I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

 לזכרו של יגאל ידין \ במלאת עשרים שנה,----, 59420
 חברה, (bilingual English and Hebrew)למותו
 רכה,2006 ,' עמe 34+h 69 , אוני עברית+ לחקירה
---, IN MEMORY OF YIGAEL YADIN
 ויולד \ יחסי הורים וילדים בסיפור, פנינה, פלר- גלפז60131
 רכה,2006 ,' עמ365 , כרמל,ובחוק המקראי
Galpaz Feller, Pnina, AND THE BORN /
RELATIONSHIP OF PARENTS AND
CHILDREN IN BIBLICAL STORIES

 עין גדי \ כפר גדול מאד של,( יזהר )עורך, הירשפלד59504
, מוזיאון הכט,יהודים )דו לשוני עברית ואנגלית
(bilingual Eng/Hebrew)  רכה,2006 ,' עמe74+h82
Hirschfeld, Yizhar (Ed.), EIN GEDI \ A VERY
LARGE VILLAGE OF JEWS (cat.#25)

 כרכים פירוש על ספר3 \  מאיר טוב, יום טוב, הלוי60220
 מכון, פירוש על תרי עשר, פירוש על ירמיה,יחזקאל
prophets, Yehezkel, ) 2006 , vols 3 ,אהבת שלום
(Yirmiyahu, 12 prophets, Syrian, Aram Zuba
Halevi, Yom Tov, ME'IR TOV \ 3 VOLS.
,' עמ222 , תבונות, דניאל \ גלות והתגלות, יעקב, מדן59732
(bible, scholarly)  רכה,2006
Medan,Y, DANIEL\ EXILE & REVELATION

 לחפור את התנ"ך \ על מקרא, יצחק, מייטליס59677
2006 ,' עמ287 , ראובן מס, וארכאולוגיה
Meitlis, Yitzhak, DIGGING THE BIBLE

 מילון ביקורתי לתרגום דליטש, ליאת, צבי; קרן, סדן60145
, יוונית עברית,לברית החדשה \ עברית יוונית

 רכה,2006 ,' עמ178+172 ,אקדמון
Sadan, T; Keren, L, CRITICAL
DICTIONARY TO DELITZSCH'S
TRANSLATION OF NEW TESTAMENT
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3  למען עמו ולמען עצמו \ סיפורם של, אליהו, עסיס60261
 רכה,2006 ,' עמ253 , משכל,מנהיגים בספר שופטים
Asis, E, SELF OR COMMUNAL INTEREST /
INTERPRETATIONS ON “JUDGES”

 כולל, אישים2855 \  כל אישי התנ"ך, אליהו, ציפר59461
, ציפר אליהו,(אנגלית/אבותיהם ואמותיהם )עברית
(bilingual Eng/Heb)  רכה,2006 ,' עמ48E+48h
Ziffer, E., ALL THE PEOPLE OF THE BIBLE
2006 ,' עמ502, כרמל, מבוא לספרות המקרא, א, רופא59719
Rofe Alexander, INTRODUCTION TO THE
LITERATURE OF THE HEBREW BIBLE
 מעבור, איש כלבבו \ ספר שמואל, אברהם, רמר59742
(bible, book of Samuel) 2006 ,' עמ224 ,הארץ
Remer, Avraham, 'ISH KE-LEVAVO

II. JEWISH HISTORY
, התהוות הכנסייה הנוצרית הראשונית, יהושע, אפרון59663
 רכה,2006 ,' עמ472 ,קב"מ
Efron, Joshua, FORMATION OF THE
ORIGINAL CHRISTIAN CHURCH
 מרכז,1691-1719  גליקל \ זכרונות, חוה, טורניאנסקי59932
2006 ,' עמ642 ,זלמן שזר
Turniansky, Chava, GLIKL \ MEMOIRS
1691-1719 (translated: Yiddish to Hebrew)
 בית, חכמים \ כרך ראשון ימי בית שני, בנימין, לאו59817
(Vol. 1) 2006 ,' עמ304 ,מורשה בירושלים
Lau, B, SAGES / 2ND TEMPLE PERIOD
319 , בין הכרזת כורש להצהרת בלפור, מנחם, שטרן59815
(self-published , scholarly.) 2006 ,'עמ
Stern, Menahem, THE EPOCH BETWEEN
DECLARATIONS OF CYRUS & BALFOUR
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III. JEWISH THOUGHT / MAHSHEVET

 60230אבינר ,שלמה ,משיב הרוח \ שאלות ותשובות לבני
נוער ,ספריית חווה 794 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(Jewish thought, responsa for youth, Zionist
”Aviner, Shlomo, “SPIRIT ANSWERS

 60110אסף ,דוד ,נאחז בסבך \ פרקי משבר ומבוכה בתולדות
החסידות ,מרכז זלמן שזר 378 ,עמ'2006 ,
Assaf, David, CAUGHT IN THE THICKET

 59801אקשטיין ,מנחם ,תנאי הנפש להשגת החסידות \
מדריך להתבוננות יהודית  ,cd+מכון אבן שתיה121 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Ekshtein, Menahem, SOUL SETTINGS TO
”ACHIEVE “HASSIDUT
 60035ברט ,יצחק )עורך( ,אלומת אור \ ימים של חסד בלב
כפר מימון ,מחבר 192 ,עמ'(dati leumi) 2006 ,
Bert, Yitshak (Ed.), 'ALUMAT 'OR /
RIGHTOUS DAYS IN KFAR MAYMON (on
)the disengagement from Gush Katif

 59462בר-לבב ,אבריאל )עורך( ,שלום ומלחמה בתרבות
היהודית ,מרכז זלמן שזר 368 ,עמ'2006 ,
Bar-Levav, Avriel (Ed.), PEACE AND WAR
IN THE JEWISH CULTURE

 60275ברנדס ,יהודה ,במלכות הקדושה \ ביקור בהיכלו של
האדמו"ר מהוסיאטין  -אדמו"ר ציוני בתל אביב,
תבונות 300 ,עמ'(Hassidic Zionist leader) 2006 ,
Brendes,Yehuda, IN THE KINGDOM OF
)HOLINESS (teachings

