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מקרא וארכיאולגיה.I

BIBLE AND ARCHAEOLOGY

 52070בר-אשר; דימנט )עורכים( ,מגילות \ ב ,מחקרים
במגילות מדבר יהודה,מוסד ביאליק 184 ,עמ'2004 ,
Bar-Asher, Moshe (ed), MEGHILLOT \ 2
STUDIES IN THE DEAD SEA SCROLLS
 50901ברי"ף ,שמואל )עורך( ,ספר הגר"א על סדר הפרשיות \
קול אליהו השלם  ,מכון הגאון רבי אליהו מווילנא,
 373עמ'(bible- vilna gaon) 2004 ,
Beri"f, S., SEFER HAGR"A 'AL SEDER HA)PARSHIYOT (from manuscript / rare books

 51957דה קוולאה ,פרנסויי ,יחיד ומיוחד חשיפה ראשונה
של המטבע החשוב בעולם ,מוזיאון ישראל 48 ,עמ',
 ,2004רכה )(bi-lingual, Eng/Heb
De Qallatay, Francois, COIN OF COINS
 52094הירשפלד ,יזהר ,כמיהה אל המדבר \ בקעת ים-המלח
בתקופת בית-שני ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד285 ,
עמ' ,2004 ,רכה )(2nd Temple period, Dead Sea
Hirschfeld,Y, LONGING FOR THE DESERT
 50653הלצר; מלול )עורכים( ,תשורות לאבישור ,מחקרים
במקרא ובמזרח הקדמון2004 ,E237+H350 ,
Heltzer, Malul,(eds.), TESHUROT LAAVISHUR
\ STUDIES IN BIBLE & ANCIENT NEAR EAST

 50922הרן ,מנחם ,אסופה המקראית \ חלק ב' הקאנוניזציה
של המקרא והחיבור הדבטרונומיסטי ,מאגנס ,אונ'
עברית 331 ,עמ'(VOL 1 # 26548) 2004 ,
Haran, BIBLICAL COLLECTION \ VOL. 2

 51029טפר ,יגאל; טפר ,ויותם ,בית-שערים \ היישוב
והקבורה לצידו ,קב"מ 277 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tepper, Y.; Tepper, Y., BETH SHE'ARIM:
THE VILLAGE AND NEARBY BURIALS
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 50886פוזן ,רפאל ,עקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס,
מאגנס ,אונ' עברית 362 ,עמ'2004 ,
Posen, R, CONSISTENCY OF TARGUM
)ONKELOS' TRANSLATION (pub’97 PhD thesis
 .IIהיסטוריה יהודית
JEWISH HISTORY

 51856אבגי ,חביב ,ספר אבני זכרון לקהילת מראקש \
פרקים מדברי ימיה ,חכמיה ומנהגיה ,אורות יהדות
המגרב 268,עמ'(history) 2004 ,
Avgi, Haviv, MEMORY BOOK TO THE
JEWISH MARAKASH COMMUNITY
 50924לוין ,ישראל )עורך( ,רצף ותמורה \ יהודים ויהדות
בארץ ישראל הביזנטית-נוצרית ,מרכז דינור-אונ'
עברית 588 ,עמ'(Jews/Israel Byzantine) 2004 ,
Levine, Israel (Ed.), CONTINUITY AND
RENEWAL

 50638ליפשיץ ,עודד ,ירושלים בין חורבן להתחדשות \
יהודה תחת שלטון בבל ,יד בן צבי 551 ,עמ'2004 ,
Lipschits, Oded, JERUSALEM UNDER
DESTRUCTION AND RESTORATION
 51111מילר ,פינחס ,עולמו של אבא \ סיפורי זכרונות גדולי
תורה והקהלות הקדושות שהתקיימו באוסטריא-
הונגריה ,הוד 518 ,עמ'2004 ,
Miler, Pinhas, MY FATHER'S WORLD /
MEMORIES (important history of Hungarian
)Jewry, orig. pub. 1984

 50675עמר ,זהר; סרי ,ירון ,ארץ-ישראל וסוריה על-פי
תיאורו של אלתמימי \ רופא ירושלמי בן המאה
העשירית ,אונ' בר-אילן 174 ,עמ'2004 ,
Amar, Zohar; Serri, Yaron, ISRAEL & SYRIA
)AS DESCRIBED BY AL-TAMIMI (10th C.
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 51033רוז'נסקי ,רחל ,זהויות נפגשות \ פועלי ציון בצפון
אמריקה  ,1905-1931אונ' בן גוריון 499 ,עמ'2004 ,
Rojanski, R. CONFLICTING IDENTITIES

 51102רוטמן ,ליביו ,תולדות היהודים ברומניה כרך ה ,ספר
 \ 161התקופה הקומוניסטית עד  ,1965אונ' ת"א160 ,
עמ'2004 ,
\ Rotman, L, HISTORY OF JEWS IN ROMANIA
VOL. 5 BOOK 161 \ COMMUNIST ERA - 1965

 51720שערי ,דוד ,יהדות בוקובינה בין שתי מלחמות העולם,
מרכז לחקר התפוצות גולדשטיין 324 ,עמ'2004 ,
Sha’ary, David, JEWS OF BUKOVINA
BETWEEN THE TWO WORLD WARS
 .IIIמחשבת ישראל
JEWISH THOUGHT / MAHSHEVET

 51352אריאל ,ישראל ,ספר רוחו של משיח \ התקופה בראי
החסידות שיעורים מפי הרב יצחק גינזבורג ,גל עיני,

 440עמ'2004 ,
Ariel, Y., SEFER RUHO SHEL MASHIAH
)(by controversial messianic kabbalist

 51078בן חיים ,אבישי ,איש ההשקפה \ האידיאולוגיה
החרדית על פי הרב שך ,מוזאיקה 186 ,עמ' ,2004 ,רכה
BenHaim, A, MAN OF VISION - R' SCHACH
 51434בן-מנחם ,חנינה; ליפשיץ ,ברכיהו ,דין ויושר בתורת
המשפט של הרמב"ם \ עיונים במורה נבוכים ג; לד,
אונ עברית 291H+41E ,עמ'2004 ,
Ben-Menahem, H.; Lifshitz, B., LAW AND
EQUITY IN MAIMONIDEAN JURISPRUDENCE

 50813ברזל ,אלכסנדר ,מצע ומצב \ עיונים בתפיסת הטבע
במחשבה היהודית ספריית הילל בן-חיים ,קב"מ228 ,

עמ' ,2004 ,רכה
Barzel, Alexander, FOUNDATION & REALITY
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 51997ברקוביץ ,אליעזר ,מאמרים על יסודות היהדות ,מרכז
שלם 346 ,עמ' ,2004 ,רכה
Berkovits, Eliezer, ESSENTIAL ESSAYS ON
JUDAISM (classic text, trans. from English

 50717הכהן ,רן ,התמודדות חוכמת ישראל בגרמניה עם
ביקורת המקרא במאה התשע-עשרה,
מחבר 243H+12E,עמ' ,2004 ,רכה
Hacohen, Ran, ENCOUNTER OF
WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS IN
GERMANY WITH 19th C. COMMENTARY

 50890ויינפלד ,משה ,ליטורגייה היהודית הקדומה \
מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן
ובספרות חז"ל ,מאגנס ,אונ' עברית 268 ,עמ'2004 ,
Weinfeld, M., EARLY JEWISH LITURGY
 50787ועקנין ,רפי ,סוגיות בגיל ההתבגרות ,טורו קולג'225 ,
עמ'*important 2004 ,
Va'aknin, Rafi, ISSUES IN ADOLESCENCE
)(jewish thought, psych. & education

 51438חלמיש ,משה )עורך( ,דעת הרמב"ם \ ילקוט מאמרים
בחקר משנת הרמב"ם יוצא לאור במלאת שמונה
מאות שנה לפטירתו ,אונ' בר-אילן792H+102E ,

עמ'2004 ,
Hallamish, M. (Ed.), MAIMONIDES ON
DAAT \ COLLECTION OF MAIMONIDEAN
STUDIES

 51441ישראלי ,שולה ,בשערים חדשים תבואו \ שיעורים
עם האר"י הקדוש  ,ברקאי ספרים 264 ,עמ',2004 ,
רכה )(kabbala, philosophy modern dialog
Yisraeli,Shula, BE-SHE'ARIM HADASHIM
TAVO'U
 51553כשר ,אסא ,יהדות ואלילות אוניברסיטה משודרת,
משהב"ט 320 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kasher, Asa, JUDAISM AND IDOLATRY
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 50925ליבס ,אסתר )עורכת( ,שדים ,רוחות ונשמות \
מחקרים בדמונולוגיה מאת גרשם שלום ,יד בן צבי,
 340עמ'2004 ,
Liebes, E, DEVILS, DEMONS & SOULS
 51493מלכה ,ישראל שרלי ,בנתיבות חכמת הקבלה \ טעמי
המצוות במשנת הרעיא-מהימנא ,ראובן מס 586 ,עמ',
2004
\ Malka, I., ON PATHS OF THE KABBALAH
MYSTICAL DIMENSION OF JEWISH LAW
IN THE RA'AYA MEHEIMNA
 51319נוב ,אילן ודבורה ,כנפי רוח \ פרקים בזהות ,יצירה
ויחסי גוף-נפש-רוח ,סיהרא 188 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(philosophy, liberal orthodox thinker
Nov, I/D, WINGS WIND / ON RELATIONS
BETWEEN BODY, SOUL AND SPIRIT

 50821עמיר ,יהוידע ,דעת מאמינה \ עיונים במשנתו של
פרנץ רוזנצוויג ,ע"ע 364 ,עמ'2004 ,
Amir, Y., REASON OUT OF FAITH
 50673עמר ,זהר ,ארבה במסורת ישראל ,אונ' בר-אילן197 ,
עמ'2004 ,
Amar, Z, LOCUST IN JEWISH TRADITION

 51064פולצ'ק ,שלמה ,השקפת המקרא \ נושאים במחשבת
ישראל ,מחבר 340 ,עמ'2004 ,
Polachek, Shlomo, BIBLICAL OUTLOOKTOPICS IN JEWISH PHILOSOPHY

 51440קוק ,אברהם ,כתבי הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק
זצ"ל \ פנקס י"ג  ,מכון על שם הרצי"ה קוק 127 ,עמ',
2004
Kook, A., WRITINGS OF HA-RAV KOOK
 51627רגב ,שאול ,מקוה ישראל \ ר' ישראל נג'ארה יוצא
לאור לראשונה מכתב-יד עם מבוא ,הערות ומפתחות,
אונ' בר-אילן 675 ,עמ'2004 ,
Regev, S, MIKVE ISRAEL \ R’ I. NAJARA
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 51490רובין ,ניסן ,שמחת החיים \ טקסי אירוסים ונישואים
במקורות חז"ל ספריית הילל בן-חיים ,קב"מ 428 ,עמ',

 ,2004רכה
Rubin, Nissan, JOY OF LIFE \ RITES OF
BETHRODAL AND MARRIAGE IN THE
TALMUD AND MIDRASH

 51364רוטנברג ,נפתלי ,אילת אהבים \ עיונים בחוכמת
האהבה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 317 ,עמ',2004 ,
רכה
Rothenberg, Naftali, BELOVED DOE \ THE
WISDOM OF LOVE
 51076שביב ,יהודה ,מסיני בא \ עיונים בפרשות השבוע,
מוסד הרב קוק 460 ,עמ'2004 ,
)(Bible, Modern w/ footnotes
Shaviv, Yehuda, COMING FROM SINAI

 51184שוורץ ,דב ,קמיעות ,סגולות ושכלתנות \ בהגות
היהודית בימי הביניים סוגיות ומקורות ,אונ' בר-אילן,
 437עמ'2004 ,
Schwartz, Dov, AMULETS, PROPERTIES
AND RATIONALISM IN MEDIEVAL
JEWISH THOUGHT
 50728שטרנגר ,גבריאל ,מסע אל החירות \ ליל הסדר
כתהליך צמיחה ,כרמל 168 ,עמ' ,2004 ,רכה
Strenger, Gabriel, JOURNEY TO FREEDOM /
SEDER NIGHT A WAY TO GROWTH

 51625תא-שמע ,ישראל ,ספרות הפרשנית לתלמוד באירופה
ובצפון אפריקה \ חלק שני מהדורה שניה ומורחבת,

מאגנס ,אונ' עברית 287 ,עמ'2004 ,
Ta-Shema, Israel, TALMUDIC
\ COMMENTARY IN EUROPE & N.AFRICA
PART 2 / 2ND REVISED EDITION
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 .IVשואה
HOLOCAUST

 ,----, 51038זכור \ מפעל הנצחה לתנועת "בית יעקב"
באירופה  ,מרכז לתיעוד חורבן יהדות אירופה106 ,
עמ' ,2004 ,רכה
”REMEMBER / “BET YA’AKOV
 50942אברהם ,בן ,להיות חופשי \ נער בגטו לודג' ובמחנות,
יד ושם 117 ,עמ' ,2004 ,רכה
Abraham, Ben, E O MUNDO SILENCIOU
 50930אדלר ,מלכה ,איצ'ו וברנרד ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 415 ,עמ' ,2004 ,רכה
Adler, Malka, ITCHO AND BERNARD

 51711אלקין ,רבקה ,הלמות הלב \ המשכיות ותמורה
בפעולות הסעד והרווחה של יהודי גרמניה תחת
השלטון הנאצי  ,-1933יד ושם 427 ,עמ' ,2004 ,רכה
Elkin, Rivka, HEART BEATS ON \ SOCIAL
WORK & WELFARE IN NAZI GERMANY
 51001ארשטיין ,עלנא ,נסיכה ,יד ושם 242 ,עמ'2004 ,
Arstein, A., PRINCESS

 50811באום ,א ;.דקר ,מ ;.דובי-חזן ,מ ,ביום שאנה פרנק
מתה ,דוקוסטורי 158 ,עמ' ,2004 ,רכה
Baum, A.; Deker, M.; Dubie-Hazan, M.., THE
DAY ANNA FRANK DIED

 51003באומל ,יהודית תידור )עורכת( ,אוהבת והאהובה \
יומנה של סוזי אדלר ילדת ה"קינדרטרנספורט( ,יד
ושם 83 ,עמ' ,2004 ,רכה )(Sidrat Perkei Haim
Baumel, Y. (Ed.), LOVER AND THE LOVED

 51187בוגייר ,ריצ'רד ,צל של חיי \ זיכרונותיו של נער מן
הגטו וממחנות ההשמדה תרגום מאנגלית ,כנרת159 ,
עמ'(translation from English) 2004 ,
Bugajer, Richard, MY SHADOWLIFE
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 50940בלאושטיין ,שרה ,שלושה מעילים \ ילדה צברית
בפולין הכבושה )סדרה ע"ש קורצ'אק( ,יד ושם107 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Blaustein, Sarah, THREE COATS
 50994ברזל ,נעימה ,על הבחירה בטוב \ מעשי ההצלה
בפולין ובהולנד במלחמת העולם השנייה ,קב"מ240 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Barzel, Neima, CHOICE OF THE GOOD:
RESCUE ACTIVITIES IN POLAND AND IN
THE NETHERLANDS DURING WW2
 50987ברסטיצקי ,ישראל ,ילדי ,הצל את עצמך \ מנער
לפרטיזן ולוחם ,משהב"ט 381 ,עמ'2004 ,
Berestizki, I., RUN FOR YOUR LIFE, MY
CHILD
 50642דנציגר ,צבי ,רבי אלימלך לא שמח עוד ,בית לוחמי
הגטאות 139 ,עמ' ,2004 ,רכה
Danziger, Tzvi, RABI ELIMELKH ISN'T
HAPPY ANYMORE

 51233וגמן אשכולי ,חוה ,בין הצלה לגאולה \ הציונות
הדתית בארץ-ישראל לנוכח השואה ,יד ושם 412 ,עמ',
 ,2004רכה
Wegman Eshkoli, Hava, BETWEEN RESCUE
AND REDEMPTION \ RELIGIOUS
ZIONISM IN ERETZ- ISRAEL CONFRONTS
THE HOLOCAUST
 51500וידר ,יצחק ,מסתורי ,ירון גולן 96 ,עמ' ,2004 ,רכה
Wider, Izchak, MYSTERIOUS
 52054ויינרייך ,אברהם ,אדק ,מחבר 375 ,עמ' ,2004 ,רכה
Veinreich, Avraham, 'EDEK

 51080כהן ,מרים ,יתומה לשתי אמהות \ קורותיה ,ייסוריה
וחוסנה של נערה יתומה שנמכרה להורים לא לה,

פלדהיים 398 ,עמ'2004 ,
Kohen, Miriam, ORPHAN TO 2 MOTHERS
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 50941נקריץ ,מרים בריק ,בדרכי החיים \ ילדות בזהות
ארית בין הכפריים ,יד ושם 181 ,עמ' ,2004 ,רכה
Nekrycz, M. B., RELATO DE UMA VIDA
)(THE WAY OF LIFE

 51481פרידמן ,טוביה ,מאבק נגד חוק ההתיישנות על פשעי-
הנאצים בגרמניה ,מכון לדוקומנטציה בישראל,2004 ,
רכה )(bi-lingual
Friedman, Tuvia, STRUGGLE TO CANCEL
THE STATUTE OF LIMITATION FOR THE
NAZIS IN GERMANY

 50984פרמו ,מנחם ,מכתבים שלא כתבתי \ יהודים וציונים
ברומניה של הרודנים ,צבעונים 261 ,עמ'2004 ,
Fermo, Menahem., UNWRITTEN LETTERS /
JEWS AND ZIONISTS IN ROMANIA
 51470צימרמן ,הנריק צבי ,סנה הבוער \ שרדתי ,זוכר ,מעיד,
כותרות 278 ,עמ' ,2004 ,רכה
Zimmermann, Henryk Zvi, BURNING BUSH
/ SURVIVED, REMEMBER, WITNESS

 51326רוזן ,אילנה ,באושוויץ תקענו בשופר \ יוצאי
קרפטורוס מספרים על השואה ,יד ושם 335 ,עמ',
 ,2004רכה
Rosen, Ilana, IN AUSCHWITZ WE BLEW
THE SHOFAR \ CARPATHO-RUSSIAN
 51002רוי ,ג'וזה ,אריסטידס דה סוזה מנדס \ גיבור בתקופת
השואה )תרגום מפורטוגזית ,יד ושם ,2004 , ,רכה
**translation from Portugese
Roy, J., ARISTIDAS DE SOZE MANDES /
HERO IN THE HOLOCAUST
 50696שנר-נשמית ,שרה ,שוב פורחים הנרקיסים ,ביחד144 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Shener-Neshmit, Sarah, AGAIN THE
DAFFODIL BLOOM

10

 . Vישראל וציונות
ISRAEL AND ZIONISM

 51611אהרנסון ,רן ,לכו ונלכה \ סיורים במושבות העלייה
הראשונה ,יד בן צבי 397 ,עמ'2004 ,

Aronson, R, TOURING THE 1ST MOSHAVOT

 50985אחימאיר ,יוסי ,שנה החמישים וחמש ,ניצנים163 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Ahimeir, Y., 55TH YEAR

 51696אידן ,אריה )עורך( ,מודיעין והקברניט אוניברסיטה
משודרת ,משהב"ט 172 ,עמ' ,2004 ,רכה
Idan, A (ed), LEADERS & INTELLIGENCE
 51717אידן ,אריה )עורך( ,היבטים על טרור ומאבק בטרור,
משרד הביטחון 183 ,עמ' ,2004 ,רכה
'Idan, A (ed), TERRORISM & COUNTERTERRORISM

 51694אייזנשטדט ,שמואל נח ,תמורות בחברה הישראלית
אוניברסיטה משודרת ,משהב"ט 119 ,עמ' ,2004 ,רכה
Eisenstadt, S.N., CHANGES IN ISRAELI SOCIETY
 51179אלמוג ,עוז ,פרידה משרוליק \ שינוי ערכים באליטה
הישראלית  2כרכים ,אונ' חיפה2004 , Vols. 2 ,
Almog, O, FAREWELL TO 'SRULIK' \ CHANGE
IN VALUES AMONG THE ISRAELI ELITE

 50727אקרמן ,א ,אתרים ושכונות בירושלים ,ראובן מס,
 160עמ'2004 ,
Ackerman, A, SITES & NEIGHBORHOODS
IN JERUSALEM

 51277ארנון ,דנצ'ו ,יום יום חג \ טקסים מפתיעים ,חגיגות
מלהיבות ,פולחנים מסתוריים ופסטיבלים מרהיבים,

כנרת 215 ,עמ'2004 ,
Arnon, Dan, FESTIVALS, RITES AND
HOLY DAYS IN THE HOLYLAND
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 51213אשל ,יעקב ,מחקרי יהודה ושומרון \ קובץ יג תשס"ד

 ,מכללה האקדמית יהודה ושומרון456H+31E ,
עמ'2004 ,
Eshel, Ya'acov, JUDEA AND SAMARIA
RESEARCH STUDIES \ VOL. 13

 50719ביילין ,יוסי ,מהחולה עד ז'נבה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 215 ,עמ' ,2004 ,רכה
Beilin, Yossi, FROM HACHULA TO GENEVA

 51183בי-רב ,אמנון ,מלחמה האחרונה \ משל אקטואלי
בשבעה פרקים ,מעיין 32 ,עמ'2004 ,
Bi-Rav, Amnon, LAST WAR

 51610בן-ארצי ,יוסי ,להפוך מדבר לכרמל \ התהוות הכרמל
כמרחב נבדל בעיר מעורבת ,1918-1948 ,מאגנס ,אונ'

עברית 360 ,עמ'2004 ,
Ben-Artzi, Y, CREATION OF THE CARMEL
AS A SEGREGATED JEWISH
RESIDENTAL SPACE IN HAIFA, 1918-1948

 51510בן-עמוס,א; בר-טל ד ) עורכים( ,פטריוטיזם \ אוהבים
אותך מולדת ,דיונון ,אונ' ת"א 490 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Ben-Amos; Bar-Tal,(Eds.), PATRIOTISM
HOMELAND LOVE

 50928בן-עמי ,שלמה ,חזית ללא עורף \ מסע אל גבולות
תהליך השלום ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד543 ,

עמ' ,2004 ,רכה
Ben-Ami, S., A FRONT WITHOUT A
REARGUARD

 51036בר זהר ,מיכאל )עורך( ,ארץ מולדת ,משהב"ט240 ,
עמ'2004 ,
Bar Zohar, Michael, OUR SAGA

 51867בראלי ,אבי )עורך( ,עיונים בתקומת ישראל \ איש
בסער מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי ,מכון בן-
גוריון ,אונ' בן-גוריון 553 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bareli, A(ed), IN THE EYE OF THE STORM
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 51974ברודסקי ,ג'ני )עורכת( ,קשישים בישראל \ שנתון
סטטיסטי  ,2003גוינט  -מכון ברוקדייל ,י-ם 310 ,עמ',
 ,2004רכה
\ Brodesky, Jeny (ed), ELDERY IN ISRAEL
STATISTICAL ABSTRACT 2003
 51479גולדברג ,אליעזר ,מבקר המדינה  -דוח שנתי 54ב
לשנת  2003ולחשבונות שנת הכספים  ,2002מבקר
המדינה ונציב תלונות ציבור 948 ,עמ' ,2004 ,רכה
Goldberg, Eliezer, ISRAEL STATE
COMPTROLLER’S ANNUAL REPORT 54B
– FOR 2003
 51068גורדון ,עדי ,בפלסטינה .בנכר \ .השבועון 'אוריינט',
מאגנס ,אונ' עברית 161 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gordon, A, IN PALESTINE. IN A FOREIGN
LAND
 51521גלבר ,יואב ,קוממיות ונכבה ,דביר 656 ,עמ',2004 ,
רכה
Gelber, Y, INDEPENDENCE VS. NAKBA

 51906גלילי ,אורית ,טל-פוליטיקאים \ מנהיגות פוליטית
חדשה במערב ובישראל ,רמות ,אונ' ת"א 163 ,עמ',
 ,2004רכה
Galili, Orit, TELE-POLITICIANS / NEW
POLITICANS IN THE WEST AND ISRAEL
 51323גפני ,ראובן ,מקדש מעט \ בתי כנסת מוכרים
ונסתרים בירושלים ,יד בן צבי 210 ,עמ'2004 ,
\ Gafni, Reuven, MIKDASH ME'AT
FAMILIAR AND HIDDEN SYNAGOGUES
IN JERUSALEM
 51073גרוסמן ,דוד ,אוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי
תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה
העותמאנית ,מאגנס ,אונ' עברית 320 ,עמ'2004 ,
Grossman, David, ARAB DEMOGRAPHY
AND EARLY JEWISH SETTLEMENT IN
PALESTINE
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 50825הדרי ,דני )עורך( ,אל מול האתגר הערבי ,משהב"ט,
 277עמ' ,2004 ,רכה
Hadari, Dani (Ed.), FACING THE ARAB
CHALLENGE

 51879הורוביץ ,ג) .עורך( ,ספר היובל \ מכון אבשלום
לידיעת הארץ שנים  ,2002/3 - 1952/3אריאל288 ,
עמ'2004 ,
\ Horovits, G. (ed), JUBILEE BOOK
AVSHALOM INSTITUTE 1952/3 - 2002/3
 50729המרמן ,אילנה ,במחוזות זרים \ סחר בנשים בישראל,
ע"ע 199 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hammerman, Ilana, IN FOREIGN PARTS /
TRADE IN WOMEN IN ISRAEL

 51488הראל ,אהרן ,בין בנין להרס \ ההסתדרות ותנועת
העבודה  1956-1965פרקי מחקר ועדות ,ע"ע 548 ,עמ',
 ,2004רכה
Harel, Aharon, CRISIS IN THE LABOUR
MOVEMENT / RESEARCH AND
TESTIMONY FOR 1956 - 1965
 51874וידריך ,שולמית ,ביאליק הרחוב \ ציר צורה יצירה,
פורת 113 ,עמ'2004 ,
Widrich, S, BYALIK STREET \ SPIN, SPIRIT
& SPACE

 51525חלמיש ,אביבה ,מבית לאומי למדינה בדרך \ היישוב
היהודי בארץ ישראל בין מלחמות העולם  -כרך א',
אונ' הפתוחה 360 ,עמ' ,2004 ,רכה )(parts 1 thru 4
Halamish, Aviva, FROM NATIONAL HOME
TO THE STATE IN THE MAKING THH
JEWISH COMMUNITY

 51713חנין ,דב )עורך( ,משפטי הסרבנים \ התובע הצבאי
נגד חי מטר ,מתן קמינר ,נעם בהט שמרי צמרת ,אדם
מאור ,...בבל 368 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Hanin, D (Ed), REFUSNIK TRIALS
MILITARY PROSECUTOR VS H.MATAR...
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,אפריקה \ עדות ומעש- בית"ר צפון, נסים, טאיטו50715
2004 ,' עמ160 ,ספריה הציונית
Taitou, Nissim, LE BETAR EN AFRIQUE DU
NORD

 סיפור שלנו \ הנרטיב הלאומי בעיתונות, יעקב, ידגר51224
 רכה,2004 ,' עמ264 , אונ' חיפה,הישראלית
Yadgar, Yaacov, OUR STORY \ THE
NATIONAL NARRATIVE IN THE ISRAELI
PRESS

 מערבולת הזהויות,( יהודה )עורכים, יוסי; גודמן, יונה51496
422 , קב"מ,\ דיון ביקורתי בדתיות וחילוניות בישראל
 רכה,2004 ,'עמ

Yonah, Y.; Goodman, Y. (Eds.),
MAELSTORM OF IDENTITIES \ A
CRITICAL LOOK AT RELIGION AND
SECULARITY IN ISRAEL

 עיתונות בעין הסערה \ העיתונות, מוצטפא, כבהא51222
 יד,1929-1939 הפלסטינית כמכשיר לעיצוב דעת קהל
2004 ,' עמ286 ,בן צבי
Kabha, Mustafa, JOURNALISM IN THE EYE
OF THE STORM \ THE PALESTINIAN
PRESS SHAPES PUBLIC OPINION 1929-'39
3 \ האוויר במלחמה לעצמאות- תולדות חיל, אבי, כהן50816
2004 ,' עמVols. 3 , משהב"ט,כרכים
Cohen, Avi, HISTORY OF ISRAELI AIR
FORCE IN THE WAR FOR
INDEPENDENCE \ 3 VOLS.

: ציונות הדתית,( ישראל )עורכים, אשר; הראל, כהן51043
,עידן התמורות \ אסופת מחקרים לזכר זבולון המר

2004 ,' עמ602 ,מוסד ביאליק
Kohen, A.; Harel, Y. (Eds.), RELIGIOUS
ZIONISM: AN ERA OF CHANGES /
COLLECTION OF ARTICLES IN MEMORY
OF ZVULON HAMMER
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 51437כהן ,הלל ,צבא הצללים \ משת"פים פלסטינים
בשירות הציונות :1917-1948 ,מודיעין ,מדיניות,
התיישבות ,עברית 364 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Cohen, Hillel, AN ARMY OF SHADOWS
PALESTINIAN COLLABORATORS IN THE
SERVICE OF ZIONISM

 50656כץ ,יוסי ,לעצור את הדחפור \ הקמתם של הכלים
המוסדיים לשמירת ערכי הטבע ,הנוף והמורשת
ההיסטורית ,אונ' בר-אילן 222 ,עמ'2004 ,
Katz, Yossi, TO STOP THE BULLDOZER

 51027להט ,גולן ,פיתוי המשיחי \ עלייתו ונפילתו השמאל
הישראלי  ,1993-2003ע"ע 186 ,עמ' ,2004 ,רכה
Lahat, G., MESSIANIC TEMPTATION /
RISE AND FALL OF THE ISRAELI LEFT
1993 - 2003

 51719לוי ,גדעון ,אזור הדמדומים \ חיים ומוות תחת
הכיבוש הישראלי  ,2003-1988בבל 802 ,עמ',2004 ,
רכה
Levy, Gideon, TWILIGHT ZONE \ LIFE AND
DEATH UNDER ISRAELI OCCUPATION
1988-2003
 52045לוי ,יאיר ,יש כלכלה אחרת ,יש חברה אחרת \ כלכלה
חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה ,יד טבנקין,

 198עמ' ,2004 ,רכה
Levi, Yair, THERE IS ANOTHER SOCIETY,
ANOTHER ECONOMY

 51489לופו ,יעקב ,ש"ס דליטא \ ההשתלטות הליטאית על
בני תורה ממרוקו  ,קב"מ 239 ,עמ' ,2004 ,רכה
Lupu, Jacob, SHAS DE LITA: THE
LITHUANIAN TAKE-OVER OF
MOROCCAN TORAH SCHOLARS
 51467לסרי ,דן ,מקום לגדול ,באופן טבעי 248 ,עמ',2004 ,
רכה
Lasry, Dan, A PLACE TO GROW
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 50949לשם ,אלעזר; רואר-סטריאר ,דורית ,שונות תרבותית
כאתגר לשירותי אנוש ,מאגנס ,אונ' עברית,
 H+22E370עמ'2004 ,
Leshem, E.; Roer-Strier, D., CULTURAL
DIVERSITY AS A CHALLENGE TO
HUMAN SERVICES
 51486מאור ,משה ,דרך הימין החברתי ,קב"מ 142 ,עמ',
 ,2004רכה
Maor, Moshe, RIGHT WAY TO SOCIETY

 51085מוריה ,יעל; ברניר ,סיגל )עורכו ,ברשות הרבים \
מחווה לגנן העיר תל-אביב ,אברהם קרוון ,מוזיאון תל
אביב לאמנות 297 ,עמ' ,2003 ,רכה
Moriya, Y.; Barnir, S. (Ed.), PUBLIC SPACE
 51508מיטל ,יורם ,שלום שבור \ ישראל ,הפלסטינים
והמזרח התיכון ,כרמל 264 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Part of series: Temunat Matzav
\ Meital, Yoram, PEACE IN TATTERS
ISRAEL, PALESTINE AND THE MIDDLE
EAST

 51877מילשטיין ,מיכאל ,סקירות מרכז דיין מס'  133בין
מהפכה ומדינה  -הפתח והרשות הפלסטינית ,אונ'
ת"א 204 ,עמ' ,2004 ,רכה
Milshtein, Michael, BETWEEN
& REVELATION & STATEHOOD: FATAH
THE PALESTINIAN AUTHORITY
 52082מישקינסקי ,משה ,עיונים בסוציאליזם היהודי \
אסופת מאמרים ,אונ' בן גוריון 413 ,עמ'2004 ,
Mishkinsky, Moshe, STUDIES IN JEWISH
SOCIALISM

 51072מלכיאל ,דוד ,פולמוס היהודי-נוצרי ערב העת החדשה
\ יהושע סגרי מסקנדיאנו קונטרסים  ,93אונ' העברית,

 339עמ' ,2004 ,רכה
Malkiel, David, JEWISH-CHRISTIAN
DEBATE ON THE EVE OF MODERNITY
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 50997משגב ,חיים ,לא אותו הים \ שיחות עם שמעון פרס,
ספרית פועלים 176 ,עמ'2004 ,
Misgav, Haim, NOT THE SAME SEA

 50817נגבי ,משה ,כסדום היינו \ במדרון ממדינת חוק
לרפובליקת בננות ,כתר 273 ,עמ' ,2004 ,רכה
Negbi, Moshe, COMING APART / FROM
DEMOCRACY TO BANANA REPUBLIC

 51497נחמיאס ,דוד ,משילות השלטון המקומי בישראל \
ניתוח מדיניות ועיצוב מחדש ממשל חדש בישראל,
מפעלות המרכז הבינתחומי 98 ,עמ' ,2004 ,רכה
Nachmias, Daviv, LOCAL GOVERNANCE
IN ISRAEL \ POLICY ANALYSIS AND
REDESIGN
 51462נמרודי ,יעקב ,תקווה והמחדל \ פרשת איראנגייט,
מעריב 429 ,עמ' ,2004 ,רכה
Nimrodi, Jackob, IRANGATE \ A HOPE
SHATTERED

 50819סיקרון ,משה ,דמוגרפיה \ אוכלוסיית ישראל -
מאפיינים ומגמות ,כרמל 296 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sikron, Moshe, DEMOGRAPHY

 51685פולמן ,ישעיהו ,סיפורה של גדר ההפרדה \ האמנם
הפקרת חיים? ,כרמל 272 ,עמ' ,2004 ,רכה
Folman, Yeshayahu, STORY OF THE
SECURITY FENCE \ LIFE REPUDIATION
?INDEED

 52083פנחס ,איתמר ,ספורי תכזינה \ מראש העין 50
סיפורים ומחזה ,מחבר 231 ,עמ'2004 ,
Pinhas, Itamar, TAKHZINEH TALES

 51077פרומקין; חנין; אידלמן )עורכים( ,סימני חיים \ 2003
המגמות המעצבות את עתידנו ,מרכז השל 184 ,עמ',

 ,2004רכה
Frumkin; Khenin; Eidelman (Eds.), VITAL
SIGNS 2003
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 51976פרידמן ,טוביה 100 ,שנה לפטירתו של חוזה מדינת
ישראל ד"ר תיאודור הרצל ביולי  55 \ 1904שנה
להבאת עצמותיו ,מכון לדוקומנטציה בישראל, ,

 ,2004רכה
Friedman, Tuvia, 100 YEARS TO THE
DEATH OF FOUNDER OF MODERN
ZIONISM

 50644צור ,מוקי; דניאלי ,יובל )עורכי ,יוצאים בחדש האביב
\ פסח ארץ-ישראלי בהגדות מן הקיבוץ ,יד בן צבי,

 203עמ'2004 ,
Tzur, Muki; Danieli, Y. (eds.), KIBBUTZ
HAGGADA

 51613קארפי ,דניאל )עורך( ,זאב ז'בוטינסקי  -איגרות כרך 7
ינואר  - 1930דצמבר  ,1931מכון ז'בוטינסקי בישראל,

 356עמ'2004 ,
\ Carpi, Daniel (Ed), ZEEV JABOTINSKY
LETTERS VOLUME SEVEN JANUARY
1930 - DECEMBER 1931

 51022קדיש ,אלון )עורך( ,מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט \
דיון מחודש  -שני כרכים  ,משהב"ט2004 ,vols. 2 ,
Kadish, Alon (Ed.), ISRAEL'S WAR OF
INDEPENDENCE 1948-1949
 51021קדרון ,פרץ )עורך( ,עד כאן \ עדויות של סרבנים,
חרגול 207 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kidron, P. (Ed.), REFUSENIK / ISRAEL’S
SOLDIERS OF CONSCIENCE

 50823קולנשר ,ראובן ,עצמאות היא רק ההתחלה \ חשיבה
אמיצה על מצב האומה ,מחבר 307 ,עמ'2004 ,
Kollenscher, Reuven, INDEPENDENCE IS
JUST THE BEGINNING
 51735קפלן ,מרדכי מנחם ,לחידוש פני הציונות ,ספריה
הציונית 180 ,עמ'(trans. From English) 2004 ,
Kaplan, Mordecai M., A NEW ZIONISM
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 51088רובינשטיין ,ש ,שמונים שנה להחלטת בית הדין
הסודי המיוחד של ה"הגנה" לדון למוות את יעקב דה-
האן  ,1924-2004רובינשטיין שמעון 88 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubinstein, S., 80 YEARS SINCE SECRET
DECISION OF THE COURT OF THE
HAGANA TO ISSUE DEATH SENTENCE

 51737רובינשטיין ,ש ,ביבליוגרפיה מוערת על תקופת
המעבר מהשלטון העות'מאני לשלטון הבריטי בארץ-
ישראל \ חלק א ,רובינשטיין שמעון 110 ,עמ',2004 ,

רכה
Rubinstein, S., ANNOTED BIBLIOGRAPHY
ON TRANSITION FROM TURKISH TO
BRITISH RULE IN ERETZ-ISRAEL

 51738רובינשטיין ,שמעון ,עוד על הקורות את התימנים
בפתח-תקוה ובמחנה-יהודה בראשית המאה העשרים,
רובינשטיין שמעון 53 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubinstein. Shimon, MORE ABOUT THE
HISTORY OF THE YEMENITES IN PETAHTIKVA AND MAHANE-YEHUDA IN THE
BEGINING
 51464רונן ,אפרים ,זעקה \ האם ישראל בדרך לחורבן?,
ברקאי ספרים 116 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ronen, Efraim, THE CRY! / IS ISRAEL ON
?THE WAY TO SACRIFICE

 51563רחמילביץ ,אליעזר )גיזרי( ,דם הוא הנפש \ כפי
שסופר לעמי דור-און ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 256עמ' ,2004 ,רכה
Rachmilewitz, Eliezer, BLOOD IS THE SOUL
 51959רמתי ,יוחנן ,הסטוריה מעניינת ,ראובן מס 284 ,עמ',
 ,2004רכה
Ramati, Yohanan, INTERESTING HISTORY
 51640שחר ,אמנון ,מחאן יונס להר סיני ,ברקאי ספרים95 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Shahar, A, HEN YUNES TO MT. SINAI
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 50747שילה ,מרגלית ,קול הנשי הירושלמי \ כתבי למדניות
מן המאה התשע-עשרה קונטרסים מס ,94 .אונ'
העברית 267 ,עמ' ,2004 ,רכה )(Inc. Yiddish
Shilo, Margalit, VOICES OF JERUSALEM
WOMAN \ KUNTRESIM NO. 94

 51714שלם ,מוטי ,צבא מחפש משמעות \ ערכי ארגון
ההגנה ,בחינה היסטורית של תהליך התגבשותם ודרכי
הנחלתם  ,48-1939משרד הביטחון 246 ,עמ'2004 ,
Shalem, M, SEARCHING FOR MEANING IN
CREATION OF JEWISH FIGHTING FORCE

 52081שמש ,משה ,מהנכבה לנכסה \ הסכסוך הערבי-
ישראלי והבעיה הלאומית הפלסטינית  ,1967-1957אונ'
בן גוריון 414 ,עמ'2004 ,
Shemesh, Moshe, FROM THE NAKBA TO
THE NAKSA
 51465ששון ,משה ,ללא שולחן עגול \ המשאים והמתנים
לשלום עדות ולקחים  ,1919-1979מעריב 312 ,עמ',
2004

Sasson, Moshe, TALKING PEACE
 .VIלשון וספרות
HEBREW LANGUAGE AND
LITERATURE
 51902אבידר ,א ,לוחם ה ,61-אוב-זעפ 418 ,עמ' ,2004 ,רכה
Avidar, Alon, WARRIOR 61
 51026אביזוב ,אילנה אסאו ,קופסאות קרטון ,אסטרולוג,
 107עמ' ,2004 ,רכה
Avizov, E., CARTONS

 51930אבן-שושן ,א,מילון אבן-שושן המרכז \ מחדש ומעדכן
לשנות האלפים ,המילון החדש בע"מ 1194 ,עמ'2004 ,
Even-Shushan, CONDENSED DICTIONARY
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 50713אדלמן ,אורי ,שעות מתות ,כתר 505 ,עמ' ,2004 ,רכה
Adelman, Uri, GRAVEYARD SHIFT
 52056אדלשטיין ,דב ,אהבה בקפריסין \ סיפורים ,חלונות,
 143עמ' ,2004 ,רכה
Edelstein, Dov, LOVE IN CYPRUS
 51363אור ,טל שירה ,מגדלור ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 213 ,עמ' ,2004 ,רכה
Or, Tal Shira, LIGHTHOUSE

 51868אורלב ,אורי )מתרגם( ,יאנוש קורצ'אק כתבים \ כרך
ח' כאשר אשוב ואהיה קטן בית הספר של החיים ,בית
לוחמי הגטאות 340 ,עמ'2004 ,
Orlev,U (translator), YANUSH KORCAK
WRITINGS \ VOL 8
 50643אורן ,יוסף ,סוגות בסיפורת הישראלית ,יחד176 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Oren, Yosef, GENRES IN ISRAELI PROSE
 50998אורן ,רם ,מטרה :תל-אביב ,קשת 351 ,עמ' ,2004 ,רכה
Oren, Ram, TARGET: TEL AVIV
 50818איזקסון ,מירון ,דירה בשלמה המלך ,קב"מ 255 ,עמ',
 ,2004רכה
Izakson, Miron, FLAT ON KING SOLOMON
STREET
 51185איתם ,משה ,פרקי ג'ורקה ,חלונות 170 ,עמ',2004 ,
רכה
Eitam, Moshe, JORKAH'S CHAPTERS
 52092איתן ,פרדי ,קרן אור ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 262עמ' ,2004 ,רכה
Eytan, Freddy, LIGHT BEAM
 51186אלון ,אמונה ,שמחה גדולה בשמים ,כתר 210 ,עמ',
 ,2004רכה
Elon, Emuna, HEAVEN REJOICES
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 51779אלמוג ,אהרון ,אם תראו סוכה עפה \ מבחר )1992-
 ,(1950קב"מ 158 ,עמ'2004 ,
Almog, A, IF YOU SEE A SUKKA FLYING
 51225אסולין ,גד ,רוצה אותך לנצח )נכון לרגע זה( ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 365 ,עמ' ,2004 ,רכה
Assuline, Gad, I WANT YOU FOREVER
)(RIGHT NOW

 51454אפלבאום ,בועז ,גופה אחת פחות מדי \ מי רצח את
בתו של דיזנגוף? ,ביתן הוצאה לאור 251 ,עמ',2004 ,

רכה
\ Eppelbaum, Boaz, ONE CORPSE LESS
?WHO KILLED DIZENGOFF'S DAUGHTER

 50983אפרתי ,נתן ,אסופות ומבואות בלשון כרך ו מלשון
יחידים ללשון אומה הדיבור העברי בא"י בשנים
תרמ"ב-תרפ"ב ,אקדמיה ללשון 260 ,עמ'2004 ,
Efrati, Natan, EVOLUTION OF SPOKEN
HEBREW IN PRE-STATE ISRAEL, 18811922 \ VOL. 6
 50773אפרתי ,שלמה ,ניקול היתה כאן ,ביתן הוצאה לאור,
 216עמ' ,2004 ,רכה
Efrati, Shlomo, NIKOL WAS HERE
 51881ארבל ,מ ,.נאמנות כפולה ,אור זהב 567 ,עמ'2004 ,
Arbel, M., DOUBLE LOYALTY
 51716ארד ,קארין ,נשים ,הוראות הפעלה ,ידיעות אחרונות
 /ספרי חמד 286 ,עמ' ,2004 ,רכה
Arad, K, WOMEN/ OPERATING
INSTRUCTIONS

 50720ארזי ,ש ;.פכלר ,מ ;.כהנא ,ב ,.חיים כמדרש \ עיונים
בפסיכולוגיה יהודית לכבוד פרופסור מרדכי רוטנברג,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 605 ,עמ' ,2004 ,רכה
Arazi, S.; Fekhler, M.; Kahana, B, LIFE AS A
MIDRASH / TOPICE IN JEWISH
PSYCHOLOGY
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 50709אריאל ,חנה ,כספר הפתוח \ פסיכואנליזה בזעיר
אנפין ,כרמל 259 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ariel, Hanna, AN OPEN BOOK
 51025אש ,חנה ,עץ הערמון ,כתר 323 ,עמ' ,2004 ,רכה
Asch, Chana, CHESTNUT TREE

 52053אשכנזי ,מלי )עורכת( ,לאור השורות \ אסופת שירה
ישראלית ,שורות 128 ,עמ' ,2004 ,רכה
Askenazi, M, TO THE LIGHT OF LINES

 51041ביאליק ,חיים נחמן ,היא יושבה לחלון \ עם ציורים
של דני קרמן ,כל שירי האהבה ,דביר 128 ,עמ'2004 ,
Bialik, H.N., COLLECTED LOVE POEMS
 51175ביאלקוביץ ,מיכל ,אלוהים משחק \ שיחות שלי עם
עצמי ,אורורה 149 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bialckovits, Mikhal, GOD IS PLAYING
 50765בירשטיין ,יוסל ,סיפורים מאזור השלווה ,קב"מ413 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Birstein, Yossel, STORIES FROM THE
REALM OF TRANQUILITY

 51031בן ישראל ,מרים )עורכת( ,קולה של המילה \ מבחר
מאמרים ,בבל 180 ,עמ' ,2004 ,רכה
Benisrael, M., POETRY PERFORMANCE:
 50775בן-ארצי ,סופי ,דמות מחול ,מחבר 123 ,עמ',2004 ,
רכה
Ben-Artzi, Sofi, AN IMAGE IN THE SAND

 51793בן-דוד ,יוסף ,בדווים בישראל  -היבטים חברתיים
וקרקעיים ,מכון ירושלים לחקר ישראל 533 ,עמ'2004 ,
 Ben-David, Joseph, BEDUINS IN ISRAELLAND CONFLICTS AND SOCIAL ISSUES
 50815בן-זקן ,אתי ,מה שכתוב למעלה ,ספרית פועלים215 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Ben-Zaken, E, WHAT'S WRITTEN ABOVE
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 51487בן-עמי ,מ.ד ,.תולעת יעקב ודוד ישמעאל \ מצורף

 ,CDתמוז 891 ,עמ'2004 ,
Ben-Ami, M., JACOB'S WORM & DAVID ISHMEL

 51190בנתור ,נדב סאטו ,צריך הרבה אהבה ,ספרית פועלים,
 148עמ' ,2004 ,רכה
Bentor, Nadav, MUCH LOVE IS NEEDED
 51557בר-דב ,לילה ,שרשרת ,ירון גולן 48 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bar-Dov, Lila, A CHAIN
 52091ברוך ,אודי ,טיפות ,ירון גולן 111 ,עמ' ,2004 ,רכה
Baruch, Udi, DROPS
 50947ברונר )זית( ,ח ,.מפולת \ עלילה חינוכית מרתקת,
מחבר 339 ,עמ'2004 ,
Bruner, H., AVALANCHE
 51028ברעם ,חיים ,אדום צהוב שחור ,מעריב 134 ,עמ',
 ,2004רכה
Baram, H., RED YELLOW BLACK
 51519בת-אדם ,ס,להציל את ציקלופ ,משהב"ט 300,עמ'04' ,
Bat-Adam, Smadar, SAVING CYCLOPS
 51635גבע ,ינאי ,אבוד בבוהמיה גוונים 121 ,עמ' ,2004 ,רכה
Geva, Yanai, LOST IN BOHEMIA \ STORIES
 51325גוטרמן ,ש,עלים מן האש ,יד ושם 299 ,עמ' ,2004 ,רכה
Guterman, S., LEAVES FROM THE FIRE
 51361גור ,בתיה ,רצח ,מצלמים ,כתר 374 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gur, Batya, SHOOTING A MURDER

 51650גושן-גוטשטיין ,מ ;.טלמון ,ש).ע ,ספר יחזקאל \ מפעל
המקרא של האוניברסיטה העברית ,מאגנס ,אונ'

עברית 231 ,עמ'2004 ,
Goshen-Gottstein, M.H.; etc BOOK OF
EZEKIEL \ HEBREW U. BIBLE PROJECT
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 51457גייזנברג ,נאוה ,ביום שהשקט מתעורר \ רומאן ,יבנה,
 207עמ' ,2004 ,רכה
Gaizenberg, N., ON THE DAY WHEN
SILENCE AWAKES
 52088גיל ,תמי ,מים היו רטובים ,אסטרולוג 240 ,עמ',2004 ,
רכה
Gil. Tami, WATER WAS WET
 50676גינות ,שי )עורך( ,נופי נפש ,שוקן 139 ,עמ'2004 ,
Ginot, Shai (ed.), SPIRIT LANDSCAPES
 51070גלאם ,מאור ,להרגיש את אלוהים ,מחבר 207 ,עמ',
 ,2004רכה
Glam, Maor, TO FEEL GOD
 51245גלבץ ,תמר ,את בתקופה טובה ,חרגול 219 ,עמ',
 ,2004רכה
Gelbetz, Tamar, YOU'RE DOING FINE
 51547גליל ,לילך ,תראי אותי \ קובץ סיפורים ,גוונים142 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Galil, Lilakh, WATCH ME
 51376גליץ-שדות ,אפרת ,ריבת יהלומים ,גוונים 127 ,עמ',
 ,2004רכה
Galits-Sadot, Efrat, DIAMOND JAM

 51901גלעד ,משה )עורך( ,עולם הוא ספר פתוח \  33מסעות
בעקבות סופרים ,ספרים ודמויות שלא היו ,מסע אחר,
 264עמ'2004 ,
Gilad, Moshe (ed), WORLD IS AN OPEN
BOOK
 51963גפלה ,אופיר ,עולם הסוף ,כתר 428 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gafla, Ofir Touche, END'S WORLD

 51782ג'רבי ,דוד ,בוני שלום \ סיפורו של יהודי איטלקי,
פליט מלוב ,כרמל 151 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gerbi, David, BUILDING PEACE
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 50824גרומן ,דוד ,צוואתו של יורם \ וסיפורים אחרים,
חלונות 144 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gruman, David, YORAM'S TESTAMENT
AND OTHER STORIES
 51253גרוסמן ,י,טיסה למאדים,ירון גולן 128 ,עמ' ,2004 ,רכה
Grossman, Yosef, FLIGHT TO MARS
 51373גריכטר ,חיים ,שמונה נשים וגבר \ רומן ,טרקלין186 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Gerichter, Haim, EIGHT WOMEN & A MAN
 51884גרינבוים ,חיים ,צוואה ,יפה נוף ,הוצאה 605 ,עמ',
 ,2004רכה )(Novel, Orthodox, Holocaust
Grinboym, H., WILL

 52069גרינברג ,אורי צבי ,אורי צבי גרינברג  -כל כתביו16-
כרך ט"ז מאמרים חלק שני  ,מוסד ביאליק 239 ,עמ',
2004
\ Greenberg, Uri Zvi, URI ZVI GREENBERG
COLLECTED WORKS \ 16TH VOLUME
ARTICLES \ ESSAYS PART 2
 51520גרנות ,משה ,שיחת גברים על נשים ,ירון גולן161 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Granot, Moshe, MEN TALK ABOUT WOMEN
 51226דובדבני ,רינה ,ספר של סבתא ,גוונים 127 ,עמ'2004 ,
Duvdevani, Rina, GRANDMOTHER'S BOOK
 51244דיקר ,א ,מאז הלילה ההוא ,כתר 278 ,עמ' ,2004 ,רכה
Diker, Avital, SINCE THAT NIGHT IN '67
 51254דמרי ,בת-שבע ,מערבולת ,אסטרולוג 194 ,עמ',2004 ,
רכה
Damari, Bat-Sheva, TURBULENCE
 51560דמתי ,יוסי ,פצצת עומק \ רומן אמיתי ,ויזארט197 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Damti, Y, DEEP BOMB\ A TRUE LOVE STORY
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 51455דנון ,אפרת ,דג בבטן ,קב"מ 185 ,עמ' ,2004 ,רכה
Danon, Efrat, BELLYFISH
 51494דרור ,יוסף ,אבי הצב ,ספרית פועלים 72 ,עמ'2004 ,
)(first pub. 1977
Dror, Joseph, MY FATHER THE TURTLE

