM

55058

 ,----,מבקר המדינה דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי ,דצמבר  432 ,2004עמ' ,2005 ,רכה
----, STATE COMPTROLLER’S REPORT
ON LOCAL GOVERNMENT \ DEC. 2004

55189

אוריין ,דן ,בעיה העדתית בתאטרון הישראלי ,אונ'
הפתוחה 336 ,עמ' ,2004 ,רכה
Orien, Dan, THE ETHNIC PROBLEM IN
ISRAELI THEATRE

55187

אוריין ,דן )עורך( ,תאטרון הישראלי \ מקראה ,תהליכי
דמוקרטיזציה בחברה הישראלית ,אונ' הפתוחה,
 e85+139hעמ' ,2004 ,רכה
Orian, Dan (Ed.), ISRAELI THEATRE \ A
READER, DEMOCRATIZATION IN THE
ISRAELI SOCIETY

13

55188

אוריין ,דן )עורך( ,תאטרון הישראלי \ אנתולוגיה,
תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית ,אונ'

56256

אייל ,גיל ,הסרת הקסם מן המזרח \ תולדות
המזרחנות בעידן המזרחיות סדרת הקשרי עיון
וביקורות ,מכון ון ליר 224 ,עמ' ,2005 ,רכה )ספר

54973

אסיא ,יהודה ,גשרים של חיי ,מעריב 351 ,עמ'2005 ,
Assia, Yehudah, THE BRIDGES OF MY
LIFE

56264

אריאן ,א ;.בן-נון ,פ ;.ברנע ,ש ,תקשורת בדמוקרטיה
הישראלית \ מנקודות מבט שונות ,במסגרת פרסומי
מדד הדמוקרטיה הישראלית ,מכון הישראלי

55538

ארליך ,אייל ,הודנה \ הרפתקה מדינית ,אריה ניר368 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Erlich, Eyal, HUDNA \ A POLITICAL
ADVENTURE

55774

ארנון-אוחנה ,יובל )עורך( ,הגדת יציאת אתיופיה \
הנה קם עם ומתחיל ללכת ,ילדים כותבים את קורות
מסעם הרגלי מאתיופיה דרך ,משהב"ט 374 ,עמ'2005 ,

הפתוחה 163 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Orian, Dan (Ed.), ISRAELI THEATRE
ANTHOLOGY, DEMOCRATIZATION IN
THE ISRAELI SOCIETY

ראשון בסדרה(
Eyal, Gil, THE DISENCHANTMENT OF
THE ORIENT \ A HISTORY OF
)ORIENTALIST EXPERTISE (1st in series

לדמוקרטיה 50 ,עמ' ,2005 ,רכה
Arian, A.; Bin-Nun, P.; Barnea, THE MEDIA
AND ISRAELI DEMOCRACY \ A
VARIETY OF VANTAGE POINTS

Arnon-Ohanna, Yuval (Ed.), JEWISH
EXODUS FROM ETHIOPIA / CHILDREN
WRITING ON THEIR WALK FROM
ETHIOPIA

14

56335

ארציאל ,יוסף ,לתוקפו של יום העצמאות \ איחוד
הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל ,איחוד הרבנים
למען עם ישראל 52 ,עמ' ,2005 ,רכה ) halacha,
(zionist laws of israel,of territories & civil war
Artsiel, Yosef, LE-TOKPO SHEL YOM HA'ATSMA'UT

55881

אשל ,יעקב ,מחקרי יהודה ושומרון \ קובץ יד תשס"ה
 ,מכללה האקדמית יו"ש h463+32e ,עמ'2005 ,
Eshel, Y., JUDEA AND SAMARIA
RESEARCH STUDIES \ VOL. 14

56427

בהרוזי ברעוז ,ניצה ,פשקווילים \ מודעות קיר וכרזות
פולמוס ברחוב החרדי ,יד בן צבי 183 ,עמ'2005 ,
\ Baharuzi Baroz, Niza, PASHKEVILIM
STREET ADVERTS IN RELIGIOUS SECTOR

55063

בירק-ביזנסקי ,ציפי ,בית-ילדים ,מעריב 93 ,עמ'2005 ,
Birk-Bizansky, Tsipi, CHILDREN'S-HOUSE

55684

ביתן ,חנה ,אטלס ההתיישבות בישראל \ אטלס
שמות היישובים והמקומות בישראל ,משרד ראש
הממשלה 208 ,עמ') 2004 ,מו"ל נוסף :כרטא(
\ Betan, H, ISRAEL SETTLEMENT ATLAS
NAMES: SETTLEMENTS & LOCALITIES

55663

בכר ,אייזיק ,מלך הרצל הראשון \ מתוך כתבי בנימין
זאב ,רימונים 276 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bekher, Aizik, HERZL THE FIRST KING

54984

בן-מאיר ,עתליה ,אוסלו \ כשלון או איוולת ,תמוז +
מרכז אריאל 191 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Meir, Ataliah, OSLO \ FAILURE OR
FOLLY

55986

ברגר ,שניאור זלמן ,פרטיזן \ הרה"ח ר' זושא
וילימובסקי  ,לוי וילימובסקי -- ,עמ'hassidic ) 2005 ,
(chabad, modern history up to late 20th century
Berger, Shneor Zalman, PARTIZAN

15

56361

ברזילי-יגר ,דבורה ,מקורות ארכיוניים לתולדות
המנדט הבריטי על ארץ-ישראל ,CD SET 1914-1948
אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -- ,עמ'2005 ,
Barzilay-Yeger, D, ARCHIVAL SOURCES
FOR HISTORY OF BRITISH MANDATE

55604

גוברין ,פנחס ,היינו כחולמים \ מגילת משפחה ,כרמל,
 617עמ'2005 ,
\ Govrin, Pinhas, WE WERE AS DREAMERS
A FAMILY SAGA

54992

גולומב ,נפתלי ,מחשבה אחרת ,תמוז 122 ,עמ',2005 ,
רכה
Golomb, Naftali, OTHER THOUGHT

55433

גורן ,יעקב ,ארתור רופין \ חייו ופועלו ,יד טבנקין,
 549עמ' ,2005 ,רכה
Goren, Yaakov, ARTHUR RUPIN \ HIS LIFE
AND HIS WORK

56358

גל ,אלון )עורך( ,מסורת המשפטית והציונית של
לואיס ד' ברנדייס \ ההרצאות שנישאו ביום העיון
לציון שישים ,אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,

55611

גלילי ,יוסף ,אנשים וייחודם \ מהדורה שניה מורחבת,
מחבר 275 ,עמ' ,2005 ,רכה
Galili, Yosef, PEOPLE AND THEIR
UNIQUENESS \ 2ND ED.

54993

גרין ,דרור ,אחד-העם וחזון המדינה הדו-לאומית,
ספרים ,הוצאה לאור 80 ,עמ' ,2005 ,רכה
Green, D,VISION OF DUAL NATIONALITY

54994

גרין ,דרור ,פרות קדושות \ מאה מושגים כוזבים
בתרבות הישראלית ,ספרים ,הוצאה לאור 160 ,עמ',
 ,2005רכה )סידרת כאן ועכשיו(
Green, Dror, HOLY COWS

 86עמ'2005 ,
Gal, Alon (Ed.), THE LEGAL AND ZIONIST
TRADITION OF LOUIS D. BRANDEIS

16

55679

דורון ,גדעון; לבל ,אורי ,פוליטיקה של שכול \
מהדורה שנייה מחודשת ,קב"מ 256 ,עמ' ,2005 ,רכה
Doron, Gidon; Lebel, Uri, POLITICS OF
BEREAVEMENT

56118

דרוקר ,רביב; שלח ,עופר ,בומרנג \ כישלון המנהיגות
באינתיפאדה השנייה ,כתר 430 ,עמ' ,2005 ,רכה
Drucker, Raviv; Shelah, Ofer, BOOMERANG

55766

דרור ,יחזקאל ,איגרת למנהיג יהודי-ציוני ישראלי,
כרמל 230 ,עמ' ,2005 ,רכה
Dror, Y., EPISTLE TO AN ISRAELI
JEWISH- ZIONIST LEADER

56431

הניג ,אריק ,פואד \ כנגד כל הסיכויים בנימין בן-
אליעזר :הדרך והחזון ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 238עמ' ,2005 ,רכה
Henig, Arik, FUAD

55616

וולנסקי ,עמי ,אקדמיה בסביבה משתנה \ מדיניות
ההשכלה הגבוהה של ישראל  ,1952-2004קב"מ422 ,
עמ' ,2005 ,רכה )סדרת קו אדום ,מו"ל נוסף מוסד
שמואל נאמן(
Volansky, Ami, ACADEMY IN A
CHANGING ENVIRONMENT \ HIGHER
EDUCATION POLICY IN ISRAEL 19522005

55055

וייס ,שבח; אשכול ,דוד ,בחרתיך ומאסתיך \ שלטון
ובחירות העשור האחרון ,לוגוס תקשורת המונים,

55671

זיו ,חני; גלבר ,יואב ,הרצל עכשיו ,על ישראל -מרכז
להפצת מידע 230 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ziv, Hani; Gelber, Yo'av, HERZL NOW

 277עמ' ,2005 ,רכה
Weiss, S; Eshkol, D., YOU I CHOSE AND
YOU I LOATH

17

55195

טובלר ,טיטוס ,תרומה לטופוגרפיה הרפואית של
ירושלים \ )סקירת המצב הרפואי בירושלים בשנת
 (1846בתי החולים ,אונ' בר אילןh72+63German ,
עמ'(TRAN. FROM GERMAN) 2005 ,
Tobler, T, BEITRAG ZUR MEDIZINISCHEN
\ TOPOGRAPHINE VON JERUSALEM
KRANKENHAUSER IN JERUSALEM

55309

טייכמן ,שרה ,ברוך אומר ועושה \ תולדות הרה"ח
הרה"ת ר' ברוך פריז ,יהודי נלהב בכל עצמותיו בוערת
כאש ,מחבר 287 ,עמ'2005 ,
)(bio of Chief rabbi, R' Paris, Lubavich history
Taikhman, Sarah, BARUKH 'OMER VE'OSEH

55183

יהב ,דן ,בעיטת עונשין \ שפת הכדורגל בתקשורת
ההמונים ,תמוז 351 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yahav, Dan, PENALTY SHOT

55434

יזהר ,אורי ,בין חזון לשלטון \ מפלגת אחדות
העבודה-פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה ,יד
טבנקין 791 ,עמ'2005 ,
Izhar, Uri, BETWEEN VISION AND
POWER \ THE HISTORY OF AHDUTHA'AVODA- POALEI-ZION PARTY

56083

יחזקאלי ,פנחס )עורך( ,מלחמת יום הכיפורים ולקחיה
\ אוניברסיטה משודרת ,משהב"ט 192 ,עמ',2005 ,

55772

ירקוני ,הלל ,ספינות מעפילים מ-א' עד ת' ,גוונים,
 262עמ'2005 ,
Yarkoni, Hilel, MA'PILIM SHIPS : A TO Z

55204

ישראלי ,חיים ,מגילת חיים \  50שנה בשירות  14שרי
ביטחון ,משכל 431 ,עמ' ,2005 ,רכה

רכה
Yehezkeli, Pinhas (Ed.), THE YOM KIPPUR
WAR AND ITS LESSONS

Israeli, H, LIFE STORY \ 50 YEARS IN THE
SERVICE OF 14 DEFENSE MINISTERS

18

 טאבו האחרון \ סוד המצב הגרעיני של, אבנר,כהן
,2005 ,' עמ334 , כנרת,ישראל ומה צריך לעשות איתו
רכה
Cohen, Avner, THE LAST TABOO \ THE
SECRET NUCLEAR SITUATION IN
ISRAEL AND WHAT TO DO WITH IT

56105

493 , דביר, מבוא אישי \ אוטוביוגרפיה, חיים,כהן
first book in a multi-volume work on ) 2005 ,'עמ
(and by the supreme court judge
Cohn, Haim H., A PERSONAL
INTRODUCTION \ AUTOBIOGRAPHY

55870

\ 57  נייר עמדה מספר, מרדכי, מרגלית; קרמניצר,כהן
 מודל תלת ממדי.' ב,דת ובג"ץ דימוי ומציאות
, מכון ישראלי לדמוקרטיה,למדידת אקטיביזם שיפוטי

56263

 התנדבנו לצבא הבריטי \ חיילות, צביה,כהן
212 , משכל,ארצישראליות במלחמת העולם השנייה
2005 ,'עמ
Cohen, Zivia, WE VOLUNTEERED FOR
THE BRITISH ARMY \ JEWISH WOMAN
FROM PALESTINE IN WW2

55930

 תקלה \ דעיכתה של רשות, סליחה, דן,כספי
 רכה,2005 ,' עמ237 , צבעונים,השידור

56166

 רכה,2005 ,' עמ124
Cohen, M.; Kremenitser, M., RELIGION
AND THE HIGH COURT OF JUSTICE \
IMAGE AND REALITY PART 2

Kaspi, Dan, DUE TO TECHNICAL
DIFFICULTIES \ THE FALL OF THE
ISRAELI BROADCAST AUTHORITY

\ עשרה שיחות עם אסא כשר- שבע, ורד,ברזילי-לוי
עם ארבעים וחמש תמונות מתוך אוסף האמנות
2005 ,' עמ412 , כנרת,הישראלית
Levi-Barzilai, Vered, SEVENTEEN
CONVERSATIONS WITH ASA KASHER

19

56082

 גשר של נייר \ ימין ושמאל ומה, מנחם,מיכלסון
, שיחות בין יאיר הירשפלד לעתניאל שנלר- שביניהם
 רכה,2005 ,' עמ369 ,מעריב
Mikhalson, Menahem, BRIDGE OF PAPER \
RIGHT AND LEFT AND IN BETWEEN DIALOGS WITH YAIR HIRSCHFELD

56429

- תבנית נוף מולדתו \ תולדות ארץ, מרדכי,נאור
223 , כתר,חייו של יצחק רבין-ישראל על רקע סיפור
( מורג, משרד הבטחון: )מו"ל נוסף2005 ,'עמ
Naor, Mordekhai, LANDSCAPE OF HIS
HOMELAND

55630

 ירושלים שלנו \ קורות, ברטה,ספפורד וסטר
 )תרגום1881-1949 המושבה האמריקאית בירושלים
 רכה,2005 ,' עמ286 , אריאל,(מאנגלית

55832

Spafford Vester, Bertha, OUR JERUSALEM \
AN AMERICAN FAMILY IN JERUSALEM
1881-1949 (TRANSLATION FROM ENGLISH)
,' עמ159 , כתר, הדור האחרון, יהודי תימן, ציון,עוזרי
over 150 pages of black and white ) 2005
(photos
Ozeri, Zion, THE JEWS OF YEMEN, THE
LAST GENERATION(inc. details on
customs)

55896

336 , תמוז, תעלומה בנתיב ההתרסקות, חנן,עזרן
 רכה,2005 ,'עמ
Azran, Hanan, THE MYSTORY OF THE
FATAL FLIGHT PATH

56085

 ביקורי אמנות \ פרקים על אמנים, גדעון,עפרת
2005 ,' עמ554 , ספריה הציונית,ישראלים

55255

Ofrat, Gideon, ENCOUNTERS WITH ART \
ESSAYS ON ISRAELI ARTISTS OF THE
20TH CENTURY
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56374

פז ,אתי ,רציתי לחפש את האדם \ מבט אינטימי אל
אהבתם ולבטיהם של זוג חלוצים ,ע .נרקיס 159 ,עמ',
 ,2005רכה )(biography
Paz, Eti, I WANTED TO LOOK FOR THE
MAN \ AN INTIMATE LOOK AT
PIONEERS

56311

פייטלסון ,ע ;.ארנון ,א ;.כהן ,,גישה סביבתית-
תחבורתית לסיווג פעילויות עירוניות \ דו"ח מסכם
מחקרי מכון י-ם מדיניות סב ,14 .מכון ירושלים לחקר
ישראל h64+7e ,עמ' ,2005 ,רכה
Feitelson, E.; Arnon, O.; Cohe, A
TRANSPORTATION AND
ENVIRONMETALLY-SENSITIVE
APPROACH URBAN ACTIVITY

56466

פרוינד ,י )עורך( ,למען איתן הנזרק בלהב האש \ ספר
זכרון ליאיר ברק הי"ד שנרצח על קידוש השם אור
להושענא רבה ,שלמי אריאל 138 ,עמ'2005 ,
)(Articles on zionist halacha, laws of war
Froind, Yuval (Ed.), IN MEMORY OF THE
STRONG THAT WERE THROWN INTO
)THE FIRE (memorial to Yair Barak

55537

צביון ,אברהם ,עשור המופלא בחיי סיומה \ הדיוקן
האנושי של מחנה מרכוס ,משהב"ט 398 ,עמ'2005 ,
Zivyon, Avraham, THE GLORIOUS
DECADE IN THE LIFE OF SIOMA

55637

ציפר ,אליהו ,אינדקס האינדקסים לאישים יהודיים,
ציפר אליהו 36 ,עמ' ,2005 ,רכה
Zifer, E, INDEX OF INDICES OF JEWISH
FIGURES

55681

קריף ,משה ,מזרחית \ סיפורה של הקשת הדמוקרטית
המזרחית והמאבק החברתי בישראל ,1995-2005

גלובס 525 ,עמ' ,2005 ,רכה
Karif, Mosheh, THE EASTENER
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55439

רגב ,ע ,להתאהב בארץ ישראל ,כנרת 168 ,עמ'2005 ,
Regev, 'O, FALLING IN LOVE W/ISRAEL

55603

רוזנברג-פרידמן ,לילך ,מהפכניות בעל כורחן \ נשים
ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב ,יד בן צבי,

 363עמ'2005 ,

Rosenberg-Friedman, Lilach,
REVOLUTIONARIES DESPITE
THEMSELVES
56258

רוזנטל ,ימימה ,יצחק רבין \ ראש ממשלת ישראל
 1995-1992 / 1977-1974מבחר תעודות מפרקי חייו,
כרך א' ,גנזך המדינה 618 ,עמ'2005 ,
\ Rosenthal, Yemima, YITZHAK RABIN
\ PRIME MINISTER OF ISRAEL 1974-1977
1992- 1995, VOL. 1

55631

רוטברד ,שרון ,עיר לבנה ,עיר שחורה ,בבל 352 ,עמ',
 ,2005רכה
Rotbard, S, WHITE CITY, BLACK CITY

55379

רייטר ,יצחק )עורך( ,דילמות ביחסי יהודים-ערבים
בישראל ,שוקן 271 ,עמ' ,2005 ,רכה
Reiter, Yizhak (Ed.), DILEMMAS IN ARABJEWISH RELATIONS IN ISRAEL

55589

ריינר ,אפרים ,מניפסט הדמוקרטי \ ומאמרים אחרים,
קב"מ 256 ,עמ' ,2005 ,רכה )סדרת קו אדום(
Reiner, Ephraim, THE DEMOCRATIC
MANIFEST

56087

שביט ,ארי ,חלוקת הארץ \ ישראלים חושבים על
התנתקות ,כתר 254 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Shavit, Ari, PARTITION
DISENGAGEMENT AND BEYOND

56366

שביט ,יקב; ביגר ,גדעון ,היסטוריה של תל-אביב \ עיר
מטרופולין ) ,(74'-'93כרך  ,4אונ' ת"א 263 ,עמ'2005 ,
Shavit, Ya'akov; Biger, Gideon, THE
HISTORY OF TEL AVIV \ VOL. 4
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56108

שגב ,טום \ 1967 ,והארץ שינתה פניה ,כתר 710 ,עמ',
2005
Segev, Tom, ISRAEL IN 1967

55815

שגיא ,אריאל ,יורשים \ על תפקידו ההיסטורי של
הדור השלישי במדינת ישראל ,אקדמון 195 ,עמ',

55312

שוורץ ,יואל ,סיפורה של משפחה בני הדור הקודם
תיאור חיים בדור הסבים והסבתות של בני דורנו
ותרומתם להקמת ,דבר ירושלים 96 ,עמ' ,2005 ,רכה

 ,2005רכה
Sagi, Ariel, HEIRS \ THE HISTORIC ROLE
OF THE 3RD GENERATION IN ISRAEL

)(family history, schwartz
Shwartz, Yoel, THE STORY OF A FAMILY
FROM AN EARLIER GENERATION
55593

שוקד ,משה ,הרצל לא גר כאן יותר ,כרמל 159 ,עמ',
 ,2005רכה
Shokeid, Moshe, HERZL DOESN'T LIVE
HERE ANYMORE

55438

שלו-כליפא ,נירית ,אל גן נעול ,כנרת 224 ,עמ'2005 ,
Shalev-Khalifa, Nirit, A LOCKED GARDEN

54985

שמיר ,מאיר ,דברים שראיתי שם \ חמישים שנות
פעילות במשרד החוץ ,מערכת 304 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shamir, Meir, THINGS I SAW THERE

55769

שמשי ,אלישיב ,ולא אשוב עד כלותם \ על מפקדי
פלוגות בשדה הקרב ,משהב"ט 247 ,עמ'2005 ,

)הוצאת מערכות(
Shimshi, Elyashiv, TILL THEY WERE
CONSUMED \ COMPANY COMMANDERS
IN COMBAT

23

VI. HEBREW LANGUAGE &
LITERATURE

 מעשה של ירושלמי \ לפי כתב יד פרסי )עם,----,
 רכה,2005 ,' עמ71 , לי אחים ספרים,(תרגום לגרמנית
persian hebrew manuscript, 1st pub. 16th cen., )
(fiction of love and war, important
,----, DER JUDE AND DIE TOCHTER DES
DAMONENFURSTEN

55808

 ספריית, על הנסים \ סיפורים מגוש קטיף,----,
2005 ,' עמ160 ,נצרים
,----, 'AL HA-NISIM \ STORIES FROM
GUSH KATIF

55864

, בצומת העולמות \ רשמי מסע רוחני, דוד,אביחיל
 רכה,2005 ,' עמ233 ,רימונים
Avihail, David, AT THE CROSSROADS OF
THE WORLDS

55676

 רכה,2005 ,' עמ372 , תמוז, אדם האחרון, ר,אברמסון
Avramson, Ronen, THE LAST MAN

55607

,2005 ,' עמ277 , מודן, מעשה תמר, שלומית,אברמסון
רכה
Abramson, Shlomit, THE BOOK OF TAMAR

54991

,' עמ533 , מחבר, תכנית מגירה \ מתח, ציפורה,אדלר
2005
Adler, Ziporah, UNUSED PLANS /
SUSPENSE

56026

,' עמ47 , חלונות, עדין יותר, ירוק פחות, טלי,אוקמן
 רכה,2005
Okman, Tali, LESS GREEN AND FINER

55768

,' עמ352 , קשת הוצאה לאור, אחות קטנה, רם,אורן
 רכה,2005
Oren, Ram, LITTLE SISTER

55424
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54971

אזרחי ,אוהד; גפני ,מרדכי ,מי מפחד מלילית ,מודן,
 370עמ' ,2005 ,רכה
Ezrahi, Ohad; Gafni, Mordechai, WHO'S
AFRAID OF LILLITH \ RE-READING THE
KABBALAH OF FEMININE SHADOW

56167

איזנברג ,א ,פסיכו דליה ,רימונים 233 ,עמ' ,2005 ,רכה
Aizenberg, Aviva, PSYCHO DALIA

54980

אלון ,מרדכי ,מריונטות ,גוונים 175 ,עמ' ,2005 ,רכה
Alon, Mordechai, MARIONETTES

56089

אלון ,צביקה ,בושם מהול \ סיפורים ,חלונות127 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Alon, Tsevikah, ADULTERATED PERFUME

55420

אליאב ,אריה לובה ,תאומי צביה ,ע"ע 268 ,עמ',2005 ,
רכה
Eliav, Arie Lova, TWINS OF THE GAZELLE

55422

אליאס ,אבי ,אלוהים ואיש שמן בג'יפ צהוב \ שירים
אבי אליאס ,רישומים מנשה קדישמן ,קב"מ 46 ,עמ',

55818

אלירז ,ישראל ,איך להכנס אל חדר ממנו לא יצאת
מעולם ,אבן חושן 69 ,עמ' ,2005 ,רכה

 ,2005רכה
Alias, Avi, GOD AND A FAT MAN IN A
YELLOW JEEP

Eliraz, Israel, COMMENT ENTRER DANS
LA CHAMBRE OU' L'ON EST DEPUIS
TOUJOURS
54973

אסיא ,יהודה ,גשרים של חיי ,מעריב 351 ,עמ'2005 ,
)ספרית מעריב(
Assia, Yehudah, THE BRIDGES OF MY
LIFE

55824

אפשטיין ,אלכס ,לכחול אין דרום ,ע"ע 215 ,עמ',
 ,2005רכה
Epstein, Alex, BLUE HAS NO SOUTH
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56362

ארגוב ,יורם ,מסע ימים \ סיפור חיים ,ע .נרקיס319 ,
עמ' ,2005 ,רכה )(biography
Argov, Yoram, DAY'S TRAVEL

56363

ארואטי ,עזרא ,עשר שיחות בפלאפון עם אבא \ בצווי
הלב -פואמה ,עקד 79 ,עמ'2005 ,
Aroeti, Ezra, TEN CELLPHONE
CONVERSATIONS WITH MY FATHER

55984

ארזי ,אברהם ,ילקוט הפתגמים \ מבחר פתגמים
אמרות ,מליצות ומשלים קצרים בתנ"ך ,בתלמודים
ובמדרשים ,ראובן מס 298 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(translated from Aramic to Hebrew
& Arazi, A, ANTHOLOGY OF PROVERBS
APHORISMS \ FROM THE BIBLE

55884

אריאלי ,ר ,אוגדן שברים ,גוונים 62 ,עמ' ,2005 ,רכה
Arieli, Roli, SPLINTERS FOLDER \ POEMS

55062

ארליך ,צור ,ארץ המאובטחת \ שירי עיתון תשנ"ט-
תשס"ה , 1998-2004 ,ברקאי ספרים 268 ,עמ',2005 ,
רכה
'Erlikh, Tsur, THE PROTECTED LAND

55057

אשכנזי ,מלי )עורכת( ,שירת השורות \ אסופת שירה
ישראלית ,אנתולוגיה שנייה בסדרה ,שורות 144 ,עמ',
 ,2004רכה
Askenazi, Mali (Ed.), SHIRAT HA-SHUROT
\ ISRAELI POEM COLLECTION, SECOND
ANTHOLOGY

55382

אשכנזי ,נסים ,בין פנטזיה  ...ומציאות ,נאש -הוצאה,
 332עמ' ,2005 ,רכה
Ashkenazi, Nisim, BETWEEN FANTASY
AND REALITY

55185

אשכנזי-ארבל ,תרצה ,ילדה חולמת אשה חולמת
ילדה ,ביתן הוצאה לאור 246 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ashkenazy-Arbel, Tirtsa, A GIRL DREAMS
A WOMEN DREAMS A GIRL

26

55894

בוכנר ,עודד ,שעיר לעזאזל \ סיפורו של קצין
שהופקר על מזבח הפוליטיקה ,מחבר 280 ,עמ',2005 ,
רכה
Bochner, Oded, SCAPEGOAT

55206

בורנשטיין ,דן ,אוטופיית בננות ,חלונות 317 ,עמ',
2005
Burnstein, Dan, BANNANA'S UTOPIA

55050

ביאליק ,חיים נחמן ,גבעולי אשתקד ,ידיעות אחרונות
 /ספרי חמד 255 ,עמ'2005 ,
Bialik, Haim Nachman, HAIM NACHMAN
BIALIK \ POEMS

55070

בכר ,אילן ,זה מה שאני זוכר \ ...עדות אישית על הלם
קרב ,זמורה-ביתן 224 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bakhar, Ilan, MY LATEST MEMORIES

55849

בן אהרן ,אריה ,בעקבות משיחך \ חיפוש אחר גדלות
חזון ואהבה ,מכון אריגל 187 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben Aharon, Aryeh, FOLLOWING AFTER
MESHIKHEKHA

55932

בן מאיר ,יהורם פיצ'י ,מקס מתהלך על המים ,קשב
לשירה 53 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben Meir, Yoram P., MAX WALKS ON THE
WATER

55591

בן עזר ,אהוד ,יעזרה אלהים לפנות בקר \ שירים
 ,1995-1955אסטרולוג 127 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Ezer, Ehud, GOD SHALL HELP HER
AND THAT RIGHT EARLY \ COLLECTED
POEMS 1955-1995

55210

בן-דוד ,אהרן ,מהצפון תשורה בניגון ובשירה \ שירים
בערבית-יהודית מתורגמים ומבוארים ,קורות חיים...
תימן ,אעלה בתמר 235 ,עמ'2005 ,
Ben-David, Aharon, A GIFT OF MUSIC AND
POETRY \ JUDEO-ARABIC POETRY
)FROM YEMEN (IN TRANSLATION

27

56107

בן-דוד ,מישקה ,אלוהים מאוהב ,מעריב 264 ,עמ',
 ,2005רכה
Ben-David, Mishka, GOD IN LOVE

54978

בר כוכב ,ישראל ,בקרוב אהבה ,ע"ע 69 ,עמ',2005 ,
רכה )עם עובד ספרית השירה(
Bar Kokhav, Yisrael, HISTORY OF THIRST

56091

בר-און ,יערה ,זריחה בים התיכון \ אמריקאית בגדוד
העבודה ,קב"מ 216 ,עמ' ,2005 ,רכה )יד טבנקין(
Bar-On, Yeara, SUNRISE IN THE
MEDITERRANEAN \ AN AMERICAN
"PIONEER IN THE "GDUD HAAVODA

56357

בראל ,נוית ,רשם \ מחזור שירים ,גוונים 79 ,עמ',
 ,2005רכה
Barel, Navit, IMPRESSION \ POETRY

55830

בר-אשר ,משה; פלורנטין ,משה ,מחקרים בשומרונות
בעברית ובארמית \ מוגשים לאברהם טל ,מוסד
ביאליק e+385h173 ,עמ'2005 ,
Bar-Asher, M.; Florentin, M., SAMARITAN,
\ HEBREW AND ARAMAIC STUDIES
PRESENTED TO PROF. ABRAHAM TAL

55821

בר-גיל ,ערן ,פרסה וכינור ,חרגול 254 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bar-Gil, Eran, HORSESHOE AND VIOLIN

55885

ברם ,שחר ,פריחת הזיכרון ,ע"ע 63 ,עמ' ,2005 ,רכה
)סדרת שירה(
Bram, Shahar, THE BLOOMING OF
MEMORY

55587

ברנשטיין ,אילנה ,מושבת האהבה ,בבל 211 ,עמ',
 ,2005רכה
Bernstein, Ilana, LOVE COLONY

54976

גוב ,ענת ,עקר בית \ מחזה ,קב"מ 91 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gov, Anat, HOUSE HUSBAND \ A PLAY
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55678

גוטליב ,אליעזר )לונקה( ,עגלת החיים ,תמוז 76 ,עמ',
 ,2005רכה
Gotlib, Eliezer, LIFE'S CART

56232

גולדנר ,חן ,אמיתות ,חלונות 127 ,עמ' ,2005 ,רכה
Goldner, Hen, TRUTHS

55588

גולן ,שמאי ,מסעותי עם ספרים ,אסטרולוג 462 ,עמ',
 ,2005רכה
Golan, S, MY TRAVELS WITH BOOKS

56168

גורביץ' ,זלי ,זמן בב ,ע"ע 198 ,עמ' ,2005 ,רכה )ספרית
שירה(
Gurevich, Zeli, TIME BABA

55819

גיל ,תמי ,שניים ,אסטרולוג 226 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gil, Tami, TWO

56122

גילן ,מקסים ,בבית קורס \ שירים ,מטען הוצאה
והפצה 109 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ghilan, Maxim, IN A CRUMBLING HOUSE

55380

גינדין ,מיכל ,רגע המחולל \ מחזור שירים ,גוונים47 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Gindin, Mikhal, GENERATING MOMENT

55625

גלאור ,סימה ,שביל הפרפר ,גוונים 63 ,עמ',2005 ,
רכה
Galor, Simah, THE BUTTERFLY PATH

56369

גלאם ,ליז ,מגלה טפח ,תמוז 47 ,עמ' ,2005 ,רכה
Glam, Liz, SHOWING HERSELF / POETRY

56113

גלוזמן ,מיכאל; חבר ,חנן; מירון ,בעיר ההרגה \ ביקור
מאוחר במלאת מאה שנה לפואמה של ביאליק,

רסלינג 203 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gluzman, M.; Hever, H.; Miron,, IN THE
CITY OF SLAUGHTER \ A VISIT AT
TWILIGHT, BIALIK'S POEM A CENTURY
AFTER
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55825

גליפטר ,שרית ,ובעצם ,למה תעזבי את הנצח עבורו?,
רימונים 47 ,עמ' ,2005 ,רכה )מו"ל נוסף :תמוז(
Glifter, Sarit, ACTUALLY, WHY SHOULD
?YOU LEAVE FOREVER FOR HIM

54977

גלעד ,משה )ערך( ,געגועים לשינויים \  16סיפורי מסע
ישראליים ,ע"ע 207 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Gilad, M (Ed.), DESIRE FOR A CHANGE
SIXTEEN ISRAELI TRAVEL STORIES

55437

גלעד ,ר ,פינת חיים נסתרת ,כרמל 61 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gilead, Ruth, RUTH GILEAD \ POEMS

56088

גלקין-סמית ,עליזה ,יער הפלאות ,חלונות 223 ,עמ',
 ,2005רכה
Gelkin-Smith, Aliza, WONDER FOREST

56244

גלרי ,דניאל ,מלאכים בשמי יהודה ,סיון 403 ,עמ',
 ,2005רכה
Galleri, Daniel, ANGELS IN JUDEA SKY

55909

גנני ,יקי ,הימור מסוכן ,דני ספרים 304 ,עמ',2005 ,
רכה
Ganani, Yaki, A DANGEROUS GAMBLE

55892

ג'סט ,דויד ,לחישת הצדפים ,טקסטים הוצאה לאור,
 232עמ' ,2005 ,רכה
Just, David, WHEN SEASHELLS WHISPER

55891

גפן ,אביב ,ילדי יום ראשון ,זמורה-ביתן 144 ,עמ',
 ,2005רכה
Gefen, Aviv, SUNDAY'S CHILDREN

55208

גפן ,יהונתן ,עלייתו ונפילתו של ה ,Y-דביר 283 ,עמ',
 ,2005רכה
Geffen, Yehonathan, HEARTSPLIT

55517

גפן ,ש ,.ציור של חיים ,מחבר 270 ,עמ'2005 ,
)(israeli story , post traumatic stress disorder
Gefen, S., A LIFE PAINTING
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56236

ג'רבי ,מיקי ,להסתכל לאלוהים בעיניים ,יוצרים -
מבית אופיר הוצאה לאור 117 ,עמ' ,2005 ,רכה
Garbi, Miki, TO LOOK IN GOD'S EYE

55202

גרומן ,דוד ,הפגנה ברחוב לסל ,חלונות 190 ,עמ',
 ,2005רכה
Gruman, David, DEMONSTRATION IN
LASAL STREET

56170

גרוסמן ,דויד ,מומיק \ ערוך מחדש ,קב"מ 120 ,עמ',
 ,2005רכה )הספריה הקטנה(
)Grosman, David, MOMIK ( new edition

56239

גריכטר ,חיים ,שמונה גברים ואישה \ רומן ,טרקלין,
 221עמ' ,2005 ,רכה
Grikhter, Hayim, EIGHT MEN AND A
WOMAN

55903

גרנובסקי ,יוסי; עספור ,יוסף ,פנייך ולא הירח ,יפו \
מחרוזת סיפורים מעברה של עיר ,מחבר 96 ,עמ',

55670

גרסון ,רימונה; שראל ,ברוך ,מילון כרטא לכתיב נכון \
כתיב מלא ,כתיב חסר ,פיצול מילים מהדורה מוגדלת
ומתוקנת ,כרטא 256 ,עמ'2005,

 ,2005רכה
Granovski, Yosi; Asfur, Yosef, YOUR FACE
AND NOT THE MOON, JAFFA \ STORIES
ON THE CITY'S PAST

Gersn, Rimona; Sarel, Barukh, CARTA'S
HEBREW SPELLING DICTIONARY (first
)published – 1988
55530

גת ,יואל ,אקדח בקרב סכינים \ גילת :סיפור של
חוצפה ישראלית ,מעריב 276 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gat, Yoel, A HAND GUN IN A FIST FIGHT
/ STORY OF ISRAELI HUTZPAH / based on
a true story in the world of Israeli hi-tech

55770

דביר ,תרצה ,אינדיה שלי ,חלונות 94 ,עמ' ,2005 ,רכה
Dvir, Tirtsa, MY INDIA
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55608

דור ,ענת ,איש היגואר ,חלונות 172 ,עמ'2005 ,
Dor, Anat, JAGUAR MAN

55617

דורותי ,מפזרת החלומות ,חלונות 117 ,עמ',2005 ,
רכה
Dorothy, THE DREAM SPENDER

55180

דותן ,אהרן ,ניצנים ראשונים בחכמת המילים \ מן
המסורה אל ראשית המילונאות מקורות ומחקרים ז -
סדרה חדשה ,אקדמיה ללשון העבריתh222+8e ,

56279

דיל ,סיגלית ,פנימיה שלא היתה ,ע"ע 282 ,עמ'2005 ,
Dil, Sigalit, THE DARK BOARDING
SCHOOL

55590

דינשטיין ,תלמה ,באור חוזר \ שירים ,אבן חושן76 ,
עמ' ,2005 ,רכה )סדרת פטדה(
Dinstein, Talma, REFLECTION \ POEMS

55595

הגין ,ירון ,מסיבת הפתעה ,פרדס 272 ,עמ' ,2005 ,רכה
Hagin, Yaron, SURPRISE PARTY

54995

הוכברג ,אברהם ,מסעותי עם ילמז ,סער 157 ,עמ',
 ,2005רכה
Hochberg, A, MY TRAVELS W/YILMAZ

55054

הולצמן ,אבנר )עורך( ,כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי \
ו' ,שינוי ערכים )ב(  :מאמרים ,1899-1902 ,קב"מ304 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Holtzman, Avner (Ed.), MICHA JOSEF
BERDYCZEWSKI VOL. 6

55190

הלוי ,ר ,עלילות מעולם לעולם ,אפיקים 451,עמ'2005,
Halevi, Ratson, STORIES FROM ONE
WORLD TO THE OTHER

עמ'2005 ,
Dotan, Aharon, AWAKENING OF WORD
LORE \ FROM MESORA TO BEGINNINGS
`OF HEBREW LEXICOGRAF , VOL. 7
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55056

הראבן ,גיל ,איש הנכון ,קשת הוצאה לאור 360 ,עמ',
 ,2005רכה
Hareven, Gail, THE RIGHT MAN

56365

הראל ,נמרוד ,כפירה ,אסטרולוג 601 ,עמ' ,2005 ,רכה
Harel, Nimrod, HERESY

55594

הר-לב ,יזהר ,מיקסי גריל ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 391 ,עמ' ,2005 ,רכה
Har-Lev, Yizhar, MIXI GRILL

55890

הרמתי ,אלה ,ילד שלא ידע פחד \ סיפור חיים אמיתי,
רימונים 284 ,עמ' ,2005 ,רכה
Haramati, Ela, THE CHILD WHO DID NOT
KNOW FEAR

55432

וגנר ,נפתלי ,את המלל את הלחן ואת מה שביניהם \
משקל פואטי ומוזיקלי בשירי סשה ארגוב ,מוסד

55935

ווזנר ,מיכל ,למראית עין ,פראג  -הוצאה לאור237 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Wosner, Michal, SIGHT UNSEEN

55547

ויה ,אדם ,נפלאתה אהבתכם ,מודן 168 ,עמ',2005 ,
רכה
Via, Adam, BEYOND THE LOVE OF
WOMEN

55592

ויסמן ,דורית ,לרקוד אתך צ'רדאש \ שירים של
היזכרות ,שירי התקרבות בין בת לאם ,אבן חושן88 ,
עמ'2005 ,
Weisman, D, DANCING CSARDAS WITH
YOU \ POEMS PARTING FROM MOTHER

56172

ורדי ,יואב ,אומרים שירה ,כרמל 85 ,עמ' ,2005 ,רכה
Vardi, Yoav, POETRY THEY SAY \ POEMS

ביאליק 230 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Wagner, Naftali, SASHA ARGOV
MELODY TRANSFORMS INTO MUSIC
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55615

ורדי ,מרדכי ,בוא יבוא האביב \ סיפורם של סורה
וינקל ,מחבר 195 ,עמ' ,2005 ,רכה
Vardi, M, THE SPRING WILL COME

55194

זהרי ,מנחם ,מעגלי מקרא וספרות \ בחינות ומסות,
כרמל 93 ,עמ'2005 ,
Zohori, M, STUDIES & ESSAYS: BIBLICAL
& MODERN HEBREW \ LIT. THEMES

56090

זעפרן ,אילנה ,סיפור ורוד ,מפה  -מיפוי והו"ל160 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Zaeffren, Ilana, PINK STORY

54974

חבר )חובר( ,אהרון ,ימים בשחור וירוק ,חלונות317 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Haver, Aharon, DAYS IN BLACK & GREEN

55936

חליבה ,ליאת ,לגעת במשהו כמעט מושלם ,חלונות,
 199עמ' ,2005 ,רכה
Halivah, Liat, TO TOUCH SOMETHING
ALMOST PERFECT

56115

חסון ,גיא ,מציאות  -המשחק ,ביתן הוצאה לאור230 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Hasson, Guy, LIFE: THE GAME

54983

ידעיה ,רונית ,שוש ,כתר 259 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ydaya, Ronit, SHOSH

55893

יהושע ,אברהם ב ,.מסע אל תום האלף \ ליברית
לאופרה בעשר תמונות על פי הרומן של אברהם ב.
יהושע -מסע אל תוך ,קב"מ 54 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yehushua, Abraham B., VOYAGE TO THE
END OF THE MILLENNIUM \ LIBRETTO

56104

יזרעאלי ,יוסי ,כאילו היא יושבת שם \ שירים ,קב"מ,
 94עמ' ,2005 ,רכה
Yizraeli, Yosi, AS IF SHE SITS THERE
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55777

יחזקאל )פרידלר( ,אילה ,לי זה קרה \ התמודדות עם
סרטן השד ,קב"מ 208 ,עמ' ,2005 ,רכה )סדרת קו

55610

יעוז-קסט ,איתמר ,בית מאזין לקולות \ שירים
ושירים בפרוזה ,עקד 79 ,עמ'2005 ,

אדום(
Yehezkel (Fridler), Ayala, IT HAPPENED TO
ME \ COPING WITH BREAST CANCER

Ya'oz-Kasat, Itamar, THE HOUSE LISTENS
TO VOICES
55596

יעקובוביץ ,נ ,לשגע פילים ,תמוז 128 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yakobovich, No'a, TO DRIVE ELEPHANTS
NUTS

55390

יפת ,מיכל ,חיים עם ספרים \  29שיחות עם אוהבי
ספר ,אחוזת בית 245 ,עמ'2005 ,
Japhet, Michal, LIFE WITH BOOKS

55907

יצחקוב ,יגיל ,קולינר ,מחבר 399 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yitshakov, Yagil, COLINAR

55899

ישראלי ,ש ,סיפור ישראלי \ שושנה ישראלי תרפ"ב-
תשס"ד  , 1922-2004דוקוסטורי 130 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yisraeli, Shoshanah, ISRAELI STORY

55613

כהן ,אירה ,צ'לו אינדיה \ רומן ,אסטרולוג 254 ,עמ',
 ,2005רכה
Cohen, Ira, CELLO INDIA

54972

כהן ,קלוד ,חצות בגריניץ' ,מודן 208 ,עמ' ,2005 ,רכה
Cohen, C, MIDNIGHT IN GREENWICH

55776

כספי ,זהבה ,יושבים בחושך \ עולמו הדרמטי של
חנוך לוין :סובייקט ,מחבר ,צופים ,כתר 265 ,עמ',
 ,2005רכה )מסה קריטית סדרת ספרי מחקר בספרות
העברית(
Kaspi, Zehava, THOSE WHO SIT IN THE
DARK \ THE DRAMATIC WORLD OF
HANOCH LEVIN: SUBJECT, AUTHOR
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55542

לאו ,ישראל מאיר ,אל תשלח ידך אל הנער ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 350 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lau, Israel Meir, DO NOT RAISE YOUR
HAND AGAINST THE BOY

56373

לאופר ,טל ,ביגפוט ,אלכסנדריה הוצאה 142 ,עמ',
 ,2005רכה )(NOVEL
Laufer, Tal, BIGFOOT

55184

לביא ,דפנה ,כי סערת עלי ,קב"מ 111 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lavee, Dafna, AT THE EYE OF THE
STORM

55068

להב ,רות ,פתקאות של מזל ,טרקלין 112 ,עמ',2005 ,
רכה
Lahav, Rut, NOTES OF LUCK

55533

לוז גלמן ,תהילה ,אלמנת קש \ רומן בלשי ,חלונות,
 236עמ' ,2005 ,רכה
Luz Galman, Tehila, STRAW WIDOW

55051

לוי ,אורי ,שכרון סיני ,גוונים 256 ,עמ' ,2005 ,רכה
Levi, Uri, THE INEBRIETY OF SINAI

56370

לוי ,ארז ,פרוזה ,פרוזק וכל השאר ,תמוז 80 ,עמ',
 ,2005רכה
Levi, Erez, PROSE, PROZAC AND OTHERS

56252

לוי ,ר' ,מעשה שהיה \ חלק א' ,מחבר 340 ,עמ'2005 ,
\ Levi, R., SOMETHING THAT HAPPENED
)PART 1 (hassidic, modern stories

55614

לויט ,ענת ,חובה לבוא בלבוש אלגנטי ,גוונים95 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Levit, Anat, FORMAL DRESS REQUIRED

55211

לוי-רוסו ,רותי ,מעבר לזמן ,ביתן הוצאה לאור143 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Levi-Ruso, Ruti, BEYOND TIME
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55765

לויתן ,דוד ,נרקיס בפירנצה \ שירים ,כרמל 102 ,עמ',
 ,2005רכה
Levitan, David, NARCISSUS IN FLORENCE

55436

ליטווק ,מ ,געגועים לחושך ,קב"מ 144,עמ' ,2005 ,רכה
Litvak, Miri, LONGING FOR THE DARK

55073

לנדאו ,חוה ,כושלות רגליי ,ליתם הוצאה לאור119 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Landau, Havah, MY FAILING FEET

55527

לפיד ,יאיר ,עומדים בטור ,ידיעות אחרונות 358 ,עמ',
 ,2005רכה
Lapid, Yair, STANDING IN A COLUMN

55207

מגד ,אהרן ,ירחי הדבש של פרופסור לונץ ,זמורה-
ביתן 155 ,עמ' ,2005 ,רכה
Meged, Aharon, THE HONEYMOONS OF
PROFESSOR LUNZ

55910

מוסנזון ,ורד ,מפגש המזלות \ דיון מס'  32003על
טבע האדם ,בנוכחות היושב בראש ובהשתתפות
נציגי ,רקיע 206 ,עמ' ,2005 ,רכה
Mosenzon, Vered, SIGN SUMMIT

55888

מייבסקי ,אסתר ,דיוקן של רוחות ,גוונים 121 ,עמ',
 ,2005רכה
Mayevski, Esther, GHOST PORTRAIT

55536

מיכאל ,סמי ,יונים בטרפלגר ,ע"ע 262 ,עמ',2005 ,
רכה
Mikhael, Sami, PIGEONS AT TRAFALGAR
SQUARE

55529

מירון ,מיכל ,התקרבות ,מעריב 240 ,עמ' ,2005 ,רכה
Miron, Michal, INTIMACY

55883

מישל ,ס ,.אשליית האישה והקוף ,טרקלין 158 ,עמ',
 ,2005רכה
Mischel,S.,WOMAN & MONKEY ILLUSION
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56371

מכמן,יוסף ,מעגלי חיים וזהות ,גוונים 112 ,עמ',2005 ,
רכה
Mikman, Y, CYCLES OF LIFE & IDENTITY

55966

מנחם ,ב ,.מעבר לצל ,מכון כנשר -הוצאה לאור290 ,
עמ'(novel, haredi, ethics) 2005 ,
Menachem, B., BEYOND THE SHADOW

55251

מץ ,נורית ,כמו גחליליות ,מעריב 341 ,עמ' ,2005 ,רכה
)סדרת סיפורת(
Matz, Nurit, LIKE GLOWFIRES

55534

מרמרי ,חנוך ,על האפניים ,ע"ע 386 ,עמ' ,2005 ,רכה
)סדרת מסע עולמות(
Marmari, Hanoch, ROADIE

56255

נגאל ,גדליה ,לקסיקון הסיפור החסידי ,מכון לחקר
הספרות החסידית 351 ,עמ'2005 ,
Nigal, Gedalyah, THE HASSIDIC STORY

54989

סובול ,יהושע ,ויסקי זה בסדר ,קב"מ 239 ,עמ',2005 ,
רכה )הספריה החדשה(
Sobol, Yehoshua, WHISKY IS FINE

55384

סובול ,יהושע ,זמן אמת \ מחזה ,אור-עם 120 ,עמ',
 ,2005רכה
Sobol, Joshua, REAL TIME \ A PLAY

55053

סומק ,רוני ,מחתרת החלב ,זמורה-ביתן 48 ,עמ'2005 ,
)עמודים לספרות עברית(
Someck, Ronny, THE MILK
UNDERGROUND

55528

סידר ,יוסף ,מדורת השבט \ התסריט המקורי ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 174 ,עמ' ,2005 ,רכה
Sider, Yosef, CAMPFIRE

55822

סיסאי ,י ,.בדרך החלום ,טרקלין 63 ,עמ' ,2005 ,רכה
Sisai, Y., IN THE DREAMS PATH
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55609

סיקא אהרוני ,יעקב ,שבע נוצותיו של המלאך גבריאל
\ אוצר סיפורים קצר ,סיקא הוצאה 329 ,עמ'2005 ,
Sika Aharoni, Yakov, THE SEVEN
FEATHERS OF ANGEL GABRIEL

55889

סלונים ,ניצה ,להחזיק את הזנב של החלום ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 399 ,עמ' ,2005 ,רכה
Slonim, Niza, TO HOLD THE TAIL OF THE
DREAM

56114

סמבירא ,גלי ,שלושים חודשי אהבה ,חרגול 157 ,עמ',
 ,2005רכה
Sembira, Gali, THIRTY MONTHS OF LOVE

54990

סמולרצ'יק ,עמי ,איפה אתה ,מוזה 141 ,עמ',2005 ,
רכה
Smolarchik, Ami, WHERE ARE YOU

56359

עוז ,בטי ,חלב של אבא ,חלונות 159 ,עמ'2005 ,
Oz, Beti, FATHERS MILK

55882

עזרד ,לב ,בתוך הכיס של הראיס ,כנרת 285 ,עמ',
 ,2005רכה )זמורה ביתן(
Uzrad, Lev, INSIDE ARAFAT'S POCKET

55826

עמית ,נעמי ,הכל משמיים ,תמוז 95 ,עמ' ,2005 ,רכה
Amit, Naomi, ALL FROM HEAVEN

55179

עמית ,צביקה ,קוד כחול ,מטר 396 ,עמ' ,2005 ,רכה
Amit, Tsevikah, CODE BLUE

54975

עציון ,יהושע ,דבר נער ,דבר ,גוונים 159 ,עמ',2005 ,
רכה
Etsiyon, Y., TALK BOY, TALK

55378

פולק-סאם ,ורדה ,בית הסתרים \ סודות מן המקווה,
מודן 214 ,עמ' ,2005 ,רכה
Polak-Sahm, Varda, SECRETS FROM THE
MIKVE
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 ברקאי, מחכים למתקן הכינורות, שי,פוסמניק
 רכה,2005 ,' עמ239 ,ספרים
Pusmenik, Shai, WAITING FOR THE
VIOLIN REPAIRMAN

55052

 מספר \ סיפור חייו שלB-14058 , אברהם,פוקס
 רכה,2005 ,' עמ232 , דוקוסטורי,אברהם פוקס

55906

Fuks, A., B-14058 AUTHOBIOGRAPHY
, צבעונים,  ד"ר פישר בלי מקדם הגנה, אלי,פישר
 רכה,2005 ,' עמ463
Fischer, Eli, DR. FISCHER WITHOUT
PROTECTION

55778

 רכה,2005 ,' עמ256 , כתר, מץ אחרון, יובל,פלגי
Palgi, Yuval, A LAST METZ

56109

, עקד, רומן בולגרי \ ורד אדום למטילדה, רוזליה,פסי
 רכה,2005 ,' עמ173
Pesi, Roselia, A RED ROSE TO MATILDA \
BULGARIAN STORY

56111

2005 ,' עמ63 , גוונים, כימי השמים, משה,פרימרמן
Frimerman, Moshe, LIKE DAYS OF SKY

55767

,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף,2  מציאות, נעמי,צוובנר
orthodox/haredi femal author, ) 2005 ,' עמ262
(publ. in ha-Modi'a
Zvebner, Naomi, REALITY 2

56450

,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף, בית על גלגלים, דבורה,צוף
2005 ,' עמ364
(haredi- women auther- novel, adventure)
Zuf, Devorah, HOUSE ON WHEELS

55847

\  לקחת את כל המילים ולעשות איתן משהו,צ'ינסקי
 רכה,2005 ,' עמ63 , גוונים,שירים

55933

Chinski, TO TAKE ALL THESE WORDS
AND TO DO SOMETHING WITH THEM
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56278

ציפר ,אליהו ,חוצנים באים ,ירון גולן 96 ,עמ',2005 ,
רכה
Tsifer, E., THE ALIENS ARE COMING

54986

קאופמן ,עזריאל ,זמן בולע את עצמו \ מחזור-שירים
 ,5.2.04-1.9.03נתן-נטע 160 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kaufman, Azriel, TIME SWALLOWS
ITSELF

55065

קובנסקי ,אדית ,אנטומיה של אהבה \ שירים נבחרים
) 1992-2002עם תרגום לאנגלית בגוף הטקסט( ,עקד,

55262

קיטרון ,נעמי ,בין שלוש יבשות \ חיי משה קיטרון,
כרמל 338 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kitron, Naomi, A PERSONAL SAGA \ THE
LIFE OF MOSHE KITRON

56325

קלמן ,רותי )עורכת( ,עמוס עוז \ ביבליוגרפיה של
ספריו ותרגומיהם ) (1965-2004מהדורה חמישית ,אונ'
בן גוריון 69 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Kalman, Ruthie (Ed.), AMOS OZ
BIBLIOGRAPHY OF HIS BOOKS AND
TRANSLATIONS (1964-2004) \ 5TH
EDITION

55764

קצב ,נעם ,ימים אחרונים של תמימות ,שוקן204 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Katsav, N, LAST DAYS OF INNOCENCE

55898

קצוף ,עדינה ,ילדת המדבר ,דוקוסטורי 93 ,עמ',2005 ,
רכה
Kzuf, Adina, A CHILD OF THE DESERT

55908

קראוס-ויינר ,אורלי ,מחול הפלמינגו ,כנרת 605 ,עמ',
 ,2005רכה )זמורה ביתן(
Krauss-Winer, Orli, THE FLAMINGO'S
DANCE

 481עמ'2005 ,
\ Covensky, Edith, ANATOMY OF LOVE
SELECTED POEMS 1992-2002
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55385

קרת ,אתגר )עורך( ,צלליות \  11סיפורים ,קב"מ175 ,
עמ' ,2005 ,רכה
\ Keret, 'Etgar (Ed.), SILHOUETTES
ANTHOLOGY

55823

רבן ,רן ,רוץ חייל ,ליברוס הוצאה לאור 249 ,עמ',
 ,2005רכה
Raban, Ran, RUN, SOLDIER

55602

רגלסון ,אברהם ,מסע הבבות לארץ-ישראל \ מהדורה
חדשה ,ביבליו ספרים 113 ,עמ' ,2004 ,רכה )עם

55648

רובין ,כרמלה; נפתלי ,שירה ,אלף-בית בציורי ראובן \
ספר אלף-בית לילדים לפי ציוריו של ראובן רובין,

55674

רוזנהויז ,יהודית ,מילון תלת-לשוני שימושי ערבי-
עברי \ לערבית ספרותית ולערבית מדוברת ,פרולוג
מוציאים לאור 767 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rosenhois, Yehudit, TRI-LINGUAL
DICTIONARY ARABIC- HEBREW

55532

רותם ,יהודית ,הדום בגן עדן ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 186 ,עמ' ,2005 ,רכה )סדרת פרוזה(
Rotem, Judith, CRAVING

55597

ריבנר ,טוביה ,עקבות ימים \ מבחר שירים ,1957-2005
קשב לשירה 236 ,עמ'2005 ,
Rubner, Tuvia, NEW SELECTED POEMS
1957-2005

56277

רם ,חיים ,רצח שדות ,ברקאי ספרים 375 ,עמ',2005 ,
רכה
Hayim, Ram, THE MURDER SADOT

איורים ,מבוא וסוף דבר של בת הסופר שרונה(
Regelson, Avraham, THE DOLL'S TRIP TO
ERETZ-ISRAEL

מוזיאון בית ראובן -- ,עמ'2004 ,
Rubin, Carmela; Naftali, Shira, THE RUBIN
HEBREW ALEPH-BET BOOK

42

55620

שגב-פינקלמן ,רון ,סוכריות בטעם מריר ,אורלי לוי,
 220עמ' ,2005 ,רכה
Segev-Finkelman, Ron, BITTER SWEETS

55539

שגיא ,יעקב ,והילד בוכה ,משהב"ט 100 ,עמ'2005 ,
Sagi, Jacob, AND THE CHILD CRIES

55606

שדה ,פנחס ,כל שירי פנחס שדה ,שוקן 366 ,עמ',
2005
Sadeh, Pinhas, SELECTED POEMS OF
PINHAS SADE

56426

שובל ,שבתאי ,אני הנבחר ,מעריב 384 ,עמ',2005 ,
רכה
Shuval, Shabtai, THE CHOSEN ONE

56084

שוורץ ,יגאל ,מה שרואים מכאן \ סוגיות
בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה ,דביר,
 460עמ' ,2005 ,רכה
Schwartz, Yigal, VANTAGE POINT

55785

שוורץ ,יגאל )עורך( ,מכאן \ עולמו של אהרן אפלפלד
כרך ה' ,ינואר  ,2005חורף תשס"ה  ,אונ' בן גוריון

55632

שחם-גובר ,אורית ,ובאתי על החתום ,כתר 362 ,עמ',
 ,2005רכה
Shaham-Gover, Orit, AND THUS I HAVE
DECLARED

56121

שטאובר ,שוקי ,עו"ד ועוד  ,קווים הוצאה לאור205 ,
עמ'2005 ,
Stauber, Shuki, LAWYER AND MORE

56262

שטרסברג-דיין ,שרה ,משם והלאה \ מבחר מחזות,
ספרי עתון  256 ,77עמ' ,2005 ,רכה
Stresberg-Dayan, Sara, FROM THERE AND
‘TIL NOW \ SELECTED PLAYS

 ,2005רכה
Schwartz, Y (Ed.), MI-KAN \ WORLD OF
AHARON APPELFELD, VOL. 5, JAN 2005
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55198

שיחור ,רחל ,קיסרות הגדולה ,כרמל 107 ,עמ',2005 ,
רכה
Shihor, Rachel, THE VAST KINGDOM

56169

שילה-כהן ,נורית )עורכת( ,ספר המאיירים הגדול \
זוכי פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על-שם בן-
יצחק בשנים  ,2004-1978ע"ע h340+12e ,עמ'2005 ,
Shila-Cohen, Nurit (Ed.), THE BIG BOOK OF
ILLUSTRATORS \ RECIPIENTS OF
ISRAEL MUSEUM, BEN-YITZHAK
AWARD

55612

שיר ,מיכאל ,רוזנת ,אצבעוני הוצאה 317 ,עמ',2005 ,
רכה )ספרי יובל(
Shir, Mikhael, THE COUNTESS

54987

שירן ,ויקי ,שוברת קיר \ שירים ,ע"ע 55 ,עמ',2005 ,
רכה )ספרית השירה(
Shiran, Viki, BREAKING A WALL \ POEMS

55902

שלו ,צ ,תרה ,קשת הוצאה לאור 464 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shalev, Zeruya, TERA

56260

שלוש ,יוסף אליהו ,פרשת חיי \ ] ,[1870-1930בבל,
 381עמ' ,2005 ,רכה
Shalush, Yosef E., REMINISCENCES OF
MY LIFE

55831

שלזינגר ,יצחק; מוצ'ניק ,מלכה ,למ"ד לאיל"ש \ קובץ
מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה לבלשנות
שימושית ,צבעונים e26+372h ,עמ' ,2005 ,רכה
Shlesinger, Y.; Muchnik, M., STUDIES IN
MODERN HEBREW \ ON THE 30TH
ANNIVERSARY OF THE ISRAELI
ASSOCIATION OF APPLIED LANGUAGE

55931

שמש ,ירון ,תולעת ,אורלי לוי 185 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shemesh, Yaron, THE WORM
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56240

שני ,רועי ,למבורגיני של אבי גיני ,תמוז 140 ,עמ',
 ,2005רכה
Shani, Roi, AVI GINI'S LAMBORGINI

55895

שקד ,מלכה ,לנצח אנגנך \ המקרא בשירה העברית
החדשה  -עיון ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד655 ,

55061

שקד ,מלכה )עורכת( ,לנצח אנגנך \ המקרא בשירה
העברית החדשה  -אנתולוגיה ,ידיעות אחרונות /

55887

שריד ,יוסי ,שירים  ,2003-2005ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 109 ,עמ' ,2005 ,רכה )סדרת פרוזה(
Sarid, Yosi, POEMS 2003-2005

55186

שרייבוים ,דבורה ,פגישה טיפולית ,קב"מ 222 ,עמ',
 ,2005רכה
Schreibaum, Devorah, THE THERAPEUTIC
ENCOUNTER

55622

שריקי ,רוית; אברמוביץ' ,שלמה ,בהודו לא שואלים
למה ,טקסטים הוצאה לאור 314 ,עמ' ,2005 ,רכה

עמ') 2005 ,אנתולוגיה(
Shaked, Malkah, I'LL PLAY YOU FOREVER
\ THE BIBLE IN MODERN HEBREW
POETRY- READINGS

ספרי חמד 542 ,עמ') 2005 ,סדרת יהדות כאן ועכשיו(
Shaked, Malka (Ed.), I'LL PLAY YOU
FOREVER \ THE BIBLE IN MODERN
HEBREW POETRY - AN ANTHOLOGY

Shriki, Ravit; Avramovich, S., IN INDIA
YOU DON'T ASK WHY
55205

תובל ,נירה ,אמונה עיוורת ,פראג  -הוצאה לאור277 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Tuval, Nirah, BLIND FAITH

56233

תומו ,עוזי ,על הרים וגורלות ,חלונות 126 ,עמ',2005 ,
רכה
Tomo, Uzi, ABOUT MOUNTAINS AND
FATE

45

2005 ,' עמ62 , מחבר, במעגלי החיים, מזל,תם
Tam, Mazal, IN THE CIRCLES OF LIFE

55191

VII. NON-HEBREW LANGUAGES

רוס-לשוני שימושי עברי- מילון דו, עודד,אחיאסף
 פרולוג מוציאים,עברי \ כולל תעתיק מלא-רוסי

55672

2005 ,' עמr+512h559 ,לאור
Ahiasaf, Oded, BI-LINGUAL DICTIONARY
HEBREW- RUSSIAN RUSSIAN-HEBREW
,( רעיונות ודעות )תרגום מגרמנית, אלברט,איינשטיין
 רכה,2005 ,' עמ258 , אונ' עברית,מאגנס
Einstein, Albert, MEIN WELTBILD
(TRANSLATION FROM GERMAN)

55427

 רכבות לחופש רכבות לגיהנום \ )תרגום, אריך,באר
 )פורסם לראשונה2005 ,' עמ175 , גפן,(מגרמנית

55264

 \ )תרגום1917-1939  יהודי לנינגרד, מיכאל,בייזר
2005 ,' עמ408 , מרכז זלמן שזר,(מרוסית

55266

(1977 בגרמניה
Beer, Erich, TRAINS TO FREEDOM
TRAINS TO HELL (FROM GERMAN)

Beizer, Michael, THE JEWS OF
LENINGRAD 1917-1939 \ NATIONAL LIFE
AND SOVIETIZATION (origin.published in
J’slem/Moscow by Gesherim in Russian 1999)

 היסטוריה קטנה של הצילום \ )תרגום, ולטר,בנימין
FROM GERMAN 2004 ,' עמ71 , בבל,(מגרמנית

55263

Benjamin, Walter, KLEINE GESCHICHTE
DER PHOTOGRAPHIE (TRANSLATION)
,( סיפורי מר קוינר \ )תרגום מגרמנית, ברטולט,ברכט
2005 ,' עמ189 ,ע"ע
Brecht, Bertolt, GESCHICHTEN VOM
HERRN KEUNER (FROM GERMAN)

46

56112

55201

גרוברמן ,מיכאיל ,בארץ שחורה שחורה \ )תרגום
מרוסית( ,כרמל 70 ,עמ' ,2005 ,רכה
Groberman, Mikhail, IN A BLACK, BLACK
)LAND (TRANSLATION FROM RUSSIAN

55683

דוברושיצקי ,ל ;.קירשנבלט ,דמותם מול עיני \
היסטוריה מצולמת של חיי היהודים הפולנים בשנים
/ 1864-1939תרגום מאנגלית ,עופרים הוצאה לאור,

55817

די סגני ,לאה )מבוא ותרגום( ,קירילוס מסקיתופוליס
\ חיי הנזירים במדבר יהודה )תרגום מיוונית( ,יד בן

56219

דרשוביץ ,אלן ,ישראל כתב הגנה \ )תרגום מאנגלית(,
מטר 294 ,עמ' ,2004 ,רכה
Dershowitz, Alan, THE CASE FOR ISRAEL
)(TRANSLATION FROM ENGLISH

55259

האופטמן ,גרהארט ,כופר מסואנה \ )תרגום
מגרמנית( ,כרמל 119 ,עמ' ,2005 ,רכה

 257עמ' ,2005 ,רכה )מהדורה ראשונה  ,1977שוקן(
Dobroszycki, L.; Kirshenblatt, THEIR IMAGE
)BEFORE MY EYES(translation from English

צבי 295 ,עמ'2005 ,
Di Segani, Leah (Intro. & Translator from
Greek), CYRIL OF SCYTHOPOLIS \ LIVES
OF MONKS OF THE JUDAEAN DESERT

Hauptmann, Gerhart, DER KETZER VON
)SOANA (TRANS.FROM GERMAN
56218

הומרוס ,איליאדה \ תירגם מיוונית שאול
טשרניחובסקי ,ע"ע 652 ,עמ' ,2005 ,רכה
Homer, ILIAD (TRANSLATED FROM
)GREEK - SAUL TSCHERNICHOVSKY

55511

ורובל-גולובקינה ,א ;.ברעם ,נ ,.זרקאלו \ יצירה
רוסית עכשווית בשיח הישראלי ,ע"ע 315 ,עמ',2005 ,
רכה
\ Varobel-Golovkina, I.; Baram, ZERKALO
CONTEMPORARY RUSSIAN
LITERATURE IN ISRAELI DISCOURSE

47

\  אנרכיסטים יהודים,('יעקב )עור, חיים; גורן,זליגמן
, יד טבנקין,(קובץ ב' )תרגום מגרמנית ושפות אחרות
 רכה,2005 ,' עמ159
Zeligman,H.; Goren,Y. (Eds.), JEWISH
ANARCHISTS \ VOL. 2 (TRANSLATED
FROM GERMAN & OTHER LANGUAGES

55428

, באלאדעס, אויסדערוויילטס \ לידער, משה,טייף
 רכה,2004 ,' עמ230 , מחבר,פאעמעס

55265

Taif, Moshe, OYSDERVEILTS

 ישראל והפצצה, מתריע מדימונה \ ואנונו, יואל,כהן
2005 ,' עמ416 , בבל,()תרגום מאנגלית

55934

Cohen, Yoel, THE WHISTLEBLOWER OF
DIMONA \ VANUNU, ISRAEL AND THE
BOMB (TRANSLATION FROM ENGLISH)

\  אושר, הוגנות, רצינליות, דניאל ואחרים,כהנמן
,' עמ348 , כתר,(מבחר מאמרים )תרגום מאנגלית

55177

( אונ' חיפה: רכה )מו"ל נוסף,2005
Kahneman, Daniel Et Al., RATIONALITY,
FAIRNESS, HAPPINESS \ SELECTED
WRITINGS (TRANSLATION FROM
ENGLISH)

132 , פרץ.ל. י, בלעטלעך פון מיין לעבן,. דוד ש,כץ
2005 ,'עמ
Katz, David S., PAGES FROM MY LIFE

55905

 קריאות תלמודיות חדשות \ )תרגום, עמנואל,לוינס
2004 ,' עמ179 , שוקן,(מצרפתית

55197

Levinas, E, NOUVELLES LECTURES
TALMUDIQUES (TRANS.FROM FRENCH)

 זכרונות פון גולאג \ מיינע, ברוך מרדכי,ליפשיץ
2005 ,' עמ210 ,זכרונות פון סאוועטן פארבאנד
memoirs, chabad, yiddish, incl early 20th )
(century Lubavich, pub. USA
Lifshits, Barukh, MEMORIES FROM
GULAG

48

56156

55049

פורמאנסקי ,מאקס ,ארויס פון גיהנום ,לייוויק-
פארלאג 163 ,עמ' ,2005 ,רכה
Furmansky, Max, THROUGH THE
)HOLOCAUST (YIDDISH

55626

פטרוב ,אלכסנדר ,הביתה לתוך החשיכה \ )תרגום
מרוסית( ,קשב לשירה 58 ,עמ' ,2005 ,רכה
Petrov, Alexander, HOME INTO DARKNESS
)(TRANSLATION FROM RUSSIAN

55064

פעלזענבאום ,מ ,יידיש \ ליטערארישע צייטשריפט
זאמלבוך פון יידישן שרייבער  -און זשורנאליסטן-
פאראיין אין ,לייוויק-פארלאג 354 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Palzenbaum, Mikhael, YIDDISH
COLLECTION OF THE YIDDISH
WRITERS AND JOURNALISTS IN ISRAEL

55252

צוויג ,סטפן ,משחק המלכים\ )תרגום מגרמנית(,
מעיין  -הוצאה לאור 135 ,עמ' ,2005 ,רכה
Zweig, Stephan, GAME OF KING'S
)(TRANSLATION FROM GERMAN

55260

צוויג ,סטפן ,אראסמוס מרוטרדם \ )תרגום מגרמנית(,
כרמל 212 ,עמ' ,2004 ,רכה )מהדורה ראשונה (2004
Zweig, Stephan, TRIUMPH UND TRAGIK
DES ERASMUS VON ROTTERDAM
)(TRANSLATION FROM GERMAN

55258

קגן ,מיכאל ,מאי-סדר לסדר \ מה נשתנה הלילה הזה?
פירוש הוליסטי להגדה של פסח )תרגום מאנגלית(,

55078

קוב ,אולאף ,לילה האפל של הנפש \ התמודדות עם
דיכאון על פי הרפואה האנתרופסופית )תרגום (,

אורים 155 ,עמ'2005 ,
Kagan, M, THE HOLISTIC HAGGADAH
)(TRANSLATION FROM ENGLISH

הוצאת הומני 109 ,עמ' ,2004 ,רכה )פורסם (1995
Koob, Olaf, DIE DUNKLE NACHT DER
SEELE \ WEGE AUS DER DEPRESSION
)(TRANSLATION FROM GERMAN
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55773

קלזן ,הנס ,על מהותה וערכה של הדמוקרטיה )תרגום
מגרמנית( ,מכון ישראלי לדמוקרטיה 111 ,עמ'2005 ,
Kelsen, H, VOM WESEN UND WERT DER
DEMOKRATIE (TRANSLATION FROM
)GERMAN. Original publishing 1929

55261

רילקה ,ריינר מריה ,מכתבים אל משורר צעיר \
)תרגום מגרמנית( ,כרמל 83 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rilke, Rainer Marie, BRIEFE AN EINEN
JUNGEN DICHTER (TRANSLATION
)FROM GERMAN

55618

שלום עליכם ,עירם של האנשים הקטנים \ סיפורים
מהמאה העשרים )תרגום מיידיש( ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 278 ,עמ' ,2005 ,רכה )(New edition
Shalom Aleichem, TOWN OF THE LITTLE
)PEOPLE (TRANSLATION FROM YIDDISH

55598

שמיט ,קרל ,תיאולוגיה פוליטית \ ארבעה פרקים על
תורת הריבונות )תרגום מגרמנית( ,רסלינג 96 ,עמ',

55182

שנער ,פסח ,מבוא לתולדות הספרות הערבית
הקלסית ,אקדמון 150 ,עמ' ,2005 ,רכה

 ,2005רכה )ליבידו סדרה לתרגום(
Schmitt, Carl, POLITISCHE THEOLOGIE
)(TRANSLATION FROM GERMAN

Shner, Pesah, INTRODUCTION TO
HISTORY OF CLASSIC ARABIC
LITERATURE

VIII. JEWISH DIASPORA

55774

ארנון-אוחנה ,יובל )עורך( ,הגדת יציאת אתיופיה \
הנה קם עם ומתחיל ללכת ,ילדים כותבים את קורות
מסעם הרגלי מאתיופיה דרך ,משהב"ט 374 ,עמ'2005 ,
Arnon-Ohanna, Yuval (Ed.), JEWISH
CHILDREN’S EXODUS ON FOOT FROM
ETHIOPIA
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55210

בן-דוד ,אהרן ,מהצפון תשורה בניגון ובשירה \ שירים
בערבית-יהודית מתורגמים ומבוארים ,קורות חיים...
תימן ,אעלה בתמר 235 ,עמ'2005 ,
Ben-David, Aharon, A GIFT OF MUSIC AND
POETRY \ JUDEO-ARABIC POETRY
)FROM YEMEN (IN TRANSLATION

50582

בשן ,אליעזר ,נשים יהודיות במרוקו \ דמותן בראי
מכתבים מן השנים  ,1733-1905אונ' בר-אילן ,ר"ג266 ,
עמ'2005 ,
Bashan, Eliezer, JEWISH WOMEN IN
MOROCCO \ SEEN THROUGH LETTERS
FROM 1733-1905

55696

גברא ,משה ,אנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן
\  2כרכים  +מפת היישוב היהודי בתימן ,מכון לחקר
חכמי תימן2005 ,vols. 2 ,
Gavra, Moshe, ENCYCLOPEDIA OF
YEMENITE JEWISH COMMUNITIES IN
)YEMEN \ 2 VOLS. (w/detailed map of yemen

55816

יוסף ,דוד ,שפת האם \ מילון הנוסטלגיה של
העיראקית היהודית )המדוברת( ,מחבר 314 ,עמ',
) 2005ללא מו"ל(
Yosef, David, SEFAT HA-'EM \ IRAQI
JEWRY

55750

מחפוד ,שגיב )עורך( ,תולדות חייו וקורותיו של
מהרי"ץ מו"ר הרה"ג יחיא צאלח זצוק"ל גדול רבני
תימן ,נוסח תימן שגיב מחפוד 206 ,עמ'2005 ,
)(history, bio, yemenite, culture youth
Mahfud, Sagiv (Ed.), TOLDOT HAYAV VEKOROTAV SHEL MAHARI"TS

55901

סעדון ,חיים ,תוניסיה \ קהילות ישראל במזרח
במאות התשע-עשרה והעשרים ,יד בן צבי 296 ,עמ',
2005
Sa'adon, Hayim, TUNISIA \ JEWISH
COMMUITIES IN THE EAST IN THE 19th
AND 20th CENTURIES
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,' עמ159 , כתר, הדור האחרון, יהודי תימן, ציון,עוזרי
(over 150 pages b&w photos + customs) 2005
Ozeri, Zion, THE JEWS OF YEMEN, THE
LAST GENERATION

55896

 ציונות \ מאבק זהויות, יהדות, ערביות, ראובן,שניר
2005 ,' עמ666 , יד בן צבי,ביצירתם של יהודי עיראק
Snir, Reuven, ARABNESS, JEWISHNESS,
ZIONISM \ A CLASH OF IDENTITIES IN
THE LITERATURE OF IRAQI JEWS

55928

IX. ART AND MUSIC

' אונ, בעיה העדתית בתאטרון הישראלי, דן,אוריין
 רכה,2004 ,' עמ336 ,הפתוחה
Orien, Dan, THE ETHNIC PROBLEM IN
ISRAELI THEATRE

55189

 תהליכי, תאטרון הישראלי \ מקראה,( דן )עורך,אוריין
, אונ' הפתוחה,דמוקרטיזציה בחברה הישראלית

55187

 רכה )לימודי דמוקרטיה בין,2004 ,' עמe+139h85
(תחומיים
Orian, Dan (Ed.), ISRAELI THEATRE \ A
READER, DEMOCRATIZATION IN THE
ISRAELI SOCIETY

, תאטרון הישראלי \ אנתולוגיה,( דן )עורך,אוריין
' אונ,תהליכי דמוקרטיזציה בחברה הישראלית

55188

 פליטות, מחנה היהודים \ עקירה, אילנה,אורתר
2005 , קב"מ,( אנג\עבר\צרפ-לשוני-והגירה )תלת
Ortar, Ilana Salama, THE CAMP OF THE
JEWS \ UPROOTING, REFUGEES AND
IMMIGRATION (in English, French, Hebrew)

56174

 רכה,2004 ,' עמ163 ,הפתוחה
Orian, Dan (Ed.), ISRAELI THEATRE \
ANTHOLOGY, DEMOCRATIZATION IN
THE ISRAELI SOCIETY
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55422

אליאס ,אבי ,אלוהים ואיש שמן בג'יפ צהוב \ שירים
אבי אליאס ,רישומים מנשה קדישמן ,קב"מ 46 ,עמ',

55215

אפרת ,צבי ,פרויקט הישראלי \ בנייה ואדריכלות,
 2 ,1948-1973כרכים ,מוזיאון תל אביב לאמנות2 ,
 Vols.עמ' ,2005 ,רכה
\ Efrat, Zvi, THE ISRAELI PROJECT
BUILDING AND ARCHITECTURE, 19481973

55599

בר ,קטי ,פרופיל תל-אביבי \  200אמנים ישראלים
עכשוויים מציירים את ההיסטוריה ,כנרת 247 ,עמ',
2005
Bar, Kati, TEL-AVIV PROFILE \ 200
CONTEMPORARY ISRAELI ARTISTS
PAINT HISTORY

56175

גבע ,דודו ,שתיקת הברווז \ ספיישל דודו גבע ,כתר-- ,
עמ' ,2005 ,רכה
Geva, Dudu, THE SILENCE OF THE DUCK

55239

דובריש-פריד ,צביה ,בתים בירושלים  /מבט פנימי,
מודן 257 ,עמ'2005 ,
Dovrish-Fried, Tzvia, HOUSES IN
JERUSALEM/ A LOOK INSIDE

55432

וגנר ,נפתלי ,את המלל את הלחן ואת מה שביניהם \
משקל פואטי ומוזיקלי בשירי סשה ארגוב ,מוסד

55893

יהושע ,אברהם ב ,.מסע אל תום האלף \ ליברית
לאופרה בעשר תמונות על פי הרומן של אברהם ב.
יהושע -מסע אל תוך ,קב"מ 54 ,עמ' ,2005 ,רכה

 ,2005רכה
Alias, Avi, GOD AND A FAT MAN IN A
YELLOW JEEP

ביאליק 230 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Wagner, Naftali, SASHA ARGOV
MELODY TRANSFORMS INTO MUSIC

Yehushua, Abraham B., VOYAGE TO THE
END OF THE MILLENNIUM \ LIBRETTO

53

 ביקורי אמנות \ פרקים על אמנים, גדעון,עפרת
2005 ,' עמ554 , ספריה הציונית,ישראלים

55255

Ofrat, Gideon, ENCOUNTERS WITH ART \
ESSAYS ON ISRAELI ARTISTS OF THE
20TH CENTURY
, כתר, מוזאיקה בת זמננו בישראל, שרית,גרנית-פילץ
2005 ,' עמ195
Pilz-Granit, Sarit, CONTEMPORARY
MOSAIC IN ISRAEL

55535

\ בית בציורי ראובן- אלף, שירה, כרמלה; נפתלי,רובין
,בית לילדים לפי ציוריו של ראובן רובין-ספר אלף

55648

,' עמ352 , בבל, עיר שחורה, עיר לבנה, שרון,רוטברד
 רכה,2005
Rotbard, Sharon, WHITE CITY, BLACK
CITY

55631

\  ספר המאיירים הגדול,( נורית )עורכת,כהן-שילה
-שם בן-זוכי פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על
2005 ,' עמh340+12e , ע"ע,2004-1978 יצחק בשנים

56169

2004 ,' עמ-- ,מוזיאון בית ראובן
Rubin, Carmela; Naftali, Shira, THE RUBIN
HEBREW ALEPH-BET BOOK

Shila-Cohen, Nurit (Ed.),BIG BOOK OF
ILLUSTRATORS \ RECIPIENTS of ISRAEL
MUSEUM BEN-YITZHAK AWARD

X. LAW

 קובץ משפטי ארץ \ כרך ב' טענות,( ירון )עורך,אונגר
, בית מדרש גבוה- מכון משפטי ארץ,וראיות
jewish law- mishpat ivri, ) 2005 ,' עמe+526h22
(witnesses, contract, etc civil
Unger, Yaron (Ed.), MISHPATEI ERETZ \ A
COLLECTION OF ESSAYS IN HALACHIC
LAW VOL. 2 - CLAIMS AND EVIDENCE

54

55122

56140

בן-פורת ,מרים ,חוק-יסוד :מבקר המדינה \ פירוש
לחוקי-היסוד ,מכון סאקר ,אונ' עברית 551 ,עמ',

56358

גל ,אלון )עורך( ,מסורת המשפטית והציונית של
לואיס ד' ברנדייס \ ההרצאות שנישאו ביום העיון
לציון שישים ,אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,

56310

חשן ,אהוד; לסטר ,ראובן ,שימוש בחקיקה בלתי-
ייעודית לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים \
מחקרי מכון י-ם מס  ,13מכון ירושלים לחקר ישראל,

 ,2005רכה
Ben-Porat, Miriam, BASIC LAW: THE
STATE COMPTROLLER’S REPORT

 86עמ'2005 ,
Gal, Alon (Ed.), THE LEGAL AND ZIONIST
TRADITION OF LOUIS D. BRANDEIS

 e+79h8עמ' ,2005 ,רכה
Choshen, Ehud; Laster, Richard, USING
INDIRECT LEGISLATION TO PROTECT
OPEN SPACES AND FARMLAND
55870

כהן ,חיים ,מבוא אישי \ אוטוביוגרפיה ,דביר493 ,
עמ'first book in an autobiographical ) 2005 ,
(series about the Israeli Supreme Court judge
Cohn, Haim H., A PERSONAL
INTRODUCTION \ AUTOBIOGRAPHY

56245

ליפשיץ ,שחר ,ידועים-בציבור \ בראי התיאוריה
האזרחית של דיני המשפחה ,נבו 473 ,עמ'2005 ,
)מו"ל נוסף :אוני' חיפה(
Lifshits, Shahar, COHABITATION LAW IN
ISRAEL

56078

מרזל ,יגאל ,מעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות,
נבו 549 ,עמ'2004 ,
Mersel, Yigal, THE CONSTITUTIONAL
STATUS OF POLITICAL PARTIES

55

2  משפט המלוכה בישראל \ מהדורה, שמעון,פדרבוש
2005 ,' עמ255 , מוסד הרב קוק,מורחבת

55132

(jewish law, laws of gov't. according to torah)
Federbush, Shimon, MISHPAT HAMELUKHAH BE-YISRA'EL \ 2nd EDITION

 קובץ יסודות וחקירות \ כללי, אחיקם,קשת
2005 ,' עמ216 , מחבר, לקט חקירות...הקניינים
Keshet, A., KOVETS YESODOT VEHAKIROT (halacha, jewish law, civil law)

55486

 משפט החוקתי של, ברק, אמנון; מדינה,רובינשטיין
2005 ,' עמ539 , שוקן, כרכים2 \ מדינת ישראל

56117

Rubinstein, A.;Medina, B., CONSTITUTIONAL LAW IN ISRAEL \ 2 VOLS.

 ספר יד המשפט \ על הלכות נזקי, נתנאל,שוורץ
,' עמ128 , מכון משכן יחזקאל, שכנים חו"מ סי' קנ"ג
(halacha, jewish + civil law, neighbours) 2005
Shwarz, N., SEFER YAD HA-MISHPAT

55301

2005 ,' עמ205 , קווים, עו"ד ועוד,שוקי,שטאובר
Stauber, Shuki, LAWYER AND MORE

56121

XI. MIDDLE EAST

 הסרת הקסם מן המזרח \ תולדות, גיל,אייל
המזרחנות בעידן המזרחיות סדרת הקשרי עיון
 רכה,2005 ,' עמ224 , מכון ון ליר,וביקורות

56256

Eyal, Gil, DISENCHANTMENT OF THE
ORIENT \ A HISTORY OF ORIENTALIST
EXPERTISE (New series)

 דת, מדרסה \ חינוך,( ד )עורכים, ע; וסרשטיין,איילון
2005 ,' עמ390, מרכז משה דיין,ומדינה במזרח התיכון
Ayalon, A.; Wasserstein, D. (EDS.),
MADRASA \ EDUCATION, RELIGION
AND STATE IN THE MIDDLE EAST

56

55267

55335

רובין ,אורי )תרגם( ,קוראן \ תרגם מערבית והוסיף
הערות ,נספחים ומפתח ,אונ' ת"א 600 ,עמ'2005 ,
Rubin, Uri, THE KORAN \ HEBREW
TRANSLATION FROM THE ARABIC

XII. CD-ROM

56065

 ,----,מזוודה שאי אפשר לקחת \  , CD2מרכז
ללימודי שואה אבלס ראב -- ,עמ'2005 ,
,----, SUITCASE THAT CAN'T BE TAKEN
WITH

56361

ברזילי-יגר ,דבורה ,מקורות ארכיוניים לתולדות
המנדט הבריטי על ארץ-ישראל ,CD SET 1914-1948
אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -- ,עמ'2005 ,
Barzilay-Yeger, Devorah, ARCHIVAL
SOURCES FOR THE HISTORY OF THE
BRITISH MANDATE

56066

מורגנשטרן ,נעמי ,למי שאספני \  ,CDמרכז ללימודי
שואה אבלס ראב -- ,עמ'2005 ,
Morgenstern, Na'omi, FOR THE
COLLECTOR

XIII. YOUNG READERS
55401

גולדברג ,חגית ,הרפתקאות בצל הפירמידות \ סיפור
מתח ,משלב בארועים היסטוריים מתולדות עם
ישראל ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 61 ,עמ'2005 ,
) jewish adventure comic, with some midrash
(about egypt and mussar haredi education
Goldberg, Hagit, ADVENTURE UNDER
THE PYRAMIDS

56086

גלברט-אבני ,עפרה ,מכוערים של דניאל ,קב"מ187 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Gelbart-Avni, Ofra, DANIEL'S UGLIES

57

/  ידיעות אחרונות, מרישה, מלכה,רוזנטל-דולברג
( רכה )סדרת פרוזה עשרה,2005 ,' עמ246 ,ספרי חמד
Dulberg-Rosental, Malka, MARISHA

55254

 הרמב"ם \ רבנו משה בן מימון זי"ע מנהיגה,. ר,הכהן
,של קהילת קהיר הפוסק הגדול אשר ממשה ועד

55520

, גיטלר ושו"ת-  ספרייתי, אל תוך עצמך, חיים,ולדר
(haredi- youth, mussar) 2005 ,' עמ172
Velder, Hayim, INTO YOURSELF

56390

 מגלת אסתר \ ילדי שושן מנצחים את, מרדכי,חלמיש
2005 ,' עמ103 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף,המן

55356

2005 ,' עמ167 ,מחבר
(maimonides, stories for children w/nikkud)
Hacohen, R., HA-RAMBA"M

(text with nikkud and rashi, plus cartoon
depiction, with illustartion and comics, large
size, comm. from ibn ezra, midrash to vilna
gaon, very nice, unique, charming and not just
for children)
Halamish, M., MEGILAT 'ESTER \
SHOSHAN'S CHILDREN WIN OVER
HAMAN

\  סיפורים עם כנפיים,( )עורכים. ע,עמי-; בן. י,טפר
2005 ,' עמ205 , קב"מ,אסופה

55937

Teper, Y.; Ben-Ami, O. (Ed.), TALES WITH
WINGS

 עכבר של תמר וגאיה \ איורים,. אברהם ב,יהושע
2005 ,' עמ35 , קב"מ,אורי קרמן

55682

(first book for young children by this author)
Yehoshua, A.B., THE MOUSE OF TAMAR
AND GAYA
 רכה,2005 ,' עמ64 , רימונים, פאזל, נוף,לוטן
Lotan, Nof, PAZEL
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56241

2005 ,' עמ394 , מחבר, קרן אור, שרה,ליאון
(haredi literature for children)
Leon, Sara, LIGHT BEAM

56451

,' עמ180 , כתר, מלח ופלפל, גלי ואני, מיכל,לוי-מעוז
2005
Maoz-Levi, Mikhal, GALI AND ME, SALT
AND PEPPER

56430

 ידיעות, מאבק לעצמאות של עמוס וחירות, נגה,מרון
 רכה,2005 ,' עמ221 , ספרי חמד/ אחרונות
Meron, Nogah, THE FIGHT FOR LIBERTY

56234

-- , ע"ע, קרב הראשון בנחל קשישון, אפרים,סידון
2005 ,'עמ
Sidon, Ephraim, THE FIRST BATTLE IN
KSHISHON RIVER

56375

' שפתי הכהן \ סיפור חייו ומורשתו של ר, תמר,עט
 הוצאת הספר,ישראל מאיר מראדין החפץ חיים

55978

/  ידיעות אחרונות, תנו לגדול בשקט, ליאת,רוטנר
 רכה,2005 ,' עמ423 ,ספרי חמד
Rotner, Liat, LEAVE THEM KIDS ALONE

56237

,' עמ92 , מודן, מנהרת הזמן, גלילה,עמית-פדר-רון
2005
Ron-Feder-Amit, Galila, TIME TUNNEL
* This series for young readers is a hit. Two
“average” 21st century Israeli kids travel back
in time to events and to visit people who made
modern Israeli history. For native speakers 3rd6th grade. There are now 30 titles. All are
available. $14.00 each.

Series
#1544

2005 ,' עמ218 ,הטוב
(haredi, on hafets hayim, mussar)
Et, Tamar, SEFTE HA-KOHEN
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XIV. CD MUSIC
55081

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 6קמיקאל דואטס,
די בעסטע לידער פון  78פלאטען ,ישראל מיוזיק-- ,

55082

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 5האבן מיר א
ניגונד'ל יידישע קינדער לידר ,ישראל מיוזיק -- ,עמ',
2005
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.5
SING ME A MELODY YIDDISH
CHILDREN SONGS

55085

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 1א בריוועלע די
מאמען די בעסטע לידער פון  78פלאטען ,ישראל

55086

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 2איך ליב דיך די
בעסטע לידער פון  78פלאטען ,ישראל מיוזיק -- ,עמ',
2005
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.2, I
LOVE YOU, THE BEST OF 78 RECORDS

55087

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 3פאפיראסן די
בעסטע לידער פון  78פלאטען ,ישראל מיוזיק -- ,עמ',
2005
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.3
PAPIROSEN, THE BEST OF 78 RECORDS

55088

 ,----,לידער פון בוידעם \ מס'  CD 4בולבעס די
בעסטע לידער פון  78פלאטען ,ישראל מיוזיק -- ,עמ',
2005
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.4
POTATOES, THE BEST OF 78 RECORDS

עמ'2005 ,
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.6
COMICAL DUETS, THE BEST OF 78
RECORDS

מיוזיק -- ,עמ'2005 ,
,----, SONGS FROM THE ATTIC \ VOL.1, A
LETTER FROM MOTHER CD

60

 המסורתCD 2  מקום \ ירושלים של מערב,----,
,המוסיקלית של הקהילה האשכנזית של אמסטרדם
(From pre-WWII recordings)2005,בית התפוצות
,----, MOKUM \ JERUSALEM OF THE
WEST / 2 CD SET, THE MUSICAL
TRADITION... OF AMSTERDAM

55090

 ליוםCD  וביום השבת \ תפילות ושירים,----,
2005 ,' עמ-- , ישראל מיוזיק,השבת

55786

,----, THE GLORY OF SHABBATH CD \
SONGS AND PRAYERS

 \ שיריו של אברמקCD SET  אברמק,----,
 נוער העובד,' נער מגטו לודז1930-1944 'קופלוביץ
2005 ,' עמ-- ,והלומד
,----, AVRAMEK \ CD SET, THE SONGS OF
AVRAMEK KOPELOVITCH 1930-1944, A
BOY FROM GETTO LODZ

56271

 מוישה אוישר יידישע גולדענע לידער, מוישה,אוישר
2005 ,' עמ-- , ישראל מיוזיק,CD \

55083

Oysher, Moishe, MOISHE OYSHER
GOLDEN YIDDISH HITS \ CD
 ישראל,CD  די שוועסטער בארי \ הלוואי,בארי
2005 ,' עמ-- ,מיוזיק
Barry, THE BARRY SISTERS \ 20 YIDDISH
SWINGING HITS CD

55084

סי.אמ. אן,CD  מוש בן ארי \ דרך, מוש,בן ארי
2005 ,' עמ-- ,מוסיקה
,----, MOSH BEN 'ARI \ CD

55954

277 , ע"ע,CD+ \  יוסי בנאי קורא תהילים, יוסי,בנאי
boxed set includes CD in cardboard ) 2005 ,'עמ
(holder and hard cover book
Banai, yosi, YOSSI BANAI READS
PSALMS

55797
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55540

ברנע ,עזרא )עורך( ,נצנים נראו בארץ \ CD SET3
תפילות שבת בנוסח יהודי מרוקו ,רננות -המכון
למוסיקה יהודית -- ,עמ'2005 ,
\ Barnea, Ezra, NIZANIM NIR'U BA-'ARETS
3 CD SET

55955

עופר ,דלית; רותם ,יורם ,ארבע אחרי הצהריים \ 3
 CD'Sמיטב השירים מתכנית הרדיו ,אן.אמ.סי

55089

עליכם ,שלום ,גאנץ טביה דער מילכיקער /פון שלום-
עליכם ,געליינט פון שמואל עצמון ,ישראל מיוזיק,

מוסיקה2005 ,
Ofer, Dalit; Rotem, Yoram, ARBA AHARE
HA-TSAHARAYIM \ 3 CD SET

(5 CD SET) 2005
Aleikhem, Shalom, TEVYE THE
DAIRYMAN \ READ BY SHMUEL
ATZMON
55079

רויטמן ,דויד ,פניני חזנות \ החזן דויד רויטמן CD
ספטמבר  ,2004ישראל מיוזיק2004 ,
Roitman, David, PEARLS OF JEWISH
LITURGICAL MUSIC \ CANTOR DAVID
ROITMAN

55953

רייכל ,עידן ,פרוייקט של עידן רייכל \  CDממעמקים,
הליקון2005 ,
,----, IDAN RAICHEL PROJECT\ IN DEPTH

55951

שוטי הנבואה ,שוטי הנבואה \ מחפשים את הדורות
 ,CDהליקון2005 ,
,----, SHOTE HA-NEVU'AH \ CD

55080

שליסקי ,יוסף ,פניני חזנות \ החזן יוסף שליסקי CD
ספטמבר  ,2004ישראל מיוזיק2004 ,
Shlisky, Yosef, PEARLS OF JEWISH
LITURGICAL MUSIC \ CANTOR YOSEF
SHLISKY
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55952

תאקט ,תאקט \ אדריכלי היפ הופ ישראלי אולסטארז
 ,CDמחבר -- ,עמ'2005 ,
),----, TACT \ CD (ISRAELI HIP HOP

XV. MISCELLANEOUS
55655

אבן-אודם ,יוסף; רותם ,יעקב ,מילון רפואי חדש \
מהדורה שביעית ,ראובן מס e713+358h ,עמ',2005 ,
רכה )מהדורה שביעית(
Even-Odem, J.; Rotem, Y., NEW MEDICAL
DICTIONARY \ 7TH EDITION

56272

אילון ,אלי ,יצירה עצמית \ חיים ,אדם ויצירה על פי
ניטשה ,מאגנס ,אונ' עברית 226 ,עמ' ,2005 ,רכה
& Ilon, Eli, SELF CREATION \ LIFE, MAN
CREATION IN NIETZCHE'S THOUGHT

54979

אלוני ,נמרוד )עורך( ,כל שצריך להיות אדם \ מסע
בפילוסופיה חינוכית ,אנתולוגיה,קב"מ 592 ,עמ'2005 ,
Aloni, Nimrod (Ed.), ON BECOMING
HUMAN \ PHILOSOPHY OF EDUCATION:
AN ANTHOLOGY

55277

כהן ,שמעון ,אמת מאחורי המסך ,מחבר 304 ,עמ',
 ,2005רכה
Cohen, S, TRUTH BEHIND THE MASK

55178

סלונים-נבו ,ורד ,הערכת טיפול \ מערכים חד-מקריים
ושיטות נוספות ,אונ' בן גוריון 303 ,עמ' ,2005 ,רכה
Slonim-Nevo. Vered, TREATMENT
EVALUATION \ SINGLE CASE DESIGNS
AND OTHERN METHODS

55929

קובנר ,רותם ,מערכה הנשכחת \ מלחמת רוסיה -יפן
ומורשתה ,משהב"ט 639 ,עמ') 2005 ,מערכות(
Kovner, Rotem, THE FORGOTTEN
CAMPAIGN \ THE RUSSO-JAPANESE
WAR AND ITS LEGACY

63

55425

קפלן ,יוסף )עורך( ,שלהי מאות קיצם של עידנים,
מרכז זלמן שזר 415 ,עמ'2005 ,
Kaplan, Yosef (Ed.), END OF AGES

55335

רובין ,אורי )תרגם( ,קוראן \ תרגם מערבית והוסיף
הערות ,נספחים ומפתח ,אונ' ת"א 600 ,עמ'2005 ,
Rubin, Uri, THE QUR'AN \ HEBREW
TRANSLATION FROM THE ARABIC

55656

רימר ,משה ,הגדה של פסח התאחדות בולאי ישראל,
התאחדות בולאי ישראל 86 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rimer, Moshe, PASSOVER HAGADAH
ISRAEL PHILATELY

55900

שטיין ,יהויקים ,לא מודע במדע ובפסיכואנליזה,
מאגנס ,אונ' עברית 182 ,עמ' ,2005 ,רכה
Stein, Yehoyakim, THE UNCONSCIOUS IN
SCIENCE AND IN PSYCHOANALYSIS

XVI. SELECTED RABBINICS

55349

 ,----,ספר חידושי הגאונים \ ובו חמשה ספרים
נפתחים ,חידושי גאונים דברי גאונים ,פלפולא
חריפתא ,מישור 379 ,עמ'(orig. publ. c-1910)2005 ,
)----, SEFER HIDUSHE HA-GE'ONIM (Talmud

55376

 ,----,קובץ מפרשים על מסכת ברכות /מהדורה
חדשה ומורחבת ,יריד הספרים2005 , Vols. 2 ,
)(talmud, incl. collection classic commentary
----, KOVETS MEFARSHIM 'AL
MASEKHET BERAKHOT \ 2 VOLS.

55924

 ,----,קובץ מראה המקום \ על חלק ראשון בפרק
מרובה )בלתי מוגה( מראה מקום ללומדים בעיון
בדרך ,כולל פרי עץ 222 ,עמ'2005 ,
)(talmud, index on merube, interest laws
----, KOVETS MAR'EH MAKOM

64

55925

 ,----,ספר תפארת בנים \ כרך ה' והוא קובץ חידושי
תורה מפרי עמלם של בני העדה הבוכארית ,איגוד בני
הישיבות יוצאי בוכארא 653 ,עמ'2005 ,
) memorial to Bukharan community cheif rabbi,
(with halacha, customs
----, SEFER TIF'ERET BANIM \ VOL. 5

55927

 ,----,ספר מראה המקום \ על מסכת קידושין ח"ב
פרק שני שלישי ורביעי ,כולל פרי עץ 653 ,עמ'2005 ,
)(talmud- kidushin index
----, SEFER MAR'EH HA-MAKOM \ VOL. 2
'AL MASEKHET KIDUSHIN

56149

 ,----,תלמוד ירושלמי \ מסכת תעניות מהדורת בלס,
מכון הירושלמי -תלמודה של א"י 124 ,עמ'2005 ,
\ ----, TALMUD YERUSHALMI
TAANIYOT, BALAS ED.

56189

 ,----,קובץ הערות ומראה מקומות כנסת ישראל \ על
מסכת קידושין נכתב ע"י בני הישיבה ,ישיבת חברון-
כנסת ישראל 788 ,עמ'(talmud) 2005 ,
----, KOVETS HA'AROT VE-MAREH
MEKOMOT KENESET YISRA'EL / 'AL
MASEKHET KIDUSHIN

56326

 ,----,חומש הגר"א \ במדבר ,חמישה חומשי תורה
עם ביאורי ופירושי מרנא הגאון  ,...מכון מורשת

56338

 ,----,ישר דרך \ קובץ מאמרים תורניים ,מכון בני
דוד-ישיבת שערי רחמים 362 ,עמ'2005 ,
) collection of articles, halacha to kabbala,
animal rights to teaching hidden meaning,
(many important modern rabbis
----, YESHAR DEREKH \ KOVETS
MA'AMARIM

הישיבות 486 ,עמ') 2005 ,מהדורת וויינרעב(
(bible,gaon of vilna
----, HUMASH HA-GER"A \ BAMIDBAR

65

 נ"ך מקראות גדולות אורים גדלים \ חמש,----,
, שיר השירים,מגילות מן עשרים וארבעה כתבי קודש
2005 ,' עמ628 , ישראל- מכון אבן
bible, canticles, new edition, comments from )
Rashb"i, Malbi"m, Ibn Tibon, incl. medieval
(philosophy and kabbala
,----, MIKRA'OT GEDOLOT 'URIM
GEDOLIM \ SHIR HA-SHIRIM

56378

2005 , שונות, כרכים2 \  צאינה וראינה,----,
(classic for women)
----,, TSENAH 'U-RE'ENAH\ 2 VOLS.

56438

 נ"ך מקראות גדולות אורים \ מגילת רות חמש,----,
517 , ישראל-  מכון אבן,מגילות מן עשרים וארבעה

56457

(bible) 2005 ,'עמ
MIKRA'OT GEDOLOT 'URIM GEDOLIM \
RUTH
, שיחות הרב צבי יהודה \ ארץ ישראל, שלמה,אבינר
teachings, r' Kook, ) 2005 ,' עמ388 ,ספריית חווה
(scholarly, incl cites/sources
Aviner, Shlomo, SIHOT HA-RAV ZVI
YEHUDAH \ 'ERETS YISRA'EL

56445

 סידור \ מבנה ונוסח סידורו של,' גדלי,אבערלאנדער
אדמו"ר הזקן בעל התניא רבי שניאור זלמן מליאדי
2005 ,' עמ429 , מאנסי-  היכל מנחם,נ"ע

55916

liturgy, 1st Lubavicher siddur, structural )
(kabbala, importanat, with footnotes
Everlander, Gedal', SIDDUR

2 \  ספר שאלות ותשובות הרשב'א, שלמה,אדרת
, מכון מסורת ישראל, חלקים תשיעי ועשירי,כרכים
responsa,13th cent., cheif rabbi of ) 2005
(barcelona
Aderet, Sh., SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT HA-RASHB"A \ PARTS 9 & 10

66

56251

56459

אוירבוך ,בנימין יצחק ,ספר לקוטי מהרין ותולדות
יצחק בן לוי \ רמזים על סדר פרשיות התורה ,מכון
ארץ החיים 388 ,עמ'hassidut 19th cent, ) 2005 ,
bible, son of r' lvy Yitshak of Berdichev, pub.
(orig. 1811
Oierbakh, Binyamin Yitshak, SEFER LIKUTE
MAHARIN VE-TOLDOT YITSHAK BEN
LEVI

55321

אייבעשיטץ ,יהונתן ,ספר אהל ברוך \ תולדותיו
וקורותיו של רב האי גאון האמיתי רבן של כל בני
הגולה ,מערכת בית צדיקים  -באבוב 304 ,עמ'2005 ,
) bio. 19th cent. history r' Baruch Teomim
Frenkel, publ. Bobov hassidut Isreal and
(Brooklyn
Eiveshitch, Y., SEFER 'OHEL BARUKH

55691

אלבאז ,משה בן מימון ,ספר היכל הקודש \ והוא ספר
כוונות התפילה והלכותיה ע"פ הקבלה ,אוצרות
המגרב fr+336h32 ,עמ'kabbala, morrocan, ) 2005 ,
(16th cen., good publisher
Albaz, Moshe Ben Mimon, SEFER HEKHAL
HA-KODESH

55248

אלבוטיני ,יהודה ,ספר יסוד משנה תורה \  2כרכים
....ביאורים ומקורות למשנה תורה להרמב"ם ,ספר
נשים פרק א-כה ,מכון לחקר כתבי הרמב"ם2005 , ,
)מהדורת פריעדמאן( maimonidas
Albotini, Yehuda, SEFER YESOD MISHNE
TORAH / NASHIM, 2 VOLS.

55959

אסאד ,אהרן שמואל ,ספר שאילת שמואל \ שאלות
ותשובות בהלכה ובשמעתא אגרות ותעודות ,זכרון
הונגריה 304 ,עמ'responsa, halacha, 100 ) 2005 ,
(year of r' Assad passing
Assad, Aharon Shmuel, SEFER SHE'ILAT
SHEMU'EL

67

56400

אפרים ,שלמה ,ספר כלי יקר השלם \  2כרכים על
חמישה חומשי תורה ...נדפס מחדש בהידור רב
באותיות מאירות ,מקור הספרים Vols. 2 ,עמ'2005 ,
) classic, bible, 16th century r' Shlomo of
(Lunshitz, new ed.
Efrayim, Shlomo, SEFER KELI YAKAR HASHALEM

55460

אריאב ,דוד ,לרעך כמוך חלק ד' \ איסור הכאה מצות
מעקה שמירת הגוף ,מכון לרעך כמוך לחקר מצוות

56335

ארציאל ,יוסף ,לתוקפו של יום העצמאות \ איחוד
הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל ,איחוד הרבנים
למען עם ישראל 52 ,עמ' ,2005 ,רכה
) halacha, zionist laws of israel, issues of
(territories and civil war
Artsiel, Yosef, LE-TOKPO SHEL YOM HA'ATSMA'UT

55960

אשכנזי ,זאב וולף ,ספר שערי קדושה \ למורנו ורבינו
הרב הקדוש המקובל האלקי רבי חיים ויטאל ,מישור

56436

באב"ד ,יוסף ,סנהדרין \ הסמכות והחידוש ,תפילין
בית א-ל  -מפעל תפילין 158 ,עמ'2005 ,
) religion/politics, advocate of sanhedrin
(theocracy
Baba"d, Yosef, SANHEDRIN

שבין 355 ,עמ'2005 ,
\ Ariav, David, LE-RE'AKHA KAMOKHA
VOL.4

 ספרי קודש 360 ,עמ'2005 ,) kabbala, ethics, 16th cent., r' Vital, with 120
(pp. intro. Incl. bio. and notes
Ashkenazi, Zeev Wolf, SEFER SHA'ARE
KEDUSHAH
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55698

ביטון ,דניאל ,מסכת אבות עם שמונה פרקים
להרמב"ם ועליו המאור שבאבות \ והוא מבחר פנינים
ופירושים ,מכון המאור 522 ,עמ'2005 ,
Biron, Daniel, MASEKHET 'AVOT 'IM
SHEMONAH PERAKIM LE-HARAMBA"M
VE-'ALAV HA-MA'OR SHE-BA-'AVOT

56125

ביטון ,דניאל ,ספר שאלות ותשובות רבי עקיבא איגר
\ חלק חמישי ,מכון המאור 293 ,עמ'2005 ,
)(responsa, halacha, 19th cent
Biton, Daniel, SEFER SHE'ELOT 'UTESHUVOT \ RABI 'AKIVA 'IGER \ VOL. 5

56183

ביטון ,דניאל ,ספר בעל המאור \  3כרכים על
מסכתות הש"ס למרנא ורבנא רבינו זרחיה ב"ר יצחק
הלוי ,מכון המאור Vols 3 ,עמ'2004 ,
Biton, D., SEFER BA'AL HA-MA'OR \ 3
VOLS.

56037

בלוטניק ,משה יצחק ,ספר זרע ברך \  3כרכים ראשון
ושני על התורה וחמש מגילות ובתוכו מאמר מגילת
סתרים ,מוצא טוב  -מכון להוצאת ספריםVols. 3 ,

55145

בן אדרת ,שלמה ,ספר חידושי הרשב"א \  7כרכים על
מסכתות ...יצא לאור מחדש על פי דפוסים קדמונים
וכתבי יד ,וידבסקי ישראל יעקב2005 , 7 Vols. ,

עמ'2005 ,
)(bible, r' brakhia berech, krakow 17th cent.
\ Blutnik, Moshe Y., SEFER ZERA BAREKH
3 VOLS.

)(talmud, classic, commentary, 13th cent. Spain
Ben Aderet, Shlomo, SEFER HIDUSHE HARASHB"A \ 7 VOLS.
55797

בנאי ,יוסי ,יוסי בנאי קורא תהילים \  ,CD+ע"ע277 ,
עמ'boxed set in cardboard holder + hard ) 2005 ,
(cover book
Banai, Yosi, YOSSI BANAI READS
PSALMS
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56160

בצרי ,משה ,ספר ליקוטי המליץ \ ליקוטים מתורת
הרב מאיר לאניאדו יליד צובה ובנו רבי רפאל ,מכון
הכתב 195 ,עמ'2005 ,
) bible, talmud, incl. grammer, halacha,
(eulogies, poetry and rhyme, good publisher
Batsri, Moshe, SEFER LIKUTE HA-MELITS

55917

בקר ,י ,.ספר שערי אורה \ לרבינו יוסף גיקטיליא
בהוצאה חדשה ומתוקנת כולל מקורות מספר הזוהר,
מחבר 419 ,עמ'classic kabbala, 13th cent. ) 2005 ,
(with cites to zohar, new edition
Beker, Y., SEFER SHA'ARE 'ORAH \ LERABENU YOSEF GIKTILYA

56409

בר-אושר ,אבישי ,נשר הגדול \ הרמב"ם מתולדותיו,
על משנתו ותורתו ובאספקלריית הדורות ,מחבר112 ,
עמ'(Maimonides 800 year anniversary) 2005 ,
Bar-Osher, Avishai, NESHER HA-GADOL

56045

גולדמן ,אלעזר אריה ,ספר הלכה ולמעשה \ חלק שני
והוא שאלות ותשובות מסכמות ,מפעל הלכה ומעשה,
 516עמ'2005 ,
)(halacha, responsa, with notes and cites
Goldman, E. A., SEFER HALAKHAH VEMA'ASE \ PART 2

55285

גרוס ,אמנון )עורך( ,נבואת הילד \ פירוש יקר לנבואת
הילד נחמן חטופה שנולד בטהרה לפני כ 1500-שנים,
אהרן ברזני ובנו 204 ,עמ'kabbala, 16th ) 2005 ,
cent. r' Avram Eliezer Halevy, articles, some
(published before others from manuscript
Gros, Amnon (Ed.), NEVU'AT HA-YELED

56412

גרינבוים ,נפתלי ,אוצר המדרשים \ מגילת רות ואוצר
מפרשי הפשט ..עם תיקון ליל שבועות המפואר ,מכון
המדרש  -שע"י תפארת בחורים 266 ,עמ'bible ) 2005 ,
מהדורת פריעדמאן(
Grinbaum, Naftali, 'OTSAR HAMIDRASHIM \ BOOK OF RUTH

70

 קונטרס נוהג בם \ בירורי הלכה, כפיר ברוך,דדון
, בני יששכר, הספריה הספרדית,במנהגי צפון אפריקה
2005 ,' עמ124
(halacha, north africa, jewish customs)
Dadon, Kfir Barukh, KONTRAS NOHEG
BAM \ BERURE HALAKHA BE-MINHAGE
TSEFON 'AFRIKAH

55334

 במחיצת רבינו \ מאמרים, יעקב מיכאל,דשייקאבס
ועובדות הליכות והלכות שזכינו לשמוע ולראות
2005 ,' עמ271 , פלדהיים,בתקופה של כארבעים שנה

55291

teachings, philosophy, r' Yakov Kamintzki, )
important 20th cent. posek, rosh yeshiva usa
('tora vadaas'
Deshaykavs, Y. M., BE-MEHITSAT
RABENU

 מכילתא דרבי ישמעאל \ עם, חיים שאול,האראוויטץ
360 , הפצת ספרים-  שלם,חלופי גרסאות והערות

55325

, ערך החיים בהלכה \ מסירה לאויב, דב,הלברטל
halacha, important, series, ) 2005 ,' עמ238 ,מחבר
(philosophy, incl. utilitarianism with footnotes
Halbertal, Dov, 'EREKH HA-HAYIM BAHALAKHAH \ MESIRAH LE-'OYEV

55133

 גר"א וחכמי תימן \ השוואה בין, פנחס עמר,הלוי
 אור,הספר מעשה רב לבין מנהגיהם של יהודי תימן
halacha, gr"a ) 2005 ,' עמ224 , הוצאה לאור- עולם
(vilna gaon comp. to yemenite customs
Halevi, Pinhas, GER"A VE-HAKHME
TEMAN

55361

2005 ,'עמ
bible, tanaitic period, classic, pre mishna )
(halacha, pub. 1930 offset , 1997 edition
Horovits, Hayim Shaul, MEKHILTAH DERABI YISHMA'EL
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 שערי צדק \ כרך ה' קובץ מאמרים,( רצון )עורך,הלוי
, מכון משנת הרמב"ם,בדיני ממונות הלכה למעשה

55196

halacha, important, civil law, ) 2005 ,' עמ432
damages, property value and assesment, with
(some cites talmud,Ramba"m, Rif etc.
Halevi, Ratson, SHA'ARE TSEDEK \ VOL. 5

 ספר עד הגל הזה \ מכלול מאמרים ולימודים,  י,הלל
 מכון אהבת,בענין יום ל"ג בעומר ההילולא דרשב"י

55970

(kabbala, lag ba-omer, zohar)2005,' עמ358 ,שלום
Hilel, Yaakov, SEFER 'AD HA-GAL HA-ZE

 ספר דרך חיים \ והוא פירוש, יהושע דוד,הרטמן
למסכת אבות לרבינו רבי יהודה ליווא ב"ר בצלאל
2005 ,' עמ830 , מכון ירושלים,זצ"ל המהר"ל

55853

talmud, 16th-17th cent. Mahara"l of Prague, )
(important, good publisher
Hartman, Y. D., SEFER DEREKH HAYIM

 פדוית טוביה \ ספר זכרון לזכרו ולעילוי, יהושע,ווייס
, מכון ירושלים,נשמתו של הרה"ג רבי גימפל אביגדור

55524

 ספר יין לבנון \ פירוש על מסכת אבות ע"י, נ,וייזל
 ישיבת ההסדר אוצרות, הרב המהולל בתשבחות

55923

2005 ,' עמ728
halacha, memorial to r' Gimpel Avigdor, publ. )
Israeli U.S.copywrite, incl. manuscript
material from Rashb"a and r' Schechter Haim
(of Berlin yeshiva and letters from r' Gifter
Weis, Yehoshu'a, PEDUYAT TUVYAH

talmud, mishnah, avot, 18th ) 2004 ,' עמ704 ,חיים
(cent. desciple of r' Eibschitz
Weizel, Naftali, SEFER YEIN LEVANON

 חידושי בעל "שרידי האש" הגאון, אברהם,וינגורט
 כתבי הרב,הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל על הש"ס
(talmud, 20thc. posek) 2005 ,' עמVols. 2 ,ויינברג
Vinegurt, A. A., HIDUSHE BA'AL "SERIDE
HA-'ESH" \ 2 VOLS.
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55976

55286

ולנר ,אלתר ,עשרת הרוגי מלכות \ במדרש ובפיוט,
מוסד הרב קוק 414 ,עמ'midrash study, ) 2005 ,
collection and piyutim, scholarly on martyrs,
incl. manuscripts and Cairo geniza, with
(footnotes
Valner, Alter, 'ASERET HARUGE
MALKHUT

56461

ורטהיימר ,שלמה אהרן ,ספר אור התרגום \ באור על
תרגום אונקלוס ...ונלווה אליו קונטרס הנענועים,
מכון כתב יד וספר 104 ,עמ'bible, important ) 2005 ,
(20th cent. rabbi, scholar on midrash, pub. 1935
Wertheimer, Sh., SEFER 'OR HA-TARGUM

56031

זלזניק ,אהרן; אייזנבאך ,אהרן ,שאלות ותשובות
הרשב"א \ מפתחות תשובות הרשב"א שבכתבי היד...
מפתח מקורות כללי לחמשת כרכי ,מכון ירושלים,
 117עמ'(responsa, important, Rashb"a) 2005 ,
Zelznik, A.; Eisenbakh, A. (Eds.), SHE'ELOT
U-TESHUVOT HA-RASHB"A \ INDEX

55975

זר ,אליהו ,ספר הנה ימים באים \ כולל כל הענינים
המדוברים על הסימנים הסמוכים לימות המשיח,
ישיבת תולדות יצחק 259 ,עמ'messianism, ) 2005 ,
(apocalyps collection, w/+1000 notes & cites
Zar, Eliyahu, SEFER HINE AMIM BA'IM

55974

זריהן ,יעקב ,ספר אורים ותומים \ חלק שני הלכות
הלואה סימנים לט-עד מהדורת ווינרעב -רייז ,זכרון
אברהם 538 ,עמ'2005 ,
\ Zarihan, Y., SEFER 'URIM VE-TUMIM
PART 2

55865

חבר ,יצחק אייזיק ,ספר מגן וצינה \ ביד גבור ואיש
מלחמה ,הלוחם בגבורה נגד מכחישי חכמת הקבלה
רבנו הגאון המקובל ,מחבר 346 ,עמ'kabbala, ) 2005 ,
(19th cent. on zohar
Hever, Yitshak, SEFER MAGEN VETSINAH
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... שאלות ותשובות מהמאור הגדול,. אליהו נ,חיים
, כרכים מהדורה מהודרת ובהגהה מדויקת4 \ הראנ"ח
responsa, r' Eliyahu Ibn Hayim, ) 2005 , Vols. 4
(constantinople-Turkey, important collection,
Hayim, Eliyahu N., SHE'ELOT 'UTESHUVOT ME-HA-MA'OR HA-GADOL \
4 VOLS. (published: Brooklyn)

56444

 ספר הלולא רבא \ אשר ילמדו, יוסף בן איש חי,חיים
,' עמ344 , שיח ישראל,בו בית ישראל בחשק ובאהבה
(bible, kabbala on omer,19th c. Bagdhad) 2005
Hayim, Yosef Ben IshHai, SEFER HILULAH
RABAH

55861

 מגלת אסתר \ ילדי שושן מנצחים את, מרדכי,חלמיש
text ) 2005 ,' עמ103 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף,המן

55356

w/nikkud & rashi, plus cartoon depiction, with
illustartion and comics, large size, commentary
from ibn ezra, midrash to vilna gaon, unique,
(charming and not just for children
Halamish, M., MEGILAT 'ESTER \
SHOSHAN'S CHILDREN WIN OVER
HAMAN

 כרכים4 \  ספר שאלו לברוך,. פנחס ב,טולידאנו
שאלות ותשובות וחקרי הלכות להלכה ולמעשה על
2005 ,' עמ-- , מכון אהבת שלום,ארבעת חלקי

56379

halacha, r' Baruch Toledano of Maknes )
(Morroco, from manuscript
Toledano, Pinhas B., SEFER SHA'ALU LEBARUKH \ 4 VOLS.

\  רבן ומושיען של ישראל, אשר אנשיל הלוי,יונגרייז
,' עמ239 , מכון יד ושם, וסיפורים,תולדות עובדות
hassidut, Hungary, late 19th cent., incl ) 2005
(history and yiddish
Jungrays, Asher, RABAN 'U-MOSHI'AN
SHEL YISRA'EL
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56437

55564

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \ מסכת
פסחים  -חלקים א' -ד' ) 4כרכים( ,מ .הוצ' ספרים
שליד מרכז תורני Vols. 4 ,עמ'2005 ,
Jungerman, Sh, SEFER KOVETS SHITOT
KAME'I \ MASEKHET PESAHIM, 4 vols.

55275

יעבץ ,עובדיה ,ספר דרכי נעם \ שאלות ותשובות
ואלה מוסיף על הראשונים ,עמותת אהבת תימן447 ,
עמ'2004 ,
Yaavetz, Ovadia, SEFER DARKE NO'AM

55233

ישראל ,אברהם ,ספר ואין למו מכשול \ כרך ב'
בחקותיהם לא תלכו כולל הלכות חוקות הגויים,
קעקוע ,שרט לנפש ,מחבר 301 ,עמ'tatoos, ) 2005 ,
 cosmetic surgery and superstitions, halacha(jewish & civil law
Yisrael, Avraham, SEFER VE-'EN LAMO
MIKHSHOL \ PART 2

55926

ישראלי ,שאול ,ספר שערי שאול \ על מסכת פסחים,
ארז הוצאות לאור 190 ,עמ'2005 ,
) teachings, talmud, head of merkaz harav, 20th
(century dati leumi
\ Yisraeli, Shaul, SEFER SHA'ARE SHA'UL
'AL MASEKHET PESAHIM

55229

לווינשטיין ,יחזקאל הלוי ,ספר ממזרח שמש \ שיחות
והשקפות תורה ומוסר שהשמיע לרבים בין השנים
תש"ח-תשי"א בתקופת ארה"ב ,שוחרי מוסר -- ,עמ',
(teachings, Mir r' Levinstain) 2005
Levinstain, Yehezkel, SEFER MI-MIZRAH
SHEMESH

55238

לוין ,יעל ,מדרשי בתיה בת פרעה \ עיון נלווה לליל
הסדר ויהי בחצי הלילה ,בתי תוספת על ,מחבר68 ,
עמ' ,2004 ,רכה ) midrash & zohar with notes,
(liturgy, prayer woman scholarly
Levine, Yael, STORIES ABOUT
PHAROAH'S DAUGHTER, BITYAH
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55364

לוצאטו ,משה חיים ,הגדת הרמח"ל \ והוא מצות
מצוה ,פירוש להגדה של פסח שלוקט מכתבי בוצינא,
ארימת יד  -סדרה 201 ,עמ'2005 ,
Lutsato, M. H., HAGADAT HA-RAMHA"L

55502

ליב ,יהודא אריה ,ספר שפת אמת \ ארבע פרשיות
ופורים ..עם מפתחות ,מכון בני בינה 316 ,עמ'2005 ,
)(bible, commentary with notes
Leib, Y. A., SEFER SEFAT 'EMET \ 'ARBA
PARSHIYOT VE-PURIM

56384

ליב ,יהודא אריה ,ספר שפת אמת \ שבועות עם
ליקוטים ,מכון בני בינה 227 ,עמ'2005 ,
)(hassidut Gur , with notes and index
\ Leib, Y.A., SEFER SEFAT 'EMET
SHAVU'OT

56328

לידא ,עמרם )עורך( ,חסדי דוד הנאמנים \ חלקים ט'-י'
מבוא לקבלה ולעבודת ההתבוננות ,גל עיני2005 ,
Lida, Amram (Ed.), HASDE DAVID HANE'EMANIM \ VOL. 9-10

56329

לידא ,עמרם )עורך( ,חסדי דוד הנאמנים \ חלק יא'
קבלת האריז"ל לאור החסידות  ,גל עיני2005 ,
Lida, Amram (Ed.), HASDE DAVID HANE'EMANIM \ VOL. 11

56327

ליסיצין ,טובי' ,ספר כרם טוביה \ אמרי דעת והארות
על חמישה חומשי תורה ,היכל התלמוד 187 ,עמ',
bible, hassidut, lisizkin- student of Alter ) 2005
(Slobodska
Lisitsin, T., SEFER KEREM TUVYAH

55940

מברטנורא ,עובדיה ,משנה בהירה חורב \ סדר זרעים
 4כרכים ח-יא ,חורב ,הוצאת ספרים vols. 4 ,עמ',

) 2005ח -מסכת מעשר שני ,ט -מסכת חלה ,י -מסכת
ערלה ,יא -מסכת ביכורי(
Mibartenurah, 'Ovadyah, MISHNAH
BEHIRAH HOREV \ ZERAIM VOLS. 8-11
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55946

מברטנורא ,עובדיה ,משנה בהירה חורב \ סדר נזיקין
מסכת עדיות כרך ז' ,חורב ,הוצאת ספרים 1062 ,עמ',
2004
Mibartenurah, 'Ovadyah, MISHNAH
BEHURAH HOREV \ SEDER NEZIKIN
MASEKHET ADAYOT, VOL. 7

55947

מברטנורא ,עובדיה ,משנה בהירה חורב \ סדר נזיקין
מסכת עבודה זרה כרך ח' ,חורב  1152 ,עמ'2004 ,
Mibartenurah, 'Ovadyah, MISHNAH
BEHURAH HOREV \ SEDER NEZIKIN,
MASEKHET AVODAH ZARAH, VOL. 8

55844

מונייצר ,אבישלום ,ספר נשים בהלכה \ הלכות
יומיומיות מפורטות בעניני נשים ,ישיבת אמת
ושלום 274 ,עמ'halacha, women, w/ notes, ) 2005 ,
(orthodox, anti-woman working outside home
Monizer,A, SEFER NASHIM BA-HALAKHAH

55845

מונייצר ,אבישלום ,ספר ילדים בהלכה \ הלכות
יומיומיות מפורטות בעניני ילדים ,ישיבת אמת

55848

מחפוד ,איתמר ,ספר קדושת ישראל \ כולל פסקי
דינים חקרי ובירורי הלכה בעניני שו"ע יו"ד סימנים
קעח-קפב ,עמותת בינה לשבים 306 ,עמ'2005 ,

ושלום 212 ,עמ'2005 ,
)(halacha children,orthodox, with footnotes
Monizer, Avishalom, SEFER YELADIM BAHALAKHAH

)(halacha, hair, tattoo, cross dressing
Mahfud, Itamar, SEFER KEDUSHAT
YISRA'EL
55750

מחפוד ,שגיב )עורך( ,תולדות חייו וקורותיו של
מהרי"ץ מו"ר הרה"ג יחיא צאלח זצוק"ל גדול רבני
תימן ,נוסח תימן שגיב מחפוד 206 ,עמ'2005 ,
) history, bio, dialogue, yemenite, culture
(youth
Mahfud, Sagiv (Ed.), TOLDOT HAYAV VE-

77

KOROTAV SHEL MAHARI"TS

 ספר אור יצחק \ על, יחיאל מיכל,מיכלאוויטש
 מכון אור יצחק, ליקוטי אור יצחק,התורה ומועדים
hassidut, collection of r' ) 2005 ,' עמ529 ,ראדוויל
(yitzhak of meshchiz, 19th century with index
Mikhalevich, Yehiel M., SEFER 'OR
YITSHAK

56333

 ספר כתר תורה \ על מ"ח קניני תורה, אופיר,מצרפי
 מכון שתילי,כולל ביאור רהוט על מ"ח הקנינים

55922

 ספר חסידים \ שחיבר רבינו יהודה, ראובן,מרגליות
החסיד עם פירוש מדברי רבי סעדיה חלאוונה רבי דוד
2005 ,' עמ601 , מוסד הרב קוק,גרינהוט

55131

2005 ,' עמ470 ,זתים
(mishna, breita commentary, modern)
Mtsrefi, Ofir, SEFER KETER TORAH \ 'AL
48 KINYANE TORAH

classic - sefer hassidim, 12th cent., mysticism )
(with index r' Margaliot ed. which is standard
Margaliyot, Reuven, SEFER HASIDIM \
SHE-HIBER RABENU YEHUDAH HEHASID

 הגדה של פסח ויזכור יוסף \ מאוירת, יוסף,משאש
 ספריה הספרדית בני,ע"י המחבר בהיותו בן כ"ה שנה
 רכה,2005 ,' עמ48 ,יששכר
Meshash, Yosef, HAGADAH SHEL PESAH
VA-YIZKOR YOSEF

55148

 הגדה של פסח ויזכור יוסף \ מאוירת, יוסף,משאש
 הספריה הספרדית,ע"י המחבר בהיותו בן כ"ה שנה
haggada, r' in Maknes ) 2005 ,' עמ478 ,בני יששכר
Morocco and Haifa, r' Mashash, from
(manuscript, with some illustartion by author
Meshash, yosef, HAGADAH SHEL PESAH
VA-YIZKOR YOSEF

55311
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, פרשות \ מבט חדש על פרשות השבוע, חיים,נבון
2005 ,' עמ473 ,מעליות
bible, philosophy, modern, from Andrea )
(Dwoskin to Hitchikers Guide
Navon, Hayim, PARASHOT

56334

 מכון, נר למאור \ הגדה של פסח, משה צבי,נריה
2005 ,' עמ174 ,התורני אור עציון
haggada with comm. of R' Neria, important )
(student of R' Kook
Neria, Moshe Zvi, NER LA-MA'OR \ PESAH

55516

 ספר מדר"ס לפירושים \ מראה, רפאל דוד,סאבאן
 הגהות והערות על פירוש רש"י לספרי,מקומות
2005 ,' עמ188 , מכון מלכי רבנן,נביאים

56385

bible, prophets, comment on rashi by chief R' )
(of Turkey
Saban, Refael David, SEFER MADRA"S LEPURISHIM
, באור פניך \ עיונים בסוגיות מן התלמוד, חיים,סבתו
talmud, issued ) 2005 ,' עמ317 ,מסורה לעם
(articles, important talmudic thinking debate
Sabbato, chaim, BY THE LIGHT OF YOUR
COUNTENANCE

55619

 בינה לעיתים \ חלק שני עיון, זאב,'סולטנוביץ
בהיסטוריה ובזהות היהודית מתקופת התלמוד ועד
jewish ) 2005 ,' עמ384 , מכון הר ברכה,גירוש ספרד

55126

history, talmud to spanish expulsion incl.
(zionist religious thought, with footnotes
Soltnovits, Ze'ev, BINAH LE-'ITIM \ PART 2

, שבת:1  כרכ' )כרך4 \  חידושי חתם סופר, מ,סופר
 נפתלי,( נשים:4  כרך, נזיקין:3  כרך, חולין:2 כרך
talmud, halacha, ) 2004 , Vols. 4 ,גרינפעלד הוצאה
(late 18th cent scholar and leader, anti-enl
Sofer, Moshe, HIDUSHE HATA"M SOFER \
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55308

4 VOLS.
 מכון לרבני, ספר הגבאי, דוד אברהם,ספקטור
halacha, guide for gabbai-) 2005 ,' עמ321 ,ישובים
sextant, with ffotnotes, will be an important
(halacha book in the future
Spector, David A., SEFER HA-GABAI

 כרכים פירושים2 \  ספר שיורי מצוה, משה,עמאר
 אברהם...מקיפים על התורה בדרך הפרד"ס
2005 ,Vols. 2 , אורות יהדות המגרב,מונסונייגו

56199

55838

bible, 18th cent. R' Monsoniego, first )
(published, Morroco sephardi, 2 vols.
Amar, M., SEFER SHIYURE MITSVAH

 סידור אבותינו \ מסודר מתוקן, שלמה משה,עמאר
 לפי נוסחאות מנהגי ופסקי מרוקו...בטוב טע"ם
904 , קרן אהבת קדומים מכון משכן רבי,והספרדים

56464

(siddur, prayerbook sephardi) 2005 ,'עמ
Amar, Sholmo Moshe, SIDUR 'AVOTENU

 ביאורים, רסיסי טל \ חידושים, יהודה,עמיטל
, ישיבת הר עציון,ובירורים בעניינים שונים בהלכה
halacha and philosophy, ) 2005 ,' עמ337
(important modern dati-leumi thinker
Amital, Yehudah, RESISE TAL

55501

 כרכ' )על פי8 \  ספרי מוה"ר יוסף ענגיל, יוסף,ענגיל
2005 ,Vols. 8 , אור הקודש, (כריכה חיצונית

56442

(halacha, orig pub. Warsaw 1929)
Engil, Yosef, SIFRE MOHA"R YOSEF
'ENGIL \ 8 VOLS.

3 \  ספר מאור השמש, קלונימוס קלמן,עפשטיין
כרכים מחברת הקודש על חמישה חומשי תורה ורמזי
classic, ) 2005 ,' עמVols. 3 , מכון מיר,ימים נוראים
hassidic, new ed. with citations, pub. 1842,
(student of Seer of Lublin
Epstein, Kolonimus Kalman, SEFER MA'OR

80

55968

HA-SHEMESH \ 3 VOLS.
55752

פאלאג'י ,חיים ,ספר ישמח חיים \ כינויי שמות חברו
הגאון האדיר ,כל רז לא אניס ליה ,כל כתבי רבינו
חיים פ ,מכון שובי נפשי -- ,עמ'dictionary ) 2005 ,
(19th cent. 1884, terms -indices, new edition
Falachi, Hayim, SEFER YISMAH HAYIM

56312

פאנפעדער ,מרדכי ,ספר מאמר מרדכי \ סוגיות
וענינים בש"ס ..קונטרס זכרון שמעון ..מהדורה
שלישית ,מכון ירושלים 354 ,עמ'2005 ,
Panfeder, Mordekhai, SEFER MA'AMAR
MORDEKHAI

55351

פוברסקי ,דוד ,שיעורי ראש...דוד פוברסקי \ מסכת
כתובות כט-נג ,מחבר 344 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(ketuvot, Rabbi David Poverski z"l
Poversky, D., SHI'URE ROSH …DAVID
POVERSKI

56187

פייער ,שמואל זלמן ,ספר הליכות חיים \ על עניני
אורח חיים ליקוט שאלות ותשובות בין מרן ...חיים
קניבסקי ,מכון סופרים לעריכת ספרים וכת"י131 ,
עמ'halacha, responsa, Kanievski, pub. ) 2005 ,
(Lakewood NJ
Fayer, S. Z., SEFER HALIKHOT HAYIM

56439

פינס ,אליהו דב ,אלפסי זוטא \ חלק ראשון לרבינו
מנחם עזריה מפאנו זיע"א ,מכון ירושלים 297 ,עמ',
talmud, classic 16th cent., 2nd ed. 1979, ) 2005
(3rd ed. 2005
Pines, Eliyahu, 'ALFASI ZUTAH \ VOL. 1

55127

פיקסלר ,דרור ,מסכת ברכות עם פירוש רבי משה בן
מימון \ נוסח המשנה כפי שהעתיקו הרמב"ם ,המקור
הערבי ,מעליות 464 ,עמ'talmud, mishnah, ) 2004 ,
maimonides comment incl. arabic and hebrew
(translation, significant series
Fiksler, Dror, MASEKHET BERAKHOT 'IM
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56386

PERUSH RABI MOSHEH BEN MAYMON
פישר ,מאיר ,ספר אור בהיר \ חלק שני על מסכתות
סוכה ועירובין ,ח .וגשל 239 ,עמ'2005 ,
Fisher, Zvi, SEFER 'OR BAHIR \ PART 2

55278

פלאצקי ,מאיר דן ,ספר כלי חמדה \ כרך ד' פסח על
מועדי השנה ,מכון להנצחת מורשת חכמי פולין529 ,
עמ'2005 ,
SEFER KELE HEMDAH \ PART 4,
PASSOVER

56343

פלג ,אשר )עורך( ,קובץ עומקה דדינה \ על חושן
משפט שו"ת וחידו"ת בענייני הלכות אבידה והלכות
ירושה ,מכון ירושלים לדיינות h+76e513 ,עמ'2005 ,
) jewish law, responsa, halacha , vol. 2 incl.
English, inheritance, incl. Vol. 1+2, also incl.
(banking and insurance
Peleg, Asher (Ed.), KOVETS 'UMKAH DEDINAH \ VOL.2

55492

פערלא ,ירוחם פישל ,ספר המצות לרס"ג \ הוא רבנו
סעדיה אלפיומי גאון זצ"ל  ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(,
 362עמ'halacha, classic r' Seadyah gaon, ) 2005 ,
(10-11th cent., new ed.
Perla, Yeruham F., SEFER HA-MITSVOT
LA-RASA"G

55397

פראנק ,צבי פסח ,שביבי אור \ דרכה של תורה שביבי
חיים ...מהדורה מורחבת ,מכון הרב פראנק 256 ,עמ',
teachings r' Zvi Frank, haredi-nationalist, ) 2005
(student of r' Kook
Frank, Zvi P., SHEVIVE 'OR

55851

צדוק ,שמשון ,ספר תשב"ץ קטן \ נוסחת מהר"ם מינץ
ובית-יוסף הליכות והלכות מהר"ם מרוטנבורג לרבנו
שמשון ,מכון תורה שבכתב 358 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
13th cent. tashbets, student of Mahara"m of
(Rotenburg, Germany
Zadok, Shimshon, SEFER TASHBE"TS
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KATAN

56447

ציוני ,מנחם ,ספר ציוני \ פירוש על התורה על דרך
האמת להחכם השלם הקדוש ,יריד הספרים 260 ,עמ',
(bible comm., Germany 15th century) 2005
Tsiyoni, Menahem, SEFER TSIYONI

56448

ציוני ,מנחם ,ספר ציוני \ פירוש על התורה על דרך
האמת ...באותיות מרובעות מאירות עינים ,אהרן
ברזני ובנו 259 ,עמ'(bible, 15th century) 2005 ,
Tsiyoni, Menahem, SEFER TSIYONI

55394

ציוני-סיאני ,דוד ,חומש שילה \ שמות תורה ,תרגום
אונקלוס הפטרות לשבתות ולמועדים ,קרן נועם

55395

ציוני-סיאני ,דוד ,חומש שילה \ ויקרא תורה ,תרגום
אונקלוס הפטרות לשבתות ולמועדים ,קרן נועם

56148

ציוני-סיאני ,דוד ,חומש שילה \ במדבר ,קרן נועם
שילה 427 ,עמ'2005 ,
\ Tsiyoni-Siani, David, HUMASH SHILO
BAMIDBAR

55964

קורדואירו ,משה ,ספר הזהר על חמשה חומשי תורה \
ויקרא כרך י"ב  ,קלמן ביין 220 ,עמ'2005 ,

שילה 500 ,עמ'2005 ,
\ Zioni-Siani, David, HUMASH SHILO
SHEMOT

שילה 364 ,עמ'2005 ,
\ Zioni-Siani, David, HUMASH SHILO
VAYIKRAH

)(kabbala, classic, first published 1983
Kordovero, Moshe, SEFER HA-ZOHAR \ 'AL
HAMISHAH HUMSHE TORAH, VAYIKRA VOL. 12
56382

קורח ,חננאל ,ספר עלי זבח \ סובב הולך בעניינים
שבשו"ע יו"ד סימן קנ"ז דיני יהרג ואל יעבור ,מכון
משנת רבי עקיבא 458 ,עמ'halacha, laws ) 2005 ,
(regarding death rather than transgress
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Korah, Hanan'el, SEFER 'ALE ZEVAH

 ספר חידושי רבי שלמה קלוגר \ על הש"ס, ש,קלוגר
429, מכון לחקר כת"י חכמת שלמה, מסכת שבת

56194

talmud, 19th c.scholar, from ) 2005,'עמ
(manuscript
Kluger, Shelomo, HIDUSHE R’ SHELOMOH
KLUGER \ 'AL HA-SH"S, MASEKHET
SHABAT

 כרכים המזהיר2 \  ספר תקוני הזהר, מנחם,קלונימס
 מאת התנא האלקי רבי, כעצם השמים לטהר,ברקיע
,' עמVols. 2 , יהדות התורה ספרי קודש,שמעון בר

55368

(kabbala, 19th cent. good offset) 2005
kalonimus, Menahem, SEFER TIKUNE HAZOHAR \ 2 VOLS

 כרכים באורים ועיונים3 \  שלמי משה, משה,קלריס
2005 ,' עמVols. 3 , פלדהיים,במסכת אבות

56377

Klaris, Moshe, SHALME MOSHEH \ 3
VOLS., MASEKHET 'AVOT

 משנת ראובן \ מסכת אבות, מרדכי ליב,קצנלנבוגן
329 , מוסד הרב קוק,ב עם פירושי ראשונים-פרקים א
(with footnotes) 2005 ,'עמ
Kazenelenbugen, M. L., MISHNAT
RE'UVEN \ 'AVOT CH.1-2

55860

, שיחות וסיפורים לב השמים \ פסח, שלמה,קרליבך
R' Shlomo Carlibach ) 2005 ,' עמ408 ,מחבר
teachings, stories, talks at Yakar 1993,
(translated from but never published in english
Karlibakh, Shlomo, SIHOT VE-SIPURIM
LEV HA-SHAMAYM \ PASSOVER

55129

 כרכים אורח3 \  ספר חסד לאלפים, יצחק,קשאני
 שיח,עם מגן האלף... חיים לגאון עוזנו ותפארתנו
halacha, r' Papo, pub. ) 2005 ,' עמVols. 3 ,ישראל

56024
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(19th cent., partially from manuscript
Kashani, Yitshak, SEFER HESED LE'ALAFIM \ 3 VOLS.
 קובץ יסודות וחקירות \ כללי, אחיקם,קשת
2005 ,' עמ216 , מחבר, לקט חקירות...הקניינים
Keshet, A., KOVETS YESODOT VEHAKIROT (halacha, jewish law, civil law)

55486

 ספרי,' שאלות ותשובות צפנת פענח \ א, יוסף,ראזין
2005 ,' עמ252 ,צפנת פענח על הרמב"ם
(responsa, 19th century r' Rozan)
Razin, Yosef, SHE'ELOT 'U-TESHUVOT
TSAFNAT PA'ANE'AH \ VOL. 1

56205

 ספר מקודש החודש \ יסודות, פנחס מאיר,רוזנבוים
 מכון אור, מצות קידוש החודש ע"פ סוגיות הגמרא

56039

, כרכים2 \  ספר אוצרות הבעל שם טוב, זאב,ריטרמן
2005 , Vols. 2 ,מרכז להפצת מעיינות-תורה אור
chabad hasiddut- Lubavich, r' Yosef Yitzhak )
6th rebbe, secret history, tradition, w/nikkud &
(illustrations. not per se for children,
Riterman, Zeev, SEFER 'OTSROT HABA'AL SHEM TOV (w/footnotes)

55231

 ערב פסח שחל בשבת \ פורים, יוסף צבי,רימון
משולש ביעור מעשרות מן המקורות ועד להלכה
halacha, ) 2005 ,' עמ173 , ישיבת הר עציון,למעשה

55374

2005 ,' עמ385 ,חנני
Rosenbaum, P.M., SEFER MEKUDASH HAHODESH (halacha, lunar blessing – litvak)

(purim, source and practice, incl. on offerings
Rimon, Y. Z., 'EREV PESAH SHE-HAL BESHABAT

 עליית נשים לתורה \ הדפסה, אליאב,שוחטמן
,' עמ349 , מחבר,קלו- כרך קלה,"מיוחדת מתוך "סיני
halacha, contemporary women )  רכה,2005
(blessing torah reading, scholarly
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56462

Shohatman, Eliav, 'ALIYAT NASHIM LATORAH
56395

שולם ,יהודית ,ללוות ילד \ מודעות משמעת ואהבה
בחווית חינוך ילדיך ,פלדהיים 338 ,עמ'2005 ,
(teaching, raising children- orthodox view
Sholem, Yehudit, ACCOMPANY A CHILD

55722

שטיינזלץ ,עדין אבן-ישראל ,תלמוד בבלי עדין
שטיינזלץ  37מסכת בכורות ,כרך לז ,מכון הישראלי
לפרסומים תלמודיים 315 ,עמ'2005 ,
Shteinzalts, Adin, TALMUD BAVLI:
TRACTATE ZBEKHOROT, VOL.37

55723

שטיינזלץ ,עדין אבן-ישראל ,מסכת זבחים מן ת .בבלי
\כרך שני )כב( שטיינזלץ ,מכון הישראלי לפרסומים

55724

שטיינזלץ ,עדין אבן-ישראל ,מסכת שבת מן ת .בבלי
\כרך ראשון )ב( שטיינזלץ ,מכון הישראלי לפרסומים
תלמודיים 356 ,עמ'2005 ,
Shteinzalts, Adin, TALMUD BAVLI:
)TRACTATE SHABAT \ PART 1 (VOL. 2

56009

שטערן ,גרשון ,ספר ילקוט הגרשוני \ כולל חידושים
וביאורים בטור שו"ע  ,מכון בני משה מהר"ם שי"ק,

תלמודיים 605 ,עמ'2003 ,
Shteinzalts, Adin, TALMUD BAVLI:
)TRACTATE ZEVAHIM \ PART 2 (VOL. 22

 293עמ'(halacha, mid 1850's israel) 2005 ,
Stern, G, SEFER YALKUT HA-GERSHONI
55493

שיינין ,שמעון אברהם ,שיטה מקובצת \ אסופת
ראשונים על תלמוד ירושלמי ,ברכות ,מכון אוצר
הירושלמי 463 ,עמ'2005 ,
Shinen, Shimon A., SHITAH MEKUBETSET
\ COLLECTION OF RISHONIM ON
TALMUD YERUSHALMI, BERAKHOT
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 מסכת שבת עם פירוש רבנו משה בן, יצחק,שילת
מימון \ המקור הערבי על פי כתב יד שהוגה מכתב
mishna, talmud, ) 2005 ,' עמ255 , מעליות,ידו

55128

Maimonides comm., incl. arabic and hebrew
translation & differing manuscript comparison,
(significant series
Shilat, Y, MASEKHET SHABAT 'IM PRUSH
RABENU MOSHEH BEN MAYMON
, הוצאה-  שם, שוחרי השם בהרי הקרפטים, דוד,שן
history of Jews from Carpathian ) 2005 ,' עמ381
mountains, translation from Hungarian- never
(publ. in original
Shen, David, SHOHARE HA-SHEM BEHARE HA-KARPATIM

55489

 מורשה \ קובץ שיחות, אברהם אלקנה,שפירא
2005 ,' עמ266 , מכון על שם הרצי"ה קוק,ומאמרים
teachings, philosophy of r' Shapira of merkaz )
(harav, former cheif rabbi
Shapira, Avraham Elkanah, MORASHAH

56158

 ספר בני יששכר \ לשבתות, צבי אלימלך,שפירא
, מכון בני שלשים, חלק ראשון,ומועדים וחדשי השנה
hassidut, classic, 19th cent., with ) 2005 ,' עמ459
(commentaries and sources, with kabbala
Shapirah, Zvi E, SEFER BENE YISASKHAR
\ FOR THE YEARLY CALENDAR, PART 1

55497

 ספר שושנת העמקים \ חיבור נאה אף, יוסף,תאומים
נעים מפתח גדול בש"ס ובפוסקים מיוסד על כללי
2005 ,' עמ278 , ספרי קודש-  מישור,הש"ס

56404

(classic- 18th cent., pri megadim)
Teomim, Yosef, SEFER SHOSHANAT HA'AMAKIM
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KODESH

55041

 ,----,עטרת שלמה \ קובץ תשס"ד שנתי מרכזי )ט( ,
מכון מדעי טכנולוגי להלכה 238 ,עמ'2005 ,
ATERET SHELOMOH \ 2004

55047

 ,----,שלחן ערוך חשן המשפט \ כרך י סימנים שנ"ט-
תכ"ז הלכות גזילה ..מהדורת פריעדמאן ,מורשה

55144

 ,----,מסכת ברכות מן תלמוד בבלי וילנא עם כל
המפרשים כאשר נדפס מקדם מהדורת "נר תמיד"
)לפי כריכה( ,מאורות הדף היומי -- ,עמ'2005 ,

להנחיל -- ,עמ'2005 ,
SHULHAN 'ARUKH HOSHEN HAMISHPAT \ VOL.10

TRACTATE BERAKHOT FROM TALMUD
BAVLI
55149

 ,----,מסכת ברכות עם שיעורי היום \ פרקים א'-ה',
אחים פוגל -אהרן בלום את פרנקל 255 ,עמ'2005 ,
MASEKHET BERAKHOT 'IM SHI'URE
HA-YOM \ CHAPTERS 1-5

55234

 ,----,תפארת השמחה \ עניני נישואין ושמחת
צדיקים יוצא לאור לרגל שמחת נישואי בת כ"ק מרן,
בני היכלא -מערכת בטאון 132 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(hasiddut pittsburg in israel, on marriage
TIF'ERET HA-SIMHAH

55293

 ,----,דרכי העבודה \ ספר שני תולעת )לפי כריכה
חיצונית( ,שונות 304 ,עמ'2005 ,
DARKE 'AVODAH

55298

 ,----,ספר זכרון תפארת צבי \ קובץ חידושי תורה
מרבותינו הראשונים ,גדולי האחרונים וראשי ישיבות,

88

מחבר e+283h47 ,עמ'(halacha an) 2005 ,
SEFER ZIKARON TIF'ERET TSVI
55300

 ,----,ספר משוש הארץ \ שיעורים ושיחות בענייני
המועדים שניתנו בישיבת הסדר מעלות על ידי ראש
הישיבה ,זהב הארץ -ישיבת הסדר מעלות 296 ,עמ',
teachings, holidays philosophy and ) 2005
(ethics
SEFER MASOS HA-'ARETS

55304

 ,----,מגילת אסתר עם מאמרים נבחרים \ מתחלק
לשני פנים :פנים מאירות פנים מסבירות ,מכון אבני
שוהם 106 ,עמ'(bible, esther) 2005 ,
MEGILAT 'ESTER 'IM MA'AMARIM
NIVHARIM

55307

 ,----,קדמונים \ על מסכת ברכות  2כרכ' והוא קובץ
מפרשים של מהדורות מוגהות של ספרי ראשונים,
אגודת תורת חסד Vols. 2 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(collection with important classic com
KADMONIM \ THE TALMUD
COMMENTARIES OF RISHONIM ON
MASSECHESS B'RACHOS

55318

 ,----,ספר להב אש \ ליקוטים ביאורים ועיונים
במשנת רבותינו ז"ל  ,מכון דברי משה 158 ,עמ'2005 ,
)(hassidut, modern, anonymous, publ. In
SEFER LAHAV 'ESH

55369

 ,----,נטילת ידים כהלכתה \ עיקרי הלכות נטילת
ידים ,בית מדרש אהל יצחק ומרים 117 ,עמ'2004 ,
)(halacha
NETILAT YADAYIM KE-HILKHATAH

55377

 ,----,ספר שלמי יוסף \ על מסכת ברכות מתורתם
ומשנתם של רבני ואברכי כולל פונביז' ,כולל פוניבז',
 846עמ'talmud- berakhot tractate, ) 2005 ,
(ponevez yeshiva- litvak
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SEFER SHELAME YOSEF \ BERAKHOT
55393

 ,----,ספר האמונה \ בו יבואר מהותה וגדרה של
האמונה והתחברותה עם שאר סוגי העבודה ,מחבר,
 138עמ'(faith, hassidic breslov style, a) 2005 ,
SEFER HA-'EMUNAH

55505

 ,----,ספר היו מספרים \  2כרכים בעניני חג הפסח,
אסופת עובדות והנהגות מארחותיהם ,מחבר2 ,
 Vols.עמ'hassidic stories, also incl. ) 2005 ,
(hakhaham z
SEFER HAYU MESAPRIM \ 2 VOLS.

55519

 ,----,מאסף תורני מאורות ירושלים \ א' בעניני
מצוות ליל הסדר בהלכה ובאגדה ,מכון קהל עדת
ירושלים  -הוצאה 335 ,עמ'2005 ,
MA'ASAF TORANI ME'OROT
YERUSHALAYIM \ VOL. 1

55571

 ,----,ספר שלחן ערוך הלכות פסח \ עם מקור חיים
שר האלף מטה יהונתן מגן האלף בתוספת פסקי
דינים ,מחבר 330 ,עמ'Halacha aharonim, ) 2005 ,
(new haskama
SEFER SHULHAN 'ARUKHK HILKHOT
PES'AH

55708

 ,----,מסכת ברכות עם שיעורי היום \ פרקים ו-ט,
אחים פוגל -אהרן בלום את פרנקל 217 ,עמ'2005 ,
)(talmud, brachot
MASEKHET BERAKHOT 'IM SHI'URE
HA-YOM

55757

 ,----,מאורות ההלכה \ מסכת ברכות סדר זרעים,
מהדורת רייזמן-פינק ,מאורות הדף היומי 26 ,עמ',
 ,2005רכה )(talmud- zeraim
ME'OROT HA-HALAKHAH

55780

 ,----,קובץ שערי ניסים \ ברכות ,שבת ,נדה בשילוב

90

דברי אגדה ומוסר ,בית מדרש שערי נסים 275 ,עמ',
 ,2005רכה ) halacha, talmud, holiday and purity
(with aggada- mussar
KOVETS SHA'ARE NISIM
55958

 ,----,קול מהיכל \ קובץ תורני הלכתי כרך א' ,עניני
עומר ,אייר תשס"ה  ,וואלקין א 449 ,.עמ' ,2005 ,רכה
) halacha, collection, many distinguished
(rabbis, also in n.j.
KOL ME-HEYKHAL \ VOL. 1, 2005

55981

 ,----,קונטרס אור החנוכה \ סדר הדלקת נר חנוכה
ונלווה אליו מאמרי קודש ועובדא דצדיקיא ,מכון נצח
דוד דחסידי טאלנא 170 ,עמ' ,2005 ,רכה
KONTRAS 'OR HA-HANUKAH

55988

 ,----,קדמונים \ על מסכת שבת והוא קובץ מהדורות
מוגהות של ספרי ראשונים ,אגודת תורת חסד292 ,
עמ'(talmud) 2005 ,

56002

 ,----,מדריך הכשרות הבד"ץ \ לחג הפסח ולימות
השנה ,גליון נ"ד תשס"ה  ,ועד הכשרות של העדה
החרדית 191 ,עמ' ,2005 ,רכה ) halacha, kashrut,
(passover
MADRIKH HA-KASHRUT HA-BADA"TS

56005

 ,----,חמשה חומשי תורה אוצר הראשונים חומש
ויקרא מהדורת וויינרעב ,רב יוסף דב אסיא  -מו"ל,
 561עמ'2005 ,
HAMISHAH HUMSHE TORAH 'OTSAR
HA-RISHONIM \ HUMASH VAYIKRA

56023

 ,----,קובץ חידושי תורה \ שיר חדש על מסכת גיטין,
אלול -חורף תשס"ה ,ישיבת זכרון מיכאל 446 ,עמ',
 ,2005רכה )(talmud
KOVETS HIDUSHE TORAH

56036

 ,----,ספר השמחה \ ליקוטים יקרים ונעימים -
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דיבורים קדושים ונפלאים ,מחבר 441 ,עמ'2005 ,
SEFER HA-SIMHAH
56064

 ,----,מפתח בתי הלויים ,מחבר 288 ,עמ'2005 ,
MAFTE'AH BATE HA-LEVI'IM

56127

 ,----,קדמונים \ על מסכת קידושין והוא קובץ
מהדורות מוגהות של ספרי ראשונים ,אגודת תורת
חסד -- ,עמ'2005 ,
KADMONIM \ 'AL MASEKHET
KIDUSHIN

56153

 ,----,סדר תפלה מכל השנה עם כונת האר"י זלל"ה
)סידור האר"י ר' שבתי -לפי כריכה חיצונית( ,שונות- ,
 עמ'classic kabbala sidur, r shabtai of ) 2005 ,(rashkov, o.p many years,
SIDUR TEFILAH MIKOL HASHANAH

56162

 ,----,אזמרה לא-להי \ סדר קידוש ,הבדלה ,ברכת
המזון ,ברכות נישואין ,ארז הוצאות לאור 112 ,עמ',
 ,2005רכה ) kidush, havdala etc., nice small ed
(with askenazi and sephar
'EZAMRAH LE-'E-LOHAI

56179

 ,----,ספר מעיין החיים \ ליקוט וליבון מאמרי חז"ל ,
מחבר 201 ,עמ'(halacha, modesty) 2005 ,
SEFER MA'AYN HA-HAYIM

56190

 ,----,בסופה ובסערה  /מהדורה שניה תולדות חייו
של הגאון הצדיק ..שמואל וינטרויב זצ"ל ,מחבר408 ,
עמ') 2005 ,מו"ל (:
BE-SUFAH 'U-BA-SE'ARAH \ 2ND
EDITION

56336

 ,----,אשר יצוה \ כרך שני גאוני ומאורי אשכנז אוצר
הנהגות צוואות ומוסרים ,מכון אהבת שלום675 ,
עמ'teachings, ethical wills- 17th-18th ) 2005 ,
(century,many important r
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'ASHER YETSAVE \ VOL. 2
56339

 ,----,כוננת מישרים \ הערות וביאורים בשו"ע
אדמו"ר הזקן הלכות אמירה לעכו"ם ,הוצאה ועירובין,
כולל אברכים צמח צדק 319 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(shabbat- gentiles
KONENET MESHARIM

56380

 ,----,שלחן ערוך עם אוצרות ספרד \ יורה דעה
הלכות נדה ומקוואות סימנים קפג-רב ,אור ודרך370 ,
עמ'HALACHA, CLASSIC, SERIES, ) 2005 ,
(WITH COMMENTARIES
SHULHAN 'ARUKH 'IM 'OTAROT
SEFARAD \ YOREH DE'AH

56381

 ,----,משניות דעת אליהו \ מסכת כלים פרקים יא-יד
משניות ותוספתא עם פירושי הראשונים והאחרונים,
בימ"ד טהרות 200 ,עמ'(mishna, Kelim) 2005 ,
MISHNAYOT DA'AT 'ELIYAHU

56411

 ,----,אהל אריה ליב \ על מסכת קידושין ,שונות224 ,
עמ'(talmud, kidushin, incl) 2005 ,
'OHEL 'ARYEH LIB

56455

 ,----,קובץ מלכות בית דוד \ שנה ג' קובץ ו' ,סיון-
תמוז תשס"ה  ,מכון מלכות בית דוד 169 ,עמ',2005 ,
רכה
KOVETS MALKHUT BET DAVID \ 3RD
YEAR, VOL. 6 2005

56041

DA'ATH ,RABINOWITZ, CHAIM DOV
SOFRIM \ COMMENTARY TO THE
 ,BOOKS OF YHOSHUA SHOFTIMוגשל552 ,
עמ'2005 ,

56440

אברמוביץ ,צבי יצחק ,ספר טעם הצבי \ שאלות
ותשובות ומשא ומתן של הלכה ,מחבר 390 ,עמ',
2005
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Avramovits, Zvi Yitshak, SEFER TA'AM HATSVI
55503

אדלר ,ירוחם פישל ,ספר מסורת וסימני טהרה \
בבהמות וחיות ,אוצר הפוסקים 390 ,עמ'2005 ,
)(halacha, kashrut, good publ. ozar haposkim
Adler, Y. F., SEFER MASORET VESIMANE TEHARAH

55276

אדלשטיין ,יעקב ,בעקבי מנחת חינוך \ בראשית
שמות ויקרא ,חלק ראשון ,מחבר 233 ,עמ'2005 ,
)(bible, halacha, comm. r edelstein
Adelstein, Yaakov, BE-'IKVE MINHAT
HINUKH \ VOL.1

55354

אהלבוים ,נח אייזיק ,ספר שאלות ותשובות מנחת חן
\ א' ברורי הלכות נחוצות למעשה העומדות על הפרק
בארבעה חלקי ,מחבר 325 ,עמ'2005 ,
Oelbaum, N. A., SEFER SHE'ELOT 'UTESHUVOT MINHAT HEN \ VOL. 1

56407

אהרוני ,דוד ,ספר בנין שלם \ כלים לבניית הבית
היהודי והדרכה בחיי הנישואין ,מחבר 176 ,עמ'2005 ,
)(mussar- guide, m
Aharoni, David, SEFER BINYAN SHALEM

56410

אורי ,א ,.פירא רבא \ מהדו"ת עיונים בעומק העבודה
המסתעף  ,ישיבת מבקשי ה' 117 ,עמ'2005 ,
) kabbala, mussar, ramhal, r moshe hayim
(luzatto, modern
Uri, A., PIRAH RABAH

55319

אורלנצ'יק ,יצחק ,ספר אור-השבת \ ובו ביאורים על
פרשיות התורה בדרך הפשט והדרש ,מחבר 150 ,עמ',
2004
Oralenchk, Yizhak, SEFER 'OR-HASHABAT

55284

אזולאי ,אושרי ,דרך אבות \ קובץ מאמרים תורניים
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הלכה ,מוסר ,ופרפראות בעניני פורים ,כולל הליכות
עולם 61 ,עמ' ,2005 ,רכה
Azulai, oshri, DEREKH 'AVOT
55488

אזולאי ,מיכאל ,ספר דורשין בשאלה \ ובו שע"ה
קושיות בעניני חג הפסח  ,מחבר 188 ,עמ'2005 ,
)(responsa, pesah modern
Azulai, Mikhael, SEFER DORSHIN BESHE'ELAH

55920

אזרחי ,ברוך מרדכי ,ספר ברכת מרדכי \ בין פסח
לעצרת לקט מתוך ספרי "ברכת מרדכי" ועוד שיעורים
חדשים נוספים ,מכון יד מאיר שע"י עטרת ישראל,
 159עמ'halacha, passover, omer and ) 2005 ,
(shavuot
Ezrahi, Barukh M., SEFER BIRKAT
MORDEKHAI

55747

אייזין ,חיים יצחק אייזיק הלוי ,ספר רצוף אהבה \ על
שיר השירים דברים מלוקטים עריבים ומתוקים לחיך
מנופת צופים מתלמוד בבלי ,מחבר 309 ,עמ'2005 ,
)(bible, midrash collection, comm
Eisen, Hayim Y., SEFER RATSUF
'AHAVAH

56011

אייזנטל ,מרדכי שלמה ,משנת רבי אליעזר \ בנו של
רבי יוסי הגלילי יו"ל עפ"י כתבי יד  ,מחבר 390 ,עמ',
(midrash, 1-8th century) 2005
Eisental, M.S., MISHNAT RABI 'ELI'EZER

55363

אייזענשטיין ,יהודה דוד ,אוצר פרושים וציורים של
הגדה של פסח \ שלשה חלקים בכרך אחד ...שיר
השירים עם ציורים ,אור הקודש 346 ,עמ'2005 ,
)(haggada, eisenstein publ. 1
Eizenstein, Y. D., 'OTSAR PIRUSHIM 'UTSIYURIM SHEL HAGADAH SHEL
PESAH

55236

אלגאזי ,יעקב ישראל ,חוג הארץ \ הלכות פורים
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המשולש חזון למועד הלכות פסח ,מחבר 128 ,עמ',
(halacha) 2005
Algazi, Y. Y., HUG HA-'ARETS \ PURIM
55123

אלגמיל ,יוסף ,ספר מצות משה \  2כרכים לחכם
הכולל הר"ר משה בכ"ר בנימין בגי זצ"ל ,מכון תפארת
יוסף לחקר היהדות Vols. 2 ,עמ'karaite- ) 2005 ,
halacha 19th cent. constantinopol, r moshe,
(shabbat
\ Elgamil, Yosef, SEFER MATSOT MOSHEH
2 VOLS.

55664

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר גן המלך \  3כרכים
המקוצר לר' כלב בן כמהר"ר אליהו אפנדופולו ,מכון
תפארת יוסף לחקר היהדות Vols. 3 ,עמ'2005 ,
\ Elgamil, Yosef, SEFER GAN HA-MELEKH
3 VOLS.

55313

אלול ,דניאל משה ,ספר אורח צדיקים \ חלק ב'
אנציקלופדיה לתולדות חייהם ומעשיהם של כשבעים
וחמישה ,מחבר 369 ,עמ'BIO'S OF ) 2005 ,
(SADIKIM
Elul, Daniel Moshe, SEFER 'ORAH
TSADIKIM \ VOL.2

55868

אלחרר ,אליהו ,מלוה מלכה \ ברכת אליהו חידושים
בהלכה ובאגדה בעניני סעודת מלוה מלכה בצירוף
סדר ,יריד הספרים 143 ,עמ'halacha, talmud ) 2004 ,
(and midrash, shabat prayer
Elharar, Eliyahu, MALVEH MALKAH

55370

אלטמן ,שמשון ,ספר אחי וראש \ בענין אין איסור חל
על איסור ...ובסופו קונטרס הערות ,מחבר 600 ,עמ',

55305

אלישיב ,יוסף ש ,.הערות במסכתות כריתות מעילה \
משיעורי...רבי יוסף שלום אלישיב ,מחבר128+198 ,

2005
Altman, Shinshon, SEFER 'AHI VE-ROSH

עמ'(kritot and meila, talmud, r' eliashiv) 2005 ,
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Elishiv, Yosef, HE'AROT BE-MASAKHTOT
KERITOT ME'ILAH
55373

אלישיב ,יוסף שלום ,הערות במסכת ברכות \ פרקים
א-ה משיעורי רשכבה"ג מרן הגאון רבי יוסף שלום
אלישיב...בביהמ"ד ,מחבר 132 ,עמ'2005 ,
Elyashiv, Yosef S., HE'AROT BEMASEKHET BERAKHOT CHAPTERS 1-5

55694

אלישיב ,יוסף שלום ,הערות במסכת מועד קטן \
משיעורי רשכבה"ג מרן הגאון רבי יוסף שלום
אלישיב ,זייבלד 242 ,עמ'talmud, haredi ) 2005 ,
(leader
HE'AROT BE-MASEKHET MO'ED KATAN

56038

אלישיב ,יוסף שלום ,ביאורים ועיונים במסכת ביצה \
משיעורי רשכבה"ג מרן הגאון רבי שלום אלישיב,
זייבלד 304 ,עמ'(talmud, beza) 2005 ,

56347

אנסבכר ,אפרים ,ספר אמרי פי \ חידושי תורה בעניני
מצות תלמוד תורה ,מחבר 212 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(aggada, talmud tora
Ansbekher, efrayim, SEFER 'IMRE PI

55504

אסחייק ,יחזקאל ,ספר חיים ללא עישון \ על פי
התורה ,מחבר 168 ,עמ'2005 ,
Asheik, Y., SEFER HAYIM LELO 'ISHUN

55323

אפרתי ,הגר"י ,מן השרש \ יסודות הכשרות ב' בפרי
וירק ,כשרות למהדרין  -חקלאות ע"פ 125 ,עמ',2005 ,
רכה
Efrati, MIN HA-SHORESH \ VOL. 2

56197

אריאלי ,זאב ,ספר המאסף \ כולל קובץ מראי
מקומות ביאורים והערות על סדר הדף ,מחבר274 ,
עמ'2005 ,
Arieli, Zeev, SEFER HA-ME'ASEF

56472

ארמוני ,הצב"י משה ,ספר ארמון על מכונו \ ענף
ברכות בחשבון  1-400ובו ערכי גימטריא מ 1-ועד 400
97

2005 ,' עמ262 , עמותת נחלת רחל,מדברי רבותינו
Armoni, Hatzv"i Moshe, SEFER 'ARMON
'AL MEKHONO

\  הגדת אור הגדה של פסח, יהודא,(אשכנזי )מניטו
לשוני-לפי מנהגי הספרדים עם תרגום לצרפתית דו
2005 ,' עמ136 , ארז הוצאות לאור,צרפ/עבר

55761

(hagadah, with french translation and translite)
Askenazi (Manitou), Yahuda leo, LA
HAGGADAH DE LUMIERE HAGGADAH
DE PESA'H

 הלכות ליל הסדר \ חלק שני, חיים אליעזר,אשכנזי
 מכון, תפו משלחן ערוך אדמו"ר הזקן- סימנים תעה
(halacha, passover) 2005 ,' עמ447 ,אור-שני
Ashkenazi, Hayim E., HILKHOT LEL HASEDER

55483

 ספר שש זכירות \ ושאר מצוות זכירה, יצחק,'בוגץ
,()עפ"י הרמב"ן ז"ל וספר חרדים והרחיד"א ועו"ס

55289

(halacha, liturgy, ramb) 2005 ,' עמ317 ,מחבר
Bugach, Y., SEFER SHESH ZEKHIROT
,' קובץ המועדים \ חג הפסח חלק א, יוסף,בוקסבוים
important series, 1st ) 2005 ,' עמ940 ,מוריה
published materials from rishonim and
(aharonim, from manuscripts, incld. the aderet
Boxboym, Yosef, KOVETS HA-MO'ADIM /
HAG PESAH, PART 1

55869

 ספר המאור שבהגדה \ על הגדה של, דניאל,ביטון
פסח ושיר השירים והוא מבחר פנינים ופירושים
haggadah, ) 2005 ,' עמ491 , מכון המאור,מרבותינו

55508

(modern, r' Biton head of hamaor inst,
Biton, Daniel, SEFER HA-MA'OR SHE-BAHAGADAH \ ON PASSOVER HAGADAH
AND SONG OF SONGS

 ספר לב מבי"ן \ שאלות ותשובות, מימון,בירדוגו
98

55220

למאור הגדול ,מרנא ורבנא מהדורה מצומצמת ,מכון
בני יששכר 131 ,עמ'2004 ,
Bardugo, Mimon, SEFER LEV MAVI"N
56025

בלאנק ,מנחם מניס ,קונטרס החודש הזה \ על שם
הפסוק החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם
לחדשי השנה ,מחבר 71 ,עמ' ,2005 ,רכה
Blank, Menahem, KONTRAS HA-HODESH
HA-ZEH

56161

בלומענטהאל ,בנימין שמשון ,ספר מרקחת הבשם \
על סדר פרשיות התורה ,מחבר 499 ,עמ'2005 ,
)(bible, modern
Blumental, Binyamin S., SEFER MIRKAHAT
HA-BOSEM

56017

בלייער ,יונתן ,שלושה ספרים נפתחים על מגילת רות
ספר משיב נפש ,באר מים ספר יפה ענף ,ספר חתם
סופר ,זכרון אהרן -- ,עמ'(bible, ruth) 2005 ,
Bleier, Yonatan, SHELOSHAH SEFARIM
NIFTAHIM 'AL MEGILAT RUT

56008

בלעדי ,יצחק הלוי ,ספר משנת יצחק \ בבא קמא
כולל שיעורים במסכת בבא קמא ,מחבר 298 ,עמ',
(talmud) 2005
Biladi, Yizhak, SEFER MISHNAT YITSHAK

55324

בן אדהאן ,יוסף ,ספר שופריה דיוסף \ מאמר על כבוד
התורה ..על חודש אלול ...וספר יפה עינים ,הספריה
הספרדית ,בני יששכר e+201h31 ,עמ'2005 ,
) sephardi, drashot, moroccan r' yosef ben
(adahan, p
Ben Adhan, Yosef, SEFER SHOFARYAH
DEYOSEF

55010

בן ארזה ,יוסף ,יוסף דעת \ מסכת ברכות ב' דפים לה-
סד ,מכון עיון הדף 316 ,עמ'2005 ,
Ben arza, Y., YOSEF DA'AT \ MASEKHET
BERAKHOT, PART 2
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55400

בן-עמרם ,יוסף ,ספר באר התורה \  5כרכים מאמרים
חידושים וביאורים על פרשיות התורה ,מכון נחלת
יוסף Vols 5 ,עמ'bible, comm. r amram ) 2005 ,
(modern
Ben-Amram, Yosef, SEFER BE'ER HATORAH \ 5 VOLS

56332

בקהופר ,יוחנן מאיר ,ספר אבן שתיה \ והוא פירוש
מקיף על אבן פינת אמונתינו י"ג העקרים להרמב"ם,
יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 124 ,עמ'2005 ,
) commentary on the rambam, modern
(principels of faith
Backhoper, Yohanan, SEFER 'EVEN
SHETIYAH

56388

בר שלום ,יוסף ,ספר שאלות ותשובות ויצבור יוסף
חלקים רביעי וחמישי ) 2כרכים( ,מחבר Vols. 2 ,עמ',
(responsa, halacha, modern sephardi) 2005
Bar Shalom, Yosef, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT VA-YITSBOR YOSEF \ VOLS.
4-5

56446

בראנדסדארפער ,מאיר ,ספר כללי טהרה \ קנה בשם
יסודי הלכות טהרה ופסקי הלכות ,מכון שערי אורה,
 180עמ'(halacha, putiry) 2005 ,
Brandesdurfer, Meir, SEFER KLALE
TEHARAH

56458

ברגר ,אביגדור )עורך( ,קובץ תורני זכור לאברהם \
שבת ,בית מדרש ישיבת אליהו 817 ,עמ'2005 ,
) halacha, talmud, comment. of many modern
(rabbis, responsa
Berger, A. (Ed.), KOVETS TORANI
ZEKHOR LE-'AVRAHAM \ SHABAT

56028

ברגר ,מרדכי אריה ,ספר אור ישע השלם \ על סדר
התורה ומועדי השנה עניני עבודת ה' והנהגות קודש,
מחבר 334 ,עמ'(halac) 2005 ,
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Berger, M.A., SEFER 'OR YESHAH HASHALEM
56456

ברגר ,שניאור זלמן ,ארבעה חסידים \ הרב אליהו לוין
הרב אברהם לוי סלוין הרב שמואל נוטיק הרב
אברהם פריז ,מחבר 212 ,עמ'hassidut, ) 2005 ,
(history, chabad in russia
Berger, Shnior Zalman, 'ARBA'AH HASIDIM

56074

ברודא ,אברהם אהרן ,פרקי רבי אליעזר \ עם ביאור
הבית הגדול ,בצרוף נספחים צואת דרבי אליעזר,
מדרש עשרת ,מחבר 375 ,עמ'midrash, ) 2005 ,
(gaonic attribute to r' eliezer, ancl. cos
Broda, A.A., PIRKE RABI ELIEZER \ 'IM
BI'UR HA-BAYIT HA-GADOL

55357

ברודמן ,נפתלי צבי ,פניני אגדות חז"ל \ מסכת ברכות
חלק א' ,אוצר פירושים וביאורים פניני ...על אגדות
הש"ס ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 281 ,עמ'2005 ,
)(talmud , aggada- midra
Brodman, N. Z., PENINE 'AGADOT
HAZA"L \ MASEKHET BERACHOT, VOL.
1

55150

ברונשטיין ,ישראל יוסף ,הגדה של פסח קהלות יעקב
\ בה נאספו וסודרו שרשי ההלכות ומנהגי ...יעקב
ישראל קניבסקי ,מחבר 400 ,עמ'2005 ,
Brunstein, Y. Y., HAGADAH SHEL PESAH
KEHILOT YA'AKOV

56441

ברכה ,יהודה ,ספר ברכת יהודה \ חלק ראשון כולל
שאלות ותשובות וחקרי הלכות ובירורי דינים ..חלק
אורח חיים ,מחבר 293 ,עמ'responsa, ) 2005 ,
(halacha, nodern, seph
Brakha, Yehudah, SEFER BIRKAT
YEHUDAH \ VOL. 1

55716

ברלב ,יחיאל ,מסכת ברכות מן תלמוד בבלי \ ש"ס
לישראל אמרי שפר )כריכה חיצו.עם ביאור ידיד נפש(,
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ש"ס לישראל אמרי שפר -- ,עמ'talmud, with ) 2005 ,
(hebrew translation
Barlev, Yehi'el, MASEKHET BERAKHOT
MIN TALMUD BAVKI
55837

ברלב ,יחיאל ,מסכת שבת מן תלמוד בבלי \ א' ש"ס
לישראל אמרי שפר  ,ש"ס לישראל אמרי שפר -- ,עמ',
2005
Barlev, Y., MASEKHET SHABAT MIN
TALMUD BAVLI

56387

ברלב ,יחיאל ,מסכת שבת מן תלמוד בבלי \ ב' ש"ס
לישראל אמרי שפר  ,ש"ס לישראל אמרי שפר -- ,עמ',
2005
Barlev, Y., MASEKHET SHABAT MIN
TALMUD BAVLI \ VOL. 2

55386

בר-לב ,ירון ,סודות הנומרולוגיה הקבלית ,ברקאי
ספרים 351 ,עמ' ,2005 ,רכה ) kabbala, secrets of
(numrology, names, practical, non-academi
Bar-Lev, Yaron, SECRETS OF
KABBALISTIC NUMROLOGY

55317

ברנדוין ,משולם זושא ,גנא דפלפלי \ פלפולין חריפים
ושעשועי דאוריתא על חמישים וארבע פרשיות
התורה ,מחבר 571 ,עמ'(bible, moder) 2005 ,
Brandwin, Meshulam Zusha, GN"A DEPALPELI

56130

ברתנא ,אורציון ,דף חודשי מורשת ישראל \ ניסן
תשס"ה  ,מכללה האקדמית יהודה ושומרון 16 ,עמ',
 ,2005רכה
Bartena, Orziyon, DAF HODSHI
MORESHET YISRA'EL

56248

גאבעל ,שמעון ,ספר כלי גולה וסופרי שמעון \ ב' על
מסכת שבת ועירובין ,ואו"ח הלכות שבת ,מחבר319 ,
עמ'2005 ,
Gabel, Shimon, SEFER KELE GOLAH VE-
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SOFRE SHIMON \ VOL. 2
55579

גאטעסמאן ,שלמה )עורך( ,ישורון  -מאסף תורני טו
) ,(15מכון ישורון 894 ,עמ'2005 ,

55507

גוטמן ,דוד ,כתבי האר"י פרי עץ-חיים א' \ בתוספת
ענפה :גרסאות אחרות ,הגהות ותיקונים ,מחבר536 ,
עמ'2005 ,
Gutman, David, KITVE HA-'AR"I PRI 'ETS
HAYIM

55999

גוטפרב ,ידידיה ,ספר משנת מיכל \ עמ"ס כלים חלק
א' פרק א' עד פרק ט"ו עם ביאור מים חיי"ם ,כולל
טהרות -נר יחיאל מיכל 194 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(kalim
Gootfarb, Yedidiyah, SEFER MISHNAT
MIKHAL

55856

גולד ,דורון דוד ,קונטרס די לעולם אני ואתה \ לימי
הספירה ול"ג בעומר יציע ביאור רחב במעשה
דרשב"י ,מחבר 113 ,עמ'2005 ,
Gold, Doron D., KONTRAS DAI LA-'OLAM
'ANI VE-'ATAH

56040

גולדברג ,אהרן דוד ,ספר אגרות המוסר \ אגרת
הרמב"ן אגרת התשובה אגרת הגר"א אגרת המוסר,
מחבר 234 ,עמ'2005 ,
Godberg, Aharon D., SEFER 'IGROT HAMUSAR

55402

גולדברג ,ניסן ,ספר נזר התורה \ ויקרא ,במדבר,
דברים ,חלק א' שעורי הלכה חלק ב' הערות
וביאורים ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 58 ,עמ'2005 ,
)(halacha, bible and midrash modern
Goldberg, Nisan, SEFER NEZER HATORAH

55697

גולדיש ,מרדכי יחזקאל ,אילנא רברבא \ הלכות ברכת
האילנות ,אחרית השנים מצות וידוי מעשר ,מחבר-- ,
עמ'(halacha, ethics, modern) 2005 ,
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Goldish, M. Y., 'ILANAH RAVRAVAH
55862

גולדיש ,מרדכי יחזקאל ,אילנא רברבא \ הלכות ברכת
האילנות ,אחרית השנים מצות וידיו מעשר ,מחבר-- ,
עמ'(halacha, trees environment) 2005 ,
Goldish, M. Y., 'ILANA RAVREVAH

55969

גולדמינץ ,אברהם יעקב ,שבילי דירחא \ ביאור פשוט
והקדמה לסוגיות של קידוש החודש ,מחבר 192 ,עמ',
(blessing-month - lunar study, jewi) 2005
Goldmints, Avraham Yaakov, SHEVILE
DEYARHAH

55237

גולדשטיין ,אברהם ,ספר יד אברהם \ בעניני סת"ם
מערכות חידושי תורה והערות וביאורים לפי סדר
הטור ושו"ע ,מחבר 189 ,עמ'2005 ,
Goldstein, Avraham, SEFER YAD
AVRAHAM

55296

גומבו ,אליהו ,ספר מי באר \ על מסכת סנהדרין ב
חלק ב'  ,והוא ביאור דף על דף על כל דפי המסכת,
מכון שפע חיים ,קרית צאנז 360 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(sanhedrin
Gombo, E., SEFER ME BE'ER \ VOL. 2

55297

גומבו ,אליהו ,ספר מי באר \ על מסכת סנהדרין ג
חלק ג' ,והוא ביאור דף על דף על כל דפי המסכת,
מכון שפע חיים ,קרית צאנז 348 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(sanhedrin
Gombo, E., SEFER ME BE'ER \ VOL. 3

55980

גליס ,מרדכי )עורך( ,משנת זרעים \ מסכת חלה 2
כרכים משנה עם פירוש הרמב"ם ,הר"ש משאנץ,
הריבמ"צ והרא"ש ,מכון משנת רבי אהרןVols. 2 ,
עמ'(talmud, New Jersey) 2005 ,
\ Glis, M. (Ed.), MISHNAT ZERA'IM
MASEKHET HALAH, 2 VOLS.

55994

גמבו ,צבי ,ספר אור צבי על מסכת עבודה זרה והוא
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פירוש יפה ומנופה מגמתו ,מחבר 417 ,עמ'2005 ,
)(talmud, avoda zara
Gambo, Zvi, SEFER 'OR TZEVI 'AL
MASEKHET 'AVODAH ZARAH
55706

גנזל ,אברהם ,הגדה של פסח המבוארת \ כל בו לליל
הסדר הכולל :תמצית פירוש המילות והענינים בנוסח
ההגדה ,מחבר 229 ,עמ'2005 ,
Genzel, Avraham, HAGADAH SHEL PESAH
HA-MEVU'ERET

56021

גרוס ,מרדכי ,מנוחת אמת \ הלכות והליכות לימי בן
הזמנים ולמקומות מנוחה בכל ימי השנה ,מחבר560 ,
עמ'(halacha) 2005 ,
Gross, Mordekhai, MENUHAT 'EMET

55715

גרוסליק ,מרדכי; קוזליק ,י ,.תלמוד ירושלמי \ מסכת
שבועות עם פרוש אור יעקב ,מחבר -- ,עמ'2005 ,
)(shavu'ot tractate
TALMUD YERUSHALMI MASEKHET
SHAVU'OT 'IM PIRUSH 'OR YA'AKOV

55350

גריינימן ,חיים שאול ,ספר חדושים ובאורים \ זרעים
פאה דמאי כלאים שביעית הוצאה חדשה עם
הוספות ,מחבר 495 ,עמ'talmud, zeraim. r' ) 2005 ,
(greineman
Grainman, Hayim S., SEFER HADUSHIM 'UBI'URIM \ ZERA'IM

56143

גרינבוים ,שמעי' ,משנית מסכת אהלות \ חלק ג' עם
פירוש סייעתא דשמיא ,מסורה 78 ,עמ'2005 ,
Greenbaum, S., MISHNAYOT MASEKHET
'AHALOT \ VOL. 3

56346

גרינפעלד ,משה חנוך הענוך ,ספר מנורת בצלאל \ על
התורה ספר תורת בצלאל על המועדים ,מחבר,
 134+41עמ'bible, teachings sermons, r ) 2005 ,
(bezalel david rand,
Greenfeld, Mosheh Hanokh, SEFER
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MENORAT BETSALEL
55353

גרשוני ,ברוך מרדכי ,ספר מכמני האגדה \ מסכת
ברכות פנינים ביאורים ורעיונות על אגדות הש"ס,
מחבר 155 ,עמ'2005 ,
Gershuni, B. M., SEFER MIKHMANE HA'AGADAH

56146

דביר )דויטש( ,שמואל ,פסח כהלכה \ מדריך הלכתי
לחודש ניסן וחג הפסח ...סדר הגדה של פסח בנושח
אשכנז ,מחבר 117 ,עמ' ,2005 ,רכה ) halacha,
(Passover
Devir, S., PESAH KE-HALAKHAH

55751

דבליצקי ,שריה ,ספר פורים משולש \ מהדורה חמישי
חמישית עם תוספות ,מחבר 170 ,עמ'2005 ,
)(halacha, purim 5th edition, scholar

56195

דהאו ,יעקב ,ספר מנחת יעקב \ הלכות שבת ח"ב
שלשה ספרים נפתחים  ,מחבר 351 ,עמ'(hala) 2005 ,
Dahan, Y., SEFER MINHAT YAAKOV

55846

דחבש ,חזקיה ,תכלאל עם שתילי זתים \ כולל כל
סדר הברכות והתפילות ...עם פירוש באר מרים,
מחבר 890 ,עמ'(yamanite, pr) 2005 ,
Dahbash, H., TAKHLAL 'IM SHETILE
ZETIM

55585

דיין ,אברהם ,ספר שאלות ותשובות חמדת אברהם
חלק רביעי כולל שאלות ותשובות וחקרי הלכות על
חלקי השלחן ערוך ,מוסדות זכרון חמ"ד 237 ,עמ',

56206

דיין ,בניהו ,שאלות ותשובות דברי בניהו \ ט' ,מחבר,
 600עמ'2005 ,
SHE'ELOT U-TESHUVOT DIVRE

2005
Dayan, Avraham, SEFER SHE'ELOT UTESHUVOT HEMDAT 'AVRAHAM \ VOL.
3
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BENIYAHU \ VOL.9
55315

דינר ,יהודה אריה ,לקט שאלות המצויות \ חלק ב'
עם פסקי גדולי ההוראה שליט"א  ,בית ההוראה שע"י
ביכ"ס דברי שיר 114 ,עמ' ,2005 ,רכה
Diner, Y. Arie, LEKET SHE'ELOT HAMETSUYOT

56454

דירנפלד ,אברהם ,בנתיבות העיון \ רבית סימן קע"ו
קע"ז ס' א' ,גליון א' סיכומי סוגיות ,מערכות ,ובירורי,
מכון קנה סופרים לעידוד כתיבת 114 ,עמ' ,2005 ,רכה
) halahca, lawl interest, loans, from jassidut
(belz, incl. ta
\ Direnfeld, A., BE-NETIVOT HA-'IYUN
VOL. 1

55709

דנציגר ,יחיאל יהודה משה ,ספר זמני הפורים \ הדן
בכבודה של ארץ ישראל והוא קביעת זמני יום
הפורים בארץ ישראל תובב"א ,מכון להוצ"ס של
חסידי אלכסנדר 247 ,עמ'calender, ) 2005 ,
(halacha,purim
Danziger, Y. Y. M., SEFER ZEMANE HAPURIM

55362

דקה ,גדעון ,ספר הלכה ערוכה \ פורים לנוהגים
כשו"ע או כרמ"א בצירוף פסקי השתי"ז ומהרי"ץ,
מחבר 145 ,עמ'2005 ,
Deka, Gidon, SEFER HALAKHAH
'ARUKHAH \ PURIM

55704

דרוק ,ישראל חיים ,הגדה של פסח משאת לבנימין \
משולב נוסח עדות האשכנזים ועדות המזרח +
קונטרס שפתי בנימין ,מחבר 348+98 ,עמ'2005 ,
)(hagada, with comm., zio
Drook, Y. H., HAGADAH SHEL PESAH
MAS'AT BINYAMIN

56177

דשת ,יוסף ,ספר מאורות יוסף \ על התורה ,מחבר,
 264עמ'(bible, sephardi, modern) 2005 ,
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Deshet, Y., SEFER ME'OROT YOSEF
55843

האגער ,צבי ,ספר פני משנה \ חילופי אגרות תורה בין
כ"ק אדמו"ר ר' פנחס מנחם מגור ...ומחותנו ..מנשה,
 148עמ'correspondence, halacha, letters, ) 2005 ,
(gur rebbe to r menashe kle
Hager, Zvi, SEFER PENE MISHNAH

55957

הארפענעס ,ישראל דוד ,שו"ת נשמת שבת \ כרך ב'
טל שרה כולל בירורי הלכות בהלכות שבת המצויים,
מחבר 671 ,עמ'(halacha) 2005 ,
SHO"T NISHMAT SHABAT / VOL. 2

55355

הגרי"ש ,אלישיב ,הליכות והנהגות \ פורים ,הלכה
ומעשה 32 ,עמ'2005 ,
\ Hagri"sh, HALAKHOT VE-HANAHGOT
PURIM

56463

הוניגסברג ,שמואל ,ביאורי הדף \ חולין 3 ,כרכים,
מחבר Vols. 3 ,עמ'(talmud, hulin, modern) 2005 ,
\ Honigsberg, Shmuel, BI'URE HA-DAF
HULIN, 3 VOLS.

56012

הורביץ ,ישעי' ,ספר ארחות רבנו \ חלק חמישי כאן
מקצת מארחות חייו הקדושים של רבנו מרן הגר"י
קניבסקי ,מחבר 248 ,עמ'2005 ,
Horovits, Y., SEFER 'ORHOT RABENU

55399

הורוויץ ,אליעזר עמנואל ,ספר תולדות יצחק \ על
סדר התורה ,מועדי השנה ליקוטים ותהלים ..יצחק
מנעשכיז זצוקל"ה ,מחבר 318 ,עמ'hassidut, ) 2005 ,
(classic 19th cenury r yizhak of ne
Horovits, Eliezer, SEFER TOLDOT
YITSHAK

56027

הורוויץ ,יעקב יצחק ,ספר נפלאות הרבי \ מהדורה
שנייה כולל לקוטי סיפורים נפלאים ...נסדר מחדש,
בהגהה מדוייקת ,מכון בני משה מהר"ם שי"ק256 ,
עמ'(history, hassidut, soer of lublin) 2005 ,
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Horowits, Yaakov Y., SEFER NIFLA'OT HARABI \ 2ND EDITION
55512

הורוויץ ,פינחס הלוי ,בשם מרדכי \ על סדר התורה,
מועדי השנה ,דרשות אשר השאיר ...מרדכי אריה
הלוי ...הורווויץ ,מחבר 598 ,עמ'bible, r ) 2005 ,
(horovitz, publ. Roman
Horavits, Pinhas H., BE-SHEM
MORDEKHAI

55332

הלברשטאם ,אריה ליבש ,ספר אריה שאג \ חלקים א-
ב על מבוא האמונה ,מבוא היראה ,מבוא התשובה,
ומבוא האמת ,מחבר 567 ,עמ'hassidut, ) 2005 ,
(ethics, mussar part 1+2
Halberstam, Aryeh L., SEFER 'ARYEH
SHA'AG \ PARTS 1+2

55367

הלוי ,אברהם ,ספר פירות האילן \ שחיבר כבוד הרב
הגאון הדיין ...אברהם במוהר"ר דוד הלוי זלצה"ה,
מחבר 196 ,עמ'almud, bombay -) 2004 ,
(commentary, r avram ben r david halevy, facsi
Halevi, Avraham, SEFER PEROT HA-'ILAN

56004

הלוי ,אברהם ,לקוטי משנה \ סדר טהרות פירושים
מובחרים של מפרשי המשנה ,יפה נוף ,הוצאה )י.
פוזן( 570 ,עמ'mishna, **important ) 2005 ,
(series**taharot
Halevi, A., LIKUTE MISHNAH \ SEDER
TEHAROT

56152

הלוי ,דוד ,ספר טורי זהב  -דברי דוד \ על התורה
מאת רבן של ישראל ,מחבר 612 ,עמ'(bible) 2005 ,
 Halevi, David, SEFER TURE ZAHAVDIVRE DAVID

55746

הלחמי ,דוד ,פרקי אבות עם פירוש יד אבות ,יפה נוף,
הוצאה )י .פוזן( 234 ,עמ'mishna avot, with ) 2005 ,
(comments, talmud philosophy, yeshiva zikhr
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Halahmi, David, PIRKE 'AVOT 'IM PERUSH
YAD 'AVOT
56043

העשיל ,אברהם יהושע ,מסכת אבות אוהב ישראל \
קבוצת מאמרים וליקוטים יקרים הנובעים ממקור
מים חיים ,מכון שפתי צדיקים 125 ,עמ'2005 ,
) talmud, hassidut, r' apt 19th century, text with
(nikkud
Heshil, A. Y., MASEKHET 'AVOT 'OHEV
YISRA'EL

55973

הרטמן ,יהושע דוד ,חומש גור אריה השלם \ מפתח
מקוצר לספר ,מסודר לפי פרשיות השבוע ,מכון

55494

וואכטפויגל ,נתן מאיר ,ספר לקט רשימות \ בעניני
תפילה כולל אמרות והנהגות מגדולי הדורות ,מחבר,
 232עמ'2005 ,
Wachtvogel, N. M., SEFER LEKET
RESHIMOT \ TEFILAH

56465

וואלדען ,אהרן ,ספר קול שמחה \ השלם והמתוקן
חדושי תורה מאת האדמו"ר ...שמחה בונם
מפרשיסחא ,מסורה 111 ,עמ'hassidut, r ) 2005 ,

ירושלים 53 ,עמ' ,2005 ,רכה
Hartman, Y. D., HUMASH GUR 'ARYEH
HA-SHALEM \ INDEX

(simha bunim form parshicha, new ed, sqr print
Walden, Aharon, SEFER KOL HASIMKHAH
55222

וואקס ,חיים אלעזר ,ספר נפש חיה \  2כרכים חלק
א' :אורח חיים ,יורה דעה חלק ב' :אבן העזר ,מישור -
ספרי קודש Vols. 2 ,עמ'(responsa, halacha) 2005 ,
Wax, H.E., SEFER NEFESH HAYAH \ 2
VOLS.

55997

וויליגער ,פנחס יהודה שרגא ,ספר חידוש היומי \ על
מסכת ברכות חידושים מופלאים על כל דפי המסכת,
מחבר 114 ,עמ'talmud, berakhot tractat, ) 2005 ,
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(montreal, canada
Wiliger, P.Y.Sh, SEFER HIDUSH HA-YOMI
\ MASEKHET BERAKHOT
56044

וויליגער ,פנחס יהודה שרגא ,ספר חידוש היומי \ על
מסכת שבת ,חידושים מופלאים על כל דפי המסכת,

55841

וולף ,יעקב יואל ,אוצר הלכות המועדים \ יום טוב
חול המועד ,דינים ,מקורות ,מילואים זכרון אהרן
זאב ,מחבר 210 ,עמ'2005 ,

מחבר 227 ,עמ'2005 ,
Wiliger, P.Y.Sh, SEFER HIDUSH HA-YOMI
\ MASEKHET SHABAT

Wolf, Yaakov Yoel, 'OTSAR HALAKHOT
HA-MO'ADIM
55702

וולפסון ,ידידיה ,הגדה של פסח מוציא אסירים \
ביאורים ופנינים על סדר ההגדה ,מחבר 143 ,עמ',
2005
Wolfson, Y., HAGADAH SHEL PESAH
MOTSIH 'ASIRIM

56029

ויא ,משה ,בדיקת המזון כהלכה \ כרך א' הלכות
תולעים הלכה למעשה מבוא ,הלכות ,ירקות ,מכון
להנחלת ההלכה 397 ,עמ'2005 ,
Vaye, Moshe, BEDIKAS HAMAZON
CAHALOCHO \ VOL. 1, A
COMPREHENSIVE BOOK ON
PRACTICAL METHODS

56128

וידר ,יחיאל ,ספר כטל אמרתי \ חידושי סוגיות חלק
ראשון ,מחבר 289 ,עמ'(halacha and aggada) 2005 ,
Vider, Y., SEFER KE-TAL 'AMARTI \ VOL.
1

55224

וידר ,מנחם ,ספר מנחת צבי \ על הלכות סת"ם והוא
בירור מקיף על עניני סת"ם צורת האותיות מוקף
גויל ,מחבר 359 ,עמ'2005 ,
Vider, M., SEFER MINHAT HA-TSEVI
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55223

ויזן ,מרים )איורים( ,הגדה של פסח מעבדות לחרות
עברית/צרפתית ,אור המערב הוצאה לאור 160 ,עמ',
(haggada with french translation) 2005
Vizan, Miriyam (Illustre), HAGADAH SHEL
PESAH \ HEBREU- FRANCAISPHONETIQUE

56155

וייזר ,חיים מרדכי ,בעקבי יעקב \ חידושים באורים
והערות בעקבות פירושי בעלי התוס' על התורה ,מכון
הרב פראנק 397 ,עמ'bible, commentary on ) 2005 ,
(daat zekenim baal tosafot, rishonim
Viser, Hayim M., BE-'AKAVE YA'AKOV

56406

ויינטרויב ,ישראל אליהו ,ספר שהכל ברא לכבודו \
וכן ארבעה מאמרים יסודי בנין הבית להשראת
השכינה ...ובסופו אבן ,מחבר 157 ,עמ'2005 ,
)(marital spiritual guide
Weintrub, Yisrael Eliyahu, SEFER SH-HAKOL BARAH LIKHVODO

55310

וייס ,אשר ,מנחת אשר \ על ספר ויקרא )ג( לקט
שיעורים ושיחות ,מכון מנחת אשר 509 ,עמ'2005 ,
)(bible
Weis, Asher, MINHAT 'ASHER \ VAYIKRA
)(3

55521

וייס ,מאיר ,לוח הלכות והליכות תמידים כסדרם
לשנת תשס"ה לפ"ק ,חלק ב' אדר ב'-אלול ,מכון
הלכות ומנהגים 604 ,עמ'(hassidut, belz) 2005 ,
Weis, Meir, LU'AH HALAKHOT VE\ HALIKHOT TEMIDIM KE-SIDRAM
2005\6 VOL. 2

55398

וינשטוק ,יאיר ,סיפור לחג \ מיטב סיפורי חג ומועד
סיפורים מן החיים חלק שני ,מחבר 352 ,עמ'2005 ,
Veinstuk, Yair, SIPUR LA-HAG

55707

ויספיש ,אליעזר ,ספר רמות גלעד \  2כרכים בו נקבצו
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ובאו מדברי חכמינו זכרונם לברכה בתלמודים
ומדרשים ,מחבר Vols. 2 ,עמ'2005 ,
\ Weisfish, Eliezer, SEFER RAMOT GIL'AD
2 VOLS.
55328

ולך ,שלום מאיר ,מעיין השבוע \ ספר ויקרא מאמרים
ואמרות ,סיפורים ומשלים להאיר ולעורר על פרשיות,
תבונה ,מכון ספרותי חרדי 551 ,עמ'2005 ,
Velekh, Shalom M., MA'AYAN HASHAVU'A \ VAYIKRA

56035

ולך ,שלום מאיר ,מעיין השבוע \ ספר במדבר
מאמרים ואמרות ,סיפורים ומשלים להאיר ולעורר,
להעמיק ולהגביה ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי660 ,
עמ'(bible) 2005 ,
Valakh, Shalom M., MA'AYAN HASHAVU'AH \ BAMIDBAR

55295

ועקנין ,נפתלי ,מנחם ציון \ הלכות ומנהגי אבלות
וימי זכרון ,כולל לימוד ותפילות לבית העלמין ויום
השנה ,מחבר 101 ,עמ'2005 ,
Vaknin, N., MENAHEM ZION

55329

וקסלשטיין ,אהרן ,הגדה של פסח עם פרושי
הראשונים רש"י ,ריטב"א כל-בו ואבודרהם ,מחבר,
 192עמ'2005 ,
Vekselstein, Aharon, HAGADAH SHEL
PESAH \ 'IM PIRUSHE HA-RISHONIM

56249

זוכובסקי ,נתן צבי ,ספר דביר הקודש \ כולל הערות
ביאורים וחידושים על כל מסכת מנחות ע"פ סדר
המסכת ,מחבר 409 ,עמ'talmud, kodshin- ) 2005 ,
(minahot
Zokhovski, Natan Zvi, SEFER DEVIR HAKODESH

55287

זיגלבוים ,מנחם ,סיפור של חג \ פורים סיפורים
מובחרים על רבותינו נשיאנו מליובאוויטש ,מחבר,
 224עמ'(chabad - purim) 2005 ,
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Zigelbaum, M., SIPUR SHEL HAG \ PURIM
55496

זיגלבוים ,מנחם ,חסידים ואנשי אמת \ לדמותם של
חסידים ,אנשי אמת ומופת  ...ר' אהרן אליעזר הי"ד
צייטלין ,היכל מנחם מרכז להפצת מ .חסידות225 ,
עמ'history, chabad, lubavich, 2nd ed., ) 2005 ,
(publ. 1970
Zigelbaum, Menahem, HASIDIM VE'ANSHE 'EMET

55842

זיגלבוים ,מנחם ,סיפור של חג \ חג החנוכה סיפורים
מובחרים על רבותינו נשיאנו מליובאוויטש ,מחבר,

55863

זייני ,אליהו רחמים ,מחזור לשלש רגלים \ מועדי ה'
מהדורת ארץ-ישראל כמנהג קהל קדוש ספרדים ,ארז
הוצאות לאור 629 ,עמ'sephardi siddur, ) 2005 ,
(19th century, publ. livorno
Zeini, Eliyahu Rahamim, MAHZOR LESHALOSH REGALIM

55506

זילברמן ,א .ליפא ,חכמת החינוך \ אוצר בתוכו
יסודות בחינוך מדברי חכמינו זכרונם לברכה ,מחבר,
 144עמ'(haredi ed. kamnitz yeshivah) 2005 ,
Zilberman, A. Lifa, HOKHMAT HAHINUKH

56048

זכאי ,אהרן ,אוצרות האגדה \ ספר מושל ברוחו כולל
דברי רבותינו הקדושים במדרש ובאגדה ,ישיבת אור

56016

זרגרי ,מתתיהו ,מדרשי חג השבועות ול"ג בעמר \
והוא לקט מדרשים נפלאים  ,מחבר 602 ,עמ'2005 ,
)(midrash, collection, shavuot festival,
Zargeri, Matityahu, MIDRASHE HAG HA-

 268עמ'2005 ,
\ Sigelbaum, Menahem, SIPUR SHEL HAG
HANUKAH

יום טוב 221 ,עמ'2005 ,
Zakai, A., 'OTSROT HA-'AGADAH \ SEFER
MOSHEL BE-RUHO
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SHAVU'OT
55712

חדד ,דוד ,ספר מעשי אבות \ ביאור על מסכת אבות
ותאור קורות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים
במסכת ,מחבר 427 ,עמ'2005 ,
Hadad, David, SEFER MA'ASE 'AVOT

56471

חזון איש ,ספר חזון איש על מסכת ראש השנה
ביאורים חדושים והערות 76 ,עמ'2005 ,
Hazon 'Ish, SEFER HAZON 'ISH 'AL
MASEKHET ROSH HA-SHANAH

56032

חזן ,דוד ,ספר תא חזי \ האוצר הגדול בעניני מראות
הדמים ,מחבר 556 ,עמ'(halacha, p) 2005 ,
Hazan, David, SEFER TAH HAZI

55982

חיון ,חיים ,ספר משפטי חיים \ מו"מ וביאורים
במסכת סנהדרין  ,מחבר 193 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(santiel, modern
Hayun, Hayim, SEFER MISHPATE HAYIM

55840

חיון ,יהודה )עורך( ,ספר יסודות התלמוד \ מסכת
שבת פרקים ראשון-שני ,מכון יסודות 399 ,עמ'2005 ,
)(talmud
Hayun, Y. (Ed.), SEFER YESODOT HATALMUD \ MASEKHET SHABAT VOLS. 12

55173

חיים ,יוסף ,ספר רב ברכות \ חדושי הלכות והערות
בדברי תורה ,שיח ישראל 198 ,עמ'2005 ,
Hayim, Yosef, SEFER RAV BERAKHOT

55174

חיים ,יוסף ,ספר תורה לשמה \ שאלות ותשובות על
הלכות ארבעה טורים וענינים שונים וסוד ישרים על
פי סוד ,שיח ישראל 384 ,עמ'2005 ,
Hayim, Yosef, SEFER TORAH LI-SHEMAH

55347

חלפון ,אליהו ,מגילת קהלת עם פירוש כתר שלמה
והוא באור המגילה בארבעה דרכים :דרך פשט ,רמז,
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2005 ,' עמ682 , אהרן ברזני ובנו, סוד, חסידות,דרש
(bible, ecclesiastes kohelet, part kabbalistic, i)
Halfon, E., MEGILAT KOHELET 'IM
PERUSH KETER SHELOMOH

\  ספר שאלות ותשובות שערי יושר, אשר,ה-חנני
responsa, ) 2005 ,' עמ474 , מחבר,חלק שלישי

56013

(halacha
Hananyah, Asher, SEFER SHE'ELOT 'UTESHUVOT SHA'ARE YOSHER \ VOL.3

 ספר אמרי צדיקים \ ליקוט אמרות, צבי,חסיד
טהורות מקדושי עליונים המאורות הגדולים הרה"ק
2005 ,' עמ196 , מחבר,רבי חיים מקראסנא

55360

Hasid, Zvi, SEFER 'IMRE TSADIKIM

3 \  ספר ליקוטי הלכות על מסכתות,חפץ חיים
2005 ,' עמVols. 3 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף,כרכים
(talmud, halacha)
Hafes Hayim, SEFER LIKUTE HALAKHOT
\ 3 VOLS.

56460

 זוהר סודות הנשמה \ עשרת, גיל גרשון,טבעון
 תרבות,החוברות אשר זכו לשבח מאנשי רוח ומדע
mysticism, kabbala ) 2005 ,' עמ--- , מחבר,וקהילה

55839

(philoshophy, incl numerology, astrology,
Tivon, Gil Gershon, ZOHAR SODOT HANESHAMAH

 ספר להנחיל אהבי יש \ הערות, יעקב שמואל,טוויל
2005 ,' עמ294 , מחבר,וביאורים על מסכת ברכות

56033

(talmud, Brachot)
Tawil, Y.S., SEFER LE-HANHIL 'AHAVE
YESH

+  כרכים אבן העזר8 \  ספר ערך השלחן, יצחק,טייב
responsa, ) 2004 ,' עמVols. 8 , מחבר,חושן משפט
(halacha, r yitshak teib
Teib, Y., SEFER 'EREKH HA-SHULHAN \ 8
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55391

VOLS.
55485

טננבוים ,יעקב ,ספר לילה כיום יאיר \ עניני ליל
הסדר ,נתיב ברכה  -מכון להוצאת מחקרים 250 ,עמ',
(passover) 2005
Tanenbaum, Yakov, SEFER LAYLAH KEYOM YA'IR

55372

י.א.ה ,.בקיצור \ מסכת ברכות חלק א' סיכומי סוגיות,
יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 174 ,עמ'2005 ,
BE-KITSUR

55701

י.א.ה ,.בקיצור \ מסכת ברכות חלק ב' סיכומי סוגיות,
לה-סד ,מחבר 154 ,עמ'(talmud, berachot) 2005 ,
BE-KITSUR \ VOL. 2

55153

יוסף משטיינהרט ,שו"ת זכרון יוסף \ עיני כל אליו
משתוקק וכוסף הרבה חידושים ודינים חידש ואסף,
מחבר -- ,עמ'responsa, alsas, r' joseph of ) 2005 ,
(steinhert.,
Yosef of steinhert, SHU"T ZIKHRON YOSEF

56396

יוסף ,מרדכי )מאיזביצא( ,ספר מי השלוח \  2כרכים
נאסף ונלקט מאשר נזכר ממאמרי כבוד
האדמו"ר...הוצאה מחודשת ,מישור  -ספרי קודש2 ,
 Vols.עמ'(hassidic, clasic, new edition) 2005 ,
Yosef, Mordekhai, SEFER ME SHILO'AH \ 2
VOLS.

55219

יוסף ,עובדיה ,ספר יביע אומר \ חלק  10בינוני הזמנה
מיוחדת של פורמט בינוני ל ,MORDE-מכון מאור

55410

יוסף ,עובדיה ,ספר יביע אומר \ חלק תשיעי פורמט
בינוני ,הזמנה מיוחדת ל ,MORDE -מכון מאור

ישראל 506 ,עמ'2005 ,
SEFER YABI'A 'OMER \ VOL. 10 MEDIUM
FORMAT

ישראל 464 ,עמ'2005 ,
Yosef, O., SEFER YABI'A 'OMER \ VOL.9
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MEDIUM FORMAT
56129

יוסף ,פורת ,ספר גנת וורדים \ אשר חיבר כבוד הרב
המאה"ג ...פורת יוסף  ...בו מבוארים שבעים כללים,
מישור  -ספרי קודש 300 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
halacha, pilpul, publ. 18th cent, classic
(hassidut
Yosef, Porat, SEFER GINAT VERADIM

55996

יעקבוביץ ,דניאל ,אבני דרך \ בסוגיות פרק בתולה
נשאת ובשמעתתא דשטרות במסכת כתובות ,מחבר,
 205עמ'(talmud) 2005 ,
Yakovovich, Daniel, 'AVNE DEREKH

55499

יעקבי ,פרץ ,פי צדיק \ שמירת הברית  -המפתח לכל,
מחבר 174 ,עמ'2005 ,
Yaakobi, Perets, PI TSADIK

55151

כהן ,אברהם ישעיהו ,ספר חידושי רבי עקיבא איגר
השלם הלכות תערובות על שו"ע יו"ד הלכות
תערובות וכללי ספק ,מחבר 269 ,עמ'2005 ,
Cohen, A. Y., SEFER HIDUSHE RABI
'AKIVA 'IGER HA-SHALEM \ 'AL
MASEKHET TA'OROVOT

55995

כהן ,אלחנן ,ספר לקט ההלכה \ על הלכות נדרים
ושבועות והוא תמצית עיקרי הלכות ,מחבר 451 ,עמ',
(halacha, jewish law, oaths) 2005
Cohen, Elhanan, SEFER LEKET HAHALAKHAH

56398

כהן ,אלחנן ,מפתח סוגיות ועניני הש"ס \ מהדורה
שישית מורחבת ומשוכללת )מפתח לפי ערכים
ונושאים( ,מחבר 591 ,עמ'2005 ,
Cohen, Elhanan, MAFTE'AH SUGIYOT VE'INYANE HA-SHAS \ 6TH EDITION

56399

כהן ,אלחנן ,מפתח סוגיות ועניני הש"ס \ מהדורה
שישית מורחבת ומשוכללת )תמצית סוגיות לשינון
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ולחזרה( ,מחבר 288 ,עמ'2005 ,
Cohen, Elhanan, MAFTE'AH SUGIYOT VE'INYANE HA-SHAS \ 6TH EDITION VOL. 1
56150

כהן ,דב ,ספר חידושי הרמב"ן \ מסכת קידושין מוגה
ומדוקדק  ,יגדיל תורה -ב"מד קרית בעלזא 325 ,עמ',
2005
Cohen, Dov, SEFER HIDUSHE HARAMBA"N

55711

כהן ,יעקב צבי ,שינון הש"ס \ על מסכת שבת סיכום
מהלך הגמ' והסוגיות בבהירות ורהיטות ,מחבר209 ,
עמ'talmud, shabbat ) 2005 ,מס(
\ Cohen, Yaakov Zvi, SHINUN HA-SHA"S
SHABAT

56392

כהן ,מנחם מרדכי ,שמן המשנה \  2כרכים שמות
)=כותרות( לכל ששת סדרי משנה ,מחברVols. 2 ,
עמ'mishna, analysis, with footnotes, ) 2005 ,
(tables, incl. halacha, civ
Cohen, Menahem M., SEMEN HAMENORAH \ 2 VOLS.

55700

כהן ,מנשה ,ספר לקט תשובה וצדקה \ חלק א' ובו
שאלות ותשובות מפי רבותינו ז"ל בענייני מצות
התשובה ,מחבר 613 ,עמ'(halacha, modern) 2005 ,
Cohen, Menashe, SEFER LEKET
TESHUVAH VE-TSEDAKAH \ VOL. 1

55281

כהן ,עדי ,הלכות הצלה השלם \ הלכות למגישי עזרה
ראשונה ,מכון הספרים חיים ושלום 199 ,עמ'2005 ,
Cohen, Adi, HILKHOT HATZALAH HASHALEM

55487

כהן ,ראובן נח ,ספר אמרי ראובן \ מסכת סוטה
משיעורים שזיכני השי"ת לבררם ...הערות על סדר
הדפים ,מחבר 116 ,עמ'2005 ,
Cohen, Reuven Noah, SEFER 'IMRE
RE'UVEN \ MASEKHET SOTAH
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55500

כהן ,ראובן נח ,לוית חן על התורה \ שמות )בראשית
תנינא( ,מחבר 102 ,עמ'(bible, exodus) 2005 ,
\ Cohen, Reuven Noah, LEVIAT HEN
SHEMOT

55627

לאם ,משה ,דרכה של היהדות במוות ובאבלות \
בתוספת נספח עם לקט ממנהגי) ..תרגום מאנגלית(,
אורים 375 ,עמ') 2005 ,מהדורה ראשונה  1969ושניה
(2000
Lamm, Maurice, THE JEWISH WAY IN
DEATH AND MOURNING

56253

לבהר ,מרדכי ,ספר ברכת ערב \ ביאורים וחידושים
בשמעתתא אליבא דהליכתא ,מכון אור חנני 197 ,עמ',
(halacha, modern) 2005
Liber, M., SEFER BIRKAT 'EREV

55918

לוגאסי ,יעקב ישראל ,מי לה' \ ידיעות נחוצות
למרצים ולדרשנים ולכל העוסקים בקרוב רחוקים
ובחיזוק קרובים ,מחבר 149 ,עמ'philosophy ) 2005 ,
(with responsa, modern
'Lugasi, Yaakov Y., MI LE-H

55705

לוי ,אהרן ,שבחו אהובים הגדה של פסח \ מפורשת
ומבוארת ומקורותיה בהלכה ובאגדה ,מחבר 491 ,עמ',
2005
levi, aharon, SHABHU 'AHUVIM
HAGADAH SHEL PESAH

55956

לוי ,מ ,.אני ערב לו \ ריפוי מחלות ומניעתן בשיטת
"קינגסטון קליניק כולל סיפורים מרתקים על הצלת,
מחבר 247 ,עמ'health, haredi.stories, ) 2005 ,
(kingston clinic
Levi, M., 'ANI 'AREV LO

56165

לוין ,אברהם דב ,מכירת חמץ כמנהג רבני ירושלים
עיה"ק  ,רבנות הראשית 41 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(halacha, selling passover hamets
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Levin, Avraham Dov, MEKHIRAT HAMETS
KE-MINHAG RABANE YERUSHALAYIM
55044

לוין ,רפאל חיים ,ילקוט שמעוני המנוקד והמבואר \
מגילת אסתר ,מהדורת פריעדמאן ,מכון תורה

56072

לוין ,רפאל חיים ,ילקוט שמעוני המנוקד והמבואר \
מגילת רות ,מגילת איכה מהדורת פריעדמאן ,מכון

55282

ליבערמאן ,שמחה ,ספר בשבילי הקדשים \ על מצות
אכילת קדשים עיונים חקירות ובירורים ,במקורות
אכילת קדשים ,מכון זרע ברך 257 ,עמ'2005 ,

שבכתב 258 ,עמ'2005 ,
Levin, Raphael Hayim, YALKUT SHIM'ONI
\ HA-MENUKAD VE-HA-MEVO'AR
MEGILAT 'ESTER

תורה שבכתב 185 ,עמ'2005 ,
Levin, Raphael Hayim, YALKUT SHIM'ONI
\ HA-MENUKAD VE-HA-MEVO'AR
MEGILAT 'RUT MEGILAT 'EKHAH

Liberman, S., SEFER BE-SHEVILE HAKEDASHIM
55330

ליפשיץ ,זאב חיים ,ספר זחלתי ואירא \ בראשית,
מחבר 262 ,עמ'2004 ,
Lifshits, Zeev Hayim, SEFER ZAHALTI VE'IRAH \ BERESHIT

55331

ליפשיץ ,זאב חיים ,ספר זחלתי ואירא \ שמות ,מחבר,
 338עמ'2005 ,
Lifshits, Zeev Hayim, SEFER ZAHALTI VE'IRAH \ SHEMOT

55993

לרנר ,אליהו חיים ,ספר הדרת קודש \ והוא חיבור
רחב על הרמב"ם הלכות ביאת המקדש  ,מחבר306 ,
עמ'(halacha, rambam) 2005 ,
Lerner, Eliyahu H., SEFER HADERAT
KODESH
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55744

לרר ,עזריאל ,לאות ולטוטפת \ הלכה ,מנהג ודרוש,
למצות תפלין ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 278 ,עמ',
halacha and aggada on tefilin, looks like ) 2005
(bar mizva gift
Lehrer, A., LE-'OT 'U-LE-TOTEFET

56340

מאור ,זוהר ,ויקרא את שמם אדם \ זוגיות ומשפחה
ממבט יהודי חדש תורה וחיים מודרניים חלק א',
ישיבת שיח יצחק 315 ,עמ'religious ) 2005 ,
(philosophy, scholarly, on relatio
Maor, Zohar, VA-YIKRAH 'ET SHEMAM
'ADAM

55783

מוסקוביץ ,ליב )עורך( ,מפרות האילן \ על פרשת
השבוע מאמרים מאת חוקרי אוניברסיטת בר-אילן,
אורים 387 ,עמ'2005 ,
Moskovich, Lev (Ed.), FROM THE FRUIT
OF THE TREE

56405

מיללער )מילר( ,אביגדור הכהן ,ספר תורת אביגדור \
חלק שלישי מאמרים ושיחות בעניני דעת ומוסר
וחכמת היראה אשר השמיע ,מחבר 223 ,עמ'2005 ,
)(teachings, sermons, mussar
\ Miler, Avigdor, SEFER TORAT 'AVIGDOR
VOL. 3

56475

מלמד ,אליעזר ,פניני הלכה \ זמנים הלכות ראש
חודש ,ספירת העומר ,יום העצמאות ,מכון הר ברכה,
 371עמ'halcha, modern, scholarly with ) 2005 ,
(cites
Melamed, Eliezer, PENINE HALAKHAH
ZEMANIM

56192

מעש ,יהודה לייב ,ספר להבין שמועות \ ידקדק להבין
שמועות רבותינו הראשונים ז"ל על מסכת חולין,

מחבר 170 ,עמ'2005 ,
Maas, Yehudah Leib, SEFER LE-HAVIN
SHEMU'OT

122

56163

מקאריץ ,פנחס ,סדר הקפות לשמיני עצרת ולשמחת
תורה \ עם חרוזים נאים ומקובלים 15 ,עמ',2005 ,
רכה )(pub. 1919 montreol
SEDER HAKAFOT LE-SHEMINI
'ATSERET

55124

מקובר ,מנחם ,אורו של מקדש \ חלק ב' עולם
המחשבה של המקדש ,מכון המקדש 334 ,עמ'2005 ,
) temple, halacha incl., with notes/citations and
(illustration
Makover, Menachem, 'ORO SHEL
MIKDASH \ VOL. 2

55359

נבול ,בנימין ,ספר בני בנימין \ על פרקי אבות ערוך
ומוגש בלשון בהירה בתוספת מעשיות ומשלים נאים
מגדולי ,מחבר 720 ,עמ'mishnah, talmud, ) 2004 ,
(ethics of
Navul, B., SEFER BENE BINYAMIN

55703

נבון ,אברהם ,נחלת יעקב \ חלק ראשון ששה
שיעורים על ששת פרקי מסכת אבות ,אוצרות
המגרב 287 ,עמ'talmud, mishna, on avot, ) 2005 ,
(philosophy, modern sephardi, good p
Navon, A., NAHALAT YA'AKOV \ VOL. 1

55977

נבון ,ב ,.לאורם נלך \ סיפורים על גדולי ישראל,
הוצאת הספר הטוב 316 ,עמ'youth stories ) 2005 ,
(on haredi rabbi's
Navon, B., LE-'ORAM NELEKH

55125

נבנצל ,אביגדר הלוי ,ירושלים במועדיה \ פסח הגדה
של פסח חידושים ביאורים ופסקי הלכות ,מנעימי
שיר ,מכון קרן רא"ם 351 ,עמ'bible and ) 2005 ,
passover incl. halacha and philosophy, cheif
(rabbi
Neventsel, Avigdor Halevi,
YERUSHALAYIM BE-MO'ADEHAH
PASSOVER
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55320

נהמי ,משה ,ספר לקט שושנים \ ובו לקט מדרשים,
חידושים ,רמזים ,טעמים ופרפראות נאות על חמישה
חומשי ,מחבר 404 ,עמ'(bible, modern) 2005 ,
Nahami, Moshe, SEFER LEKET
SHOSHANIM

55096

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מו ,חסידי
ברסלב 334 ,עמ'2005 ,
SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.46

55097

נחמן מברסלב ,ספר אוצר-הקונטרסים \ חלק כח,
חסידי ברסלב 348 ,עמ'2005 ,
SEFER 'OTSAR HA-KONTRASIM VOL. 28

55098

נחמן מברסלב ,ספר אוצר-הקונטרסים \ חלק כז,
חסידי ברסלב 346 ,עמ'2005 ,
SEFER 'OTSAR HA-KONTRASIM VOL. 27

56341

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מז ,חסידי
ברסלב 325 ,עמ'2005 ,
SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.47

55657

סאלאווייציק ,חיים הלוי ,ספר חידושי הגר"ח השלם
בסוגיות הש"ס \ מסכת בבא מציעא על סדר הדפים,
אורייתא 278 ,עמ'2005 ,
Soloveichik, Hayim, HIDUSHE HA-GARA"H
\ HA-SHALEM BE-SUGIYOT HA-SHA"S
BAVA MEZIA

55303

סאלים ,אברהם ,ספר נתיב התורה \ חלק שני ,שמות
עיונים בתורה ובמדרשי חז"ל לאורם של רבותינו
חכמי המוסר ,מכון מגילת ספר 296 ,עמ'2005 ,
)(bible, ethics, mussar
\ Salim, A., SEFER NATIV HA-TORAH
SHEMOT PART 2

55513

סאלם ,אברהם ,ספר שאלות ותשובות ויען אברהם \
חלק ששי ,מחבר 247 ,עמ'2005 ,
Salem, Avram, SEFER SHE'ELOT VE-
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\ TESHUVOT VA-YA'AN 'AVRAHAM
VOL. 6
55514

סאלם ,אברהם ,ספר שאלות ותשובות ויען אברהם \
חלק שביעי ,מחבר 213 ,עמ'2005 ,
Salem, A., SEFER SHE'ELOT VE\ TESHUVOT VA-YA'AN 'AVRAHAM
VOL. 7

55484

סג"ל ,דוד משה )עורך( ,פסח בחבורה \ והוא קרבן
הפסח ומצוותיו בפרד"ס תורת הבני יששכר ,מחבר,
 67עמ' ,2005 ,רכה ) halacha and ethics, hassidic
(cl
Sega"l, David M. (Ed.), PESAH BEHAVURAH

56015

סוליקא ,אליהו יחיאל ,ספר אחדות העולמות \ לכבוד
הילולת רבינו האדמו"ר הנורא ...יצחק יהודה אייזיק
יחיאל מקאמאר ,עמותת שים שלום 166 ,עמ'2005 ,
)(hasidut, kabbala, meditation, kumarna
Sulika, Eliyahu Y., SEFER 'AHDUT HA'OLAMOT

56000

סופר ,אפרים ,פרי אפרים \ עמ"ב סנהדרין ליקוט
ביאורים ,הערות והארות על סדר הדף ,מחבר365 ,
עמ'(talmud, sanhedrin) 2005 ,
Sofer, Efrayim, PERI 'EFRAYIM

56145

סופר ,יעקב חיים ,ספר הדר יעקב \  2כרכים חידושים
ביאורים הערות והארות בחמשה חומשי תורה
ומפרשיה ,מחבר Vols. 2 ,עמ' ,2005 ,רכה ) talmud,
halacha, late 18th cent. scholar and leader,
(anti-enlightement
Sofer, Yaakov Hayim, SEFER HADAR
YAAKOV

56154

סורוצקין ,ברוך אברהם ,ספר גבורת יצחק \ על
שבועות בהלכה ובאגדה רמב"ם הלכות תלמוד תורה,
מכון לחקר הנביאים 463 ,עמ'2005 ,

125

Sorotskin, Barukh Avraham, SEFER
GEVURAT YITSHAK \ 'AL SHAVU'OT
55857

סורוצקין ,יוסף יהודה לייב ,ספר מגד יוסף \ מאמרים,
מחבר 174 ,עמ'(mussar) 2005 ,
Sorotskin, Yosef Yehudah L., SEFER
MAGED YOSEF

55962

סירקיש ,יואל ,ספר משיב נפש \ והוא פירוש הב"ח
על מגילת רות עם ביאור באר מים על פירוש רש"י,
יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 298 ,עמ'bible, ruth, ) 2005 ,
(halacha, 16th cent.
Sirkish, Yoel, SEFER MASHIV NEFESH

55327

עובדיה ,דרור ,ספר עטרת ישראל \ דרשות לשמחות
אירועים ושבתות ...ונלווה אליו קונטרס אור שבעת
הימים ,מחבר 297 ,עמ'2005 ,
Ovadia, Dror, SEFER 'ATERET YISRA'EL

55045

עזיאל ,בן ציון מאיר חי ,ספר משפטי עזיאל \ חלק ז'
דיני אבן העזר מהדורא תניינא ,ועד להוצאת כתבי

55302

עמאר ,ראובן ,קיצור שלחן ערוך ספרדי \ כמנהג
הספרדים ובני עדות המזרח ,מכון משנת חכמים289 ,
עמ'halacha, sephardi, kizur shulchan ) 2005 ,
(aruch, with nikk
Amar, R., KITSUR SHULHAN 'ARUKH
SEFARADI

56007

עפג'ין ,אבנר ,ספר דברי שלום \ כרך ה' המנהגים
שהנהיג הרש"ש הקדוש  ,ישיבת אמת ושלום477 ,
עמ'(kabala) 2005 ,
\ Afgin, Avner, SEFER DIVREH SHALOM
VOL. 5

55754

עפשטיין ,ברוך ,הגדה של פסח עם פירוש ברוך

הרב עוזיאל 584 ,עמ'2005 ,
\ Aziel, B., SEFER MISHPATE 'UZI'EL
VOL.7
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שאמר ,יריד הספרים 133 ,עמ'(hagadah) 2005 ,
Epstein, Barukh, HAGADAH SHEL PESAH
'IM PERUSH BARUKH SHE-'AMAR
55938

עפשטיין ,יחיאל מיכל ,ספר ערוך השלחן \  9כרכים
על אורח חיים בו יבואר כל הדינים והלכות הכתובים
בשו"ע ,שונות Vols. 9 ,עמ'2005 ,
Epstein, Yehiel Mikhal, SEFER 'ARUKH HASHULHAN \ 9 VOLS.

56389

ערלנגער ,חזקיהו ,ספר טהרת התורה \  2כרכים על
עניני תקנת עזרא ועניני טהרה המסתעפים ,מחבר2 ,
 Vols.עמ'halacha, purity, mussar ) 2005 ,
(modern, incl. mikva
Erlanger, Y., SEFER TEHARAT HA-TORAH

55753

פאלאג'י ,חיים ,ספר חיים לראש זכירה לחיים \ הגדה
של פסח כל כתבי רבינו חיים פאלאג'י ,מכון שובי

55498

פאפו ,אליעזר ,ספר חסד לאלפים \ הלכות ומוסרים,
פסקי דינים ,דרכי החסידות והמקובלים ,מחבר666 ,

55855

פוברסקי ,ברוך דוב ,בד קודש \ על המועדים חידושי
הלכה אמרי בינה שיעורי דעת מערכי לבב ,ישיבת

נפשי 367 ,עמ'2005 ,
Falachi, Hayim, SEFER HAYIM LE-ROSH
ZEKHIRAH LA-HAYIM

עמ'2005 ,
Papo, Eliezer, SEFER HESED LE-'ALAFIM

פוניבז' 496 ,עמ'HALACHA, students of r' ) 2005 ,
(ponevski, modern litvak-ponevich
Ponevski, B.D., BAD KODESH
55983

פומרנץ ,מנחם מנדל )עורך( ,ספר משנה ברורה עוז
והדר המבואר חלק ד' כרך  2סימנים שע"ב-תכ"ח
הלכות עירובי חצרות ,מכון עוז והדר 290 ,עמ'2005 ,
Pumerants, Menahem Mendel, SEFER
MISHNAH BERURAH 'OZ VE-HADAR
HA-MEVU'AR \ PART 4 2ND VOL.
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55710

פיבלזון ,שמואל אביגדור ,שקלא וטריא \ ביאור
הגמרא בצורת שקלא וטריא ,שבת ב-.כט ,.כולל צפת,
 206עמ'(talmud) 2005 ,
Fibelson, Shmuel A., SHAKLAH VETERIYAH

56180

פיירמן ,ראובן ,נתיב למהר"ל \ לימוד שיטת המהר"ל
מתוך נתיב "אהבת הריע" בספר נתיבות-עולם ,מחבר,
 354עמ'(maharal of prague, 17th) 2005 ,
Fayerman, Reuven, NATIV LA-MAHARA"L

55348

פינקוס ,שמשון דוד ,ספר נפש שמשון \ בעניני אמונה
יסודות האמונה ועיקריה הנהגת ה' והשגחתו בעולם,

56330

פיש ,שמואל אהרן ,ספר משברי ים \ בעניני איסור חל
על איסור ,מחבר 686 ,עמ'(halacha, p) 2005 ,

יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 466 ,עמ'2005 ,
Pinkus, S. D., SEFER NEFESH SHIMSHON

Fish, Shmuel A., SEFER MASHBERE YAM
56191

פישר ,ספר זכרון יחי ראובן \ להאי גברא רבא ויקירא
הר"ר ראובן פישר זצ"ל ,מחבר 66 ,עמ'(prayer) 2005 ,
Fischer, SEFER ZIKARON YEHI RE'UVEN

56178

פישר ,יעקב זאב ,קונטרס בקשות בשבת \ על הלכות
בקשת צרכיו בשבת ויו"ט  ,מחבר 66 ,עמ'2005 ,
Fisher, Yaakov Zeev, KONTRAS
BAKASHOT BE-SHABAT

56408

פלם ,אליהו ,ספר אורח מישור \ ענינים על סדר שו"ע
אורח חיים סימן קס"ו-קס"ט  ,מחבר 290 ,עמ'2005 ,
Palm. E.,

55998

פרוש ,חיים ,פירוש חי על מסכת שבת ,מחבר134 ,
עמ'(talmud, shabat,) 2005 ,
Porush, hayim, PERUSH HAI 'AL
MASEKHET SHABAT
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56006

פרזיס ,משה ,ספר פתבג המלך \ פסקי הלכות בהלכות
פת ובישולי גוים עם באור באר המלך )א-ב( ,מחבר,
 350עמ'(halacha, kashrut, gentile food) 2005 ,
Parzis, Moshe, SEFER PATBAG HAMELEKH

55577

פריעדמאן ,שמואל דוד ,ספר שדה צופים \ על מסכת
ברכות כולל הערות והארות ,פירושים וביאורים,
וגשל 753 ,עמ'talmud, berachot, brooklyn, ) 2005 ,
(wagshal publ. Israel
Friedman, Shemuel D., SEFER SADEH
TSOFIM \ BERAKHOT

55316

פריש ,דניאל ,ספר כונת הברכות \ מיוסד על עניני
חיוב ומעלת המאה ברכות מהדורא שניה מתוקנת
ומנוקדת ,מחבר 144 ,עמ'2005 ,
Frish, Daniel, SEFER KAVANAT HABERAKHOT

55859

פרלוב ,אהרן ,מרגליות הש"ס \ על מסכת שבת פנינים
ואוצרות מצדיקי וגאוני הדורות לפי סדר דפי הש"ס,
מחבר 521 ,עמ'(talmud, series) 2005 ,
\ Parlov, A., MARGALIYOT HA-SHA"S
SHABAT

56193

פרנקל ,יאיר ,ספר יאיר אור \ כולל ביאורים
וחידושים ,מחבר 238 ,עמ'2005 ,
Frenkel, Yair, SEFER YA'IR 'OR

55147

פרץ ,נדב ,ספר נדבת פרץ \ על מסכת ברכות ומחולק
לג' חלקים ,מחבר 408 ,עמ'2005 ,
\ Perets, Nadav, SEFER NEDAVAT PERETS
BRAKHOT

55979

פרץ ,עמוס ,ספר כלי השלחן הלכות שבת \  3כרכים,
מכון מחקר תורני אני לדודי Vols. 3 ,עמ'2005 ,
Perets, 'Amos, SEFER KELI HA-SHULHAN
HILKHOT SHABAT \ 3 VOLS.
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55333

פרקש ,יקותיאל ,ספר כללי הפוסקים וההוראה \
משולחן ערוך אדמו"ר הזקן ומתשובותיו מלוקט
ומסודר ,מכון אהלי שם  -לויבאוויטש 399 ,עמ'2005 ,
) sc:39871 halacha, principles "serious" r
(shneor zalman, 2nd
Farkash, Y., SEFER KELALE HA-POSKIM
VE-HA-HORA'AH

56391

צאהן ,מרדכי צבי ,קונטרס דרך ים \ ציונים למסכת
בבא קמא ,מחבר 442 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Tsahn, M. Ts., KONTRAS DEREKH YAM
BABA KAMA

56030

צדוק ,אברהם ,בארות שלמה \ ביאורים חדשים
והערות  ...בהלכות יורה דעה מליחה ,בשר בחלב,
תערובות ,מחבר 350 ,עמ'2005 ,
\ Zadok, Avraham, BE'EROT SHELOMOH
YOREH DE'AH

56010

צדוק ,ב.צ ,.מהרי"ץ \ רבי שלמה צאלח  ,מחבר96 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Zadok, B. Z., MAHARI"TS

55146

צהלון ,יום טוב ,מגילת אסתר עם ביאור לקח טוב \
להרב המוסמך האשל הגדול ...נדפס לראשונה בעה"ק
צפת של"ז ,מכון אהבת שלום 168 ,עמ'2005 ,
Tsehelon, Yom Tov, MEGILAT 'ESTER 'IM
BI'UR LEKAH TOV

55294

צורן ,משה מיכאל ,עלינו לשבח \ על ספר דברים א
חלק ראשון -עד פרשת כי תבוא פרקי חיזוק ואמונה,
השקפה ומוסר ,מחבר 732 ,עמ'2005 ,
\ Zoren, M. M., 'ALENU LE-SHABE'AH
DEVARIM

55290

ציננער ,גבריאל ,ספר נטעי גבריאל \ פורים המשולש
מכיל דינים והנהגות כשחל פורים בערב שבת ובשבת
ירושלים ,שמש הוצאה 281 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(series, purim meshulash, r' zinner g. brooklyn
\ Zinner, G., SEFER NETA'E GAVRI'EL
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PURIM HA-MESHULASH
56034

קאופמן ,אליהו ,צדיק כתמר יפרח \ על הרב הצדיק
שמעלקא פינטר זצ"ל  ,מחבר 554 ,עמ'2005 ,
Kaufman, Eliyahu, TSADIK KA-TAMAR
YIFRAH

55306

קאליש ,מנחם צבי ,ספר אמת ואמונה \ מהדורת
דוגמא ומפתחות ,ליקוט דברי תורה מרבינו הקדוש,
ישיבת אמשינוב  -שם עולם 62 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(hassidut' r' menachem mendel of kutz
Kalish, M. Ts., SEFER 'EMET VE-'EMUNAH
\ INDEX

56126

קארפ ,משה ,משמרת מועד \ בירורים וביאורים
בגפ"ת ...מסכת ברכות חלק שני פרקים ו-ט ,מחבר,
 352עמ'(talmud) 2005 ,
\ Karp, Moshe, MISHMERET MO'ED
BERAKHOT VOL. 2

55228

קארפ ,משה מרדכי ,דיני פורים המשולש וערב פסח
שחל בשבת ,מחבר 105 ,עמ'halacha, purim- ) 2005 ,
(meshalosh
Karp, M. M, DINE PURIM HAMESHULASH VE-'EREV PESAH SHE-HAL
BE-SHABAT

56476

קוויאט ,דוד ,ספר סוכת דוד על המועדים \ שבועות,
מישור  -ספרי קודש 352 ,עמ'2005 ,
Kavyat, David, SEFER SUKAT DAVID 'AL
HA-MO'ADIM

56157

קוט ,מרדכי ,ספר מצות לחם משנה \ הכולל דיני
ומנהגי הלכות לחם משנה בשבת ,מכון מים חיים,
 348עמ'halacha, temple- sacrifice, ) 2005 ,
(modern
Kot, M., SEFER MITSVOT LEHEM
MISHNAH
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56247

קונסטלר ,רפאל הכהן ,ספר דברת שבועה \ מהדורא
חדשה כולל חדושים וביאורים בכמה ענינים בהלכות
שבועות ,מחבר 224 ,עמ'halacha, oaths, ) 2005 ,
(expanded ed
Kunstler, R., SEFER DEVRAT SHEVU'AH

56397

קופרמן ,אברהם ,ספר מחזה אברהם \ על מסכת
חולין חלק א' פרקים א'-ד' מראי מקומות וביאורים
לפי סדר הדף ,מחבר 281 ,עמ'(talmud, tracta) 2005 ,
Kuperman, Avraham, SEFER MAHAZEH
'AVRAHAM \ HULIN

55406

קופרשטאק ,יצחק נתן ,ספר מאורות נתן \ בעניני
פורים ד' פרשיות ,קריאת המגילה ,ומשלוח מנות,
מחבר -- ,עמ'(halacha, purim, 1st edition) 2005 ,
\ Kuperstok, Y., SEFER ME'OROT NATAN
PURIM

55495

קטלר ,אהרן ,משנת רבי אהרן \ מאמרים ושיחות
מוסר תוכם רצוף רוח דעת ויראת ה' ,רוח עצה
וגבורה ,מכון משנת רבי אהרן 373 ,עמ'2005 ,
) teachings of r aharon kutler z"l, publ.
(lakewood n.j, usa
Katler, A., MISHNAT RABI 'AHARON

55781

קיציס ,אשר ,מנחה שלוחה הגדה של פסח \ יריעות
מחשבה שנרקמו בסידרת שיעורים ,מהדורה שנייה
מורחבת ,מחבר 410 ,עמ'2005 ,
Kitsis, Asher, MINHAH SHELUHAH
HAGADAH SHEL PESAH

55225

קלאזן ,יחיאל ,משנת יחיאל \ ברכות  -ושבת סיכום
גפ"ת עמוד עמוד כסדר עמ"ס ,מחבר -- ,עמ'2005 ,
\ Klazen, Y., MISHNAT YEHI'EL
BERAKHOT

55867

קלוגר ,אהרן יהושע )עורך( ,ספר הליכות חיים \ פסח
הלכות והליכות קודש מרבינו הגאון הקדוש מרן רבי
יקותיאל ,מכון שפע חיים ,קרית צאנז 274 ,עמ'2005 ,

132

) halacha and custom- sanz/kloizenberg rav,
(hassidut
Kluger, Ahron Y. (Ed.), SEFER HALIKHOT
HAYIM \ PESAH
55714

קליין ,א ;.מנדלבוים ,ד ;.לפקוב ,ספר דף על הדף \ על
הש"ס כרך א' על מסכת ברכות  ,מחבר 428 ,עמ',
(talmud, klein new york) 2005
Klein, A.; Mandelbaum, D., SEFER DAF 'AL
DAF \ VOL. 1

56181

קליין ,א ;.מנדלבוים ,ד ;.לפקוב ,ספר דף על הדף \ על
הש"ס כרך ב' על מסכת שבת  -חלק א'  ,מחבר379 ,
עמ'(talmud) 2005 ,
Klein, A.; Mandelbaum, D., SEFER DAF 'AL
DAF \ VOL. 2

55226

קליין ,אברהם ישראל ,פרקי מחשבה \ יסודות הבית
היהודי ,התכלית והמטרה באספקלריה של תורה בניין
הבית ,שלהבת ירושלים 276 ,עמ'2005 ,
\ Klein, A. Y., PIRKE MAHSHAVAH
YESODOT HA-BAYIT HA-YEHUDI

55292

קליקשטיין ,אליהו ,הגדה של פסח הגדה והלכה \ עם
פסקי משנה ברורה ושו"ע הרב וביאורים מובחרים על
דרך הפשט ,מחבר 172 ,עמ'(halacha, hagada) 2005 ,
Klikstein, E., HAGADAH SHEL PESAH
HAGADAH VE-HALAKHAH

55518

קניבסקי ,יעקב ישראל ,ספר כתבי קהלות יעקב
החדשים \ סדר נזיקין כרך א'  -בבא קמא ,בבא
מציעא ,מחבר 201 ,עמ'(talmud,) 2005 ,
Kanivski, Ya'akov Yisra'el, SEFER KITVE
\ KEHILOT YA'AKOV HA -HADASHIM
NEZIKIN 1

55221

קנייבסקי ,מרן הגר"ח ,הגדת הקהילות יעקב \ אמרות
וסיפורים על הגדה של פסח מהגה"צ רבן ואביהן של
ישראל ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי 473 ,עמ'2005 ,
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)בנוסף חוברת סדר ברכת המזון(
Kenivski, Maran, HAGADAT HA-KEHILOT
YA'AKOV
55299

קסלר ,אליהו ,מראה אליהו \ על מסכת מקואות
הכולל ליקוט מדברי רבותינו ז"ל בעניני מקוואות,
מחבר 237 ,עמ'(talmud, mikvaot mo) 2005 ,
Kesler, E., MAR'EH 'ELIYAHU

55346

קפשיאן ,דוד ,ספר היכל הצדיק ,מחבר 147 ,עמ'2004 ,
)(breslov
Kapshian, David, SEFER HEKHAL HATSADIK

55992

קרופ ,מיכאל ,מצות עשה \ מאת אליהו גבור מסדור
התפילות כמנהג הקראים ,לי אחים ספרים -- ,עמ',
 ,2004רכה ) karaite prayer, hebrew piyyut, poetry
(16th century, facsimil
Krupp, M., MIZVOT ASSEH

55813

קרופ ,מיכאל )מתרגם( ,משניות \ הוצאה מדעית עם
תרגום ופרוש בגרמנית ,לי אחים ספריםVols. 16 ,

55523

קרליבך ,אליעזר יהודה ,ספר איל משולש \ והוא ספר
מעט הכמות ורב האיכות על חכמת המשולשים
וההנדסה מכתב יד ,מחבר 235 ,עמ'2005 ,

עמ' ,2005 ,רכה
\ Krupp, M. (Trans.), DIE MISCHNA
TEXTRITISCHE AUSGABE MIT
DEUTSCHER UBERSETZUNG UND
KOMMENTAR

Karlibakh, Eliezer Yehuda, SEFER 'EYAL
MESHULASH
55375

ראבד ,רם משה ,ספר מר ואהלות \ מאמרים רעיונות
מגדולי ישראל ומאמרי חז"ל לתורה ולמועדים
מהדורת טנן ,מחבר 424 ,עמ'(bible, mode) 2005 ,
Raved, Ram Moshe, SEFER MOR VE'OHALOT
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55352

ראבינוביץ ,יצחק מרדכי ,ספר לב ים \ על מסכת
ברכות ליקוט ממבחר חידושים וביאורים ,מחבר345 ,
עמ'yitzchok rabinowitz, 86 fairholm ) 2005 ,
(ave
Rabinovits, Y. M., SEFER LEV YAM

56124

ראדין ,ישראל מאיר ,ספר משנה ברורה \  19כרכים
והוא פירוש יפה ומנופה על שלחן ערוך אורח חיים,
עמוד ההלכה  -ארגון Vols. 19 ,עמ' ,2005 ,רכה
Radin, Yisrael Meir, SEFER MISHNAH
BERURAH \ 19 VOL

55396

ראנד ,מיכאל אריה )עורך( ,ספר אורות אלים \ ליקוטי
דברי מוסר והתעוררות ...רבי אליעזר פאפו זי"ע ,מכון
הדרת חן 284 ,עמ'talmud, kabbala, ) 2005 ,
(comments of r papo, pub. salonika 1823
Rand, M. A. (Ed.), SEFER 'OROT 'ELIM

56342

ראפאפארט ,דוד הכהן ,ספר מקדש דוד החדש \ חלק
רביעי מיוסד על ענינים מסדר זרעים מהדורה חדשה,
שונות 301 ,עמ'(talmud, halacha, modern) 2005 ,
Rapapart, David, SEFER MIKDASH DAVID
HA-HADASH

55230

רבי נתן ,מועדי ישראל \ פורים ,מאסף לכל המחנות
לקט נבחר מתורתן של הרב האמת ראש בני ישראל
ותלמידו ,אגודת מעיינות הנצח 141 ,עמ'2005 ,
)(breslev- purim
Rabbi Natan, MO'ADE YISRA'EL \ PURIM

55745

רבינוביץ ,גמליאל הכהן ,טיב ההגדה \ על הגדה של
פסח רעיונות ופירושים לעורר האדם לעבודת השי"ת,
והנהגות טובות ,מחבר 211 ,עמ'haggada, ) 2005 ,
(faith, nussar, from
Rabinovich, Gamliel H., TIV HA-HAGADAH

55949

רובין ,יששכר דוב )עורך( ,טללי אורות \ ביאורי
תפילה סדר התפילה תפילת שמונה עשרה כרך ,4
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מחבר 455 ,עמ'2005 ,
Rubin, Y., TALELEI 'OROT \ BE'URE
TEFILAH
55950

רובין ,יששכר דוב )עורך( ,טללי אורות \ ביאורי
תפילה  3סדר התפילה תפילת השחר ג ,מחבר490 ,
עמ'2005 ,
TALELEI 'OROT \ BE'URE TEFILAH VOL.
3

56042

רודנסקי ,יוחנן ,ספר תשואות חן \ על התורה
ביאורים ועיונים על סדר הפרשיות בהלכה ובאגדה,
מחבר 523 ,עמ'(bible, halacha) 2005 ,
Rudenski, Yohanan, SEFER TESHU'OT HEN

56383

רוזיניטץ ,אליעזר יעקב ,ספר קול יעקב \ על התורה
מהדורה תנינא עם קונטרס מסעות ארץ ישראל,
מחבר 318 ,עמ'bible, belzer hassidut, ) 2005 ,
(holocaust victim, incl hassidut
Rosenitz, E.Y., SEFER KOL YAAKOV

56123

רוזנברג ,אברהם ,ספר מחשבות אדם \ כולל כ"ה
מאמרים נרחבים בעניני התורה  ,מחבר 216 ,עמ',
2005
Rosenberg, Avraham, SEFER MAHSHAVOT
'ADAM

55963

רוזנטל ,ספר הרב הדומה למלאך \ קצות דרכיו
בקודש של רבן ישראל ...רבי ברוך דוב לייבאוויץ,
מחבר 509 ,עמ'(bio- r baruch dov leibov) 2005 ,
Rozental, SEFER HA-RAV HA-DOMEH LEMAL'AKH

55404

רוזנטל ,יעקב ניסן ,ספר משנת יעקב \ קרבנות ,טהרה
לפי סדר משנה תורה ,מחבר 346 ,עמ'2005 ,
\ Rosental, Y., SEFER MISHNAT YA'AKOV
KORBANOT, TEHARAH

56049

רוזנפלד ,ספר נר השבת \ חלק א' בעניני איסור שהיה
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וחזרה ,מחבר -- ,עמ'(halacha, shabat) 2005 ,
Rosenfeld, SEFER NER HA-SHABAT \ VOL.
1
55288

רוט ,אליהו ,ספר האר עינינו \ על מסכת ברכות ובו
חידושי אגדה על סדר הדף כולל הערות והארות ,יפה
נוף ,הוצאה )י .פוזן( 396 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(brachot, ethics, mussar and midrash
\ Rot, E., SEFER HA'ER 'ENENU
BERAKHOT

55280

רוטשילד ,שמואל ,ספר פירות תאנה \ על מסכת
מגילה והוא כולל הערות וביאורים )בעיקר מספרי
גדולי הדורות( ,מחבר 99 ,עמ'2005 ,
\ Rotshild, Shmuel, SEFER PEROT TE'ENAH
MEGILAH

55758

רונן ,דורון ,הגדה של פסח עם פרוש כונת הלב \ לפי
מנהגי הספרדים ועדות המזרח ולפי פסקי מרן השלחן
ערוך ,מכון שירה חדשה 208 ,עמ'haggada, ) 2005 ,
(sephardi, incl. ovadia yosef, not new
Ronen, Doron, HAGADAH SHEL PESAH
'IM PERUSH KAVANAT HA-LEV

56207

ריאחי ,שמואל )עורך( ,ספר נביאים השלם \ להפטרות
סימנים ,פלדהיים 758 ,עמ'2005 ,
Riahi, Shmuel (Ed.), SEFER NEVI'IM HASHALEM

56394

ריין ,יוסף שי ,ספר פני יוסף \ על מסכת יומא כולל
משא ומתן חידושים וביאורים בעניני מסכת יומא,
מחבר 620 ,עמ'talmud, tractat yoma, ) 2005 ,
(modern
\ Rain, Yosef Shay, SEFER PENE YOSEF
YOMAH

56196

רינהולד ,יוסף צבי ,ספר יוסף לקח \ ביאורים
וחידושים בעניני מסת נדרים על סדר הדפים כולל
מפתחות על סדר ,מחבר 354 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
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(oaths modern
Rienhold, Yosef Zevi, SEFER YOSEF
LAKAH
55921

רלב"ג ,אליעזר דן )עורך( ,ספר אהל חן \ על מסכת
שבת מראי מקומות ציונים והערות ותמצית הסוגיות
משיטות הראשונים ,דרשו ה' ועוזו -קרן עולמית385 ,
עמ'(talmud, shabat tractat, new jersey) 2005 ,
Ralba"g, Eliezer Dan (Ed.), SEFER 'OHEL
HEN

55919

רפאלי ,מרדכי אליהו ,ספר מכירת חמץ \ ובו יתואר
דרכי הקנינים מישראל לנכרי והמסתעף ,מכון פאר
וכבוד 120 ,עמ'halacha, sales to gentile of ) 2005 ,
(hamets, modern
Refaeli, M. E., SEFER MEKHIRAT
HAMETS

55491

שאול ,בן ציון אבא ,ספר אור לציון תשובות ג' \ כולל
תשובות ,פסקי הלכות ,וחקרי דינים ,אור לציון339 ,
עמ'2005 ,

Shaul, Ben zion Aba, SEFER 'OR LETSIYON \ TESHUVOT 3
55283

שוורץ ,יואל ,ספר כבוד העצמי החדש \ על חשיבות
הכרת האדם בערך עצמו ...וספר הכבוד האמיתי ,דבר
ירושלים 56 ,עמ'(philosophy, mussar) 2005 ,
Shwartz, Yoel, SEFER KAVOD HA-'ATSMI
HA-HADASH

56144

שוורץ ,יואל ,סדרת תורה ומדע \ ספר עידן המחשב
ולקחיו ,דבר ירושלים-זכרון צבי 67 ,עמ' ,2005 ,רכה
SIDRAT TORAH VE-MADAH \ SEFER

55636

שולביץ ,יעקב )עורך( ,ש"ס גרטנר מסכת שבת \
חברותא דף ב' ע"א  -דף נ"א ע"ב )א(  ,מערכת

חברותא 496 ,עמ'2005 ,
Shulevits, Yaakov (Ed.), SHA"S GERTNER
MASEKHET SHABAT VOL. 1
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56204

שולביץ ,יעקב )עורך( ,ש"ס גרטנר מסכת שבת ב \
חברותא כרך ב' דף נב  -דף קב  ,מערכת חברותא472 ,
עמ'2005 ,
Shulevits, Yaakov (Ed.), SHA"S GERTNER
MASEKHET SHABAT VOL. 2

56449

שושן ,איתן ,ספר ברכת איתן \ על ברכת הלבנה ובו
יתבאר ההלכות ופרטי הדינים במצוה זו ,מכון תורני
שאר ישוב 508 ,עמ'halacha, ritual- ) 2005 ,
(blessing of moon
Shushan, Eitan, SEFER BIRKAT 'EITAN

56348

שטיגליץ ,מיכאל )עורך( ,טל לישראל \ אסופת
מאמרים בעניין חינוך הבת לזכר טלי חטואל ובנותיה,
מכון תורני אור עציון 302 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
modern, important, womans education, incl.
(footnote
Shtiglits, Mikhael (Ed.), TAL LE-YISRA'EL

55403

שטרן ,אלעזר ,ספר גן נאה \ על הלכות סת"ם מיוסד
על פרי מגדים סי' ל"ב ופתיחה לסי' ל"ב ,מכון מרכז
הסת"ם מהדרין 273 ,עמ'scribes, halacha, ) 2005 ,
(commentaries
Stern, E., SEFER GAN NA'EH

56182

שטרן ,בצלאל ,ספר אהלך באמיתך \ מהדורה מתוקנת
והוספות אוצר הלכות ,מנהגים ובירורי ,שונות501 ,
עמ'halacha, custom, mussar, modesty, ) 2005 ,
(2nd ed- expanded, 1st pub.
Stern, B., SEFER 'OHALEKHA BE'AMITEKHA

55358

שטרן ,יחיאל מיכל ,ספר תורת המוקצה \ בירור
בעניני מוקצה השכיחים ובסופו קונטרס בדיני שהייה
והטמנה ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 319 ,עמ'2005 ,
)(halacha, muxtza, for
Stern, Y. M., SEFER TORAT HA-MUKTSEH
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55365

שטרן ,שלמה יצחק ,ספר תורת הלוי \ הלכות סת"ם
אוצר הלכות ,פסקים ויסודות בהלכות כתיבת סת"ם
והמסתעף ,מכון מעיינות הלוי 371 ,עמ'2005 ,
Stern, S. Y., SEFER TORAT HA-LEVI

56022

שטרן ,שמואל אליעזר ,קובץ שערי הוראה \ קובץ ה'
פסקי הלכות וברורים ניסן תשס"ה ,מכון מים חיים,

55850

שיין ,פנחס הכהן ,הגדה של פסח אמרי חיים \ לקט
מאמרות טהורות ,עינים מאירות ,דברים קדושים
ערבים ,דגש  -פנחס שיין 362 ,עמ'viznits ) 2005 ,

 219עמ' ,2005 ,רכה
\ Stern, S.E., KOVETS SHA'ARE HORA'AH
VOL.5

(hassidut
Shein, Pinhas hacohen, HAGADAH SHEL
PESAH 'IMRE HAYIM
56250

שיינברג ,חיים פינחס ,ספר שיעורי רבי חיים פנחס \
שיעורים שנאמרו בישיבת תורה אור ,תורת חיים-- ,
עמ'(talmud, modern) 2005 ,
Shinberg, H., SEFER SHI'URI RABI HAYIM
PINHAS

55490

שינפלד ,יודא ,אוסרי לגפן \ פסח שבועות בין
המצרים ,דרושים ושיעורי הלכה ,מחבר 373 ,עמ',
2005
\ Shenfeld, Yudah, 'ASURI LA-GEFEN
PESAH

55405

שך ,אלעזר מנחם ,קובץ הדרכה לבן ישיבה \ קונטרס
כתבוני לדורות ,מחבר 183 ,עמ'2005 ,
Shakh, E. M., KOVETS HADRAKHAH LEBEN YESHIVAH

55515

שך ,אלעזר מנחם מן ,אורחות הבית \ עובדות,
הנהגות ,מאמרים ושיחות בעניני הקמת בית יהודי -
בית של תורה ,מחבר 459 ,עמ'2005 ,
Shakh, Elazar Menahem Man, 'ORHOT HABAYIT
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56046

שך ,אלעזר מנחם מן ,פרק שירה התהלה והתפארת \
במשנתו של רבנו מרן ראש הישיבה ראש גולת
אריאל ,מחבר 186 ,עמ'2005 ,
Shakh, Elazar Menahem, PEREK SHIRAH
HA-TEHILAH VE-HA-TIF'ERERT

56393

שך ,אלעזר מנחם מן ,יגיעת ערב \ בבא בתרא 2
כרכים שיעורים על מסכת ,שונות Vols. 2 ,עמ'2005 ,
Shakh, E., YEGI'AT 'EREV \ BABA BATRA

56284

שכטר ,יצחק שמואל ,ספר שאלות ותשובות ישיב
יצחק \ חלק י' ,מכון ישיב יצחק 578 ,עמ'2005 ,

55692

שלזינגר ,ברוך ראובן שלמה ,ספר ברכת ראובן שלמה
\ ב' שאלות ותשובות ,ישיבת עקיבא יוסף 302 ,עמ',
(responsa, shu't jewish law) 2005
Shlezinger, B.R.S., SEFER BIRKAT
RE'UVEN SHELOMO \ VOL.2

55852

שמואל ,רפאל שמואל ,שים שלום \  3כרכים סדר
כונות ברית המילה )ערוך בסדר מיוחד למוהלים(,
עמותת שים שלום 292 ,עמ'kabbala, ) 2005 ,
(circumsision
Shemuel, Rephael Sh., SIM SHALOM \ 3
VOLS.

55915

שמעיה ,שלמה זלמן ,ספר עיונים בהלכה \  2כרכים
הלכות שבת לקט בירורי סוגיות והלכות וביאורים
בדברי הפוסקים ,מחבר vols. 2 ,עמ'2005 ,
Shemayah, Sh. Z., SEFER 'IYUNIM BAHALAKHAH

56176

שניאור ,דוד ,קובץ תורני עלי אור \  2כרכים מאמרי
תורה בהלכה ובאגדה ,מחבר Vols. 2 ,עמ'2005 ,
)(philosophy, halacha and midrash incl.
Shneor, David, KOVETS TORANI 'ALE 'OR
\ 2 VOL
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56200

שניאור ,דוד ,ספר מוצא דשא \ פרקי מחשבה השקפה
והגות בתולדות חיי האדם ,מחבר 432 ,עמ'2005 ,
)(philosophy, har
Shnior, David, SEFER MOTSAH DESHEH

56047

שניאור ,זלמן ,שלחן ערוך \ חלק שישי הלכות
הצריכות מלוקטות מטור חושן משפט ,אוצר

55392

שניאורסאהן ,מנחם מענדל ,תורת מנחם \ תוכן
הענינים לספרי תורת מנחם התוועדויות תשמ"ב-
תשנ"ב 2 ,כרכים ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש2 ,

החסידים ,ליובאוויטש 196 ,עמ'2005 ,
Shnior, Zalman, SHULHAN 'ARUKH
YOREH DE'AH \ PART 6

 Vols.עמ'2004 ,
Shneorson, Menahem M., TORAT
MENAHEM \ 2 VOLS.
55990

שניאורסאהן ,מנחם מענדל ,תורת מנחם \ ספר
המפתחות לספרי תורת מנחם התוועדיות ה'שי"ת-
ה'תשי"ט כרכים א-כו ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש,
 608עמ'index to toras menachem, ) 2005 ,
(chabad, usa
Shneorson, Menahem M., TORAT
MENAHEM \ INDEX VOL. 1

55366
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