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 .Iמקרא וארכיאולוגיה
BIBLE & ARCHAEOLOGY
 47458אבניאון ,איתן )עורך( ,מילון האנציקלופדי של המקרא
\ מהדורה חדשה מורחבת ,איתאב ,בית הוצאה לאור,

 719עמ'2003 ,
Avneyon, Eitan (Ed.), ENCYCLOPEDIC
DICTIONARY OF THE BIBLE / UPDATED
AND EXTENDED EDITION

 47414אפעל ,י ;.בן-תור ,א) .עורכים( ,ארץ-ישראל \ כרך ,27
ספר תדמור מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה ,חברה
לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותי 229h + 291e ,עמ',
2003
\ Efal, Y. ; Ben-Tor, A (eds.), ERETZ-ISRAEL
VOLUME 27, TADMOR VOLUME
 47729בהט ,דן ,מנהרות הכותל המערבי ,קרן למורשת
הכותל המערבי 160 ,עמ'2003 ,
Bahat, Dan, WESTERN WALL TUNNELS

 47403גלבשטיין ,שמעון ,פצעי אוהב \ חלק א' ביאור לספר
יואב ,חלק ב' פרקי עיון ביסודות האמונה ,פלדהיים,
 355H + 67Eעמ'2003 ,
Gilbeshtien, Shimon, WOUNDS OF THE
LOVED / PT. 1: COMMENTARY ON THE
BOOK OF JOB, PT. 2: ON FAITH

 47785גלצר ,מרדכי )עורך( ,כתר ירושלים \  2כרכים )סט(
תנ"ך +הארות לנוסח ולמלאכת הספר ,נ .בן-צבי,
 874H + 194Eעמ') 2002 ,נמכר כסט(
Glatzer, Mordechai, JERUSALEM CROWN /
THE BIBLE + COMPANION VOLUME, 2
)VOLS. (sold as set

1

\  ראשית ישראל,.א. נ,; סילברמן. י, פינקלשטיין47468
384 , אונ' ת"א, מקרא וזיכרון היסטורי,ארכיאולוגיה
 רכה,2003 ,'עמ
Finkelstein, I.; Silberman, N., BIBLE
UNEARTHED / ARCHAEOLOGY'S NEW
VISION OF ANCIENT ISRAEL
 סוכנות,' פרקים במקרא \ חלק ב, לאה, פרנקל47072
2002 ,' עמ493 ,ישראל-היהודית לארץ
Frankel, Leah, CHAPTERS IN BIBLE / VOL.
2 (Bible - Scholarly , important woman
scholar)

 עיר הקברים של ירושלים, בועז, עמוס; זיסו, קלונר47851
2003 ,' עמ344 , יד בן צבי,בימי הבית השני
Kloner, Amos; Zissu, Boaz, NECROPOLIS OF
JERUSALEM IN 2nd TEMPLE PERIOD
, סוד ההיכל \ בעקבות מגילת המקדש, אדולפו, רויטמן48008
 רכה,2003 ,' עמ104 ,מוזיאון ישראל
Roitman, Adolfo, SECRET OF THE
TEMPLE: BASED ON THE TEMPLE
SCROLL

 טוב טעם \ כללי טעמי,( שמואל מאיר )עורך, ריאחי48186
,CD +  בשלוב טבלאות ותרגילי עבודה.... המקרא

2003 ,' עמ164 ,מחבר
Riahi, Shmuel M.(Ed.), IN GOOD TASTE /
BIBLICAL CHANTING : NOTES,
EXERCISES & CD (Bible/ Cantillation Notes, Good work on meaning of notes)

,  סדר הקורות בתנ"ך \ על פי רש"י, אליעזר, שולמן47183
2003 ,' עמ104 ,קול מבשר
Shulman, Eliezer, "SEDER HAKOROT " IN
THE BIBLE ACCORDING TO RASHI (bible
- history - tables)
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 דרך בינה \ פירוש לספר שופטים, אברהם, שושנה48184
,' עמ319 , מכון אופק,מהדורה מחודשת ומורחבת

2003
Shoshana, Abraham, DEREKH BINAH /
COMMENTARY ON THE BOOK OF
JUDGES (Bible - Prophets, W/ Commentary
and Extensive Notes)

 ספר תורי זהב \ על שיר, הירץ אברהם נפתלי, שייאר47200
,בשם שקל הקדש....השירים ונוסף עליו מאמר

2003 ,' עמ488 ,פלדהיים
Shire, Hertz Avraham, SEFER TORE ZAHAV
ON SHIR HASHIRIM (bible, com. on
canticles, 19th century)

 היסטוריה יהודית.II
JEWISH HISTORY
 ספר שיח יצחק \ שלשה ספרים, יצחק,זכרי- בן47988
 קבלה, מהות הכוונות, השתלשלות הקבלה,נפתחים
2003 ,' עמ582 , מחבר,מעשית
Ben-Zacheri, Yitzchak, SEFER SI'AH
YITSHAK (History of Kabbala, Kabbalists,
incl. "kavanot" Discourse)

 משומרון לשכם \ העדה השומרונית בעת, מנחם, מור48201
2003 ,' עמ366 , מרכז זלמן שזר,העתיקה
Mor, Menachem, FROM SAMARIA TO
SHECHEM \ THE SAMARITAN
COMMUNITY IN ANTIQUITY

 יינם \ סחר ביינם של גויים על, חיים, סולוביצ'יק47989
2003 ,' עמ184 , ע"ע,גלגולה של הלכה בעולם המעשה
Soloveitchik, Haym, PRINCIPLES AND
PRESSURES \ JEWISH TRADE IN
GENTILE WINE IN THE MIDDLE AGES
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 48245רבא ,יואל ,תרומה והתמורה \ ארץ ישראל ועם
ישראל בעולמה הרוחני של רוסיה בימי הביניים ,אונ'
ת"א 342 ,עמ') 2002 ,הספר בודד ואינו חלק מסדרה(
Raba, Joel, CONTRIBUTION AND
COMPENSATION
 47234רובינשטיין ,שמעון ,שריגים היסטוריים \ כרך א,
מחבר 401 ,עמ' ,2003 ,רכה
Rubinstein, Shimon, TANGENTIAL
HISTORY \ VOLUME 1
 48246רובינשטיין ,שמעון ,שריגים היסטוריים \ כרך ב,
מחבר 620 ,עמ' ,2003 ,רכה
Rubinstein, Shimon, TANGENTIAL
HISTORY \ VOLUME 2
 47121שור ,נתן ,תולדות הקראים סדרת מבואות ,מוסד
ביאליק 252 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shur, Nathan, HISTORY OF THE KARAITES

 .IIIמחשבת ישראל
JEWISH THOUGHT - MAHSHEVET
 ,---- 47464מחשבות ישראל \ שיחות עם הוגים וסופרים על
יהדות ,ציונות וישראל ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,

 542עמ' ,2003 ,רכה
----, MINDS ACROSS ISRAEL (discussions
)w/Israeli writers on Judaism, Zionism & Israel

 47576בלומנטל ,יפה ,מסילות ללב \ הדרכה מעשית לבניית
האישיות שלנו ושל ילדינו ולתקשורת חיובית
במשפחה ,מחבר 176 ,עמ'2002 ,
Blumental, Yaffa, TO THE HEART \ SELF
HELP EXERCISES FOR BETTER FAMILY
COMMUNICATION
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 47692ברונשטיין ,משה אליעזר ,משל למה הדבר דומה \
אוצר משלים בדרך התורה ובנתיב המידות ,מחבר,
 438עמ'2003 ,
Brunstein, Moshe Eliezer, FABLE: TO WHAT
IS THIS SIMILAR (Parables, Jewish
)collection 281 Entries, Morals& Ethics
 47309דשן ,שלמה ,ר' שמעון כהן מפרנקפורט \ רקעו העדתי
וחייו בשנות השואה ,מוסד ביאליק 92 ,עמ',2003 ,

רכה
Deshen, Shlomo, LIFE AND BACKGROUND
OF SIMON COHN OF FRANKFURT
DURING THE SHOAH

 48282הלוי ,חיים דוד ,ספר תורת חיים \ על המועדים הגות
מחשבה ודרוש על סדר במועדים ,מחבר 247 ,עמ',
2003

Halevi, Hayim David, SEFER TORAH
)HAYIM (on HaMoadim
 48032השל ,אברהם יהושע ,שבת \ תרגום ,ידיעות אחרונות
 /ספרי חמד 123 ,עמ' ,2003 ,רכה
Heschel, Abraham Joshua, THE SHABBATH
)(Trans. from English

 47522וילמן ,פינחס ,אורות הרמב"ם \ נתיב באמונות
ובדעות ,קובץ בנושאי אמונה ,תורה ,עבודת ה' ,מדות-
טובות ,....מוסד הרב קוק 169 ,עמ'2003 ,
Vilman, Pinchas, OROT HARAMBAM
(Rambam, Philosophy, Collection - Mossad
)Harav Kook

 47299זיו ,יעקב )עורך( ,בעקבות הלב \ על פי כתביו של הרב
המקובל מיכאל לייטמן סדרת הקבלה וחוכמת החיים,

קבלה לעם 231 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ziv, Ya'akov (Ed.), FOLLOW THE HEART /
FROM THE WRITINGS OF RABBI
)MICHAEL LAITMAN (published in Canada
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 משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן, משה, חלמיש48239
,(מליאדי )ויחסה לתורת הקבלה ולראשית החסידות
 רכה,1999 ,' עמ415 ,מחבר
Hallamish, Moshe, THE THEORETICAL
SYSTEM OF RABBI SHNEUR ZALMAN
FROM LIADY
\  ספר הציטטות היהודי הגדול,( אדיר )עורך, כהן47459
, אמרי שפר ופתגמים מן המקורות היהודיים,הגיגים
2003 ,' עמ655 ,כנרת
Cohen, Adir (Ed.), THE GREAT BOOK OF
JEWISH QUOTATIONS
 עקדת יצחק לזרעו \ מבט בעין,( לאו; רוזנסון )עורכים47969
2003 ,' עמ436 , מחבר,ישראלית
Loew; Rosenson (Eds.), SACRIFICE OF
ISAAC TO HIS GENERATION VIEWED
THROUGH THE ISRAELI EYE (Essays by
Rabbi's and scholars on sacrifice of Isaac)

 חוויה ושמה קבלה סדרת הקבלה, מיכאל, לייטמן47300
 רכה,2003 ,' עמ271 , קבלה לעם,וחוכמת החיים
Laitman, Michael, THE KABBALAH
EXPERIENCE (published in Canada)

 יהדות ללא אל \ יהדות כתרבות ותנ"ך, יעקב, מלכין47963
2003 ,' עמ248 , כתר, כספרות
Malkin, Yaakov, JUDAISM WITHOUT GOD
/ JUDAISM AS CULTURE AND BIBLE AS
LITERATURE

 גדר הטובה \ על משמעותה של ההלכה, חיים, נבון47069
 רכה,2003 ,' עמ125 , מוזאיקה,בחיינו
Novan, Haim, GOOD FENCE / ON THE
MEANING OF HALACHA TODAY (Modern
Orthodox philosophy / Educator from Yeshivat
HarEzion)
, ראובן מס,  משנתו של המהר"ל מפראג, אנדרה, נהר47677
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( )תרגום מצרפתית2003 ,' עמ213
Neher, Andre', LE PUITS DE L'EXIL /
TRADITION ET MODERNITE: LE PENSEE'
DU MAHARAL DE PRAGUE (Teachings;
legacy of Maharal of Prague; translated from
French)

 זמן מחזורי וטקסט: רמב"ן \ התעלות, חביבה, פדיה47993
 רכה,2003 ,' עמ510 , ע"ע, קדוש
Pedaya, Haviva, NAHAMANIDES \
CYCLICAL TIME AND HOLY TEXT
,  דרשות13 \  דרשות הר"ן השלם, אריה ליב, פלדמן47721
2003 ,' עמ698 ,מוסד הרב קוק
Feldman, Aryeh Leib, TEACHINGS ON
TORAH PORTIONS OF HARA"N (Talmud,
Philosophy,14th Cent. Spain, R' Nissim of
Girona)
 ראובן, ערכי היהדות והתחדשותם, מרדכי מנחם, קפלן47130
 )תרגום מאנגלית של ספר משנות2003 ,' עמ359 ,מס
( עם הקדמה מאת אליעזר שביד30 ה
Kaplan, M.M, THE MEANING OF GOD IN
MODERN JEWISH RELIGION (Trans. from
English)

 הגדת נחמה \ עיונים,( )עורכים. ש,; פירלס. י, ריינר47310
פי הגיליונות והשיעורים של- על.בהגדה של פסח
2003 ,' עמ240 , אורים,נחמה ליבוביץ
Reiner, Y; Peerless, S. (Eds.), HAGGADAH
NEHAMA / ON THE PESACH HAGGADAH
(teachings & writing of Nehama Leibowitz (In
English - #43702))
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 47755שביד ,אליעזר ,בין אורתודוכסיה להומניזם דתי \
המגמות העיקריות בהגות היהודית הדתית של המאה
העשרים ,מכון ון ליר 143 ,עמ' ,2003 ,רכה
Schweid, Eliezer, ORTHODOXY AND
RELIGIOUS HUMANISM

 48022שביד ,אליעזר ,תולדות פילוסופית הדת היהודית ג
מול משבר ההומניזם .כרך א  -על פרשת הדרכים
ההיסטורית ,ע"ע 320 ,עמ' ,2003 ,רכה
Schweid, Eliezer, A HISTORY OF MODERN
JEWISH RELIGIOUS PHILOSOPHY PART 3
VOL.1
 48130שגיא ,אבי ,אתגר השיבה אל המסורת ,קב"מ 574 ,עמ',
2003
Sagi, Avi, A CHALLENGE : RETURNING
TO TRADITION

 47617שטיינזלץ ,עדין אבן-ישראל ,בן יקיר לי \ לקט שיחות
ומאמרים על בניו של המקום בארץ ישראל ,בקהילות
ברחבי העולם ובכל מקום ,מכון הישראלי לפרסומים

תלמודיים 196 ,עמ'2003 ,
Shteinsaltz, Adin, MY DEAR SON / … ON
ERETZ YISRAEL, AND DIASOPRA
)COMMUNITIES (Teachings

 47449שיינר ,אברהם ,אנשי אמנה בדרך לגאולה השלמה,
מחבר 276 ,עמ'2003 ,
Sheiner, Abraham, "ANSHEI AMANAH" ON
THE ROAD TO FULL REDEMPTION
(Philosophy-Jewish Thought, Revisionist
)Rabbinic Philosophy

 48200שילה ,מרגלית )עורכת( ,להיות אשה יהודייה \  2דברי
הכנס הבינלאומי השני :אשה ויהדותה ,אורים,
 432H+128eעמ'2003 ,
Shilo, Margalit (Ed.), TO BE A JEWISH
WOMAN \ VOL.2
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 47900שעיה ,דורית; בן-דיין ,שלום ,התקרבות ,ירון גולן183 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Shaaya, D.; Bendayan,S., BRIDGING GAPS

 47636שפרבר ,דניאל ,מנהגי ישראל \ כרך ז מקורות
ותולדות ,מוסד הרב קוק 545 ,עמ'2003 ,
Shfarber, Daniel, CUSTOMS OF ISRAEL,
VOL. 7

 47353תא-שמע ,ישראל מ' ,תפילה האשכנזית הקדומה \
פרקים באופיה ובתולדותיה ,מאגנס ,אונ' עברית265 ,
עמ'2003 ,
Ta-Shma, Israel M., EARLY ASHKENAZIC
PRAYER / LITERARY AND HISTORICAL
ASPECTS

 .IVשואה
HOLOCAUST
 47419אבן-חן ,אביבה ,עינייך הרואות ,מורשת 414 ,עמ',
 ,2003רכה
Even-Hen, Aviva, THE EYE THAT SEE

 47126אוורס-עמדין ,בלומה ,הורים בהשאלה \ על ילדים
שמשפחתם קלטה ילדי אומנה בתקופת השואה…,
מחבר 223 ,עמ' ,2002 ,רכה )תורגם מהולנדית(
Evers-Emden. Bloeme, LENT PARENTS /
ON ADOPTED CHILDREN DURING THE
)SHOAH (Translated from Dutch
 47127אוורס-עמדין ,בלומה ,ילדים מושאלים \ הקורות של
הורים מסתירים וילדים מוסתרים בהולנד… ,מחבר,
 267עמ' ,2003 ,רכה )תרגום מהולנדית(
Evers-Emden, Bloeme, BORROWED
… CHILDREN / ON HIDDEN CHILDREN
)IN WWII HOLLAND (Translated from Dutch

9

 48251אורון ,יאיר ,מכאוב הדעת \ סוגיות בהוראת השואה
והג'נוסייד ,אונ' הפתוחה 245 ,עמ' ,2003 ,רכה
Auron, Yair, THE PAIN OF KNOWLEDGE

 48255אנצ'ל ,ז'אן ,הקדמה לרצח \ פרעות יאסי 29 ,ביוני
 ,1941יד ושם 448 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ancel, Jean, PRELUDE TO MURDER / THE
PROGROM IN JASSY, JUNE 29,1941

 47360ארנסט-דרורי ,אדית ,רוקדת מעל תהום \ שלוש שנים
עם הפרטיזנים במחתרת בסלובקיה ,1945-1942 ,יד

ושם 284 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ernst-Drori, Edith, DANCING OVER AN
ABYSS / 3 YEARS W/PARTISANS IN THE
SLOVAKIAN UNDERGROUND 1942-45

 47715בזק ,אליהו ,מדבר בצדקה \ שיעורים על שיחות
הרצי"ה בנושא השואה  ,ארז הוצאות לאור 96 ,עמ',
2003
Bezek, Eliyahu, MEDABER BI-TSEDAKAH /
ON THE SHOAH (Questions, Philosophy on
)Holocaust, R' Zvi Yehuda Kook
 47146ברוך ,ניר )עורך( ,השמדה והישרדות בבולגריה
המאוחדת )תש"ג  (1943 -ומסקנות ועדת בייסקי,
תמוז 323 ,עמ') 2003 ,עמותה לחקר הקהילו(
& Baruch, Nir (Ed.), ANNIHILATION
SURVIVAL IN UNITED BULGARIA, 1943 ..
 47847גארדאן ,שמואל ,יזכור \ די פארמשפטע שרייבער
)רומאן( ,מועצה עולמית ליידיש 635 ,עמ'2003 ,
Gordon, Shmuel, YIZKOR / THE WRITER'S
)TRIAL (A NOVEL
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 חלף עם האש \ רשימות על גטו,( בלה )עורך, גוטרמן47361
 יד,ורשה שנכתבו במחבוא בידי נעמי שץ ויינקרנץ

 רכה,2003 ,' עמ210 ,ושם
Gutterman, Bella (Ed.), GONE WITH THE
FIRE / ON WARSAW GHETTO / WRITTEN
IN HIDING BY NAOMI SHAS
WENKRANTZ

 מאחורי החומות \ ילדת שואה,( שפרה )עורכת, גליק47948
 כפי. סיפורה של חנה ק.תחת כנפי המנזר המאיים
2002 ,' עמ256 , פלדהיים,שסופר למרים כהן
Glick, Shifra (Ed.), BEHIND THE WALLS /
SHOAH CHILD UNDER THE WINGS OF A
CONVENT (holocaust, memories)

 עמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת, יעקב, גלר47210
,' עמ508 , אורות יהדות מגרב,(1940-1944) השואה
2003

Geller, Yaacov, THE SPIRITUAL
RESISTENCE OF ROMANIAN JEWRY
DURING THE HOLOCAUST (1940-1944)

 שנה למרד60 \  פנים להתנגדות היהודית, בתיה, דביר47145
 רכה,2003 ,' עמ75 , מורשת,גטו וארשה
Davir, Batya, FACES IN JEWISH
RESISTANCE / 60 YEARS - WARSAW
GHETTO UPRISING
 בית לוחמי, גיבורים ונואשים,( דני )עורך, דור47277
2003 ,' עמ208 ,הגטאות
Dor, Danny (Ed.), THE BRAVE AND THE
DESPERATE
 רכה,2003 ,' עמ172 , כתר, ימים של שקט, ליזי, דורון47630
Doron, Lizzie, DAYS OF TRANQUILITY
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 48252וולקוב ,שולמית ,בין ייחוד לטמיעה \ יהודי גרמניה
 ,1918 - 1780אונ' הפתוחה 200 ,עמ' ,2003 ,רכה
Volkov, Shulamit, BETWEEN UNIQUENESS
AND ASSIMILATION \ THE GERMAN
JEWS 1780 -1918
 47161טרובאקוב ,זאכאר ,סוד של באבי יאר ,יד ושם191 ,
עמ'2003 ,
Trubakov, Zakhar, THE MYSTERY OF BABI
YAR
 47627לאסלו ,רוברט ,להיוולד יהודי ,גוונים 160 ,עמ',2003 ,
רכה )תרגום מהונגרית(
Laszlo, Robert, ZSIDONAK SZULETNI / TO
BE BORN A JEW (Translated from
)Hungarian

 47559לוין ,איתמר ,שוד ושבר \ יהודי ורשה בין נאצים,
פולנים ובוגדים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד366 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Levin, Itamar, WALLS AROUND
 47138עמיר ,גיורא ,פרשוב \ סיפורה של קהילה יהודית,
אחת מיני רבות ,מחבר 248 ,עמ'2002 ,
Amir, Giora, PRESOV \ THE STORY OF A
JEWISH COMMUNITY, ONE AMONG
MANY

 47226פרידמן ,טוביה ,הייתי בין היוזמים לקבלת "בית
וואנזה" בברלין ,למקום קבוע ,לחקר שואת יהודי
אירופה ,מכון לדוקומנטציה בישראל ,2003 ,רכה
Friedman, T., I WAS ONE OF THE
FOUNDERS OF "BEIT VANZAH" IN
BERLIN

12

 47229פרידמן ,טוביה ,די דריי נולן " "000פארפאלגן מיך שוין
 50יאר  ,מכון לדוקומנטציה בישראל 125 ,עמ',2003 ,
רכה

"Friedman, T., DI DERE NOLEN "000
PARPALGAN MIKH SHEVIN 50 YAR
)(YIDDISH

 47494פרידמן ,טוביה ,תולדות קהילת יהודי ראדום בתקופת
השואה ,1939-1945 ,מכון לדוקומנטציה בישראל,

 ,2003רכה
Friedman, T., HISTORY OF THE JEWISH
COMMUNITY OF RADOM DURING THE
PERIOD OF THE HOLOCAUST

 47738פרידמן ,טוביה ,מקץ  60שנה למרד יהודי גטו ווארשה
)אפריל  - 1943אפריל  ,(2003מכון לדוקומנטציה

בישראל 118 ,עמ' ,2003 ,רכה
Friedman, T., 60 YEARS FROM THE
WARSAW GHETTO UPRISING OF APRIL
1943