 51502הדס ,נפתלי ,היה לנו לילה קשה \ סיפורים מחדר
מיון ,תמוז 189 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hadas, Naftali, WE HAD A HARD NIGHT
 50772הורן ,שפרה ,הימנון לשמחה ,ע"ע 315 ,עמ',2004 ,
רכה
Horn, Shifra, ODE TO JOY
 51548הריס ,רחל ,שקיעתה של הנדנדה ,גוונים 111 ,עמ',
 ,2004רכה
Harris, Rahel, FALL OF THE SWING
 51629הרניק ,רעיה ,שנה אחת \ יומן אישי ,כתר 283 ,עמ',
 ,2004רכה
Harnik, Raya, ONE YEAR
 50948הרצברג ,חיה ,לנה ,מחבר 143 ,עמ'2004 ,
Hertsberg, Hayah, LENA
 52086ויזר ,דודו ,מדריך לנגן הרחוב ,ירון גולן 80 ,עמ',2004 ,
רכה
Vizer, Dudu, GUIDEBOOK FOR THE
STREET MUSIC
 50980וייכרט ,רפי ,פתק אהבה לעולם \ שירים ,2004-1994
קשב לשירה 140 ,עמ' ,2004 ,רכה
Weichert, Rafi, LOVE NOTE TO THE
WORLD \ SELECTED POEMS 1994-2004
 51965וייס ,רוחמה ,שמירה \ שירים ,קב"מ 78 ,עמ',2004 ,
רכה
Weiss, Ruhama, AMULET \ POEMS
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302 , בית לוחמי הגטאות, מרתון החיים, יוסף, וינר52085
 רכה,2003 ,'עמ
Weiner, Yosef, LIFE MARATHON
, קב"מ, לפעמים גם בימי שישי, בערבי חג, דן, זהבי51255
 רכה,2004 ,' עמ157
Zehavi, Dan, ON HOLIDAY EVENINGS
AND SOMETIMES ON FRIDAYS
, עיוני ספרות ותולדה \ מסות ובחינות, מנחם, זהרי51178
2004 ,' עמ80 ,כרמל
Zohori, Menahem, IYUNEY SIFRUT
VETOLADA \ ESSAY ON HEBREW
LITRATURE AND JEWISH HISTORY
,2004 ,' עמ239 , קב"מ, קוף המחט \ סיפורים, נתן, זך51035
רכה
Zach, Natan, NEEDLE'S EYE
,' עמ85 , קב"מ, זמיר כבר לא גר פה יותר, נתן, זך51169
2004
Zach, Natan, NIGHTINGALE NO LONGER
LIVES HERE \ POEMS
 רכה,2004 ,' עמ220 , קב"מ, התערבות, חוה, חבושי51962
Havushi, Hava, I DARE YOU
, אקדמון, קשוב לשעונים \ שירים, יצחק,חפותה- חופי51609
2004 ,' עמ77
Hofi-Hafuta, Y, ATTENTIVE TO CLOCKS
, גוונים, מכתבי אהבה לפסיכיאטר, רונית יוכל, חיטין52089
 רכה,2004 ,' עמ287
Hittin, R, LOVE LETTERS TO THE
PSYCHIATRIST
135 , קשב לשירה, תמונה של אבא וילדה, רחל, חלפי50710
 רכה,2004 ,'עמ
Chalfi, Rahel, PORTRAIT OF FATHER AND
DAUGHTER
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 51371חסון ,א ,מצבה העשירית ,מעריב 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hason, Avraham, TENTH HEADSTONE

 51050טובי ,יוסף ,בין עבר לערב \ כרך שלישי המגעים
הספרותיים בין הספרות הערבית לבין הספרות
היהודית ,אפיקים 404 ,עמ' ,2004 ,רכה
& Tobi, Y, BTWN ARABIC LITERATURE
JEWISH LITERATURE IN THE MIDDLE
) AGES (PT.3) (middle ages to present time
 50822טרבאי ,דוד ,סטלקר ,ע"ע 198 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tarbay, David, STALKER
 51634יבין ,יונתן ,באבא ג'י ,ע"ע 369 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yavin, Jonathan, BABA GEE
 51372יגודה ,א ,עכשיו זה ישר ,גוונים 140 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yagoda, Arie, NOW ITS STRAIGHT

 50714יהושע ,א.ב ,.שליחותו של הממונה על משאבי אנוש
\ פסיון בשלושה פרקים ,קב"מ 238 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yehoshua, A.B., MISSION OF THE HUMAN
RESOURCE MAN
 51781יואלי ,אורי ,מה עשיתי בחופש הגדול \ חתולי המזח,
סיטרא אחרא 79+64 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yoeli, Uri, WHAT I DID DURING SUMMER
)VACATION \ THE PIER CATS (bi-lingual
 50769יונתן ,נתן ,שירים בכסות הערב ,ידיעות/ספרי חמד,
 429עמ'2004 ,
Yonatan, N, POEMS CLOAKED IN EVENING
 51366ילינק ,אורי ,תשובה היא אהבה ,חלונות 78 ,עמ',
 ,2004רכה
Jalinek, Ori, LOVE IS THE ANSWER
 51903יעקובוביץ ,ריקה ,חסר ,חלונות 125 ,עמ'2004 ,
Ya'akobovits. R., MISSING

30

 50809כהן ,אדיר ,רומן קרוע ,אמציה 229 ,עמ' ,2004 ,רכה
Cohen, Adir, A TORN NOVEL

 50827כהן ,א )עורך( ,ספר ההומור היהודי הגדול \ אוצר
הבדיחה היהודית והישראלית לדורותיה ,כנרת559 ,
עמ'2004 ,
Cohen, A (Ed.), BIG BOOK OF JEWISH
HUMOR / GENERATIONS OF HUMOR
 51697כהן ,אליעז ,שמע אד-ני \ משירי מאורעות תשס"א-
תשס"ד  ,אבן חושן 67 ,עמ'2004 ,
Cohen, Eliaz, HEAR O LORD \ POEMS
FROM THE DISTRUBANCES OF 2000-2004

 50986כהן ,דני; טל ,זיו ,נח יש רק בתיבה \ ועוד המון
משפטים שכתבו חיילי צה"ל על קירות השירותים,
מיל 96 ,עמ'2004 ,
Kohen, Dani; Tal, Ziv, "NOAH YESH RAK
BA-TEVAH" AND OTHER GRAFFITTI
FROM ISRAELI ARMY BATHROOM
WALLS
 51641כץ ,ערן ,איש העשיר בירושלים ,מודן 258 ,עמ',2004 ,
רכה
Kats, Eran, RICHEST MAN IN JERUSALEM
 52058כראל-בכרך ,יעל ,רסיסי חיים \ אוטוביוגרפיה,
כותרות 214 ,עמ' ,2004 ,רכה
Karel-Bakrakh, Yael, LIFE FRAGMENTS
 51558להב ,יהודה ,חיים מצולקים ,גוונים 109 ,עמ'2004 ,
Lahav, Yehuda, SCARRED LIFE
 51637להב ,רן ,לו \ יומן פנימי ,אסטרולוג 214 ,עמ',2004 ,
רכה
Lahav, Ran, IF \ DIARY
 50820לוי ,מאור יוסף ,שחר ,למשל ,תמוז 176 ,עמ',2004 ,
רכה
Levi, M, SHAHAR, FOR EXAMPLE
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 50766לוין ,איתמר )עורך( ,מבעד לדמעות \ הומור יהודי
תחת השלטון הנאצי ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 367עמ' ,2004 ,רכה
Levin, Itamar (Ed.), BEYOND THE TEARS /
JEWISH HUMOR UNDER THE NAZIS
 50731לורברבוים ,מנחם ,ואחר האש ,כרמל 63 ,עמ',2004 ,
רכה
Lorberbaum, Menachem, AFTER THE FIRE
 51252לוריא ,רענן ,מסיכת הקריקטוריסט \ נובלה ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 382 ,עמ' ,2004 ,רכה
Lurie, Ranan, CARTOONIST'S MASK
 51550ליליאור ,עדי ,עד שהמוות ,משרד הביטחון 118 ,עמ',
2004
Lelior, Adi, TILL DEATH DO US PART
 51630ליפשיץ ,עודד ,שמש תחת ים \ שירים ,גוונים63 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Lifshits, Oded, SUN BELOW SEA
 50774לסטר ,אלון ,כשלעננים אין צורה ,טרקלין 111 ,עמ',
 ,2004רכה
Lester, Alon, WHEN CLOUDS HAVE NO
FORM

 51556מטייב )אברמצ'ייב( ,ברטה ,עוד תזרח השמש בחלוני
\ פרקי חיים ,ירון גולן 223 ,עמ'2003 ,
Mataliv, Berta, SUN WILL RISE IN MY
WINDOW
 50812מיטלפונקט ,הלל ,תאונה ,גוונים 71 ,עמ' ,2004 ,רכה
Mitelpunkt, Hilel, ACCIDENT

 51177מלמד-כהן ,רחמים ,פעם אחת \ סיפורים ,חוויות,
אנקדוטות ,אפיזודות ,קוריוזים ,ספריית בית-אל177 ,
עמ'2004 ,
Melamed-Cohen, Rahamim, ONCE UPON A
TIME
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 51034מנחם ,ציון ,רופא המדומה ועוד ,...מחבר 288 ,עמ',
 ,2004רכה
Menahem, Zion, IMAGINARY DOCTOR
AND MORE...

 51554מנשנפרוינד ,יקי ,כובש והכלב \ רומאנסה פסוודו-
היסטורית ,בבל 224 ,עמ' ,2004 ,רכה
Manschenfreund, Y, CONQUEROR AND
THE DOG
 50887נאה ,בוקי ,כתב פלילי ,גלורי היכל התהילה 252 ,עמ',
 ,2004רכה
Na'ea, Buki, CRIME JOURNALIST
 51256נבו ,אשכול ,ארבעה בתים וגעגוע ,זמורה-ביתן361 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Nevo, Eshkol, OSMOSIS
 51594נדלר ,אריה ,במעלה הדרך \ סיפורים ,מערכת127 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Nadler, Arie, AN UPWARD CLIMB
 51172נירגד ,ל ,חורף בקלנדיה ,חרגול 206 ,עמ' ,2004 ,רכה
Nirgad, Lia, WINTER IN KALANDIA
 51174נרדי ,ר ,ליאורה ,ברקאי ספרים 341 ,עמ' ,2004 ,רכה
Nardi, R., LIORAH
 51071סובול ,יהלי ,בין דירות ,בבל 151 ,עמ'2004 ,
Sobol, Yali, BETWEEN APARTMENTS
 51221סיגן ,לילך ,געגועים למקס ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 180 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sigan, Lilac, MISSING MAX
 50641סיגן ,שמחה ,שבב הגורלי ,ביתן 224 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sigan, Simha, FATEFUL CHIP
 51900עליזה ,ברצינות ,מחבר 221 ,עמ' ,2004 ,רכה
'Aliza, SERIOUSLY
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 50667עמית ,שי ,באותם רגעים שרציתי לכתוב לך,...
חלונות 271 ,עמ' ,2004 ,רכה
Amit, Shai, AT THE SAME TIME THAT I
…WANTED TO WRITE YOU
 51069עשהאל ,אורה ,מסגרת לדומיה ,ספרי עתון 126 ,77
עמ' ,2004 ,רכה
Asael, Ora, FRAME OF SILENCE \ POEMS
 51632פדה ,נירה ,איך לדעתך נראה פושע? \ סיפורים,
חלונות 124 ,עמ' ,2004 ,רכה
Feda, Nira, HOW DO YOU THINK A
CRIMINAL LOOKS LIKE
 51240פדרמן ,אורי ,מעבר לשיגעון ,דרקון 244 ,עמ',2004 ,
רכה
Federman, Uri, BEYOND INSAINITY

 51689פו ,אדגר אלן ,ספרים מדברים  -אדגר אלן פו מבחר
סיפורים \ מספר יוסי גרבר  2קלטות ,ספרים מדברים
בע"מ cassettes 2 ,עמ'2004 ,
Poe, Edgar Allen, TALKING BOOKS:
SELECTION OF STORIES
 50926פור ,דוד )עורך( ,כתבי אברהם לבנסארט
)לעבענסארט( בעברית וביידיש ,י.ל .פרץ 213 ,עמ',
 ,2004רכה
Pur, D. (Ed.), AVRAHAM LEBENSART
HEBREW AND YIDDISH WRITINGS
 51227פורמן ,גיורא ,א"א \ היה או לא היה  ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 526 ,עמ' ,2004 ,רכה
Furman, Giora, ALEF-ALEF
 51880פינק ,אידה ,כל הסיפורים ,ע"ע 358 ,עמ' ,2004 ,רכה
Fink, Ida, OPOWIADANIA ZEBRANE
 51612פישמן ,צבי ,דיסקמן והגורו ,פרסומי ישראל ושות',
 333עמ' ,2004 ,רכה
Fishman, Tsvi, DISCMAN AND THE GURU
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 51905פלדמן ,לבנה ,אהבה באמצע החיים ,פלדמן 192 ,עמ',
 ,2004רכה
Feldman, Levana, LOVE IN THE MIDDLE
OF LIFE

 51692פלובר ,גוסטאב ,ספרים מדברים  -מאדאם בוברי \
מספר קובי מידן ,ספרים מדברים2004 ,cassettes 2 ,
Faubert, Gustave, TALKING BOOKS:
MADAM BOVARY
 51065פרדמן ,גליה ,סיפורי סלסה ,אסטרולוג 302 ,עמ',
 ,2004רכה
Ferdman, Galia, SALSA STORIES

 51171פרידלנדר ,יהודה ,בין הלכה להשכלה \ מקומן של
סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות ,אונ' בר-
אילן 403 ,עמ'2004 ,
)(satires and polemics, with halacha themes
Friedlander, Y, “BEIN HALAKHAH LEHASKALAH” HEBREW SATIRE AND
POLEMICS IN EUROPE DURING THE
18TH-20TH CENTURY
 51173פרלמוטר ,טל ,עושה סיפור מכל דבר ,ברקאי ספרים,
 138עמ' ,2004 ,רכה
Perlmuter, Tal, MAKING A FUSS

 51592פרץ ,אבנר ,ברק פ"ז \ תרגום לעברית  87סונטים
ספרדיים מן הברוק והקדים מסה על עוצמת הסונט,
אונ' בן גוריון 148 ,עמ'2004 ,
Peretz, A, BRILLO DEL ORO \ 87 SONETOS
)DEL BERROCO (Translation into Hebrew
 51369צור ,ערן ,בית אשמן ,כתר 175 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tzut, Eran, ASHMANS
 50767צורית ,אידה ,עלמה והמשורר ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 356 ,עמ' ,2004 ,רכה
Zoritte, Eda, MAIDEN AND THE POET
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 50999ציפורי ,שלומי ,צדק מסוערב ,אגם 384 ,עמ',2004 ,
רכה
Zipori, Shlomi, JUSTICE IN DISGUISE
 52057קולר ,חנה ,רובה צ'כי כבד \ סיפורים ,חלונות192 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Koler, Hana, HEAVY CZECH RIFLE
 51642קורוס ,אפי ,האם שמתם לב ש ,...גוונים 96 ,עמ',
2004
Koros, Epi, HAVE YOU EVER NOTICED
THAT...
 51181קינן ,אבי ,סקמדורה \ תנין-ים ,טרקלין 207 ,עמ',
 ,2004רכה
Keinan, Avi, SAKAMADURA

 51636קלישר הזז ,בלהה ,חתולים וחיות אחרות \ סיפורים
אמיתיים מהווי חיות הכרך ,אסטרולוג 127 ,עמ',2004 ,
רכה
Klisher Hazaz, B., CATS AND OTHER
ANIMALS / TRUE STORIES
 50732קמחי ,אלונה ,לילי לה טיגריס \ מלודרמה ,כתר307 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Kimhi, Alona, LILY LA TIGRESSE
 50674קסטל-בלום ,אורלי ,עם אורז לא מתווכחים \ מבחר
סיפורים  ,1987-2004כנרת 320 ,עמ' ,2004 ,רכה
Castel-Bloom, Orly, SELECTED STORIES
1987-2004

 51687קפוטה ,טרומן ,ספרים מדברים  -ארוחת בוקר
בטיפאני \ מספר אלון אופיר  2קלטות ,ספרים
מדברים בע"מ2004 ,cassettes 2 ,
Capote, Truman, TALKING BOOKS:
BREAKFAST AT TIFFANY'S
 51964קפלון ,יונדב ,אתה עוד כותב ,כתר 109 ,עמ',2004 ,
רכה
Kaploun, Y., YOU ARE STILL WRITING
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 51866קריץ ,ר ,מן היקב ,ספרי פורה 358 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kritz, Reuven, FROM THE WINE CELLAR
MISCELLANY
 50996רביד ,דביר ,פיבנצ'י ,ירון גולן 108 ,עמ' ,2004 ,רכה
“ Ravid, Dvir, “FIBONACCI

 51087רובינשטיין ,שמעון ,נוסח המלא של הערות שמעון
רובינשטיין למאמריו של אורי צבי גרינברג בשנים
 ,1923-1924רובינשטיין שמעון 31 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubinstein, Shimon, COMMENTARY OF S.
RUBINSTEIN ON THE WRITINGS OF URI
ZVI GREENBERG 1923-1924
 50711רוזנבלום ,רונן ,מים אסורים \ רומן מסע ,דבי
אופקים 172 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rozenblum, Ronen, FORBIDDEN WATER
 51638רון-פדר עמית ,גלילה ,סוף טוב \ סיפורה של בתיה,
מודן 159 ,עמ'2004 ,
Ron-Feder Amit, Galila, HAPPY END \ THE
)STORY OF BATIA(con't. of 23165 & 28681

 50718רופא ,אלכסנדר ,מבוא לשירה המזמורית ולספרות
החכמה ,כרמל 171 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rofe', Alexander, INTRODUCTION TO
PSALMODY AND TO WISDOM
LITERATURE
 51030רז ,ערן ,איש הפח ,אסטרולוג 305 ,עמ' ,2004 ,רכה
Raz, E., TINMAN
 51251רזון ,יגאל ,ימי קציר ,ירון גולן 167 ,עמ' ,2004 ,רכה
Razon, Y., DAYS OF HARVEST

 51562ריבנר ,טוביה ,חרוזי ילדים קלוקלים ואחרים \
איורים יוסל ברגנר ,צבעונים 64 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubner, Tuvia, CHILDREN'S NASTY
RHYMES AND OTHERS
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 52046רייזנברגר ,אצילה טלית ,מפה עד קייפ-התקווה-
הטובה \ סיפורים ,גוונים 119 ,עמ' ,2004 ,רכה
Reisenberger, Azila Talit, FROM HERE TO
THE CAPE OF GOOD HOPE

 51456רפופורט ,שרה ,טילים עליך שמשון \ שירי מעורבות
ומחאה ,ירון גולן 63 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rappaport, Sara, MISSILES UPON YOU,
SAMSON

 50640רפפורט ,ספירה ,יהודייה גזעית \ בין שם לכאן -
קובנה וארץ-ישראל ,יד ושם 222 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rapoport, Safira, A PEDIGREED JEW
 51368רשל ,סמדר ,ילדה שלי את לא שלי ,חלונות 224 ,עמ',
 ,2004רכה
Raschel, S., MY CHILD YOU'RE NOT MINE
 50923רשף ,יעל ,זמר העברי בראשיתו ,מוסד ביאליק390 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Reshef, Yael, EARLY HEBREW FOLKSONG

 52090שביט ,יעקב )עורך( ,אנתולוגיה ים תיכונית \ מבואות
ומקורות ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 488 ,עמ',

 ,2004רכה
Shavit, Yaakov, A MEDITERRANEAN
ANTHOLOGY

 50946שור ,רחל ,נשארת אמא תמיד ,מחבר 316 ,עמ'2004 ,
Shor, R., ALWAYS A MOTHER

 51501שורק ,עדי; צבעוני ,עידן; מנדה ,חללים ,שדות
תעופה ,קניון \ סיפור ושתי מסות ,רסלינג 105 ,עמ',
 ,2004רכה
Sorek, Adi; Zivoni, Idan; Mend, SPACES,
AIRPORTS, THE MALL
 50639שטרן ,גדעון ,על טיפוגרפיה ואותיות דפוס ,אבן
חושן 40 ,עמ' ,2004 ,רכה
Stern, G, ON TYPOGRAPHY & PRINTING
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 50768שכטר-פייל ,עידית ,הרודיה ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 285 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shechter-Fiel, Idit, HERODYA
 51246שלטון ,שלמה ,רצים כמו משוגעים ,זמורה-ביתן143 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Shilton, Shlomo, RUNNING LIKE MAD
 51498שלמון ,ש ,רקוויאם לרנסנס,תמוז456 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shelmon, S.,REQUIEM FOR RENAISSANCE
 51559שמר ,ידית ,ברוח ובדם ,צבעונים 296 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shemer, Yehudit, BY SPIRIT, BY BLOOD
 51189שרון ,ענת ,אדמה היא מרחק \ שירים ,קב"מ 63 ,עמ',
 ,2004רכה
Sharon, Anat, EARTH IS DISTANT
 51365שריר ,לימור ,בית על האגם ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 254 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sharir-Shreibman, L, CABIN ON THE LAKE
 51631תורן ,בלהה ,סדום והמורה \ סיפורים  -לא לילדים,
חלונות 111 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Toren, Bilha, SDOM AND THE TEACHER
STORIES - NOT FOR CHILDREN
 52047תמיר ,שרון ,אנאליזה ,גוונים 31 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tamir, Sharon, ANALISE
 .VIIשפות אחרות
NON-HEBREW LANGUAGE
 51499הופמן ,ג ,פרופסור ליכטנברג,כרמל 174 ,עמ',
,2004,רכה
Hofmann, Gert, DIE KLEINE STECHARDIN
*Translation from German
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,2004 ,' עמ126 , מודן, אחר כך, בית קיץ, יודית, הרמן50826
*Translation from German רכה
Hermann, Judith, SOMMERHAUS, SPATER
,' עמ176 , כנרת, קיץ בבאדן באדן, ליאוניד, ציפקין50958
*translation from Russian*  רכה,2004
Tsypkin, L, SUMMER IN BADEN-BADEN
. ש, יידיש בהנאה \ ללא עזרת מורה, דבורה, קאסמאן51066
 רכה,2004 ,' עמ284 ,זק
Kosman, Dvora, YIDDISH WITH FUN
, ברלינאי האחרון \ תרגום מגרמנית, יורם, קניוק50929
 רכה,2004 ,' עמ221 , ספרי חמד/ ידיעות אחרונות
Kaniuk, Y., DER LETZTE BERLINER
*Translation from German
 רכה,2004 ,' עמ366 , כתר,\ ברית, נעמי, רגן51074
Ragen, N, COVENANT *transl. from English
,' עמ430 , דביר, החיים והספרות, מרסל,רניצקי- רייך52059
*translation from German*  רכה,2004
Reich-Ranicki, Marcel, MEIN LEBEN
, \ חליפת מכתבים1926  קיץ, ריינר מריה, רילקה51961
Trans -Russian German  רכה,2004 ,' עמ254 ,כרמל
Rilke, Rainer, SUMMER 1926 \ LETTERS
2004 ,' עמ263 , שוקן, המיית הסנונית, רפיק, שאמי52080
Schami, Rafik, DIE SEHNSUCHT DER
SCHWALBE *translation from German
 יהדות בתפוצות.VIII
JEWISH DIASPORA COMMUNITIES
2004 ,' עמ79 , מחבר, סבי מוגרבי, יהודה,חיים- אבן51854
Even-Hayim,Y, MY MOROCCAN
GRANDFATHER (poetry/songs, b. 1920)
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 51195ברטל ,ישראל )עורך( ,קהל ישראל \ כרך ג' העת
החדשה השלטון העצמי היהודי לדורותיו ,מרכז זלמן
שזר 408 ,עמ'2004 ,
Bartal, Israel, KEHAL YISRAEL \ VOL. 3
)THE MODERN PERIOD (vol. 2. – 51194
 51324גביש ,חיה ,היינו ציונים \ קהילת זאכו בכורדיסתאן:
סיפור ומסמך ,יד בן צבי 364 ,עמ'2004 ,
Gavish, H, WE WERE ZIONISTS \ JEWISH
COMMUNITY OF ZAKHO, KURDISTAN

 51194גרוסמן ,אברהם; קפלן ,יוסף )עור ,קהל ישראל \ כרך
ב' ימי הבניים והעת החדשה השלטון העצמי היהודי
לדורותיו ,מרכז זלמן שזר 402 ,עמ'2004 ,
Grossman, A.; Kaplan, Y. (Eds.), KEHAL
& YISRAEL \ VOL. 2 THE MIDDLE AGES
)EARLY MODERN PERIOD (vol.3: 51195

 51193יעבץ ,צבי ,אנטישמיות ותהפוכותיה \ החיים
הפוליטיים ברומניה בימי המלך קרול השני ,1930-1940
מרכז לחקר התפוצות גולדשטיין 122 ,עמ'2004 ,
Yavetz, Zvi, ANTISEMITISM AND ITS
VICISSITUDES \ ROMANIAN POLITICS
1930-1940
 50995שרביט ,י ,נוער בעלייה \ תנועת הנוער "שרל נטר"
במרוקו ,1929-1956משהב"ט 230 ,עמ'2004 ,
Charvit, Yossef, CHARLES NETTER
YOUTH MOVEMENT IN MOROCCO
 .IXאמנות ומוסיקה
ART & MUSIC

 ,----, 51084זוכים  \ 2003פרסי משרד החינוך התרבות
לאמנות ועיצוב ,מוזיאון חיפה 52 ,עמ' ,2004 ,רכה
--, PRIZES IN ART AND DESIGN FROM
THE MINISTRY OF EDUCATION 2003
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 51603איינשטיין ,אריק ,שתי גיטרות בס תופים 2004 ,CD
Ainstein, Arik, TWO GUITARS BASS DRUMS
 51604אלברשטיין ,חוה ,מוצאי חג \ 2004 ,CD
Alberstein, Havah, END OF THE HOLIDAY
 52093אלוני ,נסים ,בגדי המלך \ מחזה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 304 ,עמ' ,2004 ,רכה
Aloni, Nissim, KING'S CLOTHES
 51606אנקרי ,אתי ,מיליונים \ 2004 , ,CD
Ankri, Eti, MILLIONS
 51602בנאי ,אהוד ,ענה לי \ 2004 , ,CD
Banay, Ehud, ANSWER ME

 51960בקון ,י ,צופה הייתי בעינו של עולם \ שירת ביאליק
מ"רזי לילה" )תרנ"ט( עד "הקיץ גוע" )תרס"ה( ,כרמל,
 356עמ' ,2004 ,רכה
Bakon, Itzhak, I WATCHED THROUGH THE
)"EYE OF THE WORLD ("ZOHAR
 51608דאור ,דוד ,להאמין \  ,CDהד ארצי2004 , ,
Deor, David, TO BELIEVE
 51605דג נחש ,לזוז \ 2004 , ,CD
Dag Nahash, TO MOVE
 51607דג נחש ,חומר מקומי \ 2004 , ,CD
Dag Nahash, LOCAL STUFF

 51192זמורה-כהן ,מ )עורכת( 50 ,שנה לאקדמיה למוסיקה
ולמחול ע"ש רובין ,האקדמיה למוסיקה בי-ם ,03, ,רכה
Zemora-Cohen, M. (ed.), RUBIN ACADEMY
OF MUSIC AND DANCE / 50TH YEAR
 51788חזה ,עפרה ,עפרה חזה \ מנגינת הלב  2אוסף משיריה
היפים  ,CDהד ארצי2004 , ,
Haza, O, OFRA HAZA \ GREATEST HITS
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 51601חנוך ,שלום ,יציאה \ 2004 , ,CD
Hanoch, Shalom, EXIT
 50814יערי ,רגינה ,קולנוע \ לראות ולהבין ] ,[2ירון גולן,
 318עמ' ,2004 ,רכה
Yaari, Regina, INSIGHTS OF FILMS
 51463מיטבאל ,רות ,אבן חושן2004 , ,

Moetavel, RUTH

 51710מסטבאום ,איטלהTUNE AND IMAGE + CD \ ,
 ,TEN SELECTED YIDDISH SONGSמחבר,
 33+43עמ' ,2003 ,רכה
 51778עפרת ,גדעון ,בהקשר מקומי ,קב"מ 507 ,עמ'2004 ,
Ofrat, Gideon, WITHIN LOCAL CONTEXT

 51386כפלי ,אברהם ,זמירות בני מקרא ממזרח אירופה \
אברהם כפלי  +חוברת טקסטים בעברית ,מחבר2003
Kefeli, Avraham, TRADITIONAL
RELIGIOUS SONG OF THE CRIMEAN
KARAITS
 51633רועה ,יוני _)עורך( ,סלסול ישראלי \  ,CD +אורנית,
 311עמ'2004 ,
Roeh, Yoni (Ed), ISRAELI CURLONG
 .Xמשפט
LAW

 51565בכור ,גיא ,בחיפוש אחר סדר חברתי \ סנהורי והולדת
המשפט האזרחי הערבי המודרני ,מפעלות המרכז

הבינתחומי 391 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bekhor, Gay, IN SEARCH OF SOCIAL
ORDER: SANHURI AND THE
EMERGENCE OF MODERN ARAB CIVIL
LAW
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 51813הכהן ,אביעד ,נשמה יתירה במשפט \ אמרות
ולקוטות ממשנתו של מנחם אלון ,מוזאיקה 140 ,עמ',
 ,2004רכה
Hacohen, Aviad, AN ADDITIONAL SOUL IN
LAW – MENACHEM ALON
)(Halacha, Jewish Law
 51865לביא ,שי )עורך( ,טכנולוגיות של צדק :משפט ,מדע,
חברה ,רמות ,אונ' ת"א 451 ,עמ' ,2003 ,רכה
Lavi, Shay (ed), TECHNOLOGIES OF
JUSTICE: LAW, SOCIETY AND CULTURE

 51247שטיינקריצר ,מ ,פרקליטות נגד יהדות על-סף-תהום \
על שלטון הקליקות ובעיית הצדק במדינת ישראל,
מחבר  H294 +57Eעמ' ,2004 ,רכה
Steinkricer, M, ISRAELISM AGAINST
JUDAISM
 .XIמזרח התיכון
MIDDLE EAST

 51191זיסר ,אייל ,בשם האב \ בשאר אל-אסד :שנים
ראשונות בשלטון ,אונ' ת"א 327 ,עמ' ,2004 ,רכה
Zisser, E, IN THE NAME OF THE FATHER /
BASHAR’S FIRST YEARS IN POWER
 51000לחד ,אנטואן ,בעין הסערה \ חמישים שנה בשירות
מולדתי לבנון ,אוטוביוגרפיה ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 205 ,עמ' ,2004 ,רכה
Lahad, Atoine, IN THE EYE OF THE STORM
 51564שי ,שאול ,משולש הטרור בים האדום \ סודאן,
סומליה ,תימן והטרור האסלאמי ,מפעלות המרכז
הבינתחומי 224 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shay, Shaul, RED SEA ISLAMIC TERROR
TRIANGLE: SUDAN, SOMALIA AND
YEMEN
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 .XIIספרות לצעירים
YOUTH/YOUNG READERS
 50784גפן ,ש ,ניגון של חיים ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת287 ,
עמ'2004 ,
Gefen, S., LIFE'S SONG

 50716ליימן-וילציג ,תמי ,לקיים הבטחה \ מסעו של ספר
תורה תרגום ,ספרית פועלים 30 ,עמ'2004 ,
Lehman-Wilzig, T, KEEPING THE PROMISE

 51075מורג ,אורה ,בעקבות הבית הנעלם \ סיפורו של
בנימין זאב הרצל ,כתר 117 ,עמ'2004 ,
Morag, Ora, IN SEARCH OF THE
VANISHING HOUSE

 51112פולק ,גדי ,מעשה שלא היה \ על פי משליו של המגיד
מדובנא ,פלדהיים 58 ,עמ'2004 ,
)(hassidut, cartoon parable of magid of dublin
Polak, G., WHAT NEVER WAS
 51375רז ,אורית ,חבורת אחל"ה ותעלומת כלבי הקיבוץ ,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 108 ,עמ' ,2004 ,רכה
Raz, O, MYSTERY OF DOGS IN KIBBUTZ
 50770שחרור בן -יאיר ,ציפי ,אבטיח בלי גרעינים ,ביתן
הוצאה לאור 87 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sharur, T, WATERMELON W/OUT SEEDS
 .XIIIספרי ילדים
LITERATURE FOR CHILDREN
 51400סיאני ,שמחה ,רומיה \ עולה לארץ ישראל ,שי"ח
ירושלים 47 ,עמ'2003 ,
Siani, S., RUMIYAH \ ALIYAH TO ERETZ
)YISRAEL (the Yemenite aliyah of the 1950’s
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 שי"ח, רומיה \ ומרבד הקסמים, שמחה, סיאני51734
2004 , ,ירושלים
Siani, Simhah, RUMIYAH \ AND THE
MAGIC CARPET (companion to: 51400)
VIDEOS & DVD .XIV
2004 , TONIGHT WITH SHIMON DZIGAN 51228
2004 , קרב על הועד – הגששים51258
BATTLE OF THE CHAIRMANSHIP / HAGASHASH / with English subtitles
, גלובוס יונייטד בע"מ, שיבה מהודו,.ב. א, יהושע51507
with English subtitles 2004
Yehoshua, A.B., RETURN TO INDIA \ DVD
 שונות.XV
MISCELLANEOUS
,' עמ287 , צבעונים, שיחות על קפקא ועוד, נתן, אופק50810
 רכה,2004
Ofek, N, CONVERSATIONS ON KAFKA

,תרבותיות- לקראת חינוך לגלותיות \ רב, א,זאב- גור51182
,מודרנ-שכנגד בעידן הפוסט-קולוניאליזם וחינוך-פוסט
 רכה,2004 ,' עמ216 ,רסלינג
Gur-Ze'ev, I, TOWARD DIASPORA
EDUCATION / BI-CULTURALISM…
 ספר האדום \ מינים,( א )עורכים, ע; פרבולצקי, דולב51321
304 , החברה להגנת הטבע,בסכנת הכחדה בישראל

2004 ,'עמ
Dolev, A.; Ferboltsky, A. (Eds), ENDANGERED SPECIES IN ISRAEL \ RED LIST
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 50927וסרמן ,הנרי )עורך( ,היסטוריה הגרמנית-יהודית
שירשנו גרמנים צעירים כותבים היסטוריה יהודית,
מאגנס 245 ,עמ'2004 ,
Wassermann, H. (Ed.), GERMAN-JEWISH
HISTORY WE HAVE INHERITED
 51495מאיר ,עירית; סנדלר ,ונדי ,שפה במרחב \ אשנב
לשפת הסימנים הישראלית ,אונ' חיפה 375 ,עמ',
 ,2004רכה
Meir, Irit; Sandler, Wendy, LANGUAGE IN
SPACE \ A WINDOW ON THE ISRAELI
SIGN LANGUAGE
 50888מוסה ,ג'ורג' ל ,.מול פני ההסטוריה \ זיכרונות תרגום
מאנגלית ,חברה ההיסטורית הישראלית 2004 ,עמ',
 ,2004רכה )(translation from English
Mosse, George L., CONFRONTING
HISTORY - A MEMOIR
 51966סימון ,אריה ,דרכים ותהיות ,כרמל 280 ,עמ'2004 ,
Simon, Arie, PATHWAYS AND
WONDERINGS

 51509עברי ,אברהם אריה ,ביאור האמצעי של אבן רשד
לספר הנפש לאריסטו /בתרגום משה אבן תבון,

אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 167 ,עמ'2003 ,
Ivry, Alfred L., AVERROE'S MIDDLE
COMMENTARY ON ARISTOTLE'S DE
)ANIMA (translation into Hebrew

 51039ענר ,זאב; שיר ,רוני ,ירושלים לנצח \ אלבום שירי
ירושלים ,משכל 167 ,עמ'2004 ,
Aner, Zeev; Shir, Roni, JERUSALEM
FOREVER

 50712קליינברג ,אביעד )עורך( ,על אהבת אם ועל מורא אב
\ מבט אחר על המשפחה ,כתר 289 ,עמ'2004 ,
Klainberg, A. (ED.), LOVE OF MOTHERS
AND THE FEAR OF FATHERS
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 51505שיפמן ,אסף ,מדריך למטייל סחלבי הבר בישראל,
רשות שמורות הטבע 112 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shifman, Asaf, GUIDE TO THE WILD
ORCHIDS OF ISRAEL
 .XVIספרי קודש
SIFREI KODESH / RELIGIOUS TEXTS

 51996נחם ,מ ,.מגילת איבה \ נובלה על חיי האנוסים
בספרד של המאה ה 16-מבוססת על כתב-יד משוחזר,
סער 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
Historical novel - expulsion from Spain
 ,---, 50649תורה  , /מתן ארטס 207 ,עמ'2004 ,
BI-LINGUAL SIDE BY SIDE

 ,----, 51353קובץ מפרשים על מסכת שבת מהדורה חדשה
ומורחבת ,יריד הספרים2003 ,
 ,---, 51749מסכת ברכות מן תלמוד בבלי \ )א( שטיינזלץ,
מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים 326 ,עמ'2004 ,

 ,----, 50701שלחן ערוך חשן המשפט כרך ט סימנים רצ"א-
שנ"ח הלכות פקדון ..מהדורת פריעדמאן ,מורשה
להנחיל2004 , ,

 ,----, 50869דבר ההתאחדות \ חוברת מוגדלת לרלג יומא
דהילולא קמא חוברת מט  -אדר תשס"ד ,בית יוסף
צבי 176 ,עמ'bible- by subject R' Yisrael ) 2004 ,
(Moshe Dushinsky , halacha
 ,----, 50908טובים לספר \ מיטב הסיפור לחג הפסח ,יפה
נוף 234 ,עמ'2004 ,
)passover stories mod. Israeli authors -orthodox

 ,----, 50914גלה כבוד מישראל \ אסופת מילי דהספידא...
מרן רבי ישראל יעקב פישר ,...מכון אבן ישראל340 ,
עמ'2004 ,
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 ,----, 50938כבה נר ישראל \  2כרכים אוסף מילי
דהספידא ...רבי ישראל משה דושינסקיא זצוקללה"ה,
מכון נר ישראל 459 ,עמ'2004 ,
Teachings, memorial on R' Israel Dushinsky
 ,----, 50974ילקוט דרך צדיקים \ תפארת אבות סדר מזמורי
תהלים ותפילות על הציון הק' ,מכון שארית כה,2004,

רכה
Prayer, incl. tehillim, amstov, radamsk hassidic

 ,----, 50975רזא דפורים \ ובו ענייני שבת זכור ,מחיית
עמלק .ימי הפורים .ברכת המגילה ,קריאת המגילה,.
נעשכיז 73 ,עמ' ,2004 ,רכה )(Kabbala
 ,----, 50977קונטרס דובר ישרים \ על סדר פרשיות התורה
ומועדי השנה ,באר מים חיים 138 ,עמ' ,2004 ,רכה
 ,----, 51054קדמונים על מסכת בבא בתרא פרק ב לא
יחפור ,אגודת תורת חסד2004 , ,
KADMONIM ON BABA BATRA / PT. 2
 ,----, 51055ספר בקש שלום \ בעניני שמירת הלשון ,ויזניץ
פרמישלאן 162 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,----, 51056שלום רב לאוהבי תורתך \ כנס עיון לזכרו ...
רבי שלום משאש זצוק"ל ,אוצרות המגרב 31 ,עמ',
 ,2004רכה )(mod. sephardi posek morrocan

 ,----, 51149ספר תהילים בכתב אשורית \ הוגה ונערך
מחדש ב"צורת שירה"  404 ,עמ'2004 ,
 ,----, 51289ה' אדר בעיה"ק טבריא תובב"א \ קובץ מיוחד
במלאות חמישים שנה לעליה המסורתית של מרן
אדמו"ר ,בית מדרש דחסידי טאלנא 80 ,עמ',2004 ,
רכה

 ,----, 51301דרכי נעם \  3כרכים תשס"א ,תשס"ב ,תשס"ג
שיחות כ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א ,מחברVols. 3 ,
עמ'(hassidut, slonim) 2004 ,
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 ,----, 51396תורת האדם לאדם \ קובץ ה אדר תשס"ד,
קובץ תורני עיוני במצוות שבין אדם לחבירו ,מכון
תורת האדם לאדם 299 ,עמ'2004 ,
 ,----, 51415ספר מקראות תמימות \ על תרי עשר  2כרכים,
מכון תורני ישיבת אור עציון(bible, 2004 , Vols. 2 ,
)prophets, w/comm.sages, including Midrash

 ,----, 51417חכמה קדומה \ באור פניני זהר על פרשיות
השבוע והחגים .אקטואליה ,אמונה ומוסר ,יסוד
עולם 214 ,עמ'(bible) 2004 ,
 ,----, 51537שאלות לאתיאיסט ,מלכות דוד 61,עמ' ,04,רכה

 ,----, 51538ספר יצירה \ המיוחס לאברהם אבינו ועליו
פירוש רזא דיצירה הנחלק לארבעה ראשים ,מחבר,
 119עמ'2004 ,
 ,----, 51541ושם אישה גדולה \ פרקים מחייה של הרבנית
צפורה רוזנברג ע"ה  ,מחבר 227 ,עמ'2004 ,
 ,----, 51576הצלחה בידיעת התורה \ יסודות ועיקרים
בעבודת ה' הנחוצים לכל אדם מדחז"ל ומגדולי
הדורות ,שונות 62 ,עמ'2004 ,
 ,----, 51588דבר ההתאחדות \ חוברת נ' סיון תשס"ד +
גילין התאחדותנ מס' 8תוספת לדבר ההתאח' נ' ,בית
יוסף צבי 87 ,עמ'2004 ,
 ,----, 51644קונטרס זכרון בספר \ שיחות התעוררות
והגרכה .התשס"ג ,חבורת "בני מחשבה טובה"214 ,
עמ' ,2004 ,רכה )(Hassidut Mussar
 ,----, 51760מועדי ישראל \ ספירת העומר שבועות ,מאסף
לכל המחנות של הרב האמת ראש בני ישראל,
מעיינות הנצח 195 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,----, 51761בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין
\ קנתה פיאת "קאסטם" ונמצאה "סמי קאסטם"22 ,
עמ' ,2004 ,רכה
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 ,,---- 51772ספר סודי רזיי חלקים א'+ב' ערוכים מחדש ע"פ
כת"י ,ספר השם ,מכון סודי רזיא 219 ,עמ'2004 ,
)(hassidic, mystical 1st books published 1931

 ,----, 51786קונטרס ברכת הריח \ אשר בו יבואר הלכות
ברכת הבשמים המבוארים בשו"ע או"ח ,מחבר224 ,
עמ'(Lumar blessing and spells) 2004 ,
 ,----, 51809ילקוט פירושים פרקי אבות ,ילקוט שמואל
ממפרשים ראשונים ואחרונים ,מחבר2004 , Vols. 2 ,
)(Mishna, Avot, commentary, collection
 ,----, 51817חודש בחדשו \ לוח תשס"ד עם מנהגי בית
הכנסת כמנהג ארץ הגר ,זכרון הונגריה 112 ,עמ',
 ,2004רכה (customs, synagoge, prayer /
)Hungary
 ,----, 51818צדוק הדין \ כמנהג היהודים הקראים ,יהדות
הקראית העולמית 44 ,עמ'(Karaite burial) 2004 ,

 ,----, 51851קונטרס פניני תשובות בעניני פורים \ ידיעות
נכבדות שעשועי תורה ועיון ,מחבר 125,עמ' ,2004,רכה
 ,,---- 51886ספר מעגלי צדק חלק א+ב \ נאות דשא ,מי
מנוחות ,מחבר 204+127 ,עמ'Talmud/ ) 2004 ,
(Mishna R' Haim Kanayevsky, Modern scholar

 ,----, 51889רבי עקיבא כרך א'\ כל מאמרי רבי עקיבא
בשלושה כרכים ,הצב"ר 335 ,עמ'2003 ,
Rabbi Akiva / 3 vols. / all works
 ,----, 51891מסכת בכורות מן תלמוד בבלי \ כרך י"ט  ,טל-
מן(talmud) 2004 , ,
 ,----, 51896ספר ואל תטש תורת אמך ,מחבר 204 ,עמ',
(sephardi customs) 2004
 ,----, 51916חדשות ברסלב \ כרך א' גליונות  ,1-22חסידי
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ברסלב ,2004 , ,רכה

 ,----, 51955תלמוד בבלי \ מסכת בכורות ,עם פירוש ידיד
נפש ,כרך י"ט מהדורת ווילנא ,טל-מן(talmud) 2004 ,
 ,----, 51991קובץ אוהלי יהושע \ מסכת גיטין ,מכון אמרי
נעם 285 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,----, 52062ספר ועד לחכמים \ כרך ו מסכתות :זבחים
מנחות ,מכון הרב מצליח 240 ,עמ'2004 ,
 ,----, 52063ספר ועד לחכמים \ כרך ז מסכתות :חולין
בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד נדה ,מכון
הרב מצליח 408 ,עמ'2004 ,
 52014אבודרהם ,אלירן ,ספר אבן-חן \ ביאורים ופירושים
הגיגים וחידושים רמזים ודרושים על התורה
והמפרשים ,מחבר 384 ,עמ'2004 ,
 51152אבוחצירא ,יעקב ,ספר פניני אביר יעקב \ מגילת
אסתר ,נר יצחק 454 ,עמ'2004 ,
Avichazera, Y.,

 51331אבולעפיא ,מאיר טודרוס ,ספר חדושי הרמ"ה \ על
מסכת סנהדרין יצא לאור מחדש במהדורה משוכללת,
יריד הספרים 383 ,עמ'2004 ,
Abulafia, M.,
 51798אביחצירא ,יעקב ,ספר פתוחי חותם \  4כרכים,
מחבר 479 ,עמ'(Bible,19th c. Morocco) 2004 ,
Abuhazera, Y.

 51428אביטן ,מיכאל ,ספר טיב הפרשה \ במדבר חידושים,
ביאורים ,אקטואליה ,מכון הטיב 319 ,עמ'2004 ,
Avitan, M.,

 51212אביכזר ,שלמה ,מסכת מגילה \ בתירגום מפורש
אביכזר ,התלמוד בתירגום מפורש 184 ,עמ'2004 ,
Avikhazar, S.,
 51151אבינר ,שלמה ,פרקי אהבה \ חלק ב' בין איש לאשתו,
ספריית חווה 238 ,עמ'2004 ,
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Aviner, S.

 51539אבינר ,שלמה ,ספר הכוזרי \ חלק ב מאמר שני
פירוש ,ספריית חווה 311 ,עמ'2004 ,

 51624אבינר ,שלמה ,שיחות הרב צבי יהודה \ בעניני
 ,2004 ,רכה Vols.התישבות 2 ,כרכים ,קשת2 ,
 51807אבינר ,שלמה ,רבנו \ עיקרי מידותיו ,דרכיו ושיטתו
של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל בליווי
תמונות ,ספריית חווה 312 ,עמ'2004 ,
)(History/ values of 1st chief rabbi of israel

 50937אביצרור ,חיים ,פרשה וסברה \ סוגיות בתורה
מוסברות ברוח המדע והרציונאל ,מחבר 270 ,עמ',
2004
'Avitsror, H.,
 51342אבן גבאי ,מאיר ,עבודת הקודש \  2כרכים ]"מראות
אלהים"[ נכתב וסודר ע"י הגאון האלהי ,המקובל
הנורא ,יריד הספרים2004 ,Vols. 2 ,

)(classic kabbala./reprint 1987 ed. w/ additions

 51794אברהם ,דוד ,אזהרות לרבינו שלמה בן גבירול ז"ל \
ועליו ספר זהר הרקיע הוא ספר הנחמד הנודע
לתפארת כולל ,פלדהיים 350 ,עמ'2004 ,
 51132אברזל ,אליהו ,ספר דברות אליהו \ חלק שישי כולל
שאלות ותשובות וחקרי הלכות ,מכון חזון ישעיה222 ,
עמ'(Responsa) 2004 ,
 50849אדלר ,מ ,.שטרן ,ח ,.שכטר ,א ,.קונטרס מועדים
וזמנים \ לימי הפורים  -ד' פרשיות  +קונטרס על
חמשה-עשר בשבט ,ועד שיעורי תורה ברבים327 ,

עמ'2004 ,
(Halacha Megilla (Purim) w/ commentary,
)Hasidut, Good collection.

 50725אדלר ,שמואל ,ילקוט פירושים מגילת אסתר \ ילקוט
שמואל ממפרשים ראשונים ואחרונים ,מחבר191 ,
עמ'2004 ,
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 51931אדלר ,שמואל אברהם ,אספקלריא \ כרך א'2004 , ,
 51086אוביץ ,חיים מאיר ,ספר גבורת יוסף \ תולדות חייו
ופועלו של הרה"ח רבי גביאל יוסף ויזניצר ז"ל ,ויזניץ
פרמישלאן 285 ,עמ'2004 ,
)(viznitz history, memorial R' G yosef viznitzer

 51768אוחיון ,דניאל )עורך( ,אור דניאל \ במדבר ליקוט יקר
על פרשיות השבוע ערוך ומוגש בלשון בהירה
בתופסת ,מחבר 557 ,עמ'(Bible, commentary 2004 ,
 50748אוקסנברג ,דוד ,שערי תוספות \ מסכת סוכה פרק א
חלק ב' )יא ע"ב-כ ע"ב(  ,מכון ת"ם 282 ,עמ'2004 ,
Oxenberg, David

 51432אזולאי ,דוד ,ספר שאלות ותשובות אור דוד \ א'
כולל שאלות ותשובות חקרי הלכה ..חלק אורח חיים
ויורה דעה ,ש.מ  -בית מסחר והוצאת ספרים330 ,
עמ'(responsa, ritual / holidays, kashrut,) 2004 ,

 50700אזולאי ,חיים יוסף דוד ,ספרי החיד"א  -הזמנה
מיוחדת \  42כרכים  ,יהדות התורה ,ב"ב2004 , ,
ALL THE HID"A'A BOOKS \ 42 VOLS.
 50703אזולאי ,חיים יוסף דוד ,ספר מנהגי החיד"א \ 5
כרכים כרכים א+ב  -אורח חיים כרכים ג+ד  -יורה
דעה ,כרך ה  ,-מכון משנת חכמים ,י-ם2004 , ,
CUSTOMS OF THE HID"A / 5 VOLS

 51109אזולאי ,חיים יוסף דוד ,סידור תפלת רפאל \ כולל
תפלות לימות החול שבת ויו"ט בנוסח ק"ק ספרדים,
אהבת שלום 911 ,עמ'2004 ,
אזולאי ,מיכאל ,ספר עומק הספירה \ קושיות
51138
ותירוצים בעניני ספירת העומר ,מחבר 146 ,עמ'2004 ,
 51444אזרחי ,ברוך מרדכי ,ספר ברכת מרדכי \ יבמות
שיעורים על סדר מסכתות הש"ס  ,מכון יד מאיר שע"י
עטרת ישראל 408 ,עמ'2004 ,
 51158איידלש ,שמואל אליעזר ,מאורות המהרש"א \ 2
כרכים ילקוט נפלא שביבי ורשפי אש השקפה והדרכה,
מרכז הספר2004 , Vols. 2 ,
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Eidlish, S.E.

 51785איילינבורג ,י ,ספר באר שבע \שני כרכים א  +ב
חידושי מסכתות ,הוריות  -תמיד  -כריתות  -סוטה -
סנהדרין ,זכרון אהרן 708 ,עמ'2004 ,
)(talmud, halacha R' Y. Eilenburg 16th c.

 51806אילוז ,אליהו ,ספר הלכות אישות \ שאלות ותשובות,
מחבר2004 , ,
)(halacha offset/ reprint. First pub. 1934, J'lem.
 51413איסרליש ,משה ,ספר תורת חטאת \ על דיני איסור
והיתר ...וספר מנחת יעקב ,יריד הספרים 392 ,עמ',
(halacha) 2004
 51159אלוף ,חפץ ,ספר והזהיר \ לסדר שמות ,מוסד לעידוד
לימוד התורה 294 ,עמ'2004 ,

 51897אליעזר ,מרדכי ,ספר זמרת הארץ והשמים \ פירוש
נפלא על פרק שירה ,מכון אור לישרים 92 ,עמ'2004 ,
)(creation \ praise (7th century) early gaonic
 51893אלישיב ,יוסף שלום ,הערות במסכת בכורות
משיעורי...רבי יוסף שלום אלישיב ,זייבלד 431 ,עמ',
(Talmud, R' Eliashiv Major Posek) 2004
 51335אלמאליח ,יוסף ,ספר תקפו של יוסף \ חלק ראשון
שאלות ותשובות פעולת צדיק יסוד מוסד זו תורה
והלכה ברורה ,ספריה הספרדית בני יששכר,
 256H+16Eעמ'2004 ,
\ Elmaleh, Yossef, TEKUFO SHEL YOSEF
RESPONSA \ VOLUME 1
 50626אלפסי ,יצחק ,מאורות מעולם התורה ,מכון תלפיות,
 271עמ'2004 ,

 51985אריאלי ,אביגדור ,על מסכת נזיר  +ספר תורת הנזיר
חלק ראשון  2 -כרכים ,מחבר 416+137 ,עמ'2004 ,
)(Talmud: nazir incl. R' Hotner Kovak, 1932
 51919אריה ,שמואל ,ספר תהלים עם פירוש גואל ישראל,
מחבר 400 ,עמ'2004 ,
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)(Psalms, Tehilim, Large Print

 51408אשכנזי ,צבי ,ספר שאלות ותשובות וחידושים
וביאורים \ חלק ראשון שו"ת חכם צבי )על הכריכה(,
יריד הספרים 448 ,עמ'2004 ,

 51349אשלג ,יהודה לייב ,ספר אדרא זוטא קדישא \ המנקד
מהתנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ,מכון עטרת
שלמה 233 ,עמ'2004 ,

 51241בא-גד ,יוסף ,אנציקלופדיה לאקטואליה ביהדות \
נחלי בא-גד המורחב 2 -כרכים בנושאי מדע ,רפואה,
תקשורת ,מודן2004 , Vols. 2 ,
 51843בוקסבוים ,שלמה זלמן ,שלל דוד \ ביאורים וחדושים
על חמשה חומשי תורה ,מגילת אסתר ומועדים ,מכון

ירושלים 368 ,עמ'2004 ,
)(bible comment - 18th c france R' Yosef David

 51842בלומנטל ,דורון ,פירוש הרגמ"ה על מסכת כריתות \
בית הבד  ,מכון ירושלים 262 ,עמ'2004 ,
)(Talmud, 10th century R' Gershon Me'or
 51203בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת בכורות,
מכון עיון הדף 365 ,עמ'2004 ,

 52072בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכתות ערכין
תמורה ,מכון עיון הדף 351 ,עמ'2004 ,
 51857בן יוחאי ,שמעון ,ספר תקוני הזהר \ מהתנא האלוקי
רבי שמעון בן יוחאי ז"ל מהדורת וילנא )על הכריכה(,
מחבר 294 ,עמ'2004 ,
)(Kabbala (19th century) w/ nikkud

 51057בן עוזיאל ,יונתן ,שיר השירים עם תרגום \ המיוחס
ליונתן בן עוזיאל ,מכון הרב מצליח 152 ,עמ'2004 ,
Canticles w/tirgum of yonatan (pseudo) 5th C.

 51814בן-אפרים ,עידן ,ספר דור תהפוכות \ אודות מה
שעלה בדורינו ,דור תהפוכות ,ניתוחים לשינוי מין,
מחבר 307 ,עמ'*for marrieds only* 2004 ,
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)(halacha of transexual operations, cloning
 51148בניזרי ,שלמה ,סדר הדורות הקצר \ ובו סקירה כללית
בריאת העולם עד ימינו ,מחבר 378 ,עמ'2004 ,

 50902בן-שם ,מאיר דוד ,הגדת רש"י סדר הגדה של פסח \
עם פירוש רש"י השלם  +הלכות הפסח  +יוסף דבר,
מחבר 86 ,עמ'haggadah, rashi *important ) 2004 ,
(rishonim* with sources
 51117בצרי ,משה ,שיר ושבחה \ שירי שבת ובקשות פיוטים
למועדים ולשמחות ,מכון הכתב 384 ,עמ' ,2004 ,רכה
 51107בצרי ,עזרא ,ספר ישיר משה \ פירוש לשיר השירים
למורנו  ...משה אברהם דיין זצ"ל ,מכון הכתב,
 H+39E68עמ'2004 ,
Batsri, Ezra, YASHIR MOSHE \ A
COMMENTARY ON SONG OF SONGS

 51986בק ,יעקב רישא ,ספר שאלות ותשובות שבות יעקב
חלקים א'-ג' \ שני כרכים ,מחבר 308+465 ,עמ'2004 ,
) (responsa, *important
 50872ברויאר ,מרדכי ,תיקון קוראים חורב \ כולל חמישה
חומשי תורה הפטרות לכל ימי השנה וחמש מגילות,
חורב ,הוצאת ספרים 385 ,עמ'2004 ,
Broyer, M.,
 51131ברוידא ,שמחה מרדכי זיסקינד ,שם דרך \ הישר
והטוב ,אוצר הפוסקים 169 ,עמ'2004 ,
Broyda, S.,

 51892ברוידא ,שמחה מרדכי זיסקינד ,שם דרך \ חומש
במדבר ) ,(4אוצר הפוסקים 370 ,עמ'2004 ,
 50628ברוין ,משה ,ספר איסור והיתר \ הארוך חבר מאחד
מגאונים קדמונים ,יריד הספרים 364 ,עמ'2004 ,
 51113ברונפלד ,אריה לייב ,ספר עליות אריה \ חידושי
וביאורי סוגיות ודרשות ,מכון ירושלים 267 ,עמ'2004 ,
)(talmud, krenits, galich, now from manu.
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Bronfeld, Arye Lev
 51045ברונשטיין ,ישראל יוסף ,מפתחות לספר חסידים,
מוסד הרב קוק 36 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(12th c. Ashkenaz index, R. Yehuda HaHasid
Bronstein, Y. Y.,

 51127בריסק ,הלל ,פירוש רבינו יונה על פרקי אבות \ עם
הארות וביאורים ,מחבר 578 ,עמ'2004 ,
Brisk, H.,

 51354גולדברג ,גדליה ,ספר בן איש ימיני \ כולל אוסף דינים
ובירורים בהלכות איטר השייכים לכל חלקי השו"ע,
מחבר H325 + 22E ,עמ'2003 ,
\ Goldberg, Gedaliyah, BEN ISH YEMINI
HALACHOS PERTAINING TO LEFTHANDED PEOPLE

 51928גולדברג ,זלמן נחמיה ,משפט ערוך \ ליקוטי הלכות
וביאורים על שולחן ערוך חושן משפט \ סימנים כח-
לב ,מכון משפט ערוך ,קדומים 475 ,עמ'2004 ,
)(cont. of 43955. halacha, jewish law, civil law

 51147גולדשמיט ,טוביה יוסף ,ספר בישול ישראל \ ליקוטים
וביאורים בהלכה בעניני בישולי עכו"ם  +קונטרס
בירורים ,מחבר 609 ,עמ'2004 ,
Goldschmidt, Tuvia,

 51303גינזבורג ,יצחק ,יין משמח \ חלק א' מסתורי חתונה
ונישואין ,גל עיני 156 ,עמ'2004 ,
)(philosophy, thought, kabbalistic
Ginzburg, Y.,

 51439גינזבורג ,לוי יצחק ,פניני התניא \ לקוטי אמרים-חלק
ד' על הפרקים :כ"ו-ל"א שעורי תניא ע"פ שיחות,
ופרצת-ספרי קודש 321 ,עמ'2004 ,

Ginzburg, L.,

 52015גליברסון ,אריה )עורך( ,ספר חידושי רבינו אברהם
חריף \ שיעורים ודרשות זרעים  -מועד ,מחבר234 ,
עמ'2003 ,
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)(talmud R' Harif, Lithuania, early 20th c.
 51121גליצנשטיין ,שניאור זלמן ,מענה מלך \ קובץ

מכתבים ,אגרות קודש ותשובות מכ"ק אדמו"ר זי"ע ,
ועד תלמידי תמימים העולמי 227 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(letters, teachings of lubavich

 51784גרוזמן ,דוד ,גדרי משפט \ בירור ענינים שבחושן-
משפט והגדרתם ,מחבר 305 ,עמ'halacha - ) 2004 ,
(civil law - shulhan aruch - hoshen mishpat
 50808גרוזמן ,מאיר צבי ,מאיר אבות \ על פרקי אבות
חמישים שיחות בעקבות התנ"ך וספרות חז"ל ,מחבר,
 343עמ'2004 ,
 50844גרוס ,אמנון )עורך( ,ספר הצירוף \ מיוחס לרבי
אברהם אבולעפיה ,מחבר 177 ,עמ'2004 ,
Gross, A.,

 51581גרוסברג ,יחיאל גרשון ,ספר ראבי"ה \ כרך חמישי,
כולל פסקי דינים חדושים ושאלות ותשובות לכל
הש"ס ,מכון הרי פישל 299 ,עמ'2004 ,
)(Classic, rishon, 13th..c., Vol. 5

 50956גרוסליק ,מרדכי; לודמיר ,חנוך ,תלמוד ירושלמי
מסכת יבמות \ עם פירוש אור יעקב ובתוספת
ביאורים עיונים וחידושים אור ישראל ,מחבר2004 , ,
Grosslick, M.; Ludmir, H.,

 50763גרינבוים ,שמעי' ,משניות כלים כ"ד ומקוואות ז' \ עם
פירוש סייעתא דשמיא  ,מסורה 130 ,עמ'2004 ,
 51908גרינוואלד ,משה עמרם ,קונטרס אגרא דכלה \ והוא
מאמר בעניני נשואין 114 ,EASTERN BOOK ,עמ',
(Teach 19th C. R' Grinwald, Host, 1885) 2004

 50921גרינפלד ,חיים; ישראל ,אליעזר ,הגדה של פסח לפי
נוסח ומנהג שלשלת הזהב \ של רבן של כל בני הגולה,
מכון זכרון ברוך 363 ,עמ'2004 ,
) haggada, hassidut -ruzin- disciples of
(maggid of mezerich

59

)Grunfeld, H.; Yisrael, E. (eds.

 51913גרליץ ,מרדכי ,משכנותיך ישראל \ דברי הימים,
תולדות וסיפורים על התיישבותו של מרן אור שבעת
הימים 129 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Hassidut, Beshet, house in Meziboz

 51453גרליץ ,משולם זישא ,חמשה חומשי תורה \ צוהר
לתיבה ספר ויקרא ,עם פירוש רש"י מעובד ותמציתי
בלשון קלה ומובנת ,מחבר 348 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gerlitz, M.,
 51993גרנדש ,יעקב דב ,ספר שושנת יעקב ראש השנה ,שיח
ישראל 525 ,עמ'(talmud) 2004 ,

 50917גרשי ,אבשלום ,תוספי הרא"ש \ על מסכת מגילה
נוסחת כתבי יד  ,מכון מרא"ה 90 ,עמ'2004 ,
)(talmud, 13th c. Rash"a asher ben yisrael ash

 50847דאנציג ,אברהם ,הגדה של פסח עם ביאור תולדות
אדם ,מכון תורה שבכתב 202 ,עמ'2004 ,
(Haggada - Halacha Originaly Pub. 1818
)Vilna- Haye adam, Pose

 51397דביר ,יהודה מאיר ,פירוש הרמב"ן על התורה עם
ביאור בית היין \ במדבר  ,מכון מגילת ספר 312 ,עמ',
(Rambam) 2004
 51215דייטש ,יוסף אליהו ,ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק ג
אבן העזר ועליו חיבור אבן יקרה ,מכון דעת יוסף320 ,
עמ'2004 ,
51429

דנאן ,שאול אבן ,ספר הגם שאול \ חלק א-ב שו"ת
מאת הרה"ג המפורסם  ,מכון נחלת שלמה 259 ,עמ',
halacha, responsa, morrocan cheif rabbi, ) 2004
(fez 1949,

 50882דסלר ,אליהו ,ספר הזכרון לבעל מכתב מאליהו \ 2
כרכים \ קובץ מאגרותיו ומכתביו דברי חכמה
והדרכה ,שפתי חכמים,ועד הפצת תורה ומוסר450 ,
עמ'2004 ,
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)(history, thought of r' eliyahu dessler late 19th
 50786הבלין ,שלמה שלמן ,ספר הגדה של פסח כהלכתה \

והוא ליקוט שלם מכל מדרשי חז"ל ןפירושי גדולי
הדורות ,מכון דרך אליעזר 497 ,עמ'2003 ,

 51754הוכמן ,מרדכי ש ,.ספר שם מרדכי \ חדושים
וביאורים בדברי ר"ח הרי"ף והרמב"ם כולל צלום כת"י
קדמונים ,מכון ארץ חמדה 283 ,עמ'2004 ,
Hokhman, M.,

 50843הורביץ ,דינה ,מן הסלע הזה \ פרקי חינוך מתוך
אמונה  ,cd +מעמק חברון ,ישיבת שבי חברון69 ,
עמ'2004 ,
 50794הורוויץ ,ישראל זאב ,גאל ישראל סדר הגדה של פסח
\ עם פירושים וביאורים בצרוף דרשות לשבת הגדול
וחג הפסח ,מפעל מורשת יהדות הונגריה 192 ,עמ',
(haggada, from Hungary to Tiberius) 2004

 51578הורוויץ ,שבתי ,ספר שפע טל \ ספר נשמת שבתי
הלוי מאת הרב הקדוש מוה"ר שבתי הלוי הורוויץ
זצוק"ל המפורסם ,שונותKabbala, Classics, ) 2004 ,
(R' Shoftd-Horowits 16th c. Prague

 51407הירש ,מיכאל יהודה ,ספר בינה לעתים \ חלק ב' סיון
אוסף ביאורים ואמרים מהדורת וערנער ,מכון שם
עולם 195 ,עמ'2004 ,
)(teachings, halacha, from manuscript

 51150הירש ,צבי ,ספר פסקי הגר"א \ מהגאון רבינו אליהו
זצ"ל מווילנא על חלק ארח חיים ,מוסד לעידוד לימוד
התורה 122 ,עמ'(Vilna Gaon) 2004 ,
 51859הכהן ,אברהם יצחק ,תלמוד בבלי עם הלכה ברורה
מסכת שבועות ,מכון הלכה ברורה ובירור הלכה116 ,
עמ'2004 ,
 50894הכהן ,דוד דניאל ,הגדה של פסח עם פירוש קול דודי\
עם קונטרס כל המרבה לספר והוא דרשות בעניני
פסח ,דפוס הכהנים 95 ,עמ'2004 ,
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)(haggada, kabbala

 50905הכהן ,חיים ,ספר מקור חיים \ פירוש על שולחן ערוך
חלק אורח חיים מסימן א' עד ל"ב...סימן רמ"ב-ש'
בדרך הפרד"ס ,ספריה הספרדית בני יששכר 378 ,עמ',
important* 2004
)(kabbalistic commentary on shulchan aruh,

 51543הכהן ,ישראל מאיר ,ספר לקוטי חפץ חיים \ קונטרס
תלמוד-תורה ביאורים ,פירושים ומאמרים ,בית
יחיאל 378 ,עמ'R' Yisrael Meir Hacohen - ) 2004 ,
(hafets haim- 19th cent , mishna

 50860הכהן ,שלום מרדכי ,הגדת מהרש"ם \ בהלכה ובאגדה
 ,מכון דעת תורה 271 ,עמ'2004 ,
)(haggada, passover late 19th cent.

 51751הכהן ,שלום מרדכי ,ספר דעת תורה \ גילוי דעת על
שלחן ערוך יורה דעה הלכות טריפות )סימן לט-סא(,
כרך ב ,מכון דעת תורה 1200 ,עמ'2004 ,
)(halacha R' Schwadron/ vol.1 - #43480

 51821הלברטל ,דב ,ערך החיים בהלכה \  2כרכים :דחיית
נפש ,מחבר 425 ,עמ'Halacha, Philosophy, ) 2004 ,
(Saving lives sacrificing one for many
 51824הלברטל ,דב ,ערך החיים בהלכה \ האחריות לחיי
האחר ,מחבר 211 ,עמ'2004 ,
)(halacha- Philosophy, saving lives

 51412הלוי ,יוסף ,ספר עדות ביהוסף \ פירוש יקר על מקרא
הקודש בתוספת חיבור היסטורי "קורות הזמן בתימן",
תפארת יהדות תימן 290 ,עמ'2003 ,
)(bible- 19th c.yemenite, *incl memoir- history
 50866הלוי ,רצון ,מראש מקדם \ שירי נעורים וזקונים,
אפיקים 264 ,עמ'poetry, religious, ) 2004 ,
(Important * incl. Judeo-Arabic and Yemen

 51473הלל ,יעקב משה ,ספר שרשי הים \ כרך ד שער
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העקודים ,אהבת שלום 387 ,עמ'2004 ,
Hillel, Y.,

 51040המאירי ,ספר חדושי המאירי \  7כרכים על ברכות
חלה שבת עירובין שקלים ,מרכז לחינוך תורני  -מכון
להוצ2004 , Vols. 7 ,.
 51346העכט ,יוסף יצחק יהושע ,ספר אתפשטותא דמשה \
על הרמב"ם חידושים וביאורים בהלכות ליל הסדר
ונוסח ההגדה ,מחבר 185 ,עמ'2004 ,

 50855העשיל ,אברהם יהושע מאפטא ,הגדה של פסח אוהב
ישראל ,מכון שפתי צדיקים 276 ,עמ'2004 ,
)(Haggada, R' A. Heschel of Afta , New Ed.
 51910הראי"ה קוק ,טוב ראי \ על מסכת כתובות ,מכון טוב
ראיה בעיר העתיקה2004 , ,

 51305הרפנס ,גרשום ,תשובות הגאונים גרש ירחים \
בביאורי מקראות ופירושים על מימרות חז"ל ,מוסד
הרב קוק 291 ,עמ'(responsa,classic geonim) 2004 ,
 51430הרשקוביץ ,יהודא ,קובץ גליוני עלים לתרופה \ שנה
ח  -תשס"ג )גליונות שלח-שצ( מפרד"ס התורה ומשדה
החסידות ,מכון אור הצפון 226 ,עמ'2003 ,
)(hassidut belz collection of 2003 pamphlets

 51574ואלטר ,שי ,יודעי בינה \ ב' ,מאסף תורני לענייני
קידוש החודש זמנים בהלכה ובאסטרונומיה ,מכון
ללימודי קידוש החודש 248 ,עמ' ,2004 ,רכה
Walter, Shai, YOD'EI BINAH VOLUME 2 \ A
RABBINICAL JOURNAL FOR KIDDUSH
HACHODESH, HALACHIC TIMES...
 50790ואנונו ,שמעון ,נגלות \ רבי חיים ויטאל  2כרכים
אוצר בלוםת ילקוט נפלא מדברות קודש ,...דעת רבי
חיים ויטאל ותלמידיו2004 , ,
)(Kabbalist, R.Hayim Vital, 16th Cent
 51442וואלדמאן ,יצחק ,ספר פירוש הר"ש השלם \ על
מסכת מקואות לרבינו שמשון בן אברהם משאנץ,
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מפעל הוצאת רבינו שמשו השלם 118 ,עמ'2004 ,
)(talmud, rishon - 13th century
 51752ווייס ,שבתי שמואל )עורך( ,סדר זמירות לשבת קודש

\ מוגה ומנופה ,על פי נוסחאות דווקני ועתיקא

ממקור קודש יהלכון ,מכון שם עולם 337 ,עמ'2004 ,
)(Sabbath songs
 51915וויס ,יצחק יעקב ,ספר מנחת יצחק \ דרשות ,מנחת
יצחק ,ירושלים 370 ,עמ'2004 ,
) Sermons, R' Yitzhak Yakov Weiss, Head of
(Haredi community

 51298וויעדער ,אהרן ,ספר צבא אהרן \ דרשות לשבת שובה
בדרך פלפול ואגדה ,מכון נר ברוך 321 ,עמ'2004 ,
)(hassidut sermons, Sanz Kloizenberg, modern
 51046וולף ,אליעזר ,שמירת כשרות בעולם לא כשר ,מחבר,
 105עמ' ,2004 ,רכה )(Kashrut

 51954וולפא ,שלום דובער הלוי ,יקם שערה לדממה \ שקלא
וטריא להלכה בעניין הפאות הנוכריות מהודו ,קרית
גת 135 ,עמ'2004 ,
)(halacha - wigs, sheitle, idolatrous hair

 51309זאב ,מרדכי; שאול,יוסף ,ספר מגן גיבורים \  5כרכים
על טור ושלחן ערוך אורח חיים ,מחבר2004 , Vols. 5,
 51573זהבי ,יעל ,זאת נעמי \ פרקים מחייה של רוחמה נעמי
רינת ע"ה  ,עלי אור 259 ,עמ'2004 ,
)(Haredi women's literature

 51810זולדן ,י ,מועדי יהודה וישראל \ המועדים וזיקתם
לארץ ,למדינה ולמקדש ,מכון תורני  /אור עציון591 ,
עמ'2004 ,
)(relation w/land & country, Religious zionist
Zuldan, Yehuda, HOLY DAYS OF JUDAH
AND ISRAEL
 51351זייני ,אליהו רחמים ,עץ ארז \ חלק ב' אסופת
מאמרים בהלכה ובהגות ניסן התשס"ד ,ארז הוצאות
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לאור 191 ,עמ'halacha and history, omer, ) 2004 ,
(60+ pages on BarKohba rebellion
 52004זכותא ,משה ,ספר פירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש \ ספר
במדבר  ,מכון קול בטחה 537 ,עמ'2004 ,

 50862זכריה ,יחיא עואד ,הגדה של פסח נוסח יהודי תימן \
על פי כתב יד מקורי מתימן רכוש משפחת זכריה,
מחבר 85 ,עמ' ,2004 ,רכה ) haggada, Yemenite
(from manuscript incl. Aramaic songs
 51926זעפראני ,ש ,ספר שמרו משפט \ שו"ת בדיני ממונות ,
פלדהיים 459 ,עמ'(halacha-civil, monetary) 2004 ,

 51758חיים ,י ,ספר דבר ה' בדין פאה נוכרית כולל ציטוט
ובירור דברי הגמרא ודברי רבותינ ,...מחבר 204 ,עמ',
(Halacha on head coverings/ sheytl) 2003
 52061חלקיהו ,אשר ,ספר מעגלי צדק \ חלק א+ב ליקוט
מדברי ראשונים ואחרונים ההתחייבויות443+108 ,
עמ'(Marriage, Ketuba, contract, serious) 2004 ,

 51855חמליאל ,חיים ,מילון ההקבלות לסדרת 'המקרא
ותרגומיו' לחמשת חומשי תורה כרך ג' ספר שלישי,
מאירים 559 ,עמ'(bible, synonym) 2004 ,
Hamli'el, Hayim, DICTIONARY OF
PARALLEL MEANING OF THE FIVE
BOOKS OF THE TORAH WITHIN "THE
"BIBLE AND IT...
 51404טאו ,צבי ,לאמונת עתנו \ חלק חמישי שיעורים
ב"עולת ראיה" על פרשת העקידה ,קרן חוסן ישועות,
 233עמ'(sacrifice of isaac/commentary) 2003 ,
 52010טאו ,צבי ישראל ,צדיק באמונתו יחיה \ על הגישה
ללימוד תורה ,מכון בנין התורה 432 ,עמ'2004 ,
) on religious study, bible halacha Haredi \ Dati
(\ Leumi approach

 51776טבעון ,גיל גרשון ,אמת שבצופן התורה \ גילויים
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מדהימים על צופן התורה ועל התחזית העתידית כפי
שחזו ,מחבר 122 ,עמ' ,2004 ,רכה )(Bible, code
 50792טולידאנו ,שלמה ,ספר דבור ומחשבה \ סיכומים
וביאורים על ספר חובות הלבבות לרבינו בחיי אבן
פקודא הספרדי ,אוצרות המגרב 364 ,עמ'2004 ,
)(classic , Philosophy ~11th cent. R. Shlomo

 50919טולידאנו ,שלמה ,ספר יקהל שלמה  /דרשות על
התורה ,הספריה הספרדית ,בני יששכר2004 ,Vols. 2 ,
)(bible comm. 20th c. Sephardi Moroccan

 51405טל ,אריאל ,ספר משפט אריאל \ כרכים א-ד טוענים
רבניים ,מכללת חושן למשפט עברי2003 , Vols.4 ,
 50635יברוב ,צבי )עורך( ,ספר דרך שיחה \ על התורה רבי
חיים קניבסקי שליט"א  ,אור החיים 796 ,עמ'2004 ,
 50955יהונתן ,סאסי מעתוק ,ספר ברכת ה' \ על מס' ברכות
ושבת ,ועד למען הרב 365 ,עמ'talmud, pub. ) 2004 ,
(orig. 1905, r' sasi matok cohen yonatan of jirb

 51333יודייקין ,שמואל יצחק גד ,ספר עמוד אש \ להבין ענין
הילולא דרשב"י  ,דעת קדושים 499 ,עמ'2004 ,
)(hassidut/chabad R' shlomo beer 1894

 51767יוסף ,יצחק ,ספר ילקוט יוסף \ הלכות ביקור חולים
ואבלות מהדורת שנת תשס"ד  ,מחבר 862 ,עמ'2004 ,
 50758יוסף ,עובדיה ,ספר יביע אומר \ חלק עשירי ,מכון
מאור ישראל 606 ,עמ'2004 ,

 50900יוסף ,עובדיה ,ספר חזון עובדיה \ חלק א' -ב' הלכות
פסח+הגדה של פסח כרך אחד ,מכון מאור ישראל,
 502עמ'(sephardi, former chief rabbi) 2004 ,
Yosef, Ovadia, SEFER HAZON OVADIA /
PARTS 1 AND 2 : PESACH AND
HAGGADAH SHEL PESACH
 51120יוסף ,עובדיה,ספר הליכות מוסר השלם,מחברVols.2 ,
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(ethics, sephardi, former chief rabbi) 2004 ,
Yosef, Ovadia, SEFER HALIKHOT MUSAR
 51422יעקבי ,ישראל חיים ,ספר פירוש הר"ן \ על התורה

ונ"ך וספר דרשות הר"ן מהודר ומאיר עינים עם דרושי
חיים ,מחבר 608 ,עמ'2004 ,

 51406יפרח ,יוסף ,ספר לראש יוסף \ והוא ביאור על שו"ע
אורח חיים אשר יחבר ...יוסף קארו זצ"ל ,ישיבת
עתרת שלום 242 ,עמ'2004 ,

 51123כהן ,יהודה ,ספר מנחת כהן \  4כרכים הערות ובירורי
דינים על ספר ...של מאור עולם מרן ר' יוסף קארו,
מחבר2004 , Vols. 4 ,

 52137כהן ,רפאל בן מאיר ,פתחי עולם \ הצדיק הגאון
המקובל  -ר' שלמה בן שמואל ,מחבר 235 ,עמ'2004 ,
) kabbala,15th c., from manuspript w/ authors
(interpretation
 51890לגטיבי ,איתן ,ספר שבת ערוכה \ בו קבצתי דעות
רבותינו הפוסקים בצורת שאלה ותשובה ,לפי סדר
השו"ע ,מחבר 530 ,עמ'2004 ,
)(responsa, mod - sephardi - shabbat

 51348לובלין ,זלמן שניאור ,ספר שאלות ותשובות תורת
חסד והוא שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השלחן
ערוך ,הוד והדר2004 ,Vols. 2 ,
 50852לוינגר ,ישראל ,מאור למסכת חולין \  2כרכים חלק א'
סוגיות שחיטה וטריפות חלק ב' ולמסכת בכורות,
פלדהיים(Halacha, Kashrut.) 2004 , Vols. 2 ,

 51984לוצאטו ,משה חיים ,שו"ת מסילת ישרים \ והוא
שאלות ותשובות בעניני מוסר ויראת השם על פי
דברי רבינו משה חיים 47 ,...עמ' ,2004 ,רכה
 51214לוריא ,רפאל משה ,ספר בית גנזי \ בעניני ימי העומר
חג השבועות ומתן תורה ,מחבר 396 ,עמ'2004 ,
 51726ליב ,יהודא אריה ,ספר שפת אמת 7 -כרכים ,סט
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שלם ,מכון תורני ישיבת אור עציון2004 ,Vols. 7 ,
Leib, Yehuda Arieh, SEFER SEFAT EMET
 51165ליבערמאן ,שמחה בונם ,ספר טעמי המצוות \ השלם

ביאור על תרי"ג מצוות ,על דרך האמת להרב  ...מנחם
ריקא"נאטי ז"ל ,מכון זרע ברך 96 ,עמ'2004 ,

Lieberman, S.B.,

 51804לידא ,ע )עורך( ,חסדי דוד הנאמנים \ מבוא לקבלה
ולעבודת ההתבוננות ,חלקים א'-ד' ,גל עיני, Vols. 4 ,
(Kabbala commentary, Chabad-Lubavich) 2004
 50634ליוואי ,יהודה ,ספר אור חדש \ עם מגילת אסתר על
מקרא מגילה ,עוז והדר 384 ,עמ'2004 ,
 51770לייפער ,יהושע )עורך( ,תלמוד בבלי \ עוז והדר סדר
קדשים ,הגמרא וכל המפרשים מסודרים מחדש
באותיות מאירות ,עוז והדרTalmud R' ) 2004 , ,
(Betzalel , Ashkenazi, 16th c.

 51860לנדא ,יחזקאל הלוי ,שאלות ותשובות נודע ביהודה
השלם יורה דעה \ חלק ראשון ,מכון ירושלים560 ,
עמ'(halacha R' Yehezkel Landau 18th c) 2004 ,

 51445לעוו ,בנימין וואלף ,ספר שערי תורה \ חלק שני כרך
א בו יבוארו ארבעים ושלשה כללים בעניני חזקות,
מכון ירושלים 493 ,עמ'halacha, jewish civil ) 2004 ,
(law, 19th cent from manuscript

 51975מביאלא ,יצחק ,ספר דברי בינה \  2כרכים :בראשית
שמות ויקרא  /ב' :במדבר דברים ,גנזי מהרד"ם2004 ,
 51912מגני ,חיים ביהודה ,מחבר 245+81 ,עמ'2004 ,
)(bilingual Eng/Heb
Magni, LIFE IN JUDEA
 51423מהר"ל ,נתיב התורה \ למהר"ל מפראג יוצא לאור
בהגהה מדוייקת עפ"י דפוסים ישנים בתוספת מראי,...
מכון שמחת התורה 163 ,עמ'2004 ,
Mahara”l, NATIV HATORAH
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 51533מהרח"ו ,ספר אוצרות חיים \ אשר חבר מורנו ורבינו
הגדול עם הגהות הרמ"ז והרנ"ש ,ספרי הכרם רח'
רש"י  348 ,59עמ'(kabbala) 2004 ,

 51049מולכו ,שלמה ,ספר שמן משחת קודש \  2כרכים
פירוש על שיר השירים חלק א' פרקים א' עד ה',
ספריה הספרדית בני יששכר 168 ,עמ'2004 ,

 51293מחפוד ,שגיב ,תכלאל עטרת אבות \ נוסח תימן בלדי,
נוסח תימן שגיב מחפוד2004 , Vols. 7 ,
)(Yemenite siddur, nice large print w/ nikkud

 51585מייער ,משה פינחס ,ספר קו"ח של מקומות \ כולל
עיונים בסוגיית מה הצד וכיוצא בו ושאר ענינים
הנוגעים ,...מחבר 728 ,עמ'2003 ,
) Talmud, reasoning, principles of Kal
(VaHomer, Rishonim

 51320מלמד ,ע"צ ,מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד
ירושלמי ,מאגנס ,אונ' עברית 250 ,עמ'2004 ,
Melamed, E.Z., HALACHIC MIDRASHIM
OF THE AMORAIM IN THE PALESTINIAN
TALMUD

 50788מלר ,שמעון יוסף ,ספר הרב מבריסק \ חלק ב'
תולדות מר"ן רי"ז הלוי  ,פלדהיים 590 ,עמ'2004 ,
) halacha, biography and teachings of R.
(Yitzhak Zev Solovetchik
Meler, S., SEFER HARAV ME- BRISK
 51292נטע ,נתן ,סדור תפלה \ כולל תפלות מכל השנה
כמנהג ספרד עם פי' עולת תמיד ,היכל הזכות208 ,
עמ'2004 ,
)(siddur, hasiddut-kabbala, N. Nata of Shinowa
 50800נידאם ,משה ,אוצרות משה הגדה של פסח \  3כר'
הלכות הכשרת כלים ,הלכות ליל הסדר ,הגדה של
פסח ,מוסדות משכנות יוסף2004 , Vols. 3 ,
)(Halacha, Passover Sephardi
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 50870נידאם ,משה ,אוצרות משה \ הלכות הכשרת כלים
הלכות הגעלת כלים לפסח ,הלכות טבילת כלים,
הלכות הגעלת כלים ,..מוסדות משכנות יוסף213 ,
עמ'(halacha kashrut) 2004 ,

 51920ניצבערג ,אליעזר ,ספר יד אליעזר חלק א+ב \  2כרכי
חידושים וביאורים על שו"ע יו"ד  ,מכון ירושלים529 ,
עמ'(halacha- Pub. 1931, Early 20th C.) 2004 ,

 50753סאלאווייציק ,משולם דוד הלוי ,מאורי המועדים \
מבית בריסק חלק ראשון והם חידושים וביאורים
בהלכה  ,...מאיר הוכברגר ,י-ם 233 ,עמ'2004 ,
)(part 2: # 44415
Soloveichik, Meshulam David Halevi,
ME’ORI HA-MOADIM

 51769סאפרין ,א ,ספר הזהר הקדוש עם פירוש דמשק
אליעזר \ חלק א הקדמת הזהר ,מכון דמשק אליעזר
קאמרנא 509 ,עמ'2004 ,
) (kabbala, zohar, commentary
 51047סולוביצ'יק ,יוסף דב ,שיעורי הגרי"ד \ על ענייני
תפילין ,כתיבת סת"ם וציצית  ,מוסד הרב קוק145 ,
עמ'(teachings on tefillin) 2004 ,
Soloveichik, Yosef Dov, SHI’ORE HA-GRI”D
 51911סולוביצ'יק ,יוסף דוב הלוי ,מן הסערה \ מסות על
אבלות ,ייסורים והמצב האנושי ,עמותת תורת הרב,
 205עמ'(translation from English) 2004 ,
Soloveitchik, Yosef, MIN HA-SE’ARA
 51934סופר ,משה ,חידושי חתם סופר \  4כרכים ספר מועד
 שבת ,עירובין ,פסחים ,סוגי' דמוקצה ,ביצה ,...ירידהספרים2004 , Vols. 4 ,
)(new edition, large format

 51580סורסקי ,אהרן ,מלך ביפיו \  2חלקים תולדות חייו,
פעלו ודרכו בקודש של מרן הגאון רבי יחזקאל
אברמסקי ,מחבר2004 , Vols. 2 ,
 51061סיטיון ,אליהו ,חצות לילה אקום להודות לך על
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משפטי צדקיך \ ליקוטים ומאמרי מוסר  ,...כולל
חצות 751 ,עמ'2004 ,
(on kabbalistic prayer/ practice
)including Geonim to classic commentary
 51802סמט ,אלחנן ,עיונים בפרשות השבוע \ סדרה שניה,
בראשית-שמות ,מעליות 408 ,עמ'2004 ,
) (first published in 2002 in a 2 vol. set
Samet, E, STUDIES IN THE WEEKLY
PARASHA 2nd SERIES\ BEREISHITSHEMOT

 51297עהרענרייך ,אליעזר )עורך( ,שאלות ותשובות קול
אריה \ מאת הארי שבחבורה מנורה הטהורה...
אברהם יהודא הכהן ,שני כרכים ,קול אריה 327 ,עמ',
(responsa) 2004

 51259עזיאל ,בן ציון מאיר חי ,ספר משפטי עזיאל \ חלק ט'
על אורח חיים ,יורה דעה ,אבן העזר וחושן משפט,
ועד להוצאת כתבי הרב עוזיאל 230 ,עמ'2004 ,

 51775עמית ,שגיב ,בנה ביתך כבתחילה \ ניתוח הגמרא
במעשה קמצא ,מחבר 128 ,עמ' ,2004 ,רכה
 51079עמר ,ז; בוכצן ,י )עורכים( ,צרי הגוף \ לר' נתן בן יואל
פלקירה ,החלק הרביעי במאכלים והסמנים ומזגם
ומעלותם ופעולתם ,אונ' בר-אילן 318 ,עמ'2004 ,
Zohar, Amar; Buchman, Yael (Eds.), SORI
HA-GUF
 51053פאלאג'י ,חיים ,הגדה של פסח חיים לראש זכירה
לחיים \ הלכות מנהגים סדר ליל פסח ביאור ההגדה,
ישיבת שובי נפשי 377 ,עמ'2004 ,
)(haggada, classic, originally pub. 1852 izmir,

 51129פארדו ,משה ,ספר הוראה דבית דין \ ספר זה הוא
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