 59310ברקוביץ ,אליעזר ,עמו אנכי בצרה \ יהדות בגטאות
ובמחנות ההשמדה ,הקדמה :שלום רוזנברג )תרגום
מאנגלית( ,מרכז שלם 167 ,עמ' ,2006 ,רכה
\ Berkovits, Eliezer, WITH GOD IN HELL
)intro SHALOM ROSENBERG (from English
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 59632הלברטל ,משה ,על דרך האמת \ הרמב"ן ויצירתה של
מסורת  ,מכון שלום הרטמן 374 ,עמ' ,2006 ,רכה
Halbertal, Moshe, BY WAY OF TRUTH
 59853ויינר ,מיר ,מבשר טוב \ ספר החיים של איש ישראל,
מוסדות גנזי מהרי"ץ 329 ,עמ'(Admor of Biala)2006,
Weiner, M, FROM A GOOD MESSENGER /
)LIFE STORY (hassidut, philosophy

 59939ורהפטיג ,איתמר ,אפיקי יהודה \ ספר זכרון להרב
יהודה גרשוני זצ"ל ,קובץ מאמרים בעינייני מלכות
משפט וחברה ,אריאל ,מפעלי תורה יהדות וחברה,
 439עמ'(philos, law & society, articles) 2006 ,
Verhaftig, Itamar, 'AFIKE YEHUDAH

 59566זהרי ,מנחם ,ראשית חכמה קנה חכמה \ המושגים
חכמה וחכם ,שימושיהם ושגירותם בכתבי המקרא,
כרמל 71 ,עמ'2006 ,
Zohari, M, BEGINNING OF WISDOM IS TO
GET WISE / ON “WISDOM” & BEING
“WISE” IN BIBLICAL WRITINGS
 59720זיסקינד גולדברג ,מוניק; וילה ד ,זעקת דלות \
פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות בזמננו ,מכון
שכטר ללימודי היהדות 426 ,עמ'2006 ,
Susskind Goldberg, M.; Villa D, WEAK
CRYS / HALACHIC OPTIONS TO AGUNOT
 59870טובלי ,שי ,ספר הסתרים ,אלאיה 177 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tubaly, Shai, SEFER HISTARIM
 60105מאק ,חננאל ,תפילה ותפילות ,ראובן מס 231 ,עמ',
 ,2006רכה
Mack, Hananel, PRAYER AND PRAYERS

 59686מורי ,צמח ,שבע אגדות חז"ל \ עיון בתוכן הפנימי של
אגדות חז"ל ובדיקת הרעיונות הנסתרים שבאגדות,

מחבר 259 ,עמ'2006 ,
Mori, Tsemah, 7 HAZA”L TALES / STUDY
ON SUBTEXT & HIDDEN MEANINGS

4

 59885מלכין ,יעקב )עורך( ,תרבות היהדות החילונית \ הגות
חדשה בישראל ,כתר 522 ,עמ'2006 ,
Malkin, Yaakov (Ed.), SECULAR JEWISH
CULTURE / in contemporary Israel

 60108ניר ,אלחנן )עורך( ,מהודו ועד כאן \ הוגים ישראלים
כותבים על הודו והיהדות שלהם ,ראובן מס 143 ,עמ',
 ,2006רכה
Nir, Elhanan (Ed.), FROM INDIA TILL HERE
/ ISRAELIS WRITE ON INDIA & THEIR
OWN JUDAISM
 60107פרנקל ,מ ;.בן-שמאי ,ח) .עורכים( ,ספריה היהודית
בימי הביניים רשימות ספרים מגניזת קהיר \ אוריינס
יודאיקוס סדרה א,כרך ג ,יד בן צבי 512 ,עמ'2006 ,
Frenkel, M.; Ben-Shammai, H.(Eds.) ,
ORIENS JUDAICUS, SERIES I, VOL III

 59207קדרי ,מנחם-צבי ,מילון העברית המקראית \ אוצר
לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו  ,אונ' בר-אילן1188 ,

עמ'2006 ,
Kaddari, Menahem Zevi, A DICTIONARY OF
BIBLICAL HEBREW

 59467רבצקי ,אביעזר; ליבוביץ ,ישעיהו ,ויכוחים על אמונה
ופילוסופיה )אוניברסיטה משודרת( ,משהב"ט128 ,

עמ' ,2006 ,רכה
Ravetsky, A.; Leibovitz, Y., DIALOGUE ON
BELIEF AND PHILOSOPHY

 59813שוורץ ,דב )עורך( ,אוניברסיטת בר-אילן \ כרך א
מרעיון למעש ,אבני דרך ותולדותיהן של מחלוקות,
אונ' בר-אילן 594 ,עמ'2006 ,
Schwartz, Dov (Ed.), BAR-ILAN
UNIVERSITY \ VOL. 1 \ IDEA TO REALITY
 59814שוורץ ,דב )עורך( ,אוניברסיטת בר-אילן \ כרך ב
מרעיון למעש ,משנתם המחקרית של חוקרים
ומייסדים ,אונ' בר-אילן 339 ,עמ'2006 ,
Schwartz, Dov (Ed.), BAR-ILAN … \ VOL 2
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 59567שחטר-שלומי ,זלמן; גן קגן ,רות ,קרבת אלהים \ על
תיקון עולם ועל תיקון הלב ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 302 ,עמ' ,2006 ,רכה
Schachter-Shlomi, Zalman; Gan Kaga, Ruth
JEWISH RENEWAL
 60128שטיינפלד ,צבי אריה )עורך( ,ספר השנה של אוני' בר-
אילן \ ל-ל"א  ,אונ' בר-אילן 596 ,עמ'2006 ,
Steinfeld, Zvi Arie (Ed.), BAR-ILAN
ANNUAL\30-31

IV. HOLOCAUST
 59840אבישר לרון ,רות ,פריחה מאוחרת ,כותרות 145 ,עמ',
 ,2006רכה
Avishar Laron, Ruth, LATE BLOSSOM

 59656אוליצקי-עזר ,חנה ,רקמת חיים \ ראיונות עם ניצולים
שהיו ילדים בזמן השואה ,גוונים 399 ,עמ' ,2006 ,רכה
Olitski-Ezer, Henna, LIFE’S EMBROIDERY
/ INTERVIEWS W/SURVIVORS THAT
WERE CHILDREN DURING THE SHOAH