 48191פרידמן ,טוביה )עורך( ,מקץ  60שנה \ 2002 - 1942
לרצח יהדות אירופה ע"י הגרמנים -הנאצים ועוזריהם,
מכון לדוקומנטציה בישראל 210 ,עמ' ,2002 ,רכה
Friedman, T., 60 YEARS 1942- 2002 OF THE
MURDER OF EUROPEAN JEWRY BY THE
NAZIS
 48250פרלס ,רוברט אברהם ,מבעד לאשנב הקרון \ אדם
מחפש את זהותו ,יד ושם 124 ,עמ' ,2003 ,רכה
Perels, Robert Abraham, THROUGH THE
CATTLE CAR SLOT / A MAN IN SEARCH
OF IDENTITY
 47441פרסלר ,מרים ,מלכה מאי ,ע"ע 167 ,עמ') 2003 ,תרגום
מגרמנית(
Pressler, Mirjam, MALKA MAI (Translated
)from German

13

 אחות לצרה \ מסע אל סיפור חייהן של, אילנה, רוזן47632
,' עמ274 , מוסד ביאליק,ניצולות שואה מהונגריה

2003
Rosen, Ilana, SISTER IN SORROW / THEIR
STORY AS HUNGARIAN HOLOCAUST
SURVIVORS

, ירון גולן, מצלבי קרס אל דגלים אדומים, יוסף, רותם47584
 רכה,2003 ,' עמ399
Rotem, Joseph, FROM SWASTIKAS TO RED
FLAGS

 ניצנים מאפר \ סיפורו של חבר הנוער, ניסן, רזניק47358
, יד ושם,הציוני ממקימי ארגון הפפ"או בגטו וילנה
 רכה,2003 ,' עמ202
Reznik, Nisan, BUILDING FROM THE
ASHES / THE STORY OF A HA-NOAR HAZIONI YOUTH IN THE VILNA GHETTO
,' עמ320 , מחבר, תיק גרמניא \ ההוכחה, דויד, שלם47266
2003
Shalem, David, FILE: GERMANY / THE
EVIDENCE

 ישראל וציונות.V
ISRAEL & ZIONISM
, מלונדון לירושלים \ סיפורה של לוחמת בהגנה,---- 47356
( רכה )תרגום מאנגלית,2003 ,' עמ263 ,כרמל
----, FROM LONDON TO JERUSALEM /
STORY OF A HAGANAH SOLDIER
(Translated from English)
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 ,---- 47711כלביא שכן \ אסופת מאמרים לימי זיכרון
וגאולה ,מכון התורני אור עציון 472 ,עמ'2003 ,
----, COLLECTION OF ARTICLES ON
MEMORIAL DAYS (important collection
)zionist incl. r' kook on memorial day
 ,---- 47816אטלס הזהב \ כל הכבישים והרחובות בישראל.
 130ערים ויישובים ,מפה  -מיפוי והו"ל 324 ,עמ'2002 ,
----, GOLD ATLAS / ALL ROADS AND
STREETS IN ISRAEL
 ,---- 47896ימי לונדון \ )כרך א( מכתבי משה שרת מימי
הלימודים לונדון  ,1920-1921עמותה למורשת משה
שרת 520 ,עמ'2003 ,
----, MOSHE SHARETT / THE LONDON
DAYS LETTERS, 1920-1921, VOL.1
 ,---- 48241ארץ לגבולותיה סביב \ עיון היסטורי בגבולות
ארץ-ישראל ומדינת ישראל ,....כרטא 80 ,עמ',2003 ,
רכה

----, THE LAND AND ITS BOUNDARIES
 47959אבנימלך ,מוריה ,אוצר נעלם \ הפנסיה כמנוף כלכלי,
גלובס 149 ,עמ' ,2003 ,רכה
Avnimelech, Moria, HIDDEN TREASURE /
PENSIONS AS AN ECONOMIC LEVER

 47129אברהמי ,אלי ,חסר לי צחוקם של ילדים \ קיבוץ 2000
בעיני חבריו ,יד טבנקין 147 ,עמ' ,2003 ,רכה
Avrahami, Eli, I'M MISSING CHILDREN'S
LAUGHTER / KIBBUTZ AS SEEN BY
MEMBERS

 47476אפק ,אורי ,ספורט בישראל \ מבנה ,קשרים וזיקות
לעולם ,מכון וינגייט לחינוך גופני 127 ,עמ' ,1994 ,רכה
\ Afek, Uri, SPORT IN ISRAEL
STRUCTURE, CONNECTIONS AND
REFERENCES TO THE WORLD
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,  גדנ"ע ירושלים בתש"ח,( יהושע )עורך, אריאלי48053
2003 ,' עמ208 ,משהב"ט
Arieli, Yehoshua (Ed.), YOUTH BATTALION
(GAD'NA) IN JERUSALEM WAR OF
INDEPENDENCE, 1948

 מחרשה ושלח \ מדריך מוזיאונים,( דוד )עורך, אשכול47061
- ההתיישבות וכוח המגן )נכון ל,לתולדות היישוב
2003 ,' עמ236 , הפקות-  שבח,(2003
Eshkol, David (Ed.), PLOUGH AND
WEAPON / MUSEUM GUIDE TO THE
HISTORY OF SETTELMENT AND
DEFENSE
250 , משהב"ט, גולני \ משפחת לוחמים, אבי, בטלהיים47227
 רכה,1980 ,'עמ
Bettelheim, Avi, GOLANI / WARRIOR
FAMILY

\  גבולות של קדושה,( )עורכים. א,; שנאן. א, בילסקי47595
2003 ,' עמ183 , כתר, בהגות ובאמנות,בחברה
Bilski, E.; Shinan, A.(Ed.), BORDERS OF
SANCTITY

 התרסקות \ הקולומביה, יפה,רז- אבי; שיר, בליזובסקי48119
,2003 ,' עמ272 , כנרת,STS-107  סיפורה של משימהרכה
Blizovski,Avi; Shir-Raz, Yaffa, THE CRASH /
THE STORY OF MISSION STS-107
\  ירושלים בתקופת המנדט,( יהושע )עורך,אריה- בן48135
2003 ,' עמ522 , יד בן צבי,העשייה והמורשת
Ben-Arieh, Yehoshua, JERUSALEM
DURING BRITISH MANDATE /
INTERACTION AND LEGACY

16

 47131בן-אריה,י; ריינר ,א).עורכים( ,וזאת ליהודה \ מחקרים
בתולדות ארץ-ישראל ויישובה .מוגשים ליהודה בן
פורת ,יד בן צבי 520 ,עמ'2003 ,
Ben-Arieh, Y.; Reiner, E. (Eds.), STUDIES IN
THE HISTORY OF ERETZ ISRAEL

 47757בר ,חנן ,מיהו ישראלי \ תופעות ,תכונות ומצבים
שמאפיינים רק אותנו ,טנא הוצאה לאור 112 ,עמ',
 ,2003רכה
Bar, Hanan, WHO IS AN ISRAELI
 47424בר-גל ,יורם ,מי שחלם \ נתן שלם ויומניו ,משהב"ט,
 279עמ'2003 ,
 Bar-Gal, Yoram, THE DREAMERNATHAN SHALEM AND HIS DIARIES

 47349בר-זהר ,מיכאל ,צפנת פענח \ חייו ומותו של נסיך
יהודי .ד"ר יעקב הרצוג  -הביוגרפיה ,משכל 351 ,עמ',
 ,2003רכה
Bar-Zohar, Michael, THE LIFE AND TIMES
OF A JEWISH PRINCE \ A BIOGRAPHY
OF YAACOV HERZOG
 47795ברזילי-יגר ,דבורה ,בית לאומי לעם היהודי \ המושג
בחשיבה ובעשייה המדינית הבריטית ,1917-1923

ספריה הציונית 319 ,עמ'2003 ,
Barzilay-Yegar, Dvorah, A NATIONAL
HOME FOR THE JEWISH PEOPLE

 47228גביזון ,ר ;.מדן ,י ,.מסד לאמנה חברתית חדשה בין
שומרי מצוות וחופשיים בישראל ,מכון הישראלי

לדמוקרטיה 313 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gabizon, R.; Madan, Y., NEW
FOUNDATION BETWEEN THE SHOMREI
MITZVOT AND THE "FREE" IN ISRAEL

 47945גולומב ,נפתלי ,תשובות אפשריות למצב בלתי
אפשרי ,תמוז 244 ,עמ' ,2003 ,רכה
Golomb, Naftali, ANSWERS FOR AN
UNACCEPTABLE SITUATION
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 47902גורדון ,שמואל ,מנהיגות אווירית \ תרבות מבצעית
מודרנית ,משהב"ט 312 ,עמ'2003 ,
Gordon, Shmuel L., AIR LEADERSHIP /
MODERN MILITARY CULTURE

 48259גינוסר ,פ ;.בראלי ,א) .עורכים( ,עיונים בתקומת
ישראל \ כרך  ,12אונ' בן גוריון 685 ,עמ' ,2002 ,רכה
Ginosar, P.; Bareli, A. (Eds.), 'IYUNIM BETEKUMAT YISRA'EL / VOL. 12
 47219גל ,צבי ,ארץ צפון \ קובץ מאמרים בארכיאולוגיה של
הגליל ,רשות העתיקות 349h + 187e ,עמ',2002 ,

רכה
Gal, Zvi, NORTHERN COUNTRY /
ARTICLES ON GALILEE ARCHAEOLOGY

 47561גל-נור ,יצחק ,לא ,אדוני הנציב \ מאחורי הקלעים של
הפוליטיקה והמינהל בישראל ,משכל 623 ,עמ',2003 ,

רכה
Galnoor, Itzhak, NO, MR. COMMISSIONER /
BEHIND THE SCENES OF POLITICS AND
ADMINISTRATION IN ISRAEL

 47616גרשון ,יצחק )עורך( ,שורשים במזרח \ כרך ה קבצים
לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד
והאסלאם ,יד טבנקין 267 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gershon, Isaac (Ed.), EASTERN ROOTS /
& VOL. 5 / ON YOUTH MOV'TS. IN SPAIN
THE ISLAMIC COMMUNITIES

 48003גת ,צפורה; אשל ,יעקב ,אקלים והמטאורולוגיה
החקלאית בשומרון ויהודה ,מרכז מו"פ לאזור

השומרון והבקעה 275 ,עמ'2003 ,
Gat, Tzipora; Eshel, Yackov, CLIMATE AND
AGRICULTURAL METEOROLOGY OF
SAMARIA AND JUDEA
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 47567דורון ,גדעון ; לבל ,אודי ,פוליטיקה של שכול ,קב"מ,
 252עמ' ,2003 ,רכה
Doron, Gideon; Lebel, Udi, POLITICS OF
BEREAVEMENT

 47057דקל ,יהודה ,משטרה עברית \ מצודת ישע  -מצודת
כח  ,הנצחה ומורשת ,כרטא 111 ,עמ'2003 ,
Dekel, Yehuda, JEWISH POLICE / THE
BATTLE AT THE NABI YUSHA POLICE
STATION

 47635דרומי ,אורי )עורך( ,הגנה על חופש הביטוי במשטר
דמוקרטי \ דברי יום עיון 25-26 ...באפריל  ,2002מכון
הישראלי לדמוקרטיה 301 ,עמ' ,2003 ,רכה )פרסומי
המכון הישראלי לדמוקרטיה  -דברי יום עיון(
Dromi, Uri (Ed.), PROTECTING FREEDOM
OF SPEECH IN DEMOCRACY /
CONFERENCE PAPERS
 47067הרברט ג ;.סוסנובסקי ס ;.היינצה ,בשאיפה למצוינות
באדריכלות \ מבנים ופרויקטים של מפעל החשמל
בארץ-ישראל  ,1942-1921הטכניון חיפה 224 ,עמ',

2003
Herbert G.; Sosnoski S.; Henz, ASPIRING TO
ARCHITECTURAL EXCELLENCE

 47883ואלך ,יהודה )עורך( ,אתרי קרבות בארץ ישראל,
כרטא 286 ,עמ'2003 ,
Wallach, Jehuda (Ed.), BATTLE SITES IN
ISRAEL

 47895ובר ,שאול ,גבעה נעלמה \ הקרב על גבעת התחמושת,
מחקר אישי של לוחם במיל' ,מערכת 167 ,עמ',2003 ,

רכה
Weber, Shaul, MISSING HILL / BATTLE OF
AMMUNITION HILL, A PERSONEL
STUDY BY A RESERVIST
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 47794ויץ ,רענן ,מחרשה הגדולה ומפת התכנון \ מבט על
תולדות ההתיישבות במדינת ישראל ,מחבר 120 ,עמ',
2003
Weitz, Ra'anan, OVERVIEW OF
SETTLEMENT HISTORY IN ISRAEL
 47244יהודה ,ניסן ,עולם האמת ,סער 93 ,עמ' ,2002 ,רכה
Yehuda, Nisan, TRUE WORLD

 47991ישכר ,חדוה ,אחיות לשלום \ קולות בשמאל
הפמיניסטי ,רסלינג 156 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Isachar, Hedva, SISTERS IN PEACE
FEMINIST VOICES OF THE LEFT

 48132כהן ,אמנון ,יהודים בבית המשפט המוסלמי \ חברה,
כלכלה וארגון קהילתי בי-ם העות'מאנית,המאה
התשע-עשרה ,יד בן צבי 785 ,עמ'2003 ,
Cohen, Amnon, JEWS IN THE MUSLIM
RELIGIOUS COURT / 19th CENT.
DOCUMENTS FROM OTTOMAN
JERUSALEM
 48033כנרי ,ברוך ,טבנקין בארץ-ישראל ,יד טבנקין 881 ,עמ',
2003
Kanari, Baruch, TABENKIN IN ERETZISRAEL

 47501כץ ,י ;.יבלון ,י ;.לסלוי ,א ,.תרומתם של בוגרי
מכללות להכשרת מורים ליד ישיבות ההסדר לחינוך
הממלכתי-דתי ולקהילה ,מרכז ירושלמי לענייני ציבור,

 45עמ' ,2003 ,רכה
Katz, A.; Laslau, A.; Yablon,Y,
CONTRIBUTION OF GRADUATES OF
TEACHER TRAINING COLLEGES LINKED
TO HESDER YESHIVOT
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 ילד הולך הביתה \ סיפור, אסתר,לביא- לובוחינסקי48127
 הוצא ע"י, "הקמתה של "המועצה לילד החוסה

 רכה,2003 ,' עמ187 ,המועצה
Lubohinsky-Levy, Esther, CHILD GO HOME
/ ON THE ESTABLISHMENT OF THE
CHILD PROTECTION COUNCIL

, מנדאטורים \ מהדורה חדשה ומעודכנת, הדרה, לזר47064
 רכה,2003 ,' עמ224 , כתר,1940-1948 ,ארץ ישראל
Lazar, Hadara, IN AND OUT OF PALESTINE
/ REVISED EDITION
2003 ,' עמ178 ,עם- קב' ניר, אדם ונירו, שלום, לנדס47916
Landes, Shalom, MAN AND HIS FIELD

. אין לי ארץ אחרת \ אהוד מנור,( דובי )עורך, לנץ47730
2003 ,' עמ430 , קב"מ,שירים כביוגרפיה
Lynch, Dubi (Ed.), I HAVE NO OTHER
COUNRTY / EHUD MANOR / SONGS &
BIOGRAPHY

\  אטלס צופית,( )עורכים.ע,;זילברמו. ד, מקסימוב47574
, צופית בע"מ, פיקניקים ואירוח כפרי בישראל,טיולים
 רכה,2003 ,' עמ324
Maksimov ; Zilberman (Eds.), ATLAS
"ZOFIT" / TRIPS, PICNICS AND
LODGINGS IN ISRAEL
 מדריך צופית, מקסימוב; זילברמן; ורדי )עורכים47572
,2003 ,' עמ538 , צופית בע"מ,2003 לתיירות בישראל
רכה
Maksimov; Zilberman; Vardi(Eds.), "ZOFIT"
GUIDE TO TOURISM IN ISRAEL
2003 ,' עמ383 , יד בן צבי, ברכת החשמל, מרדכי, נאור47736
Naor, Mordecai, THE GIFT OF
ELECTRICITY (The story of the Israel
Electric Company)
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 48006נחתומי ,אוהד )עורך( ,רב-תרבותיות במבחן
הישראליות ,מאגנס ,אונ' עברית 206 ,עמ'2003 ,
Nachtomy, Ohad (Ed.),
MULTICULTURALISM IN ISRAELI
CONTEXT
 47569נקדימון ,שלמה ,בנק \ יצירתו של בנימין זאב הרצל,
סיפור של אוצר התיישבות היהודים ,מלוא 325 ,עמ',
2003
Nakdimon, Shlomo, BANK / THE STORY OF
THE JEWISH COLONIAL TRUST (JCT),
][OTZAR HITYASHVUT HAYEHUDIM
 47563סאמט ,גדעון )עורך( ,מצב ,עכשיו \  40כותבים
ואמנים על מה שקורה ,כנרת 219 ,עמ' ,2003 ,רכה
Samet, Gideon (Ed.), ISRAEL: WHERE
THINGS STAND, NOW
 47279סדן ,עזרא ,כלכלת ישראל והביטחון הלאומי ,אונ'
חיפה 157 ,עמ' ,2002 ,רכה
Sadan, Ezra, ISRAEL'S ECONOMY AND
NATIONAL SECURITY

 48188עאמירי ,סועאד ,קפוצ'ינו בראמאללה )רשימות מן
ההסגר( ,בבל 112 ,עמ' ,2003 ,רכה
Amiri, Suad, CAPPUCHINO IN RAMALLAH
- WAR DIARIES
 47618פווין ,אברהם ,תנועה הקיבוצית  2003מידע ומספרים,
יד טבנקין 83 ,עמ' ,2003 ,רכה
Fine, Avraham, KIBBUTZ MOVEMENT,
2003 / STATISTICS
 47906פעיל ,מאיר ,מפקד \ מנהיגות צבאית בדרכי נועם,
משהב"ט 199 ,עמ'2003 ,
Pa'il, Meir, HUMANE MILITARY
LEADERSHIP
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 47722פרילינג ,טוביה )עורך( ,תשובה לעמית פוסט-ציוני,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 587 ,עמ' ,2003 ,רכה
Friling, Tuvia, AN ANSWER TO A POSTZIONIST COLLEAGUE
 48001קמלמן ,יהושע ,התאבדות רוחנית ולאומית ,ספריה
הציונית 242 ,עמ'2003 ,
Kamelman, Yehoshua, SPIRITUAL AND
NATIONAL SUICIDE

 47946קפלן ,אורן ,חוקרים מדברים \ מחקרי שוק ויישומם
בשוק הישראלי ,גלובס 174 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Kaplan, Oren, RESEARCHERS SPEAK
MARKET RESEARCH AND
APPLICATIONS IN ISRAELI MARKET

 47965רובינשטיין; מאלי; אגא; ברק ,קמפ-דייוויד  \ 2000מה
באמת קרה שם ? ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד157 ,

עמ' ,2003 ,רכה
Rubinstein; M., Agha;B., CAMP DAVID 2000
? / WHAT REALLY HAPPENED

 47357רז ,גיא ,צלמי הארץ \ מראשית ימי הצילום ועדהיום,
קב"מ 296 ,עמ'2003 ,
Raz, Guy, LAND OF ISRAEL
PHOTOGRAPHERS / THEN TILL NOW

 47731רמון ,אמנון )עורך( ,עיר בסבך \ לקסיקון ירושלים בת
זמננו ,מכון ירושלים לחקר ישראל 450 ,עמ',2003 ,

רכה )חלק מהסדרה" :לקסיקון ירושלים"(
Ramon, Amnon (Ed.), JERUSALEM
THICKET / MODERN JERUSALEM
)LEXICON (from Lexicon Yerushalayim

 47954שבות ,אברהם )עורך( ,עליה אל ההר \ ההתיישבות
היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון ,ספריית בית-
אל 243 ,עמ'2002 ,
Shvut, Avraham, ASCENT TO THE
MOUNTAINS \ RENEWAL OF JEWISH
SETTLEMENT IN JUDEA AND SAMARIA
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 48075שורק ,יואב )עורך( ,איש ימינך \ חייו ודרכיו של הרב
שמואל בנימין הרלינג הי"ד  ,איש מימנך 450 ,עמ',
2003

Sorek, Yoav (Ed.), RIGHT HAND MAN /
LIFE OF R' SHMUEL BINYAMIN
HARLING
 47492שי ,שאול ,שהידים \ האסלאם ופיגועי ההתאבדות,
מפעלות המרכז הבינתחומי 256 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shay, Shaul, "SHAHIDIM", ISLAM AND
SUICIDE ATTACKS

 47850שלו-כליפא ,נירית ,נחלאות בלב עיר \ לסייר עם יד
בן-צבי בירושלים ,יד בן צבי 312 ,עמ'2003 ,
Shalev-Khalifa, Nirit, IN THE HEART OF
JERUSALEM / YAD BEN-ZVI'S WALKING
TOUR GUIDE TO THE NAHLAOT
QUARTERS
 47754שנהב ,יהודה )עורך( ,מרחב ,אדמה ,בית ,קב"מ294 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Shenhav, Yehuda (Ed.), SPACE, LAND,
HOME

 48131תובל ,שאול ,גדנ"ע ברובע היהודי בירושלים העתיקה
בתש"ח  ,ספריה הציונית 114 ,עמ'2003 ,
Tuval, Shaul, GADNA IN THE JEWISH
QUARTER 1948

 .VIלשון וספרות
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& HEBREW LANGUAGE
LITERATURE
 47955אבישור ,יצחק ,לשון המקרא וסגנונו לאור הלשונות
השמיות העתיקות וספרותן ,מרכז ארכיאולוגי350 ,
עמ'2003 ,

Avishur, Yitzhak, STUDIES ON THE
HEBREW BIBLICAL LANGUAGE AND
STYLE
 47344אבני ,יוסי ,דודה פרהומה לא היתה זונה ,ע"ע384 ,
עמ' ,2002 ,רכה
Avni, Yossi, AUNTIE FARHUMA WASN'T
A WHORE
 47587אבני ,שלמה ,בית בשעריים ,חלונות 207 ,עמ',2003 ,
רכה
Avni, Shlomo, HOUSE OF THE GATES

 47555אבניאון ,איתן ,מילון ספיר \  3כרכים .מילון עברי-
עברי אנציקלופדי בשיטת ההווה  .מהדורה מעודכנת,
ספיר מילוני2003 ,
Avneyon, Eitan, THE ENCYCLOPEDIA
SAPPHIRE DICTIONARY \ 2nd EDITION
 47997אבניאון ,איתן ,קורא בשם \ מילון עברי-עברי נושאי
וחזותי ,איתאב ,בית הוצאה לאור 552 ,עמ',2003 ,
רכה

Avneyon, Eitan, WORD FINDER \ THE
HEBREW THEMATIC AND VISUAL
DICTIONARY
 48275אברבוך ,מוטי ,אלוהים נכה מאה אחוז ,ע"ע 305 ,עמ',
 ,2003רכה
Awerbuch, Motti, GOD IS ONE HUNDRED
PER CENT DISABLED
 47062אדמון ,הניה ,כעונות החולפות \ שירים ,כרמל62 ,
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עמ' ,2003 ,רכה
Admon, Henya, AS THE PASSING
SEASONS / POEMS
 47347אהרנסון ,מרים ,מעצר לב \ הוצאה שניה ,דוקסטורי,
 291עמ' ,2003 ,רכה
Aharonson, M., CAPTIVE HEART / 2ND
PRINTING

 48047אולמרט ,דנה )עורך( ,מעבר לסף \ סיפורת ישראלית
עכשווית ,קב"מ 201 ,עמ' ,2003 ,רכה
Olmert, Dana (Ed.), RECENT ISRAELI
FICTION
 47882אופיר ,משה ,ללכת יומם ולילה ,ע"ע 237 ,עמ',2003 ,
רכה
Ophir, Moshe, GOING BY DAY AND NIGHT
 47359אורן ,רם ,נסיכה אפריקנית ,קשת 378 ,עמ' ,2003 ,רכה
Oren, Ram, AFRICAN PRINCESS

 47470אורנן ,עוזי ,מילה האחרונה \ מנגנון התצורה של
המילה העברית ,אונ' חיפה 226 ,עמ'2003 ,
Ornan, Uzzi, THE FINAL WORD /
MECHANISM FOR HEBREW WORD
GENERATION
 47348אזוב ,יוסי ,אנשים של חול ,אופוס 278 ,עמ',2003 ,
רכה
Azov, Yossi, PEOPLE OF SAND

 47224אחימאיר ,אב"א ,עין הקורא \ סופרים וספרים,
עיתונאים ועיתונים כתבים נבחרים  -כרך ו' ,ועד
להוצ' כתבי אחימאיר 344 ,עמ'2003 ,
Ahimeir, Aba, READER'S EYE / AUTHORS
& BOOKS, JOURNALISTS AND
NEWSPAPERS
 47998איזק ,אודי ,שיחות עם נקבת גמל שלמה ,גוונים158 ,
עמ' ,2003 ,רכה
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Isak, Udi, CONVERSATIONS W/THE
FEMALE PRAYING MANTIS
 47052איזקסון ,מירון ח ,.בטול הלטוף הנשי \ שירים ,קב"מ,
 94עמ' ,2003 ,רכה
Izakson, Miron C., BANNING HER CARESS
/ POEMS
 47422איינשטיין ,סיון ,איי דונט דו קופי ,גוונים 202 ,עמ',
 ,2003רכה
Einstein, Sivan, 'ANI LO 'OSAH KAFEH
 47051אילון ,לאה ,מכרזת עליו מבחוץ \ שירים ,קב"מ61 ,
עמ' ,2002 ,רכה
Ayalon, Leah, MAKES HIM KNOWN ON
THE OUTSIDE
 47222אלמוג ,עידן ,דלתות ,יד"א-ספרי חמד 152 ,עמ',2003 ,
רכה
Almog, Idan, DOORS
 47585אלמוזנינו ,אורי ,עוגיות מזל ,חלונות 83 ,עמ',2003 ,
רכה
Almozonino, U., FORTUNE COOKIES
 47913אלסטר ,יצחק ,נאמן לשבועת היפוקרטס ,מהות110 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Alster, Isaac, LOYAL TO THE
HIPPOCRATIC OATH
 48051אמיר ,גל ,לילה אדום \ מותחן ערפדים ישראלי מקורי,
זמורה-ביתן 184 ,עמ' ,2003 ,רכה
Amir, Gal, RED NIGHT / AN ORIGINAL
ISRAELI VAMPIRE NOVEL
 47351אנג'ל ,שרה ,שנת החתול ,אריה ניר הוצאה לאור
מע"מ 366 ,עמ' ,2003 ,רכה
Angel, Sarah, YEAR OF THE CAT
 47966אנונימוס ,ציידת הטרוריסטים \ סיפורה המדהים של

ישראלית שחדרה במסווה ללב ההתארגנות
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המוסלמית הקיצוני ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 368עמ' ,2003 ,רכה )תרגום מאנגלית(
Anonymous, TERRORIST HUNTER
)(Translated from English
 47425אפלפלד ,אהרן ,פתאום אהבה ,כתר 176 ,עמ',2003 ,
רכה
Appelfeld, Aharon, LOVE, ALL OF A
SUDDEN

 47629אפשטיין ,שלו מ .ד ,.שמועות על חייו של אהרון פופר
\ ואיש הצפרדע הוויקינגי קטוע-הרגל ,חלונות,2003 ,
רכה

Epstein, Shalev M.D., RUMORS ABOUT
THE LIFE OF AHRON POPPER / AND ON
THE LEGGED VIKING FROG-MAN
 47958ארד ,עומר ,בית חלומותי ,טרקלין 159 ,עמ',2003 ,
רכה
Arad, Omer, HOUSE OF MY DREAMS
 47950ארד ,רועי צ'יקי ,אירובי ,שדוריאן 139 ,עמ' ,2003 ,רכה
'Arad, Roy, AEROBICS
 47761ארליך ,דוד ,כחול  ,18ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 157עמ' ,2003 ,רכה
Ehrlich, David, BLUE 18
 47893אשר ,אסי מגריזו ,אם היינו ,...אסטרולוג 289 ,עמ',
 ,2003רכה
Asher, Asi Magrizo, IF WE WERE...
 47588באב"ד ,אביגיל ,אחותי רוחמה ,טרקלין 287 ,עמ',
 ,2003רכה
 47964בארי ,אפרת ,חום אנושי ,חלונות 64 ,עמ' ,2003 ,רכה
Beeri, Efrat, HUMANE WARMTH

 47428בויטל ,מרים ,מולדתי לאן \ שני סיפורים וקובץ
שירים ,מחבר 160 ,עמ' ,2003 ,רכה
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Boytal, Miriam, MY COUNTRY - TO
?WHERE
 47066בונדי ,רות ,נחמות קטנות ,גוונים 127 ,עמ' ,2003 ,רכה
Bondy, Ruth, SMALL CONSULATIONS

 48281בלס ,שמעון ,תל-אביב מזרח \ טרילוגיה כולל את
הסיפורים :המעברה ,תל-אביב מזרח ,ילדי חוץ ,קב"מ,
 525עמ' ,2003 ,רכה
Ballas, Shimon, TEL AVIV EAST \ TRILOGY
 47557בן-אריה ,יגאל ,ארץ שהבטיחה \ שירים ,כרמל63 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Ben-Arieh, Yigal, THE LAND THAT
PROMISED
 47060בן-עמי ,שוקי ,נוצה שסועה \ איש הרפואה האינדיאני,
קב"מ 283 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ben-Ami, Shuki, SPLIT FEATHER / THE
INDIAN MEDICINE MAN
 47415בן-פורת ,אהוד ,כשהירח הוא כמו יהודי נודד ,גוונים,
 90עמ' ,2003 ,רכה
Ben-Porat, Ehud, WHEN THE MOON IS
LIKE A WANDERING JEW
 47063בר ,אבישג ,פרפר עשירי ,סימניה 253 ,עמ' ,2003 ,רכה
Bar, Avisag, THE TENTH BUTTERFLY
 48049בר ,אריה ,בירושלים אין רחוב ראשי \ שירים ,תמוז,
 77עמ' ,2003 ,רכה
Bar, Aryeh, IN JERUSALEM THERE IS NO
MAIN STREET / POEMS
 47345בר ,דני ,שהיד ,ירדן 205 ,עמ' ,2003 ,רכה
"Bar, Danny, "SHAHID
 47466ברבש ,בני ,הילוך חוזר \ רומאן ,קב"מ 214 ,עמ',2003 ,
רכה
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Barabash, Benni, RERUN

 48046ברון ,צ'יקו ,סיפורו של נהג מונית \ לאחר נהיגה של
 4,000.000ק"מ  ,ביתן הוצאה לאור 133 ,עמ',2003 ,

רכה
Baron, Chico, A STORY OF A TAXI
DRIVER / AFTER DRIVING 4,000.000 K.M.

 47379ברלוביץ ,יפה ,שאני אדמה ואדם \ סיפורי נשים עד
קום המדינה ,קב"מ 360 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Berlovitz, Yaffah (Ed.), TENDER RIB
STORIES BY WOMEN-WRITERS IN PRESTATE ISRAEL
 47566ברתנא ,אורציון ,אדום וסיפורים אחרים ,קב"מ125 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Bartena, Ortsion, RED AND OTHER
STORIES
 47350גאון ,בני ,ספר השני \ חשבון נפש ניהולי ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 272 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Gaon, Benjamin D., CHAPTER TWO
EXECUTIVE SUMMARY
 47723גודאל ,מרים ,רק תפילתי לבדה ,כרמל 80 ,עמ',2003 ,
רכה
\ Goodall, Miriam, MY PRAYER ALONE
POEMS

 47056גולדברג ,לאה ,מקדם ומאחר \ מבחר שירים 1931-
 1970מהדורה שניה ומורחבת ,ספרית פועלים302 ,
עמ'2003 ,
Goldberg, Leah, EARLY AND LATE /
SELECTED POEMS 1931-1970

 47799גורן ,יצחק גורמזאנו ,בדרך לאצטדיון \ רומן על אלבר
גורמזאנו ועל בנו ,בימת קדם לספרות 285 ,עמ',2003 ,
רכה )כרך ג' בטרילוגיה האלכסנדרונית(
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Goren, Yitzhak Gormezano, THE PATH TO
THE STADIUM
 47625גלאם ,ליז ,יש לי משהוא לספר לך ,תמוז 64 ,עמ',
2003
Galam, Liz, I HAVE SOMETHING TO TELL
YOU

 47899גלעד ,משה )עורך( ,אלה החיים שהייתי רוצה לחיות \
 20סיפורי מסע ישראליים ,ע"ע 272 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gilad, Moshe (Ed.), THE LIFE I WOULD
LOVE TO LIVE / TWENTY ISRAELI
TRAVEL STORIES
 47305גלרי ,דניאל ,אירית \ רומן ,סיון 284 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gelleri, Daniel, IRIT

 48054גפן ,אדיבה ,אהבה בסיבוב שני \ נשים ,גברים וילדים
מספרים על פרק ב' בחייהם ,זמורה-ביתן 288 ,עמ',

 ,2003רכה
Geffen, Adiva, SECOND TIME AROUND

 47163גריכטר ,רבקה ,ישראל לבטח ישכון \ שירים ,תמוז,
 166עמ'2002 ,
Grichter, Rebeca, ISRAEL WILL LIE IN
SAFETY / POEMS
 47306גריצהנדלר ,דידי ,משחק ההישרדות ,טרקלין 124 ,עמ',
 ,2003רכה
Gritzhandler, Didi, SURVIVAL GAME
 47346דידו ,לזכר הזמן \ שירים ,כרמל 63 ,עמ' ,2003 ,רכה
Didovsky, Shlomo (Dido), IN THE
MEMORIAM OF TIME \ POEMS
 48122דיין ,גיא ,הורים צעירים נרדמים על הספה ,חלונות,
 79עמ' ,2003 ,רכה
Dayan, Guy, YOUNG PARENTS FALL

31

ASLEEP ON THE COUCH
 47995דיין ,הגר ,מיני-בייב ,חלונות 128 ,עמ' ,2003 ,רכה
Dayan, Hagar, Mini-Babe
 47058דיצני ,רמי ,ארץ זבה \ שירים  ,1982-2000ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 83 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ditzanny, Ramy, LAND OOZING / POEMS
1982-2000

 47854דישון ,י ;.חזן ,א) .עורכים( ,פרקי שירה ג \ מגנזי
השירה והפיוט של קהילות ישראל ,אונ' בר-אילן179 ,
עמ'2003 ,
Dayshon, Y.; Hazan, A. (Eds.), PIRKE
SHIRAH, VOL. 3
 47053דניאל ,פזית ,שפת אם ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 204עמ' ,2003 ,רכה
Daniel, Pazit, MOTHER TONGUE

 47384הולצמן ,אבנר ,ספר והחיים \ מסות על מיכה יוסף
ברדיצ'בסקי ,כרמל 344 ,עמ' ,2003 ,רכה
Holtzman, Avner, LITERATURE AND LIFE
 47171הופמן ,יואל ,אפרים ,כתר ,2003 ,רכה
Hoffmann, Yoel, EPHRAIM
 47191הלוי ,רצון ,מעולם לעולם ,מכון אבא שלם שבזי334 ,
עמ'2003 ,
Halevi, Razon, FROM THIS WORLD TO
)THE NEXT (earthquake in yemen
 47054הראבן ,גיל ,חיי מלאך ,קשת 284 ,עמ' ,2003 ,רכה
Hareven, Gail, LIFE OF AN ANGEL
 47442ורדי ,יואב ,בעין סערה \ שירים ,עקד 46 ,עמ',2003 ,
רכה
Vardi, Yoav, IN THE EYE OF A STORM /
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POEMS

 48117זילכה ,ניר ,עורבים צרחו לי בתוך הראש \ סיפורים
מונורכידיים לעם אינווליד ,חלונות 80 ,עמ',2003 ,
רכה

Zilka, Nir, CROWS WERE SCREAMING
INSIDE MY HEAD / MONORCHID
STORIES FOR THE INVALID PEOPLE
 47724חזן ,עוזיאל ,זה לא אותו הבית ,ביתן הוצאה לאור,
 271עמ' ,2003 ,רכה
Hazan, Uziel, IT'S NOT THE SAME HOME
 47876חזק ,יחיאל ,להשיב אש לאש \ שירים ,קב"מ 77 ,עמ',
 ,2003רכה
Hazak, Yehiel, FLAMES OF FURY / POEMS

 47078חייט ,ש ;.ישראלי ,ש ,.עברית מן ההתחלה החדש \
 - CDב ,אקדמון2003 ,
Khayat, S.; Yisraeli, S., HEBREW FROM
THE BEGINNING ('IVRIT MIN HAHATAHLAH) - CD COMPANION

 47077חייט ,ש ;.ישראלי ,ש ;.קובלינר ,עברית מן ההתחלה
החדש \ חלק א ,אקדמון 523 ,עמ' ,2000 ,רכה
Khayat, S.; Yisraeli, S., HEBREW FROM
THE BEGINNING ('IVRIT MIN HAHATAHLAH) / PT. 1
 47898חיים ,אסתי ג ,.מחר יקרה לנו משהו טוב ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 317 ,עמ' ,2003 ,רכה
Hayim, Esti G., SOMETHING GOOD WILL
HAPPEN TOMORROW

 48116חנוך ,מרים ,להורים שלום \ מסע הרפתקאות עירוני
בעקבות אמא אחת ושתי ילדות ,כתר 195 ,עמ',2003 ,
רכה
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Hanoch, Miri, ARRIVING SAFELY / THE
PARENTING ADVENTURES OF A
MOTHER AND TWO DAUGHTERS

 פני סופרים במראה \ המספר כסופר, נעמי, חנס48128
ספרות וסופרים מודעים לעצמם ברומן בסיפורת
 רכה,2003 ,' עמ272 , קב"מ,העברית
Chanas, Naomi, FACES REFLECTED IN
THE MIRROR / THE NARRATOR AS A
WRITER IN THE SELF-CONSCIOUS
LITERATURE
,' עמ223 , חלונות, לטייל עם עיוורת, ישראל, חרוש47303
 רכה,2003
Haroosh, Israel, A VOYAGE WITH A BLIND
WOMAN

 כתוב בעיתון \ שיעורים בהכנה,. ר,; אייזנר. מ, טורנר48301
 רכה,2002 ,' עמ232 , מודן,לקריאה בעיתון
Tourno, M.; Eisner, R., WRITTEN IN THE
PAPER / LEARNING TO READ THE
NEWSPAPER

 עוד מאוצרנו הישן \ פנינים,. ב, יאושזון47385
 מספרים רבים,מלוקטות מאוצרנו הישן...יקרות
2003 ,' עמ505 ,זק. ש,ושונים
Yeushson, B., MORE OF OUR OLD
TREASURES / PEARLS… FROM STORIES,
BOOKS AND…

 נקישות ורמזי אור \ מדינת ישראל נגד נח, רון, יגיל48050
 רכה,2003 ,' עמ139 , ביתן הוצאה לאור, רומן,שטרן
Yagil, Ran, KNOCKING & GLIMPSE OF
LIGHT / THE STATE OF ISRAEL AGAINST
NOAH STERN / A NOVEL
,2003 ,' עמ179 , כרמל, עמק התפוחים, איילה, יוקד47732
רכה
Yoked, Ayala, APPLES' ORCHARD
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 47990יזרעאל ,בני ,שקט ,כלבה ,חלונות 127 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yizrael, Benny, QUIET, BITCH

 47798ימפולר ,רחל ,קומי אורי כי בא אורך \ על אמי אביבה
אורי ,קב"מ 222 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yampoler, Rachel, RISE SHINE FOR THY
LIGHT IS COMING
 47961ירדן ,רות ,MON AMOUR ,חלונות 126 ,עמ',2003 ,
רכה
)Yarden, Ruth, MON AMOUR (NOVEL
)(NOVEL IN HEBREW
 47467כהן ,אלדד ,לפחות היית מת בצורה מסודרת ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 189 ,עמ' ,2003 ,רכה
Cohen, Eldad, YOU COULD HAVE AT
LEAST DIED IN AN ORDERLY FASHION
 47378כהן ,מיקי ,לב הקרוע של רוחמה ,ברקאי ספרים225 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Cohen, Miki, RUHAMAH'S BROKEN
HEART
 47733כהן ,מנחם ,סיפורי צפת ,משהב"ט 372 ,עמ'2003 ,
Cohen, Menachem, STORIES FROM SAFED

 47231כהן-סראנו ,מתילדה )עורכת( ,אל קורטיז'ו
אנקאנטאדו החצר הקסומה \ אגדות וסיפורים מן
המסורת היהודית-ספרדית ,נור הפקות 366 ,עמ'2002 ,
Kohen-Sarano, Matilda, EL KURTIJO
ENKANTADO (Traditional Judeo - Spanish
)Fables

 47465כפרי ,יהודית ,זושה \ מעמק יזרעאל ל"תזמורת
האדומה"  ,כתר 468 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kafri, Yehudit, ZOSHA
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 48279לאור ,יותם ,משהו קסם לו שם \ כתבים 103 ,עמ',
 ,2003רכה
Laor, Yotam, SOMETHING ENCHANTED
HIM THERE \ POEMS
 48280לאור ,יותם ,מטיל על הקצה \ שירים 69 ,עמ',2003 ,
רכה
\ Laor, Yotam, WALKING ON THE EDGE
POEMS
 47947לאניאדו ,שלמה ,אדום ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 224עמ' ,2003 ,רכה
Laniado, Shlomo, RED
 48278להב ,שאול ,לתפוס ניצוץ \ סיפורים ,חלונות111 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Lahav, Shaul, GRAB THE SPARK
 48276לוז ,צבי ,עיקר הלירי בשירה העברית המודרנית,
קב"מ 167 ,עמ' ,2003 ,רכה
Luz, Zvi, LYRIC OF MODERN HEBREW
POETRY
 47879לוין ,רות ,פטפוטי סתיו ,מחבר 347 ,עמ' ,2003 ,רכה
)בספר שתי נובלות" :פטפוטי סתיו"" ,קסמי יוני"(
Levin, Ruth, CHATTER OF SPRING
 47586לזר ,דן ,עכשיו במקום אחר ,גוונים 95 ,עמ',2003 ,
רכה
Lazar, Dan, NOW IN A DIFFERENT PLACE
 48129לידר ,עברי ,ספר שירים עברי לידר ,זמורה-ביתן94 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Lider, Ivri, POETRY OF IVRI LIDER
 47242מארק-רייך ,י ;.גושן ,ר ,.זה ייגמר בגירושין ,קילר157 ,
עמ' ,1997 ,רכה
Mark-Reich, Y.; Goshen, R., IT WILL END IN
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DIVORCE
 47124מבורך ,נסים ,צנעת הפרט \  30סיפורים ,ירון גולן148 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Mevorakh, Nissim, PERSONAL PRIVACY /
30 STORIES
 47901מונדלק ,רבקל'ה ,ילדתי ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 127 ,עמ' ,2003 ,רכה
Mundlak, Rivkale, MY LITTLE ONE
 48121מיכאל ,מלכה ,קטיה ,חלונות 144 ,עמ' ,2003 ,רכה
Michael, Malka, KATYA
 47956משעול ,אגי ,מבחר וחדשים ,קב"מ 456 ,עמ'2003 ,
Mishol, Agi, SELECTION AND NEW
POEMS
 47634נאורי ,נאור ,חדירה לפרטיות VIC ,הוצאה לאור159 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Naori, Naor, DIGGING FOR PRIVACY
 47796נגר ,ענת ,טעות גורלית ,אורלי לוי 231 ,עמ',2003 ,
רכה
Nagar, Anat, FATAL MISTAKE
 47849ניצן ,גבי ,דיוטי פרי ,קשת 283 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nitzan, Gabi, DUTY FREE
 47744ניצן ,שלמה ,שעה גנובה ) (2003מהדורה שנייה ,ביתן
הוצאה לאור 159 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nitzan, Shlomo, STOLEN TIME \ A NOVEL
 47881ניצן ,שלמה ,פלירט עם המוות \ )הבל( ,ביתן הוצאה
לאור 74 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nitzan, Shlomo, FLIRT WITH DEATH
 47960נצר ,אלי ,מותר לשקר ,יד ושם 93 ,עמ'2003 ,
Netzer, Eli, IT'S ALL RIGHT TO LIE
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 47132נרדימון ,דב ,מים עכורים ,טורקיז 288 ,עמ' ,2002 ,רכה
Nardimon, Dov, FOUL WATERS

 47840סיון ,ד ;.הלוי-קירטצ'וק )עורכי ,אשל באר שבע \ כרך
שמיני קול ליעקב  -אסופת מאמרים לכבוד פרופ'
יעקב בן-טולילה ,אונ' בן גוריון 383 ,עמ'2003 ,
Sivan, D.; Halevy-Kirtchuk (Ed, ESHEL
BEER SHEVA VOL.8 \ YAAKOV
BENTOLILA JUBILEE VOLUME
 47355סרי ,דן-בניה ,דגים מתים ביפו ,כתר 391 ,עמ',2003 ,
רכה
Seri, Dan-Benaya, DEAD FISH IN JAFFA

 48124עמיר ,ישראל ,כותנאי \ הירושה שנגזלה תמורת
תרופה ,טרקלין 287 ,עמ' ,2003 ,רכה
Amir, Yisrael, COTTON PLANTER /
& INHERITANCE THAT WAS STOLEN
RETURNED FOR A CURE
 47589עצמון ,עמנואל ,עגורן ,עצמון הוצאה לאור 398 ,עמ',
 ,2003רכה
Atzmon, Emanuel, THE CRIME
 47352עצמון ,צבי ,גוף הנפש \ נפלאות מוח האדם ,מפה212 ,
עמ' ,2003 ,רכה )ספר בסדרה "מדע" .ספרים נוספים
בסדרה :הצד האפל של היקום ,למה(
Atzmon, Zvi, THE MYSTERIES OF THE
HUMAN BRAIN
 47962פורת ,אלישע ,איקונין ,סדוק \ סיפורים ,גוונים110 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Porat, Elisha, A CRACKED ICON / STORIES

 47380פיין ,לירון ,אל מלא רחמים ,ברקאי ספרים 220 ,עמ',
 ,2003רכה
Fine, Liron, 'AL MALEH RAHAMIM
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 48120פלג ,ירון ,דרך גבר \ סיפורת הומו ארוטית בספרות
העברית החדשה  ,1880-2000שופרא לספרות יפה325 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Peleg, Yaron, THROUGH MEN /
REPRESENTATIONS OF HOMO
EROTISICM IN MODERN HEBREW
LITERATURE 1880-2000
 47302פלטין ,אלעד ,טירופו של מסע \ או מסעו של טירוף?,
חלונות 223 ,עמ' ,2003 ,רכה
Paltin, Elad, CONFUSED JOURNEY OR
?JOURNEY OF CONFUSION
 47626פנחס-כהן ,חוה ,משיח \ שירים ,קב"מ 60 ,עמ',2003 ,
רכה
Pinhas-Cohen, Hava, MESSIAH / POEMS
 47298פרדקין ,יובל ,לאחוז בעשן ,חלונות 284 ,עמ',2003 ,
רכה
Predkin, Gad, TO CATCH SMOKE
 47304פרימרמן ,משה ,תהום ומרום \ שירים ובלדות,
חלונות 79 ,עמ'2003 ,
Primerman, Moshe, DEPTHS AND HEIGHTS
 47487פרנק ,גד ,כלניות \ סיפורים ,רקיע הוצאה לאוא136 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Frank, Gad, POPPIES / STORIES
 47190צויבל ,שרה ,שבולת מים ,מחבר 276 ,עמ'2003 ,
Tzoebel, Sarah, OAT WATER (novel, jews in
)Iran
 47951ציטר ,קרן ,שקיעה של אתמול ,שדוריאן 112 ,עמ',
 ,2003רכה
Cytter, Keren, YESTERDAY'S SUNSET
 47125צימרמן ,דנה ,המראות ונחיתות ,מודן 230 ,עמ',2003 ,
רכה
Zimmerman, Dana, ARRIVALS AND
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DEPARTURES

 47994קורינה ,נופי הנפש \ סופרות מן העולם מספרות את
ילדותן ,חודנה 303 ,עמ' ,2003 ,רכה
Karina, HORIZON'S OF SPIRIT / WOMEN
AUTHORS TALK ABOUT THEIR
CHILDHOOD

 47968קורן ,עירית ,ארון בתוך ארון \ סיפורים של
הומוסקסואלים ולסביות דתיים ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 189 ,עמ' ,2003 ,רכה
Koren, Irit, ALTERING THE CLOSET
 47225קישון ,אפרים ,ספר המסעות ,יד"א-ספרי חמד325 ,
עמ' ,2003 ,רכה )מהדורה חדשה(
Kishon, Ephraim, THE SEASICK BOOK

 47486קלינגר ,נח ,כדורסל זה לא רק משחק \ סיפורים
חוויות ומפגשים מהסוג האישי ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 264 ,עמ' ,2003 ,רכה
Klieger, Noah, BASKETBALL IS NOT
ONLY A GAME
 47725קלפר ,ראדו ,יהודים בעל-כורחם ,שופרא לספרות יפה,
 127עמ' ,2003 ,רכה
Klapper, Radu, UNWILLING JEWS
 47735קלפר ,ראדו ,שירים אסורים ,שופרא לספרות יפה132 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Klapper, Radu, FORBIDDEN POEMS
 47967קניוק ,יורם ,חיים על נייר זכוכית ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 364 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kaniuk, Yoram, I DID IT MY WAY
 47382קניספל ,עפר ,כל שבת שניה \ מיומנו של גרוש ,ע"ע,
 125עמ' ,2003 ,רכה
Knispel, Ofer, EVERY OTHER WEEKEND
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, בין זריחות לשקיעות,יהודה- אליעזרה בן, קסוטו48048
 רכה,2003 ,' עמ127 ,חלונות
Kassutto, Eliezra Ben-Yehuda, BETWEEN
SUNRISE AND SUNSET
72 , כתר, לא באנו להנות, רותו, אתגר; מודן, קרת47208
 רכה,'עמ
Keret, Etgar; Modan, Rutu, NOBODY SAID
IT WAS GOING TO BE FUN
, אנשים \ מיומנו של רופא גריאטר, מריאן, רבינוביץ47624
 רכה,2003 ,' עמ175 ,קב"מ
Rabinowitz, Marian, PEOPLE / FROM THE
DIARY OF GERIATRIC PHYSICIAN

 כזהר הרקיע \ חייה וכתביה של זהרה, עופר, רגב48277
2003 ,' עמ462 , פורת,לביטוב
Regev, Ofer, GLOW OF SKY \ THE
BIOGRAPHY AND SCRIPTS OF ZAHARA
LEVIATOV
143 , טרקלין, אהבה בסיכון גבוה, רוני,גזית- רוזנטל47583
 רכה,2003 ,'עמ
Rosenthal-Gazit, Roni, DANGEROUS LOVE
,' עמ125 , אגודל,' אלופות הברידג, אבנר, רוטנברג47797
 רכה,2003
Rothenberg, Avner, THE LADIES PLAY
BRIDGE
 רכה,2003 ,' עמ141 , קב"מ, אבדות קלות, משה, רון47952
Ron, Moshe, LIGHT LOSSES

,' עמ251 , מודן, מסע לשם, גלילה,עמית-פדר- רון48118
 רכה,2003
Ron-Feder-Amit, Galila, JOURNEY BACK
THERE
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 47439רופא ,צביאל ,מישהו מטפל בך \ סיפור על טיפול
נפשי ,עוף החול 160 ,עמ' ,2003 ,רכה
Rofe, Zviel, SOMEONE IS SERVING YOU /
A STORY ON SPIRITUAL TREATMENT
 47957רחל ,רחל \ השירים ,ספיח ,מנגד ,נבו ,קב"מ 124 ,עמ',
 ,2003רכה
Rahel, RAHEL / THE POEMS
 47877רחלי ,יאיר ,אפילו השמש שוקעת ,כרמל 301 ,עמ',
 ,2003רכה
Rachely, Yair, EVEN THE SUN SETS
 47354ש"י ,ישראלי יעל ,לילות פרומים ,כתר 270 ,עמ',2003 ,
רכה
Israeli, Yael S.Y., UNRAVELED NIGHTS

 47562שביט ,עוזי ,שירה מול טוטליטריות \ אלתרמן ו"שירי
מכות מצרים"  ,אונ' חיפה 211 ,עמ'2003 ,
Shavit, Uzi, POETRY AND
TOTALITARIANISM / ALTERMAN'S
""SONGS OF THE TEN PLAGUES

 48088שגיא ,א ;.שוורץ ,ד) .עורכים( ,מאה שנות ציונות
דתית \  3כרכים ,אונ' בר-אילן2003 ,
Sagi, A.; Schwartz, D. (Eds.), A HUNDRED
YEARS OF RELIGIOUS ZIONISM \ 3
VOLS.
 47223שהם ,ליעד ,אקסטרה סמול ,כנרת 188 ,עמ',2003 ,
רכה
Shoham, Liad, EXTRA SMALL
 47917שור ,חיים ,יוניה ,משהב"ט 250 ,עמ'2003 ,
Shur, Chaim, YUNIA
 47665שור ,רחל ,בלי כיסוי ,מחבר 269 ,עמ'2003 ,
Shor, Rachel, NOT COVERED (Novel,
)Orthodox
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 48242שורצולד ,אורה )רודריג( ,פרקים במורפולוגיה עברית
כרך א יחידות  ,3 - 1אונ' הפתוחה 184 ,עמ',2002 ,
רכה

Schwarzald, Ora, STUDIES IN HEBREW
MORPHOLOGY VOL.1 / UNITS 1 - 3

 48243שורצולד ,אורה )רודריג( ,פרקים במורפולוגיה עברית
כרך ב יחידות  ,6 - 4אונ' הפתוחה 223 ,עמ',2002 ,
רכה

Schwarzald, Ora, STUDIES IN HEBREW
MORPHOLOGY VOL.2 / UNITS 4 - 6

 48244שורצולד ,אורה )רודריג( ,פרקים במורפולוגיה עברית
כרך ג יחידות  ,10 - 7אונ' הפתוחה 352 ,עמ',2002 ,
רכה

Schwarzald, Ora, STUDIES IN HEBREW
MORPHOLOGY VOL.3 / UNITS 7 - 10

 48247שורצולד ,אורה )רודריג( ,פרקים במורפולוגיה עברית
כרך ד יחידות  ,12 - 11אונ' הפתוחה 177 ,עמ',2003 ,
רכה

Schwarzald, Ora, STUDIES IN HEBREW
MORPHOLOGY VOL.4 / UNITS 11 - 12
 48056שחם ,נורית ,חתימת ההורים ,משהב"ט 115 ,עמ',
 ,2003רכה
Shacham, Nurith, PARENTAL CONSENT

 48190שיין ,שרי ,משחק החיים \ מבוסס על סדרת
הטלוויזיה המצליחה 348 ,P.M.I ,עמ'2003 ,
Shein, Sheri, LIFE'S GAME (Based on the
)popular Israeli TV series

 48052שיינפלד ,אילן ,מדריך לתייר \ שירים ,שופרא לספרות
יפה 109 ,עמ' ,2003 ,רכה
Sheinfeld, Ilan, GUIDE FOR THE TOURIST /
POEMS
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,' עמ62 , חלונות, השתקפויות של חסרים, מרב, שלום47172
 רכה,2003
Shalom, Merav, VISIONS OF LOSSES

 תדריך לספר עברית,. ש, שמאלי מ ;שלוש ון דן ברוק47396
87 , אקדמון,'מן ההתחלה החדש \ חלק ב' לרמה ב

 רכה,2003 ,'עמ
Shmali, M.; Shlosh-Van Dan Bruk,
TEACHING GUIDE TO "IVRIT MIN HAHATHALAH HA-HADASH \ PART 2

,' עמ234 , כתר, אז מה את באמת רוצה, עדית, שמר47758
 רכה,2003
Shemer, Idith, SO WHAT IS IT THAT YOU
REALLY WANT
,' עמ147 , כתר, פה לשבת לבד על ההר, מוסא, שפט47759
 רכה,2003
Shafat, Mussa, SITTING HERE ALONE ON
THE MOUNTAIN
, ירון גולן, אותות \ שירים מכאן ולהלן, משה, שפריר47996
2003 ,' עמ103
Safrir, Moshe, SIGNS AND SIGNALS \
POEMS FROM HERE AND FROM NOW
, טרקלין, אהבה \ חברים,  חברים \ אהבה, זיו, שרון47143
 רכה,2003 ,' עמ63
Sharon, Ziv, FRIENDS / LOVE, LOVE /
FRIENDS
 ספרי/  ידיעות אחרונות, מותק,( אלי )חתולי, שרייבר47055
 רכה,2003 ,' עמ278 ,חמד
Schreiber, Eliahu, HONEY

ATTAL, ROBERT ,ZMORDA \ SUIVI DE
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47365

QUATRE JUIFS TUNISIENS, (In French) 12
רכה pp, 2003,
 47307אבן חזם האנדלוסי ,ענק היונה \ על אהבה ואוהבים,
מוסד ביאליק 273 ,עמ') 2003 ,תרגום מערבית ע"י
אלה אלמגור(
Ibn Hazm, THE RING OF THE DOVE (Trans.
)from Arabic

 47564אורבן ,איוון ,השקפת-עולם יהודית חדשה \
התפתחות ההכרה בבריאה ,ראובן מס 209 ,עמ',2003 ,
רכה )תרגום מגרמנית(
Orban, Ivan, THE UNFOLDING OF
RECOGNITION IN CREATION (Translated
)from German
 47050ארפנבק ,יני ,סיפור על ילדה זקנה ,כרמל 105 ,עמ',
 ,2003רכה )תרגום מגרמנית(
Erpenbeck, Jenny, GESCHICHTE VOM
)ALTEN KIND (Translated from German

 38441בנשימול ,מ ;.כהן-סראנו ,מ ,.מילון ספרדית-יהודית
)לאדינו(  -עברית ,עברית  -ספרדית-יהודית לא
להשתמש בספר זה ,אונ' בן גוריון 88e + 60h ,עמ',

 ,1999רכה
 Bensimol, M.; Cohen-Sarano, M., LADINOHEBREW / HEBREW - LADINO
DICTIONARY

 47510העליון ,משה ,בשדות מואב ופלשת \ מחזה ושירה
מקראיים ,מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו75 ,

עמ') 2003 ,תרגום מלאדינו(
'Ha-Elion, Moshe, EN TIERRAS DE MOAV I
PELESHET DRAMA I POEMA BIBLIKOS
)(Trans. from Ladino
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 47308יובנאליס ,סטירות ,מוסד ביאליק 378 ,עמ'2003 ,
)תרגום מגרמנית ע"י רחל בירנבאום(
Decimus Iunius Iuvenalis, SATURAE
)(Translated from German

 47135כנר ,צבי ,א פיש האט מיך נישט אינגעשלונגען \
דערציילונג ,י.ל .פרץ 280 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kanar, Zwi, A FISH DIDN'T SWALLOW ME
)(Yiddush - Mod.

 47953מייזעלס ,אברהם ,דער אוצר פון שידוכים און שלום
בית \  2כרכים ,מחבר2002 ,
Maizales, Avraham, DAR 'OTSAR FON
SHIKUKKIM 'ON SHELOM BAYIT / 2
& VOLS. (Yiddish, on matchmaking - Motreal
)B'klyn

 48169מנדל ,מנחם ,די קרייץ פאהרער קומען \ שפאנענדע
היסטארישע ערציילונג ,מחבר 350 ,עמ'2003 ,
Mendel, Menachem, DI KERAYTZ FAHRER
)KUMAN (Yiddush - Mod.

 48170מנדל ,מנחם ,חז"ל דערציילן \  2כרכים וואונדערליכע
ערציילונגען ארוסגענומען פון ש"ס און מדרשים ,מכון
אוצר היהדות 288+288 ,עמ'2003 ,
Mendel, Menachem, HAZA"L DARTSEYLIN
/ 2 VOLS.

 47083נחמן מברסלב ,ספר דער אוצר פון יראת שמים \
שלושה כרכים ,ויינסטוק1992 ,
Nahman Me-Breslav, SEFER DER 'OTSAR
FUN YIRAT SHAMAYIM / 3 VOLS.
(Yiddish, Hassidic Stories R' Nahman and
)other Breslev wit
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\  ספר דער אוצר פון חודש תשרי, אליעזר פנחס, סופר48079
,סיפורים ועובדות מבעלי הילולא של חודש תשרי

2003 ,' עמ392 ,מחבר
Sofer, Eliezer Pinchas, SEFER DER 'OTSAR
FUN HODESH TISHRE (Yiddish, Collection
on High Holidays)

 הנס הקטן \ אנליזה של פוביה בילד בן, זיגמונד, פרויד47416
,2003 ,' עמ176 , הוצאה לאור, ספרים,(1909) ,חמש

(רכה )תרגום מגרמנית
Freud, Sigmund, LITTLE HANS / ANALYSIS
OF PHOBIA IN A FIVE-YEAR OLD
(Translated from German)

 משפט האחר \ המשפטים של קפקא אל, אליאס, קנטי47891
( )תרגום מגרמנית2003 ,' עמ174 , ע"ע,פליצה
Canetti, Elias, DER ANDERE PROZEB /
KAFKAS BRIEFE AN FELICE (Translated
from German)
,' עמ90 , ע"ע, מכתבים על סזאן, ריינר מריה, רילקה47440
( )תרגום מגרמנית2003
Rilke, Rainer Maria, BRIEFE UBER
CEZANNE (Translated from German)

 תולדות יהודי טרנסליבניה, משה,וינברגר- כרמלי48005
2003 ,' עמ342 , ראובן מס,(1623-1944)
Carmilly-Weinberger, Moshe, JEWS IN
TRANSYLVANIA (1623-1944)

\  צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי וכללי, יחזקאל, לביא48000
 רכה,2003 ,' עמ288 , ראובן מס,מדריך למטייל
Lavi, Yechezkiel, CZECH REPUBLIC AND
SLOVOKIA THROUGH JEWISH AND
"GENERAL" EYES / TRAVEL GUIDE
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 47420לרנר ,קונסטנטין ,חיבור 'ניצורה של כרתלי' \ מחקר
היסטורי-בלשני ,מאגנס ,אונ' עברית 189 ,עמ'2003 ,

)תרגום מגרוזינית(
Lerner, Constantine, THE CHRONICLE "THE
CONVERSION OF K'ART'LI (Translated
)from Georgian

 48249מנצורה ,שלום ,עליית מרבד הקסמים \ תיאור העלייה
הגדולה של יהודי תימן ,מכון לחקר חכמי תימן344 ,

עמ'2003 ,
Mansurah, Shalom, MAGIC CARPET
ALIYAH / MASS IMMIGRATION OF
YEMENITE JEWRY (history including bio of
)author

 47628ספיר ,דניאלה )עורכת ראשית( ,אתיופיה ויהודי
אתיופיה \ אז ,היום ומחר )ע"פ כריכה חיצונית(,
אגודה למען עידוד העדה האתיופית 141 ,עמ',2002 ,
רכה
Saphir, Daniela (Ed.), ETHIOPIA AND
ETHIOPIAN JEWRY / PAST, PRESENT
)AND FUTURE (ve-Mahar
 47682צדוק ,גלעד ,ספר לבניכם ספרו \ אוסף סיפורי מוסר,
סיפורי צדיקים  ....מיהדות תימן ,מחבר 281 ,עמ',
2000

Tsadok, Gilad, FOR YOUR CHILDREN /
STORIES OF SAGES AND FABLES OF
)YEMENITE JEWRY (Folklore

 47681קריספיל ,נסים )עורך( ,מסמטאות המלאח \ סיפורים
ומשלים אגדות ומעשיות ,מחיי קהילת יהודי אזימור
שבמרוקו ,יריד הספרים 319 ,עמ'2002 ,
Krispil, Nissim (Ed.), FROM THE KING'S
ALLEYWAYS / FOLK TALES OF
MORROCAN JEWRY (Folklore, w/ Judeo
)Arabic
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 מקדם ומים ח' \ החתונה, יוסף ואחרים, שיטרית47651
' אונ, פרקי עיון ותיעוד.היהודית המסורתית במרוקו
2003 ,' עמ603 ,חיפה
Shetrit, Joseph and Others, MIQQEDEM
UMIYYAM 8 \ THE JEWISH MARRIAGE
TRADITIONS INTERPRETAIVE ....

 רגישות החדשה \ קולנוע ישראלי, אריאל, שוייצר48089
,' עמ243 , בבל,מודרני בשנות השישים והשבעים

( רכה )תרגום מצרפתית,2003
Schvitzer, Ariel, NEW SENSITIVITY /
MODERN ISRAELI CINEMA IN THE 60'S
& 70'S (Translated from French)

 קדמונים \ על מסכת פסחים והוא אוסף,---- 47780
2003 , מת"מ,מהדורות מוגהות
----, KADMONIM / ON TRACTATE
PESACHIM / UPDATED & ENLARGED
(talmud, comment with important corrections
ritba, publ. wasa)
, פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין \ כרך ח,---- 48084
2003 ,' עמ446 ,בית דין צדק ירושלים
----, DECISIONS ON CIVIL MONETARY
LAW & AS IDENTITY AS A JEW / VOL. 8
(law - decisions on civil monetary law and id)
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 ספר משפט שלמה על הלכות עדות, שלמה, אלבוים47687
2003 ,' עמ293 , מחבר,'כרך א
Alboim, Shlomo, SEFER MISHPAT
SHLOMO WITNESS HALAKAH, PART I
(Halacha, Witness, Nexes Between civil &
jewish law)

\  ספר מנחם גולדברג,( )עורכים. ס,; אדלר. א, ברק47237
536 , סדן,לקט מאמרים בדיני עבודה וביטחון סוציאלי
2001 ,'עמ
Barak, A.; Adler, S. (Eds.), SEFER
MENAHEM GOLDBERG / ARTICLES ON
WORK & SOCIAL WELFARE DECISIONS
,' עמ555 , נבו, פרשנות תכליתית במשפט, אהרן, ברק47750
2003
Barak, Aharon, PURPOSIVE
INTERPRETATION IN LAW

 הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני, עופר, גרוסקופף48093
, אונ' עברית, מכון סאקר,עשיית עושר ולא במשפט

2002 ,' עמ446
Grosskopf, Ofer, PROTECTION OF
COMPETITION RULES VIA THE LAW OF
UNJUST ENRICHMENT

 מכון, חובת המכרז של גופים מינהליים, עומר, דקל48262
 )אופקים חדשים2001 ,' עמ506 , אונ' עברית,סאקר
(1 'במשפט מס
Dekel, Omer, THE LEGAL REQUIREMENT
OF COMPETITIVE BIDDING FOR
ADMINISTRATIVE AGENCIES
144 , קב"מ, אשנב לפסיכולוגיה משפטית, משה, זכי47301
 רכה,2003 ,'עמ
Zaki, Moshe, AN INTRODUCTION OF
FORENSIC PSYCHOLOGY
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 47911חובב ,מ; סבה ,ל; אמיר ,מ )עורכ ,מגמות
בקרימינולוגיה \ תאוריה ,מדיניות ויישום .לכבוד ד"ר
מנחם הורוויץ בהגיעו לגבורת ,מכון סאקר ,אונ'

עברית 809 ,עמ'2003 ,
Hovav, M; Seba,L.; Amir (Eds.), TRENDS IN
CRIMINOLOGY \ THEORY, POLICY AND
PRACTICE

 47912כהן ,מרגית ,סמכויות כלליות של הרשות המבצעת,
מכון סאקר ,אונ' עברית 546 ,עמ'2002 ,
Cohen, Margit, GENERAL POWERS OF THE
EXECUTIVE BRANCH

 48227לויפר ,עודד ליפא ,ספר משפטי הממון \  2כרכים כרך
א'  -נזקי שכנים כרך ב'  -שותפין בקרקע ,בית מדרש

זכרון משה 492+362 ,עמ'2003 ,
Loifer, Oded, FINANCIAL LAW / 2 VOLS.
(Civil - Law -talmud; Neighbors, Damages,
)Land partnerships court

48263

לרנר ,פבלו ,התחייבות החד צדדית ,מכון סאקר ,אונ'
עברית 428 ,עמ') 2001 ,אופקים חדשים במשפט מס' (2
Lerner, Pablo, THE UNILATERAL PROMISE

 47894נרקיס ,פנחס ,תאומי הטרור \ הלחימה בטרור בארץ,
בארצות הברית ובעולם ,אסטרטגיות וטקטיקה783 ,

עמ' ,2003 ,רכה
Narkis, Pinhas, TERROR TWINS /
FIGHTING TERRORISM IN ISRAEL, THE
UNITED STATES AND THE WORLD
)(international and Israeli law aspects

 48261פרי ,רונן ,ריקושטים כלכליים \ נזקים כלכליים
טהורים ,הנובעים מפגיעה רשלנית בגופו או ברכושו
של צד ,..מכון סאקר ,אונ' עברית 812 ,עמ'2003 ,

)אופקים חדשים במשפט מס' (5
Perry, Ronen, ECONOMIC RICOCHETS
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 47751קדמי ,יעקב ,על סדר הדין בפלילים \  3כרכים מהדורה
מעודכנת ,תשס"ג  , 2003 -דיונון ,אונ' ת"א 1579 ,עמ',

 ,2003רכה
Kadmi, Y., ON CRIMINAL LAW / 3 VOLS.
UPDATED, 2003

 48264קרייני ,מיכאיל ,השפעת הליך ברירת הדין על סמכות
השיפוט הבינלאומית ,מכון סאקר ,אונ' עברית412 ,

עמ') 2002 ,אופקים חדשים במשפט מס' (6
Karayanni, Mucgael Mousa, INFLUENCE OF
THE CHOICE OF LAW PROCESS ON
INTERNATIONAL JURISDICTION

 47530שלגי ,מ ;.כהן ,צ ,.סדר הדין הפלילי \ מהדורה שניה,
דין 618 ,עמ') 2000 ,מהדורה ראשונה בשנת (1982
Shalgi, M.; Cohen, M., CRIMINAL
PROCEDURE / 2ND EDITION

 47734גור-גורביץ ,ברוך ,חיפוש זהות בין התבוללות להגירה
\ היחסים בין השלטון הצארי ,הסובייטי והרוסי לבין
היהודים ,מחבר 423 ,עמ'2003 ,
Gur-Gurevitz, Baruch, SEARCH FOR
IDENTITY, BETWEEN ASSIMILATION
AND IMMIGRATION

 48034יונה ,מרדכי ,אנציקלופדיה של יהודי כורדיסתאן \ 3
כרכים ,מחבר 1400 ,עמ'2003 ,
Yona, Mordechai, KURDISH JEWISH
ENCYCLOPEDIA \ 3 VOLS.

 48074סטבון ,דוד ,קונטרס עלי הדס \ אסיפת מנהגי הלכה
של ק"ק תונס  ,מחבר 222 ,עמ'2003 ,
Satbun, David, SUPPLEMENT "ALEI
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HADAS" / COLLECTION OF CUSTOMS (of
Tunisia Jewry, Halacha of Holiays &
Ceremonies)

 מזרח התיכון.XII
MIDDLE EAST
 סכנה \ מדינה פלשתינית ממערב לירדן הסוס,---- 47243
,' עמ78 , מחבר,הטרויאני לישראל ואלטרנטיבות

 רכה,2003
----, DANGER / PALESTINIAN STATE
WEST OF THE JORDAN & ISRAEL'S
TROJAN HORSE

 שימוש יעיל במקורות מים מוגבלים,( ברי )עורך, רובין47513
,' עמ130 ,אילן- אונ' בר,\ הפיכת ישראל למדינת מודל

 רכה,2003
Robin, Barry (Ed.), EFFICIENT USE OF
LIMITED WATER RESOURCES
 שחר של יום ישן \ המהפכה המדומה, אוריה, שביט48031
 רכה,2003 ,' עמ328 , כתר,במזרח התיכון
Shavit, Uriya, A DAWN OF AN OLD ERA

, אתיופיה \ נצרות,. ס,; קפלן. ה,; סלמון. ח, ארליך47438
 רכה,2003 ,' עמ383 , אונ' הפתוחה, יהדות,אסלאם
Erlich H.; Kaplan S.; Salamon, ETHIOPIA /
CHRISTIANITY, ISLAM, JUDAISM
 בעקבות המילניום סדרת מבואות, נורמן, כהן47737
, מוסד ביאליק,)מהדורה מורחבת מתורגמת מאנגלית
 רכה,2003 ,' עמ438
Cohen, Norman, THE PURSUIT OF THE
MILLENIUM (UPDATED EDITION)
(Translation from English)
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 48134אריאלי ,יהושע ,היסטוריה ומטה-היסטוריה ,מוסד
ביאליק 598 ,עמ'2003 ,
Arieli, Yehoshua, HISTORY AND
METAHISTORY

 47775בורוכוביץ ,דלית יסעור ,אלימות אינטימית \ עולמם
הרגשי של גברים מכים ,רסלינג 158 ,עמ' ,2003 ,רכה
Borochowitz, Dalit Yassour, INTIMATE
VIOLENCE \ THE EMOTIONAL WORLD
OF BATTERERS
 47560בידרמן ,שלמה ,מסעות פילוסופיים \ הודו מערב,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 343 ,עמ' ,2003 ,רכה
Biderman, Shlomo, PHILOSOPHICAL
JOURNEYS / INDIA AND THE WEST
 48254גרזון ,גל ,ליברליזם \ קשרים ,הקשרים ,ביקורות ,אונ'
הפתוחה 261 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gerson, Gal, LIBERALISM \ TEXTS,
CONTEXTS, CRITIQUES

 47949דק ,מיכאל ,קפה הוא גם השקפת עולם \ חמש מאות
שנות תרבות קפה ,כתר 219 ,עמ'2003 ,
Dak, Michael, MORE COFFEE? \ 500 YEARS
OF COFFEE DRINKING CULTURE
 48055הלוי ,יונתן ,רפואה שלמה \ בין רופא למטופליו,
משהב"ט 80 ,עמ' ,2003 ,רכה
Halevy, Jonathan, BEDSIDE MANNER

 47381יסעור ,א ;.עובד ,י ;.רוזוליו ,,צדק חברתי ושוויון
בעולם משתנה ,קב"מ 299 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yassur, A.; Oved, Y.; Rosolin, SOCIAL
JUSTICE AND EQUALITY IN A
CHANGING WORLD
 48187לבקוביץ ,אלון ,קוריאה \ היסטוריה ופוליטיקה ,אונ'
ת"א 139 ,עמ' ,2003 ,רכה
Levkowitz, Alon, KOREA \ HISTORY AND
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POLITICS

 47880לוריא ,יובל ,בעקבות משמעות החיים \ מסע
פילוסופי ,אונ' חיפה 364 ,עמ'2002 ,
Lurie, Yuval, TRACKING THE MEANING
OF LIFE / A PHILOSOPHICAL JOURNEY

 47740מדין ,צ ;.רענן ,ר) .עורכים( ,חברה וזהות בארגנטינה \
ההקשר האירופאי ,בית הספר להיסטוריה ,אונ' ת"א,

 324עמ'1997 ,
Medin, T.; Rein, R. (Eds.), SOCIETY AND
IDENTITY IN ARGENTINA \ THE
EUROPEAN CONTEXT

 47128סלע ,אמנון ,שלושה סדרי עולם חדשים 1919-1943
 ,1987-2001 1943-1987אקדמון 228 ,עמ' ,2003 ,רכה
Sela, Amnon, THREE NEW WORLD
ORDERS - 1919-1943, 1943-1987, 1987-2001
 47742ריין ,רענן ,פופוליזם וכריזמה \ ארגנטינה
הפרוניסטית ,1943-1955 ,מודן 242 ,עמ' ,1998 ,רכה
Rein, Raanan, POPULISM AND CHARISMA
\ PERONIST ARGENTINA, 1943-1955
 48189רינון ,יואב ,חדר המיתות של סאד ,רסלינג 176 ,עמ',
 ,2003רכה
Rinon, Yoav, SADE'S DEATH BED

 47059רעם ,גבריאל ,אמנות השיחה \ מלהג ופטפוט עד
הידברות ודיאלוג ,משכל 336 ,עמ'2003 ,
Raam, Gabriel, ART OF CONVERSATION

 47760שטיין ,יהויקים ,חלילן מווינה \ על פרויד ועל אחריות
אישית ,כתר 175 ,עמ'2003 ,
Stein, Yehoyakim, THE FLAUTIST FROM
VIENNA
 48256שלו ,ניר )עורך( ,אטלס מסע אחר למדינות העולם,
מסע אחר 406 ,עמ'2003 ,
Salev, Nir (Ed.), "MASA ACHER" ATLAS
OF THE WORLD

55

 48007שפלר; אכמון; וייל )עורכים( ,סוגיות אתיות
במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי ,מאגנס ,אונ'
עברית 751 ,עמ'2003 ,
Shefler; Achmon; Weil (Eds.), ETHICAL
ISSUES FOR PROFESSIONALS IN
COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY
 .XIIIספרי קודש
SIFREI KODESH - RABBINICS
 ,---- 47139מסכת מכות  -שבועות מן ת .בבלי )כ( שטיינזלץ,
מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים2003 ,

 ,---- 47144תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן \  23כרכים .הזמנה
מיוחדת ,מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים2003 ,
 ,---- 47180ספר דרך מיעקב \ על מסכת עבודה זרה .גמרא
פרש"י ותוס' 2003 ,
Wreschner, J., (talmud, mod.comm. with ....on
)idol worship
 ,---- 47198אגרות ר' חיים עוזר \  2כרכים הוצאה שניה
מתוקנת2001 ,

)(responsa, history r' chaim ozer
 ,---- 47249ספר שאלות ותשובות תורת חיים \  4כרכים.
מהדורה מחודשת להרב הגדול...חיים שבתי2003 ,
(responsa, halacha r' hayim shabtai (17th cent.
))scholar
 ,---- 47272ספר תהלים עם ילקוט אמרי קודש תהלה למלך,
 356עמ'2003 ,
(Psalms, HASSIDIC WITH
COMMENTARY FROM RIZHONER
)DYNASTY

 ,---- 47280ספר תפארת אבות \ שלשלת היחס של מאורי
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ישראל מדור דור רבותינו הק' לבית רוז'ין וטשרנוביל,
 161עמ'2003 ,
(Hassidic- Rozin, Chernobyle , Early Hassidic
)History of Rabbinic Dynasty

 ,---- 47293מדרשי ספר הישר \ זה ספר תולדות האדם
מבריאתו עד אחרי מות יהושע עם ציון האגדה השלם,
ברדיצ'ב תעשיות הו"ל בע"מ 351 ,עמ'2003 ,
)(Midrachi- Sefer Yashar aprox 12th cent
 ,---- 47294ספר מעשיות \ והוא חבור יפה מהישועה,
ברדיצ'ב תעשיות הו"ל בע"מ 140 ,עמ'2003 ,
)(Sefer Masayiot by Nissim Gaon

 ,---- 47335ספר עילוי נשמות נוסח תימן ...בניקוד תימני
נוסח בלדי-שאמי ,נוסח תימן שגיב מחפוד 621 ,עמ',
2003
(Mourners, Yemenite Incl. Halacha, Mishna,
)Rambam, Zohar
 ,---- 47392הלכות חגים \ על פי פסרי מרן הראשון לציון
הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א .מהדורה שניה 501 ,עמ',
2003
)(halacha, r' mordechai eliyahu cheif rabbi
 ,---- 47394ספר חנוכת הבית \ בעניני המקדש וקדשיו
והנוהגים בפני הבית .ונוסף עליו בהוצאה
שניה..קונטרס 163 ,עמ'2003 ,

(temple, publ. 1973, by r' avram hanoch
)kutiner
 ,---- 47511הגדה של פסח כלו מחמדים ,עטרת חכמים286 ,
עמ'2003 ,
)(Haggada, Incl. Roke'ah Eibschits
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 ,---- 47520מועדי ישראל \ פסח ,מאסף לכל המחנות ,לקט
נבחר מתורתן של הרב האמת ראש בני ישראל
ותלמידו ,אגודת מעיינות הנצח 158 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(Haggada, Passover - Breslov Sources
 ,---- 47525הגדה של פסח עוד יוסף חי מהדורה ראשונה,
יוסף חיים מזרחי 116 ,עמ'2003 ,
(Haggada, Ben-Ish Hai, 19th cent. , Baghdad
)Chief Rabbi - Kabbala

 ,---- 47529ספר ילקוט מדרשים \ חלק ראשון אוצר מדרשי
חז"ל  ,אור עולם 215 ,עמ'2003 ,
(Midrash, Some, 1st Published now from
)manuscript - Scholarly

 ,---- 47540ספר זכרון בית אהרן \ אגרות הרמ"ה  432 ,עמ',
2002
)(Responsa, Rishonim, R' Abullafia, Rambam

 ,---- 47543ספר בהדרת קודש \ הקדמה לחכמת הקבלה ע"פ
דברי קדשם של גדולי המקובלים ,מכון פרדס חיים,
 330עמ'2003 ,

(Kabbala, Anonymous, Explanations of
)Kabbala Concepts
 ,---- 47548ספר פרי ישע אהרן 414 ,עמ'2003 ,
(Hassidut, Karlin, on Karliner Dynasty W/
)Aggadot, some manuscripts

 ,---- 47549מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי \ מכון המאו"ר
2003 ,

)(talmud ,avoda zara
 ,---- 47552השלמה לספר דרך אמונה \ כולל מפתחות לספר
דרך אמונה ,השגות הראב"ד על זרעים 588 ,עמ'2003 ,
(Rambam, Comment, Critique by RAVA"D58

)R' Avraham Ben David

 ,---- 47556סידור תפילה לאל חי \ כרך ד'  -חמש תעניות.
נוסח תימן שאמי 484 ,עמ'2003 ,
----, SIDDUR, YEMENITE

 ,---- 47643חמשה חומשי תורה אוצר הראשונים חומש
שמות מהדורת וויינרעב 489 ,עמ'2003 ,

(bible, humash with comment collect of
)rishonim
 ,---- 47655תלמוד בבלי כתב יד מינכען \  3כרכים )עפ"י
כריכה חיצונית( ,אור החכמה2002 ,

)(Talmud, Munich Manuscript

 ,---- 47666ספר שמחת ישראל \ אמרות קודש לימי הפורים
וארבע פרשיות בצירוף מגילת אסתר ,מחונים ,הפקות
איכות 397 ,עמ'2002 ,
----, THE BOOK OF JOY OF ISRAEL /
HOLY SAYINGS FOR THE DAYS OF
PURIM AND THE FOUR PARSHIYOT
(Hassidut, Collection from
)Kozhnitz,Moglinitza, Grodzinszk
 ,---- 47700ספר ברכת שי \ על מסכת עבודה זרה 172 ,עמ',
2003
)(Takmud, Avodah Zarah

 ,---- 47709כור המשנה \ סדר נשים המשנה ומפרשיה
בצורת שאלות ותשובות ,מכון זכרון משה ומרים,
2003
)(halacha - Mishna, Responsa
 ,---- 47801ספר עשות משפט \ סיפורים על דיינים שעשו
משפט צדק עם מעט ביאורים ,מכון אמת ומשפט60 ,
עמ'2003 ,

59

)(Law cases in Rabbinic courts - 33 Chapters
 ,---- 47818זמירות שבת שלום ומבורך \ ע"פ נוסח ומנהגי
רבותינו הקדושים לבית צאנז שינאווא סטראפקוב,

ועד חסידי צאנז-שינאוא-סטראפקוב 173 ,עמ'2003 ,
(Hassidut-Sanz,Shinova,Belz,Strapkov - on
)Shabbat Hymns

 ,---- 47845פסקי-דין של בתי הדין הרבניים \ כרך כ ,גדעון -
הוצאה לאור 417 ,עמ'2003 ,

 ,---- 47856קובץ מפרשים על...נדרים ) (2003מהדורה חדשה
ומורחבת כוללת חידושי רבותינו הראשונים ,יריד
הספרים2003 ,

 ,---- 47915חמשה חומשי תורה אריאל  -רש"י השלם \ כרך
ששי .שמות ג'  ,אריאל ,מפעלי תורה יהדות וחברה,
 330עמ'2003 ,

 ,---- 48012ספר שבחו של צדיק \ בו נקבצו שיחותיהם
....בשבחו של  ....רבי נחמן מברסלב 178 ,עמ'2003 ,
 ----, IN PRAISE OF A TSADIK (Hassidut)Rabbis on R' Nahman of Breslov, 4th Edition
 ,---- 48016אנציקלופדיה מקראית \ כרך א אב-אתרים ,מוסד
ביאליק 807 ,עמ'1950 ,
----, BIBLE ENCYCLOPEDIA

 ,---- 48104תלמוד בבלי \ מסכת הוריות  +מסכת עדיות,
מהדורת שוטנשטין ,ארטסקרול \ מסורה2003 ,
 ,---- 48106מדרש תהלים המבואר שוחר טוב \ ב מזמורים
כ"ג-פ"ט  ,מכון המדרש המבואר 603 ,עמ'2003 ,

)(midrash shoher tov - classic tehilim psalms
 ,---- 48145ספר משנה תורה הוא היד החזקה \ קרבנות ,כרך
ז )חלק שני( ,שבתאי פרנקל 283 ,עמ') 2003 ,מהדורת

שבתאי פרנקל(
----, MISHNEH TORAH BY MOSES
MAIMONIDES \ BOOK OF KORBANOT
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 ,---- 48172אגרת הקדש לרמב"ן המבוארת  144 ,עמ'2003 ,
(Ramban- Nachmanides, Prev. Publ. Classic
)W/ Comment 13th Cen

 ,---- 48217אבני דרך \ בסוגיות עניני רבית על סדר פ' איזהו
נשך ,כולל חקרי הלכות עיונים ביאורים וציונים ,מכון
משנת רבי עקיבא 199 ,עמ'2003 ,

)(Talmud - Civil Law, Loans, Interest
 ,---- 48222ספר בשם אמרו \ מסכת אבות ,ופרק קנין תורה,
 453עמ'2003 ,
(Talmud, Mishna Avot, Anthology, Memory
)to jews of kosova

 ,---- 48293ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק א אבן העזר ועליו
חיבור אבן יקרה ,מכון דעת יוסף 318 ,עמ'2003 ,
 47713אבואלעפייא ,חיים ,הגדה של פסח עם פירוש זבח
פסח מהדורה שניה ,מכון תורני עץ החיים 367 ,עמ',

2003
Abulafia, Hayim, (Hagadah, Comment 18th
)Cent., R' Hayim Abulafia, W/Bio, 2nd Ed.

 47393אבוהב ,יצחק ,ספר מנורת המאור \ עם פירוש שמן
המאור 919 ,עמ'2002 ,

(comm. on 15th cent. - spain classic halacha
)& mussar by r' y

 47070אביטן ,דוד ,שו"ת אבקת רוכל למרן רבינו יוסף קארו
זלה"ה  ,שיח ישראל 799 ,עמ'2002 ,
Avitan, David, (Responsa Classic Rabbi
)Yosef Karo Orig. Published 1791

 47406אדוני ,שמואל ,כתבי רבי שמואל אדוני \ ראב"ד אשור
ועמאריה בשנים ש"ס  -שצ"ג )ע"פ כריכה( ,מכון אהלי

אברהם יעקב 317 ,עמ'2003 ,
Adoni, Shmuel, WRITINGS OF RABBI
(Halacha, 17th Cent.,Shmuel Adoni Barzani,
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)Iraq

 47407אדרי ,יהודה ,ארון הספרים היהודי \ סקירה על
חמישים מספרי היסוד של העם היהודי ומחבריהם
 ,.....יריד הספרים 230 ,עמ'2003 ,
Edri, Yehuda, (Survey of 50 important works
)of the jewish library

 48171אהרן ,רפאל ,שים שלום \ סדר כונות ברכת הלבנה על
פי סדור מרן שלום מזרחי דידיע שרעבי הרש"ש,

 102+121עמ'2003 ,
Aharon Raphael, (Siddur, Kabbala, Kavanot,
)Lunar Blessing, R' Sharabi

 47457אויערבאך ,יצחק ,ספר אוצר הלכה \ למסכתות בבא
קמא  -בבא מציעא  -בבא בתרא ,אהל תורה,

 60+74+72עמ'2003 ,
'Oyerbach, Yitzchak, (Halacha, Talmud - R
)Yizhak Oyerbach,Jerusalem 1909 - Reprint

 47187אויערבאך ,שלמה זלמן ,הליכות שלמה \ )כרך ב( על
מועדי השנה תשרי  -אדר 475 ,עמ'2003 ,

)(halacha, r' shlomo zalman avrboch holidays
 47718אוירבוך ,בנימין יצחק )עורך( ,ספר צבי תפארה \ חלק
ראשון ,מכון ארץ החיים 263 ,עמ'2003 ,
Oyrbach, Binyamin (Ed.), (Teachings,
Responsa of R' Zvi Hersh of Rudnik/ 19th
)Cent.

 47855אורנשטיין ,אביאל ,ספר המאור להרז"ה \ בבא קמא
ספר מלחמת ה' להרמב"ן  +השגות הראב"ד על ס'
המאור ,מחבר 421 ,עמ'2000 ,

'(talmud, early classic rishonim 12 cent. r
)zerahya halevy wi

62

 47462איגר ,יהודה ,ספר תורת אמת על חמשה חומשי תורה
\  4כרכים מהדורה מחודשה ,מחבר240+244+186 ,

עמ'2002 ,
Eiger, Yehuda, (Hassidic, Classic, R' Yehuda
)Eiger first Published 1889 ,offset

 47827איגר ,עקיבא ,סדר הגדה של פסח הילולא דבי איגרא,
מכון שם עולם 335 ,עמ'2002 ,
Eger, Akiva, (Haggada, R'Eger 19th Cent.,
)Important Scholar, Teacher

 48234אידלשטיין ,יהושע ,ספר נפש מרדכי צבי \ מפתח
לדברי האר"י ז"ל ודברי הגר"א ז"ל המוזכרים בספרי
"לשם שבו ואחלמה ,מחבר 485 ,עמ'2003 ,
Edelstien, Yehoshua, (Kabbala Commentary
)on Etz Haim, Notes

 47404איסערלין ,ישראל איסר ,ספר פתחי תשובה \ על
שולחן ערוך אורח חיים ,יריד הספרים 213 ,עמ'2003 ,
Isserlin, Yisrael Isar, (Halacha, R' Isserlin
)Publ 1885 Vilna, New edition
 47779איסר ,ישראל ,ספר שער משפט \  2כרכים על שלחן
ערוך חשן המשפט ונלוה אליו ספר שער דעה ,ש.ל.

מו"ל ומסחר בספרים2003 ,
----, SHA'AR MISHPAT / SHULCHAN
ARUCH (halacha, witness loans r' yisrael isser
)of venutza orig. publ 1810

 47778אלברט ,אברהם מרדכי ,ספר אהבת אברהם \ ביאורי
סוגיות והלכות  -עניני מועדים וקרבנותיהם ,מחבר,
 115עמ' ,2003 ,רכה

)(halacha
 47537אלגאזי ,ישראל יעקב ,קונטרס מענה לשון \ לשון
תורה ,ש.ל .מו"ל ומסחר בספרים 256 ,עמ'2003 ,
& Alga'azi, Yisrael Yackov, (Halacha
Aggadah, Dictionary , R' Yakov Algazi 18th
)Cent.
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 48013אלגמיל ,יוסף ,ספר תצפית יוסף ,מכון תפארת יוסף
לחקר היהדות 436 ,עמ'2003 ,
Algamliel, Yosef, YOSEPH (Karaite,
)Astronomy and Lunar Calender

 47336אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר מועד קטן \ הרב יהודה בן
אליהו גבור ,מחבר 141 ,עמ'2003 ,
Algamil, Yosef (ed. ), (Karaite, Philosophy
)and Kabbala , 15th Cent.

 47512אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר שיח יצחק \  2כרכים להרב
שמחה יצחק בן משה הלוצקי ,מכון תפארת יוסף

לחקר היהדות 710 ,עמ'2003 ,
Algamliel, Yosef (Ed.), (Karaite-Kabbala,
)Philosophy & Astronomy

 47450אליהו ,מרדכי ,הגדה של פסח קול אליהו \ עפ"י פסקי
מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א ,דרכי
הוראה לרבנים 132 ,עמ'2003 ,
Eliyahu, Mordechai, SEPHARDI CHIEF
RABBI
 47622אלימלך מליזענסק ,נועם האיתנים \ אמרות ועובדות
על חודשי אלול ותשרי ,י.י.ב 96 ,.עמ'2003 ,
Elimelekh of Lizhansk, (Teachings- Holidays,
)R' Elimelekh of Lizhansk, 18th Cent. Ha
 47691אפרתי ,ברוך )עורך( ,שו"ת תשובה מקובצת 190 ,
עמ'2003 ,
Ephraim, Baruch (Ed.), (Responsa, Collection
), Dati-Leumi,-Rabbis

 48237אריאל ,ישראל ,מחזור המקדש \ מחזור לראש השנה
נוסח אשכז ,כרטא 135 ,עמ'2003 ,
\ Ariel, Israel, MAHZOR ROSH HASHANAH
ROSH HASHANA IN THE TEMPLE
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 47982אשל ,יעקב )עורך( ,מחקרי יהודה ושומרון \ קובץ יב
תשס"ג  ,מכללה האקדמית יהודה ושומרון 418 ,עמ',
2003
----, JUDEA AND SAMARIA RESEARCH
STUDIES \ VOLUME 12
 47650אשלג ,ברוך שלום הלוי ,ספר ברכת שלום \ מכתבים,
 343עמ'2001 ,

 47748אשלג ,ברוך שלום הלוי ,ספר ברכת שלום \ כרך רביעי
מאמרים תש"ן תשנ"א  ,עמותת אור ברוך שלום556 ,
עמ'2003 ,

 47454אשלג ,יחזקאל יוסף ,ספר הזהר על עניני נישואין
.....עם פירוש הנפלא "הסולם"  ,מכון עטרה שלמה41 ,
עמ'2003 ,
Ashlag, Yichezkiel Yosef, (KabbalahExcerpts of Zohar , W/ Comm. of Sulam - On
)Marriage
 48177בולה ,רפאל משה ,ספר זכות משה \ על כל דיני זכיה,
 229עמ'2003 ,
 Bolah, Raphael Moshe, (HalachaAcquisition, R' Rafael Moshe Bula , Publ.
)Saloniki
 48083בירנבוים ,מאיר הלוי ,קונטרס עבודת התפלה \ שלש
רגלים ....נוסח ק"ק הספרדים ועדות המזרח ,מחבר,

 82עמ'2003 ,
Birenbaum, Meir Halevy, (Prayers W/
)Explanations & Analysis

 47074בלוך ,שלמה אהרן ,ספר אבני שלמה \ על מצות מעקה
ובכמה ענינים של שמירת הגוף והנפש 138 ,עמ'2003 ,
Bloch, Shlomoh Ahron, (Halakha, Civil,
)Damages, Ma'ake
 48224בלום ,בן ציון ,ספר אות ציון ,מכון משנה הלכות289 ,
עמ'2003 ,
Blum, Ben Zion, (Teachings, Parables,
)Agadah of R' Ben Zion Bloom of Krazna
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 47276בן ארויו ,יצחק ,ספר בית תפלה \ והוא פירוש תפלות
כל השנה ועתה נדפס מחדש ,בעריכה חדשה 286 ,עמ',
2003
(prayers, philosophy 16th comm by r yitzhak
)aroyo based on rambam publ.saloniki 1583
 47981בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת זבחים ,חלק
א :דפים ב  -נז )כרך לז( ,מכון עיון הדף 282 ,עמ'2003 ,
----, YOSEF DA'AT/ TRACTATE ZEVAHIM
)PART 1 (VOL. 37
 47443בן עטר ,חיים ,אור החיים השלם \  2כרכים ,חורב,
הוצאת ספרים 924 ,עמ'2003 ,
Ben Atar, Hayim, (Classic 18th Cent' Comm.
)on Bible - New Edition W/Nikkud Ra

 47460בן ציון ,יעקב )עורך( ,קובץ מראה מקומות \  3כרכים
....במסכתות גיטין ,קידושין ....כתובות ,נדרים....ב"ק,
ב"מ ,ב"ב ,מכון אוצר הפסוקים 528+361+344 ,עמ',
2003

& Ben Tsion (Ed.), (Talmud - References
)Citations

 47446בן-מנחם; הכט; ווזנר )עורכים( ,מחלוקת בהלכה \
חלק שני ,כרך  3מקורות ופירושים ,מכון לחקר

המשפט העברי 619 ,עמ'2003 ,
Ben-Menahem ;Hecht ;Wosner(Eds,
CONTROVERSY AND DIALOGUE IN THE
HALAKHIC SOURCES / PART 2 VOL. 3
(Halacha - Important Rabbinic Disputes,
)Sources, Scholarly,Jewish Law, Responsa

 48024בראל ,יוסף ,סידור עדות ביהוסף \  2כרכים כרך
ראשון; שחרית דחול כרך שני; מוסף ראש חודש,
 740+408עמ'2003 ,
Barel, Yosef, (Siddur, Kabbala, Rav Shalom
)Sharabi 18th Cent. Jerus
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 47524ברגמן ,ישכר דוב ,בעל המאור \ לרבינו זרחיה ב"ר
יצחק הלוי ,עם השגות הראב"ד כתוב שם ....מסכת
ראש השנה-סוכה ,מוסד הרב קוק 149 ,עמ'2003 ,
Bergman, Iscar Dov, (Talmud, Comment ,
)Based on Manuscripts from 12th Cent., Publ

 47532ברגמן ,ישכר דוב ,פסקי חלה \ לרבינו שלמה ב"ר
אברהם אדרת .....עם ביאור קדושת לחם ,מוסד הרב
קוק 66 ,עמ'2002 ,
Bergman, Ischar Dov, (MOSAD RAV KOOK
- Halacha, Responsa, Rashba - R' Shlomo Ben
)Aderet,

 48236ברוידא ,ישראל צבי ,ספר מדרש שמואל רבתי \ עם
פירוש יפה נוף להגאון בעל יפה תואר ע"פ כריכה
חיצונית 284+174 ,עמ'2000 ,
Broyda, Yisrael Zvi, (Midrash, Classic
Commentary R' Shmuel Yaffe, Ashkenzi of
)Cos

 47688ברוידא ,שמחה מרדכי זיסקינד ,שם דרך \ שיעורים
במסכת פסחים ,אוצר הפוסקים 429 ,עמ'2003 ,
----, SAM DEREKH / STUDIES IN
TRACTATE PESAHIM
 47909ברוידא ,שמחה מרדכי זיסקינד ,שם דרך \ שיעורים
במסכתות יומא ,סוכה ,מגילה ,אוצר הפוסקים244 ,
עמ'2003 ,
----, SAM DEREKH / STUDIES IN
TRACTATE YOMA, SUKAH, MEGILAH

 47918ברלב ,יחיאל אברהם ,תלמוד ירושלמי \ סדר נזיקין 2
פירוש ידיד נפש סנהדרין ,הוריות ,נדה ,מחבר2000 ,
 47267ברלין ,נפתלי צבי יהודא ,אגרות הנצי"ב מוולאזין \
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כרך א בעניני חיזוק התורה והישיבות רבנות וקהילות
ישראל ,מחבר 335 ,עמ'2003 ,
(history rabbanic 19th century , hassidut
)letters

 47707ברנהולץ ,שמואל ,ספר מהרש"א המבואר \ על מסכת
ברכות  ,מכון משנת רבי עקיבא 164 ,עמ'2003 ,
(talmud, commentary on r' aharon
)commentary - brachot

 47274ברנר ,ב ;.כהן ,כ) .עורכים( ,חמשה חומשי תורה רלב"ג
\ ספר ויקרא  -כרך א )ויקרא-שמיני( ,מעליות388 ,

עמ'2003 ,
----, COMMENTARY ON THE TORAH BY
 R. LEVI BEN GERSHOM \ LEVITICUSPART ONE

 47337גברא ,משה ,אנציקלופדיה לחכמי תימן \ חלק ב ,מכון
לחקר חכמי תימן 234 ,עמ'2003 ,
Gavra, Moshe, ENCYCLOPEDIA OF
YEMENITE SAGES / VOL. 2

 48180גולדברג ,יוסף ,גט מעושה \ הלכות וכללים בדין
"האיש מוציא לרצונו".... ,מפורט של כל דיני רצון
ואונס במתן גט ,מכון שער המשפט 349 ,עמ'2003 ,
Goldberg, Yosef, (civil law - family, law)divorce, Tel aviv yaffo rabbinic court

 47461גולן ,ציון ,זמירות ציון \ שיריו של ציון גולן ,כולל
ניקוד ,תרגום ותווים ,מחבר 253 ,עמ'2003 ,
Golan, Zion, (Yemenite, Judeo-Arabic W/
)Transl. into Hebrew and Notes Songs
 47185גורביץ ,אברהם ,ספר ענפי ארז \ הלכות גניבה וגזילה,
מחבר 366 ,עמ') 2003 ,הוצאה שניה עם הוספות
ותיקונים(
)(halacha, civil law - theft - robbery
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 47811גורביץ ,אברהם ,ספר ענפי ארז \ הלכות עבדים
הוצאה שניה עם הוספות ותיקונים 341 ,עמ'2001 ,
)Gurvitz, Abraham, (Halacha, Slaves
 47073גיג' ,אליהו ,סדר הגדה של פסח עם תרגום ערבי
מוג'רבי 88 ,עמ'2003 ,
Gig', Elijah, PASSOVER HAGGADAH WITH
ARABIC, MUGRABI TRANSLATION
(Haggadah, hebrew and Judeo Arabic North
))Africa (tunisia

 47110גליס ,יעקב ,ספר תוספות השלם \ חמש מגילות -
אסתר )כרך ג( 187 ,עמ'2003 ,

 47785גלצר ,מרדכי )עורך( ,כתר ירושלים \  2כרכים )סט(
תנ"ך האוניברסיטה העברית בי-ם +הארות לנוסח
ולמלאכת הספר 874+194 ,עמ') 2002 ,נמכר כסט(
Glatzer, Mordechai, JERUSALEM CROWN /
THE BIBLE + COMPANION VOLUME, 2
)VOLS. (Hebrew Univ. - sold as set

 47448גרוס ,אמנון )עורך( ,ר' מנחם ריקאנטי פירוש על
התורה \  2כרכים 184+163 ,עמ'2003 ,
Gross, Amnon (Ed.), (Bible - Kabbala, 14th
)Cent., Recanati on the Bible - Zohar tr

 47286גרוס ,מרדכי ,קונטרס בדמיך חיי \ הלכות והליכות
בסדר ברית מילה ,חידושי הרי"ם  63 ,3עמ' ,2003 ,רכה
)Gross, Mordechai, (Halacha, Brit
 47288גרוס ,מרדכי ,קונטרס הכל יודוך \ הלכות והליכות
בעניני לידת הבן והבת 246 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gross, Mordechai, (Halachot - dealing with
)birth of son or daughter
 47177גרוסברד ,לווי ,ספר אורחות מתנה \ והוא דיני המתנה

69

נתינתה וקבלתה על פי התורה ,מחבר 627 ,עמ'2003 ,
)(halacha, civil law gift

 47071גריינימן ,מאיר ,ליקוט דינים והנהגות \ אורח חיים,
חלק ראשון ,מחבר 48 ,עמ'2003 ,
)Greinman, Meir, (Halacha , Hazon -Ish
 47215גרייפמן ,בצלאל יהודה )עורך( ,ספר צדקת אברהם \
על סדר התורה נ"ך ומועדי השנה .חידושי
תורת...רבינו אברהם לנדא ,מחבר 533 ,עמ'2003 ,

)(hassidut, 19th cent. r' avram of chehinov
 47645גרשון ,אילן ,ספר אילי הצדק \ והוא משא ומתן
הערות והארות בדברי המהרש"א על מסכת חולין,
אילי צדק 256 ,עמ'2003 ,
(talmud, marsha 17th cent. super commentary
)on hulin
 47821דוראן ,שמעון ,ספר מגן אבות והוא פירוש נחמד ויקר
מאד על מסכת אבות ,מכון הכתב 434 ,עמ'2003 ,
(Mishne-Avot:15th Cent. Rishon,
)RASBOTZ= R' Shimon ben Zemah Duran

 47786דושינסקיא ,יוסף ,ספר דרשות מהרי"ץ \ לז' אדר יומא
דהילולא דמשה רעיא מהימנא  ,ועד הוצאת ספרי מרן

מהרי"ץ 360 ,עמ'2003 ,
'Dushinsky, Yosef, (Teachings , Sermons, R
)Dushinsky on 7th of Adar - Hatam Sofer

 47541דזיאלאווסקי ,אברהם מרדכי ,סידור החיד"א \ הוצאה
שניה  1997מלוקט מכל ספרי רבינו חיים יוסף דוד
אזולאי זי"ע 481 ,עמ') 1997 ,נוסח ספרד  -עפ"י כריכה
חיצוני(

SIDDUR HAHIDA

 47214דייטש ,אברהם יחיאל ,פסקי רבינו הכתב סופר
זללה"ה \ אורח חיים ועוד ענינים  299 ,עמ'2003 ,
)(halacha, ktav sofer 19th cent.pressburg

 47716האגער ,מאיר עמנואל ,ספר זכות אבות \ ליקוטי
תולדותיהם ....מרבונתינו  ......תלמידיו דמרן הבעש"ט
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הק' זיע"א 399 ,עמ'2003 ,
Hager, Meir Emanuel, (Hassidic,
Rabbis,Teachings, Collection Viznits,San
)Paulo Brazil

 47774האוזי ,אליהו ,ספר יין מלכות \ הלכות יין נסך וכלי יין
 ,בירורים ביאורים וסיכומי דינים בהלכות יין נסך,

מחבר 340 ,עמ'2003 ,
Haozi, Eliyahu, (Halacha,
)Wine:Making,Kashrut and Technique

 47662האזענפעלד ,יוסף יצחק ,קונטרס לחם התמיד \
קונטרס גביעי זהב ,מחבר 413 ,עמ'2003 ,
Hozenfeld, Yosef Yitzchak, (Halachah,
)Temple, Sacrafice

 47528הוכמן ,חיים אריה הלוי )עורך( ,ספר חוט שני \ חלק ב
ביאורים ובירורח ענינים וחידושי דינים בהלכות שבת,
מחבר 353 ,עמ'2003 ,
 47514הורוביץ ,ישראל ,ספר בית מנוחה \ חידושים
ופירושים על מסכת שבת ,מכון ירושלים 241 ,עמ',
2003
Horrowitz, Israel, (Talmud, Shabbat , 16th
)Cent. R' Yisrael zev Horowitz, Cheif
 48230היילפרין ,אלחנן ,ספר שאלות ותשובות שדה אלחנן
 186 ,2עמ'2003 ,
 Halperin, Elchanan, (Responsa, Halacha)Mod.
 47258היילפרין ,יחיאל ,ספר סדר הדורות \  2כרכים2003 ,

 47971הירש ויזל ,נפתלי ,ספר המדות \ על שלימות המוסר
ותיקון המדות ע"פ כריכה חיצונית ,יריד הספרים410 ,
עמ'2002 ,
Herz Weisel, Naftali, BOOK OF MERITS
(Philosophy, Mussar, Naftal Herz Weisel -
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)dec. Hamburg 1805 -

 47205הכהן ,אליהו ,ספר מגילת אליהו \ ששה שערים על
מגילת אסתר ומאמרי חז"ל לפורים 442 ,עמ'2003 ,

'(purim, megilla 19th cent. collection of r
)eliyahu hacohen of zmir
 48219הכהן ,ישמעאל ,ספר שו"ת זרע אמת \  3כרכים ,
 188+200+200עמ'2003 ,
HaCohen, Yishmael, (Responsa- R' Yishmael
)Hacohen of Modona, Publ. 1786
 48228הכהן ,כדיר אברהם ,ספר בשלשלת הכהנים ,מחבר,
 145עמ'2003 ,
HaCohen, Kadir Abraham, (Rabbinic
)Dynasties of Jirba - tunisia

 47334הכהן ,צדוק ,ספר רסיסי לילה \ דברי סופרים \ ספר
הזכרונות )ע"פ כריכה( ,מכון הר ברכה 360 ,עמ'2003 ,
HaCohen, Zadock, (Hassidut , late 19th Cent.
)R' zadock Hacohen of Lublin
 47593הכהן ,שלום מרדכי ,ספר דעת תורה \ על שלחן ערוך
יורה דעה הלכות נדרים  -שבועות ,מכון דעת תורה,
 242עמ'2003 ,

 47444הכט ,אפרים ,ספר ברית אפרים \ בירורי ענינים
וסוגיות בעניני מילה ,מכון מים חיים 363 ,עמ'2003 ,
Hecht, Ephraim, BRIT
 48233הלברשטאם ,חיים ,ספר שאלות ותשובות דברי חיים \
 3כרכים 433+700+772 ,עמ'2003 ,
)Halbershtem, Haim, 3 VOLS. (Responsa
 47657הלוי ,יצחק ,פת לחם \ הנהגת הסעודה וברכת הנהנין
מהדורה שניה ,מכון הכתב 85 ,עמ'2003 ,
Halevy, Yitzchak, (Halacha, R' Yitzchak
)Halevy of Gibralter, Publ. 1st 1881
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 47377הלוי ,רצון )עורך( ,שערי צדק \ כרך ג קובץ מאמרים
בדיני ממונות הלכה למעשה ,מכון משנת הרמב"ם,

 448עמ'2003 ,
----, SHA'ARE TSEDEK / VOL. 3
COLLECTION OF ARTICLES ON
PREVENTITVE LAWS AND ACTUAL
DAMAGES

 48076הסגל ,משה בר אברהם ,ספר מגיד הרקיע \ מהדורה
שניה ,ליקוטים הערות וביאורים על עניני קדוש,
מהדורה מורחבת ,מחבר 666 ,עמ'2003 ,
Hasegal, Moshe Bar Abraham, (Halacha,
)Lunar blessing W/ Astronomy *Ma

 48215העניך ,חנוך )עורך( ,ספר שאלות ותשובות חינוך בית
יהודא \ על סדר ארבע טורים נתייסד ,מחבר 148 ,עמ',
2003
Hanich, Hanoch (Ed.), (Responsa - 2 Vols. in
)one, R' Honoch - Publ. Frankfurt 1708
 47766העשיל ,אברהם יהושע ,סדר זמירות לשבת \ לבית
אפטא  -קאפיטשניץ )על פי כריכה חיצונית( ,מכון

שפתי צדיקים 155 ,עמ'2001 ,
Heshel, Avraham Yehoshua, (Hassidut,
)Zmirot, R' Avram Joshua Heschel, Comment

 47717הראי"ה קוק ,טוב ראי \ על מסכת קידושין ,מכון טוב
ראיה בעיר העתיקה 176 ,עמ'2003 ,
)(Talmud -Kidushin, R' Kook

 48218הרופא ,יחיאל ברבי יקותיאל ,ספר מעלות המדות \
מהדורה חדשה ,אורות חיים 384 ,עמ'2003 ,
HaRofe, Yekhiel Berabi Yekutil, (Ethics,
)Mussar, 18th Cent. R' Yihiel Harofe, Publ.
 47339ואנונו ,שמעון )עורך( ,אגדות ים התלמוד \ מסכת
סוטה על אגדות הש"ס  702 ,עמ'2003 ,
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(aggadot, comment. incl. 19th & 20th cent.
)scholars, kaminets

 48025וגשל ,שאול ,ספר בירורי הלכה גבעת שאול \ בד'
חלקי שלחן ערוך 188 ,עמ'2003 ,
Vagshal, Shaul, (Responsa, Halacha, Mod. on
)4 parts of shulhan aruch

 47254וואלדמאן ,יצחק אליעזר ,ספר פירוש הר"ש השלם \
על מסכתות פרה  -טהרות  -ידים .לרבינו שמשון בן
אברהם משאנץ2003 ,

(talmud, halacha, mishna r' shimshon of
)shanz. on purity

 47669ווייל ,ידידיה טיאה ,חידושי רבי ידידיה טיאה ווייל \
מסכת נדה ,אהבת שלום 298 ,עמ'2003 ,
Weil, Yedidya Tiah, (Talmud, R' Yedidya
Weil, Prague, 18th Cent. 1st Publ. from
)Manuscript

 47764וויינברג ,יחיאל יעקב ,שרידי אש \  4כרכים שאלות
ותשובות חידושים וביאורים ,מוסד הרב קוק,

 392+385+381עמ'2003 ,
Weinberg, Yehiel Yakov, (Responsa, Halakha,
)R' Yehiel Yakov Weinberg * Important Posek

 47398ווייס ,יששכר דוב ,הגדה של פסח עם פירוש מנחת
יצחק \ חידושים ורמזים על סדר ההגדה  .....רבי יצחק
יעקב ווייס ,אהבת שלום 284 ,עמ'2003 ,
Weiss, Yisachar Dov, HAGADA, Publ.,
)AHAVAT SHALOM (Haggadah, Halacha

 48220וויס ,בצלאל )עורך( ,ספר אמרי אש  -חומת אש על
התורה ,מכון נר אברהם 504 ,עמ'2003 ,
'Weiss, Bezalel (Ed.), (Bible, Comm. R
)Menachem Ash of Ungvar, Publ.1906
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 47769ווירצבערגער ,מנחם מענדל ,ספר כתבוני לדורות \
ילקוט הסכמות מרביה"ק  ,מחבר 124 ,עמ'2003 ,
Wurzberger, Menachem Mendel, (Hasidut,
Berdichov, Haskamot, in Facsimile of R' Levy
)Yitzchok

 47812ויטאל ,חיים ,ספר עץ חיים \ כרך א ....ועליהם פירוש
בית לחם יהודה 252 ,עמ'2003 ,
Vital Haim, (Kabbalah, Etz Hayim,
)Commentary by R' Yehuda Pataya

 48100ויינברג ,יחיאל יעקב ,שו"ת שרידי אש \  2כרכים
מהדורה שניה עם תיקונים  ,מוסד לעידוד לימוד
התורה2001 ,
)(responsa, important by ...post war posek
 47192וייס ,שבתי שעפטיל ,ספר משבצות זהב \ על ספר
שמואל ב' 670 ,עמ'2003 ,

)(bible, prophets samuel - halacha
 47685וילהלם ,אהרן אליהו ,ספר אילה שלוחה \ מסכת
סנהדרין פרקים :דיני ממונות ,זה בורר ,בן סורר,
מחבר2003 ,

 47908וילהלם ,אהרן אליהו ,ספר אילה שלוחה \ מועדים
וזמנים ,מחבר 170 ,עמ'2003 ,
 48014ולנר ,שמחה )עורך( ,יד יצחק \ קובץ בנושאי תכונה
יהודית לזכר ר' יצחק תפוחי ז"ל כולל מאמרים בעניני
הלוח העברי ,מכון ללימודי קידוש החודש 422 ,עמ',

2003
Valner, Simcha (Ed.), (Jewish Astronomy and
)Time, Incl. Moon, Stars, Astrology

 47331ורטהיימר ,הלל ,ספר משמרת טהרה \ הלכות וסתות
מתוך ספר יסוד הטהרה בתוספת טבלאות 142 ,עמ',
2003

Vertheimer, Hillel, (Halacha, Purity)Menestration - With Tables
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 47776זביחי ,פנחס ,ספר שאלות ותשובות עטרת פז חלק
שני )כרך ד( על ד' חלקי השו"ע ,תפארת רפאל  -עטרת
שרה 392 ,עמ'2003 ,
)(responsa - halacha r' pinhas zavihi - mod.
 48082זולדן ,יהודה )עורך( ,ביכורי הארץ \ מצות הביכורים -
אסופת מאמרים ,מכון התורה והארץ 512 ,עמ'2003 ,
Zolan, Yehudah (Ed.), (Halacha, Land of
)Israel, First Fruits, W/Footnotes, Good Art

 47075זוננפלד,א ;.ורנר ,שלמה ,ספר תורת חיים \ תשובות
רבי יוסף חיים זוננפלד 294 ,עמ'2002 ,
Zonnenfeld, A.; Werner, S., (Responsa , Rabbi
)Yosef Haim Zonenfeld based on manuscript

 47182זילבער ,מרדכי צבי ,ספר גנזי המלך \ עניני שכירות
וקבלנות ואמירה לעכו"ם  579 ,עמ'2003 ,

)(halacha with gentiles & shabbat
 47803זיני ,אבי ,רפואת שיניים לאור ההלכה ,מחבר151 ,
עמ'2002 ,
Zini, Avi, DENTISTRY ACCORDING TO
JEWISH LAW (Halacha, Dentist, Issues of
)Shabbat, Patients

 47639זכותא ,משה ,ספר פירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש \ ספר
ויקרא  ,מכון קול בטחה 566 ,עמ'2003 ,
 48179זלמן ,שלמה ,ספר חדושי חמדת שלמה \  2כרכים,
 116+107עמ'2003 ,
(Talmud, Comm. R' Shlomo Zalman of
)Warsaw, 19th Cent

 47739זלמן ,שניאור ,שלחן ערוך אורח חיים \ חלק ג
סימנים תכט  -תצד ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש505 ,
עמ'2003 ,
Zalman, Shneor, Shulhan Aruh, Publ., OTZAR
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HASSIDIM

 48078זנובסקי ,בתיה ,נשות עם עולם \ חלק ב' ,רחל ולאה
זלפה ובלהה דמות האשה בראי היהדות ,פלדהיים,

 224עמ'2003 ,
Zanuvski, Batya, (Woman in Judaism, from
)Midrash, Halacha, Zohar to Ohr Hahayi

 48221זרגרי ,מתתיהו )עורך( ,מדרשי בין המצרים \ והוא
לקט מדרשים נפלא ואוצר בלום מדברי חז"ל בעניני
החורבן 355 ,......עמ'2003 ,
Zargeri, Matityahu (Ed.), (Midrash W/
)Nikkud

 47673חבר ,יוסף ,הגדה של פסח עם ביאור זרוע נטויה,
אהבת שלום 234 ,עמ'2003 ,
(Hagadah, R' Yosef Haver ,son of student of
)vilna gaon
 47405חיים ,אהרן )עורך( ,זה ספר תולדות מעשה רוקח,
 120+29עמ'2002 ,
Haim, Ahron (Ed.), (History - R' Elazar,
)Rokeah, 18th cent., Amsterdam - Biography

 47207חלפון ,אליהו )עורך( ,שיר השירים עם פירוש עטרת
שלמה 603 ,עמ'2003 ,

(bible, canticles, commentaries with kabbala
)incl. 19th cent.
 48107חמיאל ,חיים יצחק ,מקרא ותרגומיו \ כרך ג ,ספר
ראשון ,מאירים 317 ,עמ'2003 ,
Chamiel, Haim I., THE BIBLE AND ITS
TARGUMIM \ VOLUME 3, BOOK 1

 47772חעלמא ,שלמה ,לב שלמה \ שאלות ותשובות וחקרי
הלכה ,מוסד הרב קוק 198 ,עמ'2003 ,
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Halama, Shlomo, THE HEART OF
SOLOMON / RESPONSA (Responsa, 18th
cent., R' Shlomo of Chelm, Based on
)Manuscrip

 47176חפוטא ,אברהם ,ספר ההשלמה \ על מסכתות ערובין
ומועד קטן 224 ,עמ'2003 ,
)(talmud, 13th cent. r' meshulam of badrish
 47787טהרני ,דוד ,ספר דברי דוד \ חלק שלישי כולל שאלות
ותשובות חקרי הלכות ובירורי דינים להלכה ולמעשה,
מכון שע"י מוסדות שמחת יצחק 272 ,עמ'2003 ,
)Taharani, David, (Halacha - Responsa, Vol. 3
 47646טולידאנו ,ברוך א ,.ספר ברוך טעם \  3כרכים ,אהבת
שלום) 2003 ,הספר השלישי נקרא  -ספר ויעש ברוך(
)(bible, halacha. Mitzvot
 47614טייב ,יצחק ,ספר ערך השלחן \  2כרכים אורח חיים
מהדורה חדשה ,יריד הספרים2003 ,
'(halacha, livorno 1791 on shulhan Aruh r
)yitzhak teig
 47545טייכמן ,משה אהרון ,תורת הבעש"ט \ בראי חז"ל ,
 375עמ'2003 ,
Taichman, Moshe Ahron, (Teachings of Baal
)Shem Tov in Light Rabbinic Writings

 48023יאמניק ,חיים אברהם ,ביאור השלחן \  2כרכים על
השלחן ערוך הלכות שבת )ע"פ הכריכה( ,סימנים רמב-
רסו ,רסז-ש 414+425 ,עמ'2003 ,
Yamnik, Haim Avraham, (Halacha, Shabbat,
)Incl. electricity

 47826יעקב צבי מפוריסוב ,ספר עטרה לראש צדיק  +ספר
נהר שלום  +ספר ליקוטים חדשים ,מכון להנצחת

שושלת בית פרשיסחא 160+104 ,עמ'2003 ,
& Yackov Zvi from Porosov, (Hassidut, Tales
)Customs , Porosov & Karshin Courts
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 48073יעקבסון ,יששכר ,נתיב בינה \  5כרכים פרקי מבוא,
פירושים ועיונים ב"סידור") 1996 ,הדפסה  11בשנת
(2002
 47399יצהרי ,מרדכי ,מועדים לשמחה \ ארבע מגילות ,שיר
השירים רות קהלת בני חשמנאי  .....משנה אבות
מבוארת ,מחבר 272 ,עמ'2003 ,
Yitshari, Mordechay, 4 MEGILLOT, MISHNA
AVOT (Megillat Schrolls, Cantiles,Ruth,Ecclis
)and Maccabies, Orig.

 47400יצהרי ,מרדכי ,מועדים לשמחה \ הגדה של פסח לפי
מסורת יהדות תימן  ....כולל דינים ומדרשים ,שירים
ואגדות ,מחבר 272 ,עמ'2003 ,
Yitshari, Mordechay, HAGGADAH (Haggada
- Passover , Halacha & Poetry Yemenite 17th
)cent.
 47283יצהרי ,מרדכי )עורך( ,קובץ תורני להנחלת מורשת

אבות )על פי כריכה חיצונית( \ ההנהגה הרוחנית

העולמית ליהדות תימן ,מחבר 132 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yashari, Mordechai (Ed.), (History +
Rabbinic, Rabbi Yihye Yitzhak Halevy ,
)Yemenite

 47417ישעי' ,ספר יסוד העבודה \ על תפלות לכל השנה ועל
שיר השירים ,אהל תורה 184 ,עמ'2003 ,
)(Prayer - Hassidut, R' Yishiyo of Odessa
 47332ישראלי ,שאול ,זה היום עשה ה' \ מהדורה מורחבת
דרשות ומאמרים ליום העצמאות וליום ירושלים +
תקליטור ,ארז הוצאות לאור 224 ,עמ'2003 ,
)Yisraeli, Shaul, (Dati - leumi _ Independence
 47683יששכר ,מנשה ,ספר ופדויי ה' ישובון \ תשובות
בהלכה 232 ,עמ'2002 ,
)Yisaskhar, Menashe, (Responsa, Halakha
 47672כדורי ,יצחק ,ספר חכמה ודעת ,אהבת שלום 228 ,עמ',
2003
Kaduri, Yitzchak, (Thought - Phil-Mussar,
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Manuscript, Sephardi, Scholar, R'Simhon
Halawa, Late 19th Cent.)

 ספר דברי יוסף \ מתוך אוצר שיעורים, יוסף, כהן47217
2003 ,' עמ344 , מכון הרי פישל,בהלכה ובאגדה

(bible, comment publisher harry fischel)
 אור, אנציקלופדיה לברכות הנהנין, יוסף חיים, כהן47659
2003 ,' עמ294 ,הדרך
Cohen, Yosef Haim, (Kashrut, Blessings,
Encyclopedia w/ Photos of Food Items and)

 ספר שינון הש"ס \ על מסכת זבחים, יעקב צבי, כהן47445
, מחבר,סיכום מהלך הגמ' והסוגיות בבהירות ורהיטות
2003 ,' עמ397
Cohen, Yaccov Zvi, (Talmud, Mod. Zevahim)
 הכתר תהילים-  מקראות גדולות,( מנחם )עורך, כהן48010
2003 ,' עמ246 ,אילן- אונ' בר,קנ- מזמורים עג:'חלק ב
Cohen, Menachem (Ed.), MIKRA'OT
GEDOLOT 'HA-KETER' PSALMS PART 2
Bar Ilan V.
 ספר בנין שלמה \ חלק, מאיר יהודה ליבוש, לאנגרמן47714
2002 ,' עמ89 ,ראשון חיבור נפלא על מסכת אבות
Langerman, Meir Yehudah, (Talmud, Avot ,
Orig. Publ. 1891, R' Meir Yehuda Langerman
of Turka)

 פירושי המגילות \ לרבינו לוי בן גרשום, יעקב ליב, לוי47690
2003 ,' עמ170 , מוסד הרב קוק, ()רלב"ג
Levi, Yackov Lev, pub. Mossad Harav Kook
(Philosophy, 13th Cent. R' Levy Ben Gershon ralbag - on Megilot)
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 48178לוינסון ,יוסף פנחס הלוי ,ספר חידושי יפה לב \ חלק
ראשון חידושים וביאורי סוגיות על מסכת ברכות367 ,
עמ'2003 ,
Levinson, Yosef Pinchas Halevi, (Talmud,
Brachot, R' Yosef Levenson, Student of Pre)war Mir c
 47661לוצאטו ,משה חיים ,ספר מסלת ישרים \ מהדורה
שניה כולל כל עניני מוסר ויראת השם מהדורה שניה
מתוקנת ומורחבת ,שפתי חכמים,ועד הפצת תורה

ומוסר 358 ,עמ'2003 ,
'Lozatto, Moshe Hayim, (Classic , Mussar- R
)Moshe hayim Lozatto w/ comment & Index,

 48183לוצאטו ,משה חיים ,דעת תבונות \ עיקרי אמונה
לרמח"ל  ,מכון רמח"ל 420 ,עמ'2003 ,

(Philosophy-Kabbalah' 18th Cent, R' Moshe
)haim Luzatto
 47777לורינץ ,אריה ,משנת פיקוח נפש \ האיר יוסף ביאורים
הערות חידושים וחקירות בהלכות שמירת הנפש,
מכון משנת רבי עקיבא 438 ,עמ'2003 ,

(halakha, piku'ah nefesh saving lives.
)responsa - r'shlomo y

 47285ליברמן ,יצחק מאיר ,ספר חג המצות \ הלכות ומנהגי
חודש ניסן וחג המצות 808 ,עמ'2003 ,
)Liberman, Yitzchak Meir, (HALACHA
 47663לייב ,יהודה ,ספר מאמר מרדכי \  2כרכים247+348 ,
עמ'2003 ,
)Le'eb Yehudah, (Hassidut, Slonim

 47463לייבוביץ ,ישעיהו ,שיחות על פרקי טעמי המצוות +
שיחות על מבחר פרקי ההשגחה \  2כרכים -נמכר
כסט 450+762 ,עמ'2003 ,
Leibovits, Yeshayahu, CONVERSATIONS
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WITH YESHAYAHU LEIBOVITS ON THE
"MOREH NEVUKHIM" OF MAIMONIDES
)(Pirke ha-Hashgaha
 48133לייטמן ,מיכאל ,ראיון עם העתיד תרגום ,מחבר214 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Laitman, Michael, AN INTERVIEW WITH
THE FUTURE

 47534ליפקין ,חיים יצחק )עורך( ,ספר תורת רבי ישראל
מסלנט \ לקט מדברי מרן הגאון רבי ישראל ליפקין
זצ"ל מסלנט ,מהדורה חדשה 296 ,עמ'2003 ,
'Lipkin, Haim Yitzhak (Ed.), (Teachings of R
)Salanter, 19th Cent. / Corrected from 1953 Ed.

 47291לנדאו ,יצחק זאב ,קובץ ברכת הארץ \ קובץ תשובות
ובירורי הלכה בנושאי המצוות התלויות בארץ120 ,

עמ' ,2003 ,רכה
Landau, Yitzchak Ze'ev, (Halacha - Responsa
)Agricultur, Fruits mitzvot of land of Israel

 48274מאימראן ,משה ,חידושי רבינו יעקב מאימראן \
למסכתות גיטין וקידושין ,אהבת שלום 421 ,עמ'2003 ,
(talmud, comm. 18th cent. r' maimaron of
)meknes
 48216מאיר בן אברהם; משה בן מרדכי ,שו"ת מהר"ם די
בוטון \ שו"ת הרמ"ז ,עם מפתחות והוספות מהדורה
חדשה 140+56 ,עמ'1983 ,
Meir Ben Abraham; Moshe Ben, (Responsa,
R' Meir Bitton, Izmer 1660, R' Moshe Zakuto
)17th cent.

 47282מאנטל ,פרץ שמואל ,ספר שירת שמואל \ על אמירת
שיר של יום .ומצורף אליו ספר שירי הלוים ,מחבר,
 371עמ'2003 ,

(prayer & ...r' yitzhak of trevlora with
)footnotes publ. Lublin
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 47456מהר"ל מפראג ,ספר גבורות ה' עם הגדה של פסח \ 2
כרכים ,עוז והדר 294+374 ,עמ'2003 ,
 Mahara"l mi-Perag, (Maharal of Prague)Haggadah , 16th Century, W/ Cites

 47686מובשוביץ ,שמואל דוד הלוי ,ספר שדה אליהו \ מסכת
שבת ,חלק שלישי ביאור הגר"א השלם ,מחבר429 ,

עמ'2003 ,
----, SEFER SEDEH ELIYAHU / TRACTATE
SHABBAT , VOL. 3

 48174מזרחי ,יוסף חיים ,מחזור עוד יוסף חי לשבועות
כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח ,מחבר 448 ,עמ',
2003
Mizrachi, Yosef Haim, (Mahzor-Shavuot,
Nusah:R' Yosef Haim of Baghdad (Ben Ish
))Hai
 47550מיוחס ,אברהם ,ספר דגלי אהבה וריח השדה \ 3
כרכים ,אהבת שלום 588+506+1025 ,עמ'2003 ,

(Kabbala, Important Comment on Etz Haim,
)R' Avram Meyuhas
 47844מיטניק ,יצחק )עורך( ,ספר עבודה ברורה \ חלק
שלישי על מסכת עבודה זרה ,מכון באר התורה378 ,
עמ'2003 ,
)(talmud, avoda zara
 47985מייזליש ,דוד דוב ,ספר אוצר השבת \  3כרכים ובו
אוצר נפלא פירושים נחמדים על פסוקי ותפילות
השבת 315 ,עמ'2002 ,
Maisalich, David Dov, TREASURE OF
SHABBAT / 3 VOLS. (In Yiddish Hassidut,
)Shabbat , Prayer,Food,Holiness
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 47765מכון מטה אהרן )עורך( ,סדור צלותא דאהרן \ פינסק
קארלין ,מכון מטה אהרן 706 ,עמ'2003 ,
Machom Mate Ahron (Ed.), (Siddur, Hassidi
)from Karlin
 47330מן ,ניר ,רבי לייב בן-שרה ,מחבר 224 ,עמ'2003 ,
Mann, Nir, RABY LEYB BEN-SARA
(Hassidut, 18th Cent. on student of bal shem
)tov ' Leib ben
 47257מנביץ' ,ז ;.גבאי ,מ ,.ספר פלא האותיות 271 ,עמ',
 ,2002רכה
(letters, kabbala numerology incl. rabi akiva
)otiyot - letter

 47179מנדלבוים ,דוד אברהם ,מכתבים ואגרות קודש \
שנכתבו בכתב יד קדשם של רבותינו מהדורה שניה
מורחבת ומושלמת ,מחבר 742 ,עמ'2003 ,

(history hassidic letters from gur, kutzk,
)strikov, brlz
 47395מעלם ,יצחק ,ספר אגדתא דפסחא \ שאמי בלדי עם
ביאור פרי הילולים ,מכון אהלי אברהם יעקב170 ,
עמ'2003 ,

Ma'alam Yitzchak, (Haggadah ,
)Yemenite,Shami school

 47600מצגר ,דוד )עורך( ,שלשה ספרים נפתחים \ אגרת רב
שרירא גאון  -סדר התנאים ואמוראים  -ספר מבוא
התלמוד ,מוסד לעידוד לימוד התורה2002 ,
(aramaic with heb... reprint r' shrira gaon 10th
)cent. tanaim

 48103מקוצי ,משה ,ספר מצוות גדול \ כרך ראשון ,מהדורה
שניה .לא תעשה א  -עט ,מכון ירושלים 723 ,עמ',
2003

(classic rishonim 13th cent on mitzvot 1st
)publ. 15th cent. v
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 47621מקלרמון; חדידה; ישראל ,הגדה של פסח פסח אחד \
נקבצו כאחד שלושה חיבורים מרבותינו הראשונים
הכוללים דיני ליל הסדר ,אורות יהדות המגרב224 ,

עמ'2002 ,
 Maclorman; Hadida; Yisrael, (Haggada'commentary from manuscripts, 13th cent.R
)Yitzchak

 47611מרגליות ,אשר ,סידור רבי אשר \ עם כוונות האר"י
הקדוש זי"ע  404 ,עמ'1970 ,

(SIDDUR, KAVANOT OFFSET OF 1788ED
)CLASSIC - KABBALAH

 47689מרגליות ,ראובן ,נר למאור \ לספר אור החיים מרבינו
חיים בן עטר זצ"ל מהדורה שניה ,מוסד הרב קוק,

2003
Margaliyot, Reuven, (Comment. on Torah ,
)18th Cent. Or 'Hayim by R' Ben Attar. Co

 47076מרצבך א; פלס י; קטן י )עורכים( ,ספר מצוות גדול \
כרך שני )סמ"ג( השלם  -לא תעשה פ-קכו  ,מכון
ירושלים 364 ,עמ'2003 ,

'(Halakha, classic important work of Rishon R
)Moshe of Cousey

 47455משאש ,שלום ,ספר וחם השמש על התורה \  2כרכים.
)ע"פ כריכה(  ,מחבר 769 ,עמ'2003 ,
Mashas, Shalom, (Bible, Drashot, R' Mashas
)Z"L from Morocco to Israel

 47186נבנצל ,אביגדר יחזקאל הלוי ,ספר מציון מכלל יפי \
עם יבינו במקרא 309 ,עמ'2003 ,

(bible, r' nebenzal cheif rabbi of old city
)jerusalem
 47693ניימאנן ,יעקב יצחק ,ספר שיחות קודש \ והוא שיחות
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וזכרונות 235 ,עמ'2003 ,
Newman, Yackov Yitzchak, (Hassidut, Pupa,
Court/Dynasty, Hungarian-Haredi, Memories,
)C

 47068נריה ,משה צבי ,אורות התפילה \ מהדורה חמישית
מנוקדת ,מעליות 158 ,עמ'2003 ,
Nariyah, Moshe Zvi, THE LIGHTS OF
)PRAYER (Rabbi Kook on prayer

 47527נשר ,בן ציון ,הגדה של פסח עם פניני דרוש וחידוש
שיר ציון ,מוסד הרב קוק 136 ,עמ'2003 ,
Nesher, Ben Zion, (Haggada, Mossad Harav
)Kook

 47753נתן ,אליעזר ,סדור הראב"ן \ סדר התפילות לימות
החול ,שבת ומועדים עם ביאורים ופירושים ,מכון

לעריכת ספרים מגנזי קדומים 563 ,עמ'2003 ,
Nathan, Eliezer, (Siddur, Halacha W/ 12th
)Cent. Tosafist Comment.

 47767סאפרין ,אליעזר צבי ,ספר אדרא זוטא \ עם פירוש
דמשק אליעזר ,מכון דמשק אליעזר קאמרנא 176 ,עמ',
2003
Saphrin, Eliezer Zvi,
 47620סואיה ,רפאל אברהם ,מדריך הלכתי לנוסע \ מדריך
הלכתי מפורט ומאויר לנוסע בן זמננו מבוסס על פי
השולחן ערוך ,בני אהרון מכון ללמוד הלכה 210 ,עמ',
2003

Saviah, Rafael Abraham, A TRAVELER'S
GUIDE TO THE OBSERVANT (Halacha,
)Travel, Guide on trains planes , Shabba

 47671סומך ,עבדאללה אברהם יוסף ,ספר זבחי צדק \ 3
כרכים מהדורה שניה ,אהבת שלום334+380+440 ,
עמ'2003 ,
Somekh, Abdallah Abraham Yosef, (Halacha,
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Shulhan Aruh by R' Abdallah Somekh of
)Baghdad 19th

 48232סופר ,אברהם שמואל בנימין ,חידושי כתב סופר \ על
מסכת גיטין ,מכון לחקר כת"י ע"ש ה"חתם סופר",

 73+50עמ'2003 ,
Sofer, Abraham Shmuel Binyamin, (Talmud,
)Mod. Gittin - Comment , Sopher Dynasty

 48304סורוצקין ,אברהם יצחק ,ספר גבורת יצחק \ על מסכת
אבות ,מכון לחקר הנביאים 335 ,עמ'2003 ,
)(talmud - mishna avot mod.
 48182סיטרוק ,מאיר ,ספר תורת נזיקין \ הכולל קיצור דינים
מהלכות גניבה ,גזילה ,נזיקין ,מאבד ממון ,נזקי ממון,..
 288עמ'2003 ,
Sitrock, Meir, (Civil Law, Compendium,
)Theft, Lost Money, Damages
 48026סנדלר ,גרוס ,פישמן ,ספר לימוד להלכות בין אדם
לחבירו \ כרך ב :לא תקום ולא תטור ,מכון תורת

האדם לאדם 423 ,עמ'2003 ,
Sandler, Gross, Fishman, (Halacha, Anti)Revenge, W/Footnotes

 48223סענדר ,אלכסנדר ,ספר שלמי נדרים \ מהדורה חדשה
על מסכת נדרים ,יריד הספרים 215 ,עמ'2003 ,
'Sender, Alexander, (Talmud Modern, R
)Alexander Sender of Kupishok, 1st Publ. 18

 47295סץ ,י ;.יצחקי ד ;.סלמון ד ,.סדור מה"ר שבתי סופר \
 3כרכים  991+308+535 ,עמ'2003 ,
Sach, Y.;Yitzhaki, D.; Salmon,, (Siddur 17th
Century (*Important) Rabbi Shabtai Sofer of
)Promiscan
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 47284סרנא ,יחזקאל ,ספר דליות יחזקאל \ כרך רביעי135 ,
עמ'2003 ,
(prayer, ethics r' yehezkel sarna - ... rosh
)yeshiva hebron

 47408עבאדי ,יצחק ,שו"ת אור יצחק \ כולל שאלות
ותשובות וחקרי הלכות בעניני או"ח ויו"ד ומעט
מעניני אהע"ז ,..מחבר 463 ,עמ'2003 ,
Abadi, Yitzhak, (Responsa, (Mod), R' Yitzhak
)Abadi
 47979עטייה ,נסים יעקב ,ספר מעייני התורה \ חלק שלישי,
 319עמ'2003 ,
)Atyah, Nissim Yaacov, (Halacha, Responsa

 48176עטר ,חיים ,תורה עם תרגום אונקלוס \  5כרכים
ופרוש רש"י ועם פרוש אור החיים ,אור החיים2002 ,
Atar, Haim, BIBLE WITH ONKALUS
TRANSLATION / 5 VOLS. (Bible W/
Comment 18th Cent. Or Hachaim - R' Ben
)Atar
 47782עמדין ,יעקב ,סולם בית אל \ מהגאון החסיד רבי
יעקב עמידן זצ"ל הקדמה לסידורו עמודי השמים,
מהדורה חדשה 143 ,עמ'2003 ,
Emden, Yackov, THE LADDER OF THE
'HOUSE OF THE LORD (Intro - Siddur, R
)Yaakov Emden, 18th Cent.

 48267עפשטיין ,יחיאל מיכל הלוי ,ערוך השולחן העתיד \ 8
כרכים ,מוסד הרב קוק) 2003 ,כולל :טהרות ,קדשים,
זרעים ,הלכות שונות(
)(halacha, messiah
 48296פוברסקי ,דוד ,שיעורי ראש הישיבה רבי דוד פוברסקי
\ מסכת פסחים 272 ,עמ'2003 ,
)(talmud, modern
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 47824פולק ,אברהם שמואל ,ספר זכותא דאברהם ,מחבר,
 127עמ'2002 ,
Polak, Abraham Shmuel, (Hassidut, 19th Cent.
)R' Avram of Chekhinol, Parts from manuscript

 47649פימנטחל ,אברהם ,ספר התערובות והוא חלק שני
מהספר מנחת כהן ,מכון מנחה תמה 297 ,עמ'2002 ,
)(halacha, yore de'ah
 48181פינקלשטיין ,ישראל משה ,ספר תורה אור \ כולל
ביאורים וחידושים הערות והארות על ספר חידושי
מרן רי"ז הלוי על התורה 242 ,עמ'2003 ,
Finkelstien, Yisrael Moshe, (Bible, Comment
of Rav Yisrael Zev Soloveichik - Early 20th
)Cent.

 47220פירון ,שי ,למען הסדר הטוב \ ההגדה לכל המשפחה.
פירושים ,סיפורים ,נושאים לדיון וחידונים ,ידיעות

אחרונות  /ספרי חמד 109 ,עמ'2003 ,
----, HAGGADAH \ COMMENTARY BY
RABBI SHAY PIRON (haggada from cheif
)rabbi of IDF

 48185פישלס ,מאיר ,שו"ת וחידושי רבינו מאיר פישלס ע"פ
כריכה חיצונית ,מכון ירושלים 196 ,עמ'2003 ,
Fishels, Meir, (Talmud, Responsa, Classic
)Aharon, 18th cent.

 47771פישר ע ;.פישר צ ;.פישר ע ,.ספר עטרת עקיבא \ זכרון
צבי \ דברי עמרם \ תולדות משפחות פישר רוזנבוים,

זכרון הונגריה 443 ,עמ'2003 ,
(Halacha, Bio & History , Responsa,W/
)Talmud Agadot 19th Cent

 47255פישר ,ישראל יעקב ,ספר שאלות ותשובות אבן
ישראל \ חלק  - 9בירורוי הלכות בארבעה חלקי
השולחן ערוך 244 ,עמ'2003 ,

)(halacha, responsa r' yisrael yakov fisher
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 47413פלורסהיים ,יואל ,פירושי הרמב"ן \ לירושלמי סדר
זרעים .לרבינו משה ב"ר נחמן  ,מוסד הרב קוק293 ,
עמ'2003 ,
Florsheim, Yoel, (Talmud, Ramban,
)Nachmaindes (13th Cent.) on jewish Talmud
 47188פלק ,דוד ,בתורתו יהגה \ חלק שני ,מחבר 563 ,עמ',
2003
)(halacha, on study with footnotes

 47453פנחס בן ר' יהודה ,סדור שער הרחמים \ ע"פ מגיד
צדק ....עם סידורא דצלותא  953 ,עמ'2002 ,
Pinchas ben R' Yehuda, (Siddur, R' Pinkas of
)Polotzk, Publ 1778, Student of Vilna Gaon
 47667פנחס מפאלאצק ,סדר הגדה של פסח ע"פ מגיד צדק ,
 136עמ'2003 ,
Pinchas, (Haggada & Canticles, W/ Comment
)of R' Pinhas of Polotzk 19th cent.

 48142פרידלס ,יהודה אריה ,ספר איזהו מקומן \ מהדורה
חדשה מורחבת ומתוקנת .כולל מפתח נושאים
מפורט ,מחבר 571 ,עמ'2003 ,
 48268פרידמאן ,דוד ,ספר פסקי הלכות על הרמב"ם \ 3
כרכים 1971 ,

)(halacha, comm.on maimodes 19th cent.
 47273פרישמן ,ע) .עורך( ,גנזי שערי ציון \ הלכות והליכות
ממרן החזון איש ומגדולי עולם ,מחבר 219 ,עמ'2003 ,
(halacha, hazon ush from manuscript yakov
)kaminietzky, wirh r
 47763פרנקל ,אלימלך אליעזר )עורך( ,ספר אמרי פנחס
השלם \  2כרכים ....כל דברות....פנחס מקאריץ
מהדורה חדשה 540+544 ,עמ'2003 ,
Frankel, Elimelech (Ed.), (Sayings, Teachings
)of Pinhas of Koretz, Student of Bal Shem,
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 47516פרעסבורגער ,אהרן ,שאלות ותשובות פאר אהרן,
מכון ירושלים 211 ,עמ'2003 ,
'Pressburger, Ahron, (Responsa - Halacha, R
)Ahron Pressburger Z"L,1st publ. now
 47194פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר פסקי פורים ,יריד
הספרים 275 ,עמ'2003 ,
(halacha, modern purim with responsa and
)notes

 47598קאפח ,יוסף ,חמש מגילות \ עם פירושים עתיקים
היוצאים לאור פעם ראשונה על פי כתב יד ,אגודה
להצלת גנזי תימן 659 ,עמ'1962 ,
(classic, megilot, comment new ed.r' gaon
)arabic translation
 48096קארלין ,יצחק ,ספר קרן אורה המפואר \  4כרכים.
והוא חדושי הלכות על מסכתות הש"ס ,ספרי אור
החיים2003 ,
(talmud, comm. r' yitzhak of carlin. published
)I
 47781קובלסקי ,שלום דוב בער ,ספר נחמת שלום \ 2
כרכים ,אגודת פניני החסידים 560 ,עמ'2003 ,

(bible comment, sermons letters to modern
)'sages scholars . r
 47542קורדובירו; גלאנטי ,תמר דבורה \ זכות אבות \ האנק
דם ,מישור ,ספרי קודש 374 ,עמ'2003 ,
Cordevero; Galant, (3Books - Kabbalah,
)Mussar - Classics: "Tomer" by Cordevero,

 47196קורח ,שלמה ,ספר תהילים עם פירוש חיי ברכה מוגה
ומדויק היטב 366 ,עמ'2003 ,
(tehilim, with nikkud commentary and
)prayers

 47079קורנגוט ,אפרים משה ,חמשה חומשי תורה \ שמות-
יתרו עם ספר אור החיים השלם בתוספת ביאור
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ישמח משה 525 ,עמ'2003 ,
Korngati, Ephraim Moshe, (Bible with
commentaries orah ha'im N.Africa 18th century
)k

 47980קורעי ,משה ,שירי אבות \ שירים ונושאי רקע על
פרקי אבות ,מכון משנת הרמב"ם 146 ,עמ'2003 ,
Kori, Moshe, (Mishna Avot, Incl. Refernces to
)Quoted sages W/ Footnotes

 47817קטן ,יואל; סולוביצ'יק ,אליהו ,ספר בית הועד \
לעריכת כתבי רבותינו ,קובץ מאמרים בסוגיות הספר
התורני עריכה ,ההדרה,כתיבה 272 ,עמ'2003 ,
 Katan, Yoel; Solovechik, Elija, (On editingPubl. Manuscripts. Articles by Important
)&Rabbis
 47637קיל ,יהודה ,דעת מקרא  -ספר בראשית ,חלק 3
פרשיות וישב  -ויחי תורה נביאים כתובים ,מוסד הרב
קוק 381 ,עמ'2003 ,
Kil, Y., DAAT MIKRA, Mossad Harav Kook
 47218קלוגר ,שלמה ,ספר מאמר אסתר \ על מגילת אסתר,
 612עמ'2003 ,
(meggillat esther r' shelomo kluger from
)manuscript

 48231קליין ,משה ,ספר כרתי ופלתי המבואר \ הלכות
תערובות ,חלק א' ,מכון משנה תורה 235 ,עמ'2003 ,
'Klien, Moshe, (Halakha, Taarovet, comm. R
)Yonatan Eibshitz 18th Cent
 47773קלמיש ,קלונמוס ,קונטרס חובת התלמידים )תשס"ג(
עם תרגום באידיש  410 ,עמ'2003 ,
'Kalmish, Klonmus, (Teachings for students, R
)Klonimus of Plaszetzna

 48077קנוהל ,אלישיב ,איש ואישה \ זכו שכינה ביניהם פרקי
ההדרכה לחתן ולכלה 247 ,עמ'2003 ,
Kanuhel, Elishiv, MAN AND WOMAN / THE
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HOLINESS BETWEEN THEM (Man and
Wife, Guide for Bride & Groom)
,' עמ203 , מחבר, פתחי הלבבות, דוד שמעון, קסלסי47436
2001
Kaslasi, David Shimon, THE OPENING OF
THE HEARTS (Teachings from Manuscripts
of R' David Shimon Kaslasi)

 פירוש רבינו אברהם מן ההר \ על, אברהם, קפלן47810
2003 ,' עמ230 , מחבר,מסכת נדרים
Kaplan Abraham, (Talmud, Rishon, R'
Abraham Mir Haham, France 12th Cent.)

 ספר קביעא וקיימא \ אוצר עניני, יעקב יוסף, קראמער48009
-  בדרוש ואגדה- כבוד ועונג שבת בפלפול והלכה
2003 ,' עמ489 ,בחסידות ומנהגים
Kramer, Yaccov Yosef, (Halacha and Aggada
on Shabbat, Savaner Hassidut)

 כרכים על מסכת2 \  ספר תולדות יעקב, יעקב, קשטרו48229
2003 ,' עמ474+394 ,ביצה מהדורה חדשה
Castro, Yaackov, (Talmud - Classic 16th
Cent.)

 ספר והאיש מרדכי \ כולל שיעורים שאלות, ר"ח47256
2003 ,' עמ496 ,ותשובות בהלכות שבת

(halacha, shabbat sephardi, based on r' ovadia
yossef)
 הגדה של פסח ברכת,( ראנד; מרמורשטיין )עורכים47684
2003 ,' עמ385 , מכון מהרא"ל צינץ,השיר
Rand; Mermorstein (Eds.), (Haggada,
Halacha, 18th cent. R' Aryeh Leib Zinz of
kolozk c.)
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 47712רבינוביץ ,אליהו; רבינוביץ צבי ,ספר שבת אחים \ על
כללי הש"ס ובו שני חלקים  :תאמי צביה ,שני עפרים,
אהבת שלום 256 ,עמ'2003 ,
Rabinowitz, Zvi; Rabinowitz E., (TalmudHalacha, R' Eliyahu David Rabinowitz, From
)Manuscript
 47275רבינוביץ ,נחום אליעזר ,משנה תורה לרמב"ם עם
פירוש יד פשוטה \ ספר נשים  -כרך ב  ,מעליות397 ,
עמ'2003 ,
 47668רוזנטל ,דוב ,ספר דברי יושר \ חלק א' חידושים
וביאורים באגדה ובמוסר על מסכת אבות ,הוצאה
חדשה ומהודרת 302 ,עמ'2003 ,
)Rosental, Dov, (Talmud, Avot, Halacha
 47250רוזנר ,יוסף ,ספר משפט הפועלים \ הדין והמנהג480 ,
עמ'2003 ,
(labor - employee - employer civil law strikes
)pay, cost of

 47211רוט ,אליהו ,ספר עקרונות בחינוך ילדים \ מיוסדים על
דברי חז"ל  ,מחבר 287 ,עמ'2003 ,
(education - philosophy based on messilat
)yesharim (rahmal -

 47698רוט ,ישראל ,ספר עיר מקלט \ והוא ביאור ופירוש על
ספר משנה תורה-היד החזקה ,הלכות רוצח ושמירת
נפש 132+60 ,עמ'2003 ,
Rot, Yisrael, (Civil Law, Manslaughter)Negligent Homicide

 47341רז ,שמחה )עורך( ,רב הכותל \ מסכת חייו של הרב
מאיר יהודה גץ 502 ,עמ'2003 ,

(r' getz . rabbi of western wall, jerusalem
)1968-1995
 47451רזניצקי ,י ;.סטפנסקי ,ח).עורך( ,הגדת קרליבך \ ליל
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הסדר עם רבי שלמה ,הגדה של פסח ,אורים 142 ,עמ',
2003
Rozinski, Y.; Stefanski, (Eds), (Carlbach
)Haggadah

 47197רלב"ג ,יצחק )עורך( ,סנהדרי גדולה למסכת מכות \ 2
כרכים )כרך א  +כרך ב( ,מכון הרי פישל2003 ,
)הוצאה שניה(.

)(talmud, rishonim publ. harry fischel
 47199רנשבורג ,בצלאל ,ספר הורה גבר \ על מסכת הוריות
מהדורה חדשה מתוקנת ומושלמת 162 ,עמ'2003 ,
(talmud, classic, r' bezalel ranzburg of prague.
)publ. orig. 19th cent.

 47342רשב"י ,ספר תיקוני הזהר \ לתנא האלהי רשב"י ...עם
פירוש שעת רצון להמקובל...שלמה הכהן 589 ,עמ',
2003

(kabbala, classic, early 19th cent. by r' shalom
)hacohen orig

 47719שביב ,יהודה )עורך( ,קומו ונעלה \ אסופת מאמרים
וקריאות בעניין הר הבית בזמננו ,מכון צומת335 ,
עמ'2003 ,

Shaviv, Yehudah (Ed.), Temple Mount

 48102שו"ב ,בצלאל ,ספר שלום רב \ חדושים..על מסכת
זבחים  2 -כרכים .כרך א :ב -מז ,כרך ב :מז-פז2003 ,
)מהדורה מחודשת(.
)(talmud, scrifice r' bezalel
 47411שווארטץ ,יוסף הכהן )עורך( ,ספר וילקט יוסף \ כרך י,
קול אריה 434 ,עמ'2003 ,
Shvartz, Yosef Hacohen (Ed.), (Halacha , Incl.
 material from manuscript , Publ. 1917)Munkac
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 48098שוורץ ,יחזקאל אהרן ,ספר חליצה כהלכתה \  2כרכים
על הלכות יבום וחליצה ,מכון אוצר הפסוקים2003 ,
)(halacha, family levirite marriage
 48284שולמן ,אליעזר ,סדר הקורות בתלמוד ,קול מבשר211 ,
עמ'2003 ,
)…(history - takmud chats of opinions events

 47704שטיגל ,מתתי' זאב ,ספר עבודת המלך \ על מסכת
עבודה זרה ,מחבר 337 ,עמ'2003 ,

)(talmud
 47189שטייף ,יונתן ,ספר מצוות השם 563 ,עמ'2003 ,
(halacha, mizvot r' steiff mizvot faith human,
)relations and

 47195שטייף ,יונתן ,ספר שאלות ותשובות וחידושי מהר"י \
על ארבעה חלקי שלחן ערוך 536 ,עמ'2003 ,
)(responsa, r' yonatan steiff (mahari
 48167שטרית ,יהודה ,אוצר התרופות והסגולות \ חלק ג'
בתהילים ,ספר שוקקה נפשי תפילות ובקשות בקברי
הצדיקים 943 ,עמ'2003 ,
 Shitrit, Yehudah, (Prayer Collection)Extensive

 48168שטרית ,יהודה ,אוצר התרופות והסגולות \ חלק ב'
בתהילים ,חיי עולם ובו מפורטים עפ"י הרוב מנהגי
אבילות לעדות 433 ,..עמ'2003 ,
)Shitrit, Yehudah, (Prayer, collection
 47694שינלזון ,י.ש ,.ספר שערי הלכה \ ריבית )תשס"ג(
מהדורה חדשה  ,מחבר 252 ,עמ'2003 ,
Shinlazon, Y.S., (Halacha, Interest, Loan
)Agreement, Jewish and Civil Law see

 47338שך ,אלעזר מנחם מן ,ספר מתורתו דרבי אלעזר \
עובדות הנהגות ואמרות טהורות 442 ,עמ'2003 ,
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)(teaching of r' schach z"l
 47978שכטר ,יצחק ,ספר שיח יצחק \ על הפרקים :הזהב
איזהו נשך ,השוכר את האומנין ,פלדהיים 237 ,עמ',
2003
Schechter, Yitschak, BOOK OF ISAAC'S
CONVERSATIONS (Talmud, Halacha,
)Interest and Rental and Labor Law
 47660שלזינגר ,מנחם אריה ,ספר איל משולש \ ספר תבנית
השולחן \ קונטרס הביאורים ,מחבר 314 ,עמ'2003 ,
Shlezinger, Menahem Ariyeh, (Halacha,
)Shabat
 48269שניאורסאהן ,מנחם ,רשימות \  5כרכים ,אוצר
החסידים ,ליובאוויטש) 1994 ,שנת ההוצאה 1994-
 .2000הדפסה שניה )לא מהדורה( (lubavich, some
 47783שניאורסאהן ,מנחם מענדל ,תורת מנחם \ כרך כא
התוועדויות שנת תשח"י  -חלק ראשון ,אוצר
החסידים ,ליובאוויטש 324 ,עמ'2002 ,
Shniarson, Menachem Mendel, (Lubavich,
)1958 * Important Stories

 47784שניאורסאהן ,מנחם מענדל ,תורת מנחם \ ספר
המאמרים תשכ"ט  ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש394 ,
עמ'2003 ,
Shnierson, Menechem Mendel,
(Lubavich,R'Shnerson, Sermons - Articles.
)Important Hassidic
 47837שניאורסאהן ,מנחם מענדל ,תורת מנחם \  4כרכים
ספר המאמרים מלוקט על סדר חדשי השנה ,אוצר

החסידים ,ליובאוויטש2003 ,
))(lubavich rebbe (sermons, kabbalistic

 47216שפירא ,מאיר \ יהושע \ יוסף ,ספר זכרון מאיר \ על
התורה קרן ישועה \ על התורה ומועדים זכרון יוסף \
על המועדים 426 ,עמ'2003 ,
)(bible, comment r' shapira, lublin
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 48011שפירא ,צבי הירש ,ספר דרכי אמונה \ מאמרים
לחנוכה ,אמת ,אור תורה מונקאטש 250 ,עמ'2002 ,
Shapiro, Zvi Hirsh, THE BOOK OF THE
WAYS OF FAITH / ARTICLES ON
HANUKAH (R' Zvi Hirsch Shapiro Z"L,
)Munkacs Rabbi , Publ. 1914
 47252שצ'יגל ,מאיר ,ספר שומר אמת \ בעניני שמעתתא
ואגדתא ,מחבר 45 ,עמ'2003 ,
 48226שרבר ,יוסף ,לירות ולראות \ בכירים במערכת הבטחון
מספרים את שראו עיניהם ,מחבר 303 ,עמ'2003 ,
Sharber, Yosef, TO SHOOT AND SEE
)(Rabbinic view of military

 47397שריר ,אברהם ישראל ,פני שבת נקבלה \ לבאורם של
מזמורי קבלת שבת ,ארז הוצאות לאור 319 ,עמ'2003 ,
Shrir, Abraham Yisrael, (Psalms, Commentary
)on Shabat
 47206תורגמן ,שמואל משה )עורך( ,ספר נשמת ישראל \ על
הלכות נדה יו"ד סימנים קפג  -ר בתוספת מאמרי חז"ל
חשובים ,מחבר 178 ,עמ'2003 ,
)(halacha, purity sephardi
 47710תפילינסקי ,יעקב שלמה ,ספר אמרי ספר \ לקט
אמרים וסיפורים על ספרים .ערוך לפי סדר א"ב .כולל
 811ערכים ,מחבר 506 ,עמ'2003 ,
& (reference... from books, rishonim
)ahronim
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