 59426אייזנברג ,מלי ,תשתית למחקר מס'  \ 15עד מזעיק
מתעד ומנציח ,ר' משה פראגר והשואה ,1940-1984

אונ' בר-אילן 91 ,עמ' ,2006 ,רכה
Eizenberg, Mali, BASIC RESEARCH
MATERIALS, SERIES NO. 15

 60144בלומנקרנץ-פריד ,לאה ,ריקוד השמחה והעצב ,בית
לוחמי הגטאות 80 ,עמ' ,2005 ,רכה
Blumenkranz-Fried, Lea, DANCE OF JOY
AND SORROW

 59636גוטמן ,ישראל )עורך( ,עמנואל רינגלבלום \ האדם
וההיסטוריון ,יד ושם H188+E73 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gutman, Yisrael (Ed.), EMANUEL
)RINGELBLUM (bilingual English / Hebrew
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 59507גרייבר ,חנה ,ילדה מלודז' ,טרקלין 77 ,עמ' ,2006 ,רכה
Greiber, Hana, THE GIRL FROM LODJ

 59590וינברג ,יצחק ,שלוש אימהות לשני אחים \ נוסעים
סמויים ברכבת קסטנר ,יד ושם 117 ,עמ' ,2006 ,רכה
Weinberg, I, 3 MOTHERS FOR 2 BROTHER
\ STOWAWAYS ON KASZTNER TRAIN
 60033יעוז-קסט ,איתמר ,על כף-ידו של חורף .שירי הילד
פטר קסט  1945-1944ברכבות ,יד ושם 48 ,עמ',2006 ,
רכה )(translated from Hungarian
Yaos-Kest, Itamar, IN WINTER’S PALM /
)PETER KEST, 1944-1945 (author was 10 yrs.
 59633לוין ,איתמר ,יום חושך ואפלה \ ארבעה חודשים
בקורות השואה ,ידיעות אחרונות 304 ,עמ'2006 ,
Levin, Itamar, DAY OF DARK AND GLOOM

 60032מור )מורבצ'יק( ,ליטמן ,מלחמה על החיים \ זיכרונות
משואה ותקומה ,מחבר 184 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mor, Litman, FIGHTING FOR LIFE

 60305מיזליש ,פנינה ,רבנים שנספו בשואה \ ביוגרפיות של
רבנים ואדמורי"ם מפולין ומשאר ...שנספו בשואה,

פנינה מיזליש 291 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mizlish, Pnina, RABBIS WHO DIED IN THE
HOLOCAUST / BIOGRAPHIES

 59965עקיבא ,מרים ,חיי וספרי בצל השואה ,גוונים272 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Akiva, Miryam, MY LIFE & BOOKS UNDER
THE SHADOW OF THE HOLOCAUST

 59292פסט ,יואכים ,בתוך הבונקר של היטלר \  14הימים
האחרונים )תרגום מגרמנית( ,אחוזת בית 236 ,עמ',
 ,2006רכה )(translated from German
Fest, Joachim, DER UNTERGANG
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,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף, ליד נהר המיין, דבורה, צוף60213
(German Jewish life 1926-1938,) 2006 ,' עמ330
Tsuf, Dvora, NEAR THE SORTING FLOW
, מחבר, מאושוויץ דכאו לירושלים, מרטין, קיזלשטיין59689
(bilingual English / Hebrew)  רכה,2006 ,' עמ--Kizelstein, M, FROM AUSCHWITZ
DACHAU TO JERUSALEM

- אושוויץ,' חיים בצל המוות \ לודז, יעקב, רוטנברג60232
 רכה,2006 ,' עמ376 , מחבר,1945 -1939 בירקנאו
Rotenberg, Yaakov, LIFE IN THE SHADOW
OF DEATH / LODZ, AUSCHWITZ
 רכה,2006 ,' עמ228 , יד ושם, רמץ, יוחאי, רמץ59589
Remetz, Y., EMBER (translated from Polish)

 מכל מאה שרדו \ מזכרונותיו של צעיר15 , דב, שי59832
,' עמ310 , קידום מערכות חינוך,יהודי בטרנסניסטריה
 רכה,2006
Shay, Dov, 15 OF EVERY 100 SURVIVED
,' עמ161 , מחבר, תולדות מיכאל, מיכאל, שמיביץ59828
 רכה,2006
Schemiavitz, Michael, MICHAEL'S
JOURNEY (Autobiography: From a Vilna
refugee/ survivor to an Israeli success story)

V. ISRAEL AND ZIONISM

 מקומות שמורים \ מגדר ואתניות, תמר, אלאור59966
 רכה,2006 ,' עמ404 , ע"ע,במחוזות הדת והתשובה
El-Or, Tamar, RESERVED SEATS /
RELIGION, GENDER & ETHNICITY IN
CONTEMPORARY ISRAEL
2006 ,' עמ351 , קב"מ, בטבעת החנק, אורי, בן ארי59685
Ben Ari, Uri, END OF THE ROPE
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 59392בנאי ,יעקב )עורך( ,מקורות לתולדות תנועת לוחמי
חרות ישראל )לח"י(  ,יאיר 431 ,עמ'2006 ,
Banai, Yaakov (Ed.), ORIGINS OF LEH”I

 59934בן-ארצי ,ש ,ירושלים עירך \ ירושלים בתודעת עם
ישראל לדורותיו )מהדורה מחודשת( ,מחבר 263 ,עמ'
Ben-Arzi, S, YOUR JERUSALEM /
JERUSALEM IN JEWISH
)CONSCIOUSNESS (NEW EDITION
 59977בן-יוסף ,ספי ,עצים אלים ולטאות \ סיפורים על
מקומות ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 318 ,עמ'2006 ,
Ben-Yosef, Seffi, TREES GODS & LIZARDS
 59284גופר ,ח ,שיבולים שבחרב \ היאחזויות הפלמ"ח בגליל
העליון  ,1946- 1945צ'ריקובר 269 ,עמ' ,2006 ,רכה
Goffer, Haim, THE SHEAVES IN THE
SWORD / THE PALMACH IN THE GALIL

 59679גורדון ,דוד ,מקצועות לימוד במבחן \ חלופות
להוראה הקונבנציונלית בבית הספר ,קב"מ 245 ,עמ',
 ,2006רכה
?Gordon, David, WHO NEEDS DISCIPLINES
 59811גורן ,תמיר ,חיפה הערבית בתש"ח \ עוצמת המאבק
וממדי ההתמוטטות  ,משהב"ט 526 ,עמ'2006 ,
Goren, T, THE ARAB HAIFA IN 1948 /
… STRENGTH OF THE STRUGGLE
 59335גלבוע ,אליעזר ,חינוך בחברה אלימה ,טפר 143 ,עמ',
 ,2006רכה
Gilboa, Eliezer, EDUCATING IN A
VIOLENT SOCIETY

 59866גנז ,חיים ,מריכארד ואגנר ועד זכות השיבה \ ניתוח
פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות ,ע"ע 285 ,עמ',

 ,2006רכה
Gans, Chaim, FROM RICHARD WAGNER
TO THE PALESTINIAN RIGHT TO
RETURN
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 מנחם בגין \ דיוקנו של מנהיג, עפר, גרוזברד59658
 רכה,2006 ,' עמ374 , רסלינג,ביוגרפיה
Grozberd, Ofer, MENAHEM BEGIN /
PORTRAIT OF A LEADER (biography)
 הוצאה, ספרים, מתחת לירושלים יש עיר,דרור, גרין59545
 רכה,2006 ,' עמ112 ,לאור
Green, Dror, UNDER JERUSALEM THERE
IS A CITY (for both youth and adults)

 נקודות חן \ מסלולי טיול באתרי טבע100 , א, דביר59722
240 , מודן, הסטוריה ארכיאולוגיה, מורשת,ובסביבתם
(expanded edition) 2006 ,'עמ
Dvir, O, 100 BEAUTFUL PLACES (in Israel)
/ HIKES, HISTORY, ARCHAEOLOGY
2006 ,' עמ206 , מודן,סודות בירושלים, צ,פריד- דובריש59976
Dobrish-Fried, T, SECRETS IN JERUSALEM

 שאלה של כבוד \ כבוד האדם כערך,( יוסף )עורך, דוד59339
2006 ,' עמ408 , מאגנס,מוסרי עליון בחברה המודרנית
David, Y (Ed.), QUESTION OF DIGNITY /
SELF WORTH AS ETHICAL VALUE IN
MODERN SOCIETY
 האמנם גורשו הנשים הנכריות \ שאלת, יונינה, דור59798
2006 ,' עמ309 , מאגנס,ההיבדלות בימי שיבת ציון
Dor, Yonina, HAVE THE FOREIGN
WOMEN REALLY BEEN EXPELLED? /
SEGREGATION DURING THE DAYS OF
“RETURN TO ZION”
372 , כרמל, משטר נשיאותי לישראל, גדעון, דורון60266
 רכה,2006 ,'עמ
Doron, G, PRESIDENTIAL REGIME FOR
ISRAEL
2006 ,' עמ512 , ירון גולן, לא היה זה חלום, י, דימנט59382
Dimant, Ya'akov, IT WAS NOT A DREAM
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 59644הרצוג ,ח ;.להד ,כ) .עורכות( ,יודעים ושותקים \
מנגנוני השתקה והכחשה בחברה הישראלית ,קב"מ,
 198עמ' ,2006 ,רכה
Herzog, H.; Lahad, K. (Eds.), KNOWLEDGE
& & SILENCE \ MECHANISMS OF DENIAL
REPRESSION IN ISRAELI SOCIETY
 59543הרשלג ,פ ,למדוד את התהום \ סיפורו של יצחק
צוקרמן ,יד בן צבי 302 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(history, Poland, holocaust, important
Hershlag, Pua, MEASURING THE CHASM
 59499ורנר ,אמנון ,זמן קיבוץ \ סיפורי קיבוץ ,חלונות128 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Werner, Amnon, KIBBUTZ TIME
 59865זוסקין-פרלמן ,אלה ,מסעות בנימין זוסקין ,כרמל490 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Zuskin-Perlman, Ela, TRANSPORTING
BENJAMIN ZUSKIN

 59413זית ,דוד ,חולם והמגשים \ חלק ראשון פרקי חייו של
מרדכי שנהבי ,מערכת 359 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zayit, David, VISIONS IN ACTION \ PART 1
LIFE STORY OF MORDECHAI SHENHABI

 60211זכריה ,שבתאי ,סיפורי חצרות ובתים בין החומות
פרקים בתולדות היישוב היהודי בירושלים העתיקה
בדורות האחרוני ,ראובן מס 195 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zahariya, Shabtai, TALES ABOUT COURTS
AND HOMES OF OLD JERUSALEM

 59996זעירא ,מוטי ,איש אהבות \ סיפור חייו של יהושע
ברנדשטטר ,יד בן צבי 172 ,עמ'2006 ,
Za'ira, M, LOVING MAN / STORY OF
JOSHUA BERNSTATER

 59821חן ,דוד ,בתי ספר ניסויים \ בית היוצר לחדשנות
בחינוך ,רמות ,אונ' ת"א 281 ,עמ' ,2006 ,רכה
Chen, David, EXPERIMENTAL SCHOOLS
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 59548חקק ,י; רביצקי ,א ,גברים בשחור \ מחקר מדיניות /
 / 66#מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית ,מכון

הישראלי לדמוקרטיה 132 ,עמ' ,2006 ,רכה
\ Hakak, Y.; Ravitski, A., MEN IN BLACK
POLITICAL RESEARCH NO. 66 : ULTRARELIGIOUS MEN IN POLITICS

 59400יהב ,דן ,קיבוץ עירוני שלב מעבר או יעד סופי \
קיבוצים פלוגות  ,...תמוז 239 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahav, Dan, URBAN KIBBUTZ
 59492כהן ,א ,באר שבע :העיר ה,4-כרמל 334,עמ' ,2006,רכה
Cohen, Eitan, BEER SHEVA \ THE 4th CITY

 59716כיאל ,מחמוד ,תרגום בצל העימות \ נורמות תרגום
מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית בשנים
 ,1948-1990מאגנס ,אונ' עברית 294 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kayyal, Mahmoud, TRANSLATION IN THE
SHADOW OF CONFRONTATION / on
Heb/Arabic translation norms in literature

 60204כץ ,יוחנן ,יונה שכשלה \ בין יארינג לרוג'רס :מדינת
ישראל בין יוזמות התיווך של ממשלת ארה"ב והאו"ם,
ירון גולן 111 ,עמ' ,2006 ,רכה
Katz, John, THE DOVE THAT FAILED /
ISRAEL IN BETWEEN THE MEDIATION
OF THE USA & THE UN
 60265כץ ,ש ;.עופר ,תהילה ,מול השער הנעול \ האודיסיאה
של מעפילי כנסת ישראל ,ספינות שבדרך 143 ,עמ',
(illustrations, photos, memorabilia ) 2006
Katz, S.; Ofer, T., FACING THE LOCKED
GATE / ODYSSEY OF THE ILLEGAL
”IMMIGRANTS OF “KNESSET YISRAEL

 59289מזרחי ,ש ;.מידני ,א ,.מדיניות ציבורית בין חברה
למשפט \ בית המשפט העליון ,השתתפות פוליטית
ועיצוב מדיניות ,כרמל 217 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mizrahi, S.; Meydani, A., PUBLIC POLICY
BETWEEN SOCIETY AND LAW

12

2006 ,' עמ191 , משהב"ט, מסע חיים, שרגא, מילשטיין59824
Milstein, Shraga, JOURNEY THROUGH
LIFE (bio, Israel history)

 עקבות בערבה \ הלחימה במחבלים, דוד, מימון59210
2006 ,' עמ163 , מחבר,1971 מרץ-1967 בערבה דצמבר
Maimon, David, TRACKS IN THE ARAVA
DESERT / FIGHTING TERRORIST IN THE
ARAVA, DEC. 1967 – MARCH 1971
, יאמן כי יסופר \ בעיית ארץ ישראל, צבי, מסיני59386
 רכה,2006 ,' עמ563 , ליעד,שורשיה ופתרונה
Misinai, Tsvi, ROADMAP TO THE THIRD
INTIFADA / PROBLEMS & SOLUTIONS
, יד בן צבי, צד השלישי של המטבע, יעקב, משורר60106
2006 ,' עמ190
Meshorer, Ya'akov, 3rd SIDE OF THE COIN

 עמוד האש על הכרמל \ מבצעי הפלמ"ח, מרדכי, נאור59555
,1946-1947 נגד תחנות הרדאר הבריטיות בשנים

2006 ,' עמ205 ,משהב"ט
Naor, Mordecai, PILLAR OF FIRE IN
MOUNT CARMEL / THE PALMACH
AGAINST THE BRITISH

 ידיעות,2006  מר ישראלי בבחירות, אורי, סביר59511
 רכה,2006 ,' עמ119 , ספרי חמד/ אחרונות
Savir, Uri, “MR. ISRAELI” IN THE 2006
ELECTIONS
96 , משהב"ט, חומת מגן שלי, עופר,כאריאל-עז- סגל59837
2006 ,'עמ
Segal-Az-K'ariel, Ofer, MY “SAFETY
SHIELD” / FIGHTING IN JENIN 2002
,' עמ234 , רימונים, אדם לאדם גשר, יעל,כהן- סנה59557
 רכה,2006
Sne-Cohen, Yael, MAN TO MAN BRIDGE
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 59383עמידרור ,יעקב ,מודיעין \ הלכה למעשה ,משהב"ט,
 145עמ' ,2006 ,רכה
Amidror, Yaacov, THE ART OF
INTELLIGENCE / TOWARDS ACTION

 59638עמית-כהן ,עירית ,חידה מאחורי הברושים \ חוות
וחברות מטעים בתקופת המנדט ,מאגנס 258 , ,עמ',
 ,2006רכה
Amit-Cohen, Irit, RIDDLE BEHIND THE
CYPRUS / FARMS & PLANTATION
COMPANIES DURING THE MANDATE
 59964עראקי קלורמן ,בת-ציון )עורכת( ,יהודי תימן
הסטוריה חברה תרבות\ יוצאי תימן בארץ ישראל,
אסופת מאמרים ,יד בן צבי 539 ,עמ' ,2006 ,רכה
Araki Klorman, Bat-Tsiyon (Ed.), YEMENIT
JEWS IN PALESTINE \ ISRAEL

 59812פונדק ,י ;.אילון ,י ;.נגבי ,ע ,.גדוד ) 53הפרברים(
בחטיבת גבעתי במלחמת העצמאות ,ירון גולן384 ,
עמ'2006 ,
Pundak,Y.; Eilon, Y.; Negbi, A, GIVATI
)BRIGADE - BATTALION 53 (1947-48
 59651פוקס ,ש ;.שפלר ,י) ;.עורכים( ,מדברים חזון \ הזמנה
לדיון בתכלית החינוך היהודי,כתר 401,עמ' ,2006 ,רכה
Fox, S.; Shefler, Y. (Eds.), VISIONS OF
JEWISH EDUCATION / CALL TO DISCUSS
OBJECTIVES OF JEWISH EDUCATION
 59810פז-ישעיהו ,א ;.גורני ,י) .עורכים( ,הישג היסטורי
בתמורותיו \ ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-
 ,1990אונ' בן גוריון 705 ,עמ'2006 ,
Paz-Yeshayahu, A.; Gorny, Y. (Eds.), A
HISTORICAL ACHIEVEMENT AND ITS
EVOLUTION / KIBBUTZ & MOSHAV
 59399פילברג ,אורית ,אלונה \ סיפור אהבה אובססיבי,
תמוז 159 ,עמ' ,2006 ,רכה
Pilberg, Orit, 'ALONAH / OBSESSIVE LOVE
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 59959פרלסון ,ענבל ,שמחה גדולה הלילה \ מוזיקה יהודית-
ערבית וזהות מזרחית ,רסלינג 211 ,עמ'2006 ,
Perlson, Inbal, A GREAT JOY TONIGHT /
JEWISH-ARAB MUSIC AND MIDDLE
EASTERN IDENTITY

 59227צפריר ,אליעזר )גייזי( ,פלונטר \ שוטר תנועה בסבך
הלבנוני ,ידיעות אחרונות 390 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tsafrir, Eliezer (Geizi), ENTANGLEMENT /
LABYRINTH IN LEBANON

 59389קופפרשמידט ,ש ;.זייטלבך ר ,.מדמדומים לאור
ראשון ,רחל זיטלבך 252 ,עמ'2005 ,
Kupfershmidt, S.; Zeitelbach, R.,
DISORIENTATION AT FIRST LIGHT
 60263קיסר ,חיים ,מסלולי חיים \ קורות משפחה אחת,
אעלה בתמר 200 ,עמ'2006 ,
Kessar, Haim, MY PATH IN LIFE / ONE
FAMILY’S STORY

 59297קרויאנקר ,דוד ,אדריכלות המדינה שבדרך \ בראי
יצירתם של הקר-ילין ,כתר 260 ,עמ'2006 ,
Kroyanker, David, THE ARCHITECTURE OF
HECKER- YELLIN 1945-1920
 59282רגב ,יואב ,מנחמיה  -מלחמיה \ מושבה בעמק הירדן,
אחיאסף בע"מ 184 ,עמ' ,2006 ,רכה
 Regev, Yoav, MENAHAMIYAMELAHAMIYA / JORDAN VALLEY
MOSHAVA
 59286רגב ,יואב ,ימי דיזינגוף \ תל אביב ,1936 -1909
אחיאסף בע"מ 208 ,עמ'2006 ,
Regev, Yoav, DIZENGHOFF DAYS
 59829רגב ,יואב ,מגדל \ מושבה לחוף כנרת ,אחיאסף204 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Regev, Y, MIGDAL / KINERET MOSHAVA
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 59968רגב ,יואב ,סג'רה-אילניה\ מושבה בגליל התחתון,
אחיאסף בע"מ 158 ,עמ' ,2006 ,רכה
Regev, Yoav, SEGERA-ILNIYA \ GALILEE
MOSHAVA
 59215רייך ,ורד ,כל ילד יכול \ הרוח והאמנות של סוזוקי,
קב"מ 159 ,עמ' ,2006 ,רכה
Reich, Vered, EVERY CHILD CAN /
)SUZUKI METHOD (in Israel & elsewhere

 59343רם ,חגי ,לקרוא איראן בישראל \ העצמי והאחר ,דת
ומודרניות ,קב"מ 221 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ram, Haggai, READING IRAN IN ISRAEL /
SELF AND THE OTHER, RELIGION AND
MODERNITY

 59935רקנטי ,יצחק ש) .עורך( ,שחר כתום \ אלבום המאבק
נגד עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון סתיו
תשס"ד עד קיץ תשס" ,ספריית בית-אל 276 ,עמ'2006 ,
Rekanati, Yitshak S., ORANGE SUNRISE /
ALBUM OF THE STRUGGLE AGAINST
GUSH KATIF DISENGAGEMENT

 60112שגיא ,א ;.שטרן ,י .צ) .עורכים( ,תרבות דמוקרטית \
כרך  ,10תשס"ו ,מכון הישראלי לדמוקרטיה 475 ,עמ',
 ,2006רכה
Sagi, A.; Stern, Y. (Eds.), DEMOCRATIC
CULTURE \ VOL. 10, 2006
 59901שירן ,אסנת )עורכת( ,יהודים וערבים במאבק על ארץ
ישראל \ מחקרים ותעודות כרך ו' עלי זית וחרב,

משהב"ט 351 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shiran, Osnat (Ed.), JEWS AND ARABS IN A
\PROTRACTED STRUGGLE FOR ISRAEL
VOL. 6 \ OLIVE BRANCHES & A SWORD

 59873שכטר ,שרגא ,סדקים במגדל השן ,צבעונים 208 ,עמ',
 ,2006רכה
Schecter, Abel Shraga, CRACKS IN THE
IVORY TOWER
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 הסרטים, מקרינים כח \ בתי הקולנוע, דוד, שליט59489
 רכה,2006 ,' עמ311 , רסלינג,והישראלים
Shalit, David, PROJECTING POWER /
MOVIE THEATERS, THE MOVIES & THE
ISRAELIS
, משהב"ט, מסע חיים בחברה טובה, דניאל, שמשוני59836
2006 ,' עמ437
Shimshoni, Daniel, A LIFE IN GOOD
COMPANY (autobiography, was high ranking
military, good understanding of the Israeli
mentality)

 שיטוטים, טיולי לילה \ חוויות בטבע, איל, שפירא59554
158,מיל,עירוניים ואטרקציות ליליות בישראל
(photos, maps, text) 2006,'עמ
Shapira, Eyal, NIGHT TRIPS / travel guide for
night nature visits

 זהויות במדים \ גבריות ונשיות, אורנה,לוי- ששון60114
,2006 ,' עמ265 , אונ' עברית, מאגנס,בצבא הישראלי
רכה
Sasson-Levy, Orna, IDENTITIES IN
UNIFORM / MASCULINITY &
FEMININITY IN THE I.D.F.
VI. HEBREW LANGUAGE &
LITERATURE
,' עמ142 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, אני,,---- 59544
 רכה,2006
---, ME

,ה- עברית ואחיותיה \ כרך ד,( יצחק )עורך, אבישור59285
,' עמ376 , אונ' חיפה,ספר יובל לכבוד פרופ' משה אזר
2006
Avishur, Yitzhak (Ed.), HEBREW AND THE
LETTERS / VOL. 4-5
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 59414אבישר ,בתיה; אבישר ,אילן ,סצנה הישראלית \ שפה,
סרט ,שיח הוראת עברית בהקשר תרבותי ,רמות ,אונ'

ת"א 230 ,עמ' ,2006 ,רכה
Avishar, B.; Avishar, I., THE ISRAELI
SCENE \ LANGUAGE, CINEMA,
DISCOURSE: HEBREW INSTRUCTION IN
CULTURAL CONTEXT

 60129אבניאון ,איתן ,מילון ספיר למילים ומונחים לועזיים
\ לועזי עברי עברי לועזי ,איתאב ,בית הוצאה לאור,

 560עמ'2006 ,
)Avneyon, Eitan, SAPPHIRE (SAPIR
& DICTIONARY OF FOREIGN WORDS
)TERMS (foreign/Hebrew Hebrew/foreign

 59974אבנרי ,אריה ,וילי  -הצחוק והדמע ,תמוז 165 ,עמ',
 ,2006רכה
Avneri, Ariye, WILLY – THE LAUGHTER
)AND THE TEARS (Bio on Willy Cohen
 59637אגמון ,גורן ,קפה ערבה ,אור עם 115 ,עמ' ,2006 ,רכה
Agmon, Goren, CAFE ARAVAH

 59758אדר ,לילי )עורכת( ,דוד בן-גוריון ביבליוגרפיה \ ג
מבחר מאמרים ,ידיעות וביקורות ספרים על בן-גוריון
 ,1921-1999מכון בן-גוריון 468 ,עמ' ,2006 ,רכה
Adar, Lili (Ed.), DAVID BEN-GURION: A
BIBLIOGRAPHY/ VOL. 3 / 1921-1999
 59486אהרונסון ,שלמה ,סבא או חורים שחורים ,כרמל441 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Aronson, S, GRANDPA OR BLACK HOLES
 59497אופנהיימר ,יוחאי ,ממשלת הלילה \ שירים ,קב"מ93 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(POEMS
Oppenheimer, Y, NIGHT'S DOMINION
 59205אורן ,רם ,אהובי ,אויבי ,קשת הוצאה לאור 302 ,עמ',
 ,2006רכה
Oren, Ram, MY LOVER, MY ENEMY
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 היה היה פעם \ צילום בעקבות, אריאלה, אזולאי60132
 רכה,2006 ,' עמ181 ,אילן- אונ' בר,וולטר בנימין
Azoulay, Ariella, ONCE UPON A TIME /
PHOTOGRAPHY FOLLOWING WALTER
BENJAMIN (culture, interpretation, politics)
 ספרי, עוד היה מבקש להמריא \ שירים, אסתר, אייזן59291
 רכה,2006 ,' עמ86 ,77 עתון
Eisen, Esther, AND WOULD STILL WISH
TO FLY
 רכה,2006 ,' עמ108 , אסטרולוג, בטניה היפה, ו, אייל59678
Eyal, Vardit, PRETTY BATANYAH
 רכה,2006 ,' עמ212 , ע"ע,תמונות חתונה, ג, אילוטוביץ60125
Ilutowitch, Gil, WEDDING PICTURES
 רכה,2006 ,' עמ120 , פרדס, קורבן, יוסף, אלגזי59825
Algazy, Joseph, THE VICTIM
 רכה,2006 ,' עמ328 , מעריב, פול מון, גלית, אלדר59984
Eldar, Galit, FULL MOON
 רכה,2006 ,' עמ152 , סער, חיילי החול, שושנה, אליהו60118
Elihau, Shoshana, SAND SOLDIERS
106 , ארוחת ערב עם שפינוזה וחברים, ישראל, אלירז60122
(poetry)  רכה,2006 ,'עמ
Eliraz, I, DINNER W/SPINOZA & FRIENDS

 לבדה היא אורגת \ קריאה, אילנה,להמן- אלקד59211
 רכה,2006 ,' עמ225 , כרמל,ביצירת של נורית זרחי
Elkad-Lehman, Ilana, ALONE SHE WEAVES
/ on the creativity & work of Nurit Zarchi
,' עמ112 , פרדס, הרהורים עם איורים, תמרה, אמיתי60282
 רכה,2006
Amitai, T, PASSING THOUGHTS WITH
ILLUSTRATIONS

19

 60315אנסבכר ,צפורה ,כיום אתמול ,ארון הספרים היהודי,
 192עמ' ,2006 ,רכה ) memoir, orthodox, history,
(inc. pre-WWII Europe, woman author
Ansbekher, T, LIKE DAY YESTERDAY
 59970אסאו-אביזוב ,אילנה ,יומנה של אישה מוכה,
אסטרולוג 142 ,עמ' ,2006 ,רכה
Asao-Avizov, I, DIARY OF A BATTERED
WOMAN
 59552אסתר ,חיה ,שרפה \ שירים ,כרמל 238 ,עמ',2006 ,
רכה
Ester, Haya, SERAPHA \ POEMS

 59883ארבל ,מיכל ,כתוב על עורו של הכלב \ על תפיסת
היצירה אצל ש"י עגנון  ,כרמל 329 ,עמ' ,2006 ,רכה
Arbel, M, WRITTEN ON THE DOG'S SKIN
 60217ארגמן ,שמואל ,שותפים ,דני ספרים 411 ,עמ',2006 ,
רכה
Argaman, Shmuel, PARTNERS
 59326אריאלי ,בת-שבע ,מהפרדס למושבה \ סיפורים,
גוונים 64 ,עמ' ,2006 ,רכה
Arieli, Bat-Sheva, FROM THE ORANGE
GROVE TO THE TOWN
 60186אריאלי ,שאול ,מסעו של סולו \ סיפורים קצרים,
סער 109 ,עמ' ,2006 ,רכה
Arieli, Shaul, SOLO JOURNEY
 59648ארידור ,משה ,חבלי ירושה ,טרקלין 160 ,עמ',2006 ,
רכה
Aridor, Moshe, INHERITED PAIN
 59818ארצי ,שירי ,בוץ ,חרגול 239 ,עמ' ,2006 ,רכה
Artzi, Shiri, MUD
 59341בורשטיין ,דרור ,רוצחים ,בבל 652 ,עמ' ,2006 ,רכה
Burstein, Dror, THE MURDERERS
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' אונ, מאגנס, מחזאי מדבר עם בימאי, בלהה, בלום60135
 רכה,2006 ,' עמ245 ,עברית
Blum, Bilha, BETWEEN PLAYWRIGHT
AND DIRECTOR / on “classic” theater
performance in modern Israeli culture
2006 ,' עמ203 , מחבר, ירושלים של פעם, נ,אליהו- בן59823
Ben-Eliyahu, Nehama, JERUSALEM OF
BEFORE (self published)

 דיכוי הארוטיקה \ צנזורה וצנזורה, ניצה,ארי- בן59630
424 , אונ' ת"א,1930-1980 עצמית בספרות העברית
 רכה,2006 ,'עמ
Ben-Ari, Nitsa, SUPPRESSION OF THE
EROTIC / CENSORSHIP & SELF-CENSORSHIP IN HEBREW LITERATURE (1930-‘80)
 רכה,2006 ,' עמ264 ,מחבר, מעבר להרי החושך, א, בנד59643
Bend, O, OVER THE DARK MOUNTAINS
רכה, 2006,' עמ409, מעריב,  מפגש בברלין, מ,דוד- בן59990
Ben-David, M, ENCOUNTER IN BERLIN

\  דג ומקהלה, יצירה ווקאלית ליהודי, סיון, בסקין59232
 רכה,2006 ,' עמ135 , אחוזת בית,שירים
Baskin, Sivan, A VOCAL PIECE FOR A JEW,
A FISH AND A CHOIR \ POEMS

2006 -1965  הנה מנשבת רוח \ שירים, יעקב, בסר60233
2006 ,' עמ428 , גוונים,מבחר וחדשים
Besser, Y, COLLECTED POEMS 2006-1965
472 , שולינקה \ ילדה קטנה של אמא, מנוחה, בקרמן59753
(haredi youth novel) 2006 ,'עמ
Bekerman, Menuha, SHULINKAH
,' עמ135 , תמוז, מחנה של פראו גרובר, טאודור, בר59538
 רכה,2006
Bar, T, THE CAMP OF FRAU GRUBER
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 59718ברונובסקי ,יורם ,ביקורת תהיה \ רשימות על שירה,
פרוזה ומסה בספרות העברית,כרמל 336,עמ',2006,רכה
Bronovski, Yoram, CRITICISIM TO BE / ON
POETRY, PROSE
 59961ברטוב ,חנוך ,מחוץ לאופק מעבר לרחוב ,זמורה-ביתן,
 287עמ' ,2006 ,רכה
Bartov, Hanoch, BEYOND THE HORIZON
ACROSS THE STREET
 59342בר-יוסף ,יצחק ,כשהתנשקנו \ סיפורים ,קב"מ175 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Bar-Yossef, Izhak, WHEN WE WERE
KISSING \ STORIES
 60023ברכאת ,הודא ,חורש במים \ )תרגום מערבית(,
אנדלוס 157 ,עמ' ,2006 ,רכה
Barakat, Hoda, THE TILLER OF WATERS

 59462בר-לבב ,אבריאל )עורך( ,שלום ומלחמה בתרבות
היהודית ,מרכז זלמן שזר 368 ,עמ'2006 ,
Bar-Levav, Avriel (Ed.), PEACE AND WAR
IN THE JEWISH CULTURE
 59826ברנוביץ ,עופר ,אניות שלמה בים סין ,אסטרולוג113 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Bernovits, Ofer, SOLOMON’S SHIPS IN THE
& CHINA SEA / CHINESE MEDICINE
HEBREW TRADITION
 59509ברנשטיין ,יהודית ,מתוך ערפל של בוקר ,חלונות37 ,
עמ'2006 ,
Bernstein, Yudit, FROM A MORNING FOG
 59972ברתנא ,אורציון ,תיבת נח אולי ,תמוז --- ,עמ'2006 ,
Bartana, Ortsiyon, MAYBE NOAH’S ARK
 59224גברון ,אסף ,תנין פיגוע ,זמורה-ביתן 317 ,עמ',2006 ,
רכה
Gavron, Asaf, CROCODILE ATTACK
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 59992גולן ,ארנה ,בעבותות הביקורת \ פרקים בתולדות
ביקורת הספרות העברית ובסיפורי עגנון ,קב"מ247 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Golan, Aran, CRITICISM IN SEARCH OF
LITERATURE
 59235גולץ ,אמנון ,עז כבר לא תחזור ,מערכת 159 ,עמ',
 ,2006רכה
Golz, A, THE GOAT WILL NOT RETURN
 59881גונן ,דב ,מסדר הכתר ,אורלי לוי 222 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gonen, Dov, ORDER OF THE CROWN
 59730גור אריה ,יהודה ,צבעי פרפר \ שירים ועוד ,כרמל89 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(poems
Gur Arie, Yehuda, BUTTERFLY COLORS
 59488גילן ,מקסים ,וסיפורים אחרים ,מטען הוצאה והפצה,
 209עמ' ,2006 ,רכה
Ghilan, Maxim, ... AND OTHER STORIES
 60284גלשטיין-לייפציג ,רבקה ,מצב משפחתי שירים ,פרדס,
 79עמ' ,2006 ,רכה )(poetry
Gelstein-Leiptzig, Rivka, FAMILY MIND
 59323גפן ,יוסי ,עננים ברוח ,חלונות 247 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gefen, Yosi, CLOUDS IN THE WIND
 59546גרוסברגר ,תומר ,אוגרים סיביריים ,זמורה-ביתן208 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Grossberger, T, SIBERIAN HAMSTERS
 59985ד ,.דניאל ,מחבר המילים ,טרקלין 78 ,עמ'2006 ,
D., Daniel, CONNECT THE WORDS

 59424דור רפפורט ,רחלי ,כל דרך ונתיב \ שורשיו ומסעותיו
של שמואל הוכברג ,מחבר 262 ,עמ' ,2006 ,רכה
Dor Rapaport, Raheli, EVERY WAY AND
PATH / on SHMUEL HOCHBERG
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 60183דורפמן ,ס ,ליטופים וחבטות ,סער 301,עמ' ,2006 ,רכה
Dorfman, Sabina, PATTING AND BASHING

 59667דניאלי ,עמוס ,מלכה ללא כתר \ סיפור על מושבה
ומשפחה ,מחבר 373 ,עמ' ,2006 ,רכה
Daniely, Amos, QUEEN W/O A CROWN
 59453דרעין ,א ,כתובתו של אלוהים ,פראג  322 ,עמ',2006 ,
רכה
Darin, Avraham, GOD'S ADDRESS
 59874הדר ,אלון ,יש בבאגט יש בפיתה \ סיפורים ,ספרית
פועלים 173 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hadar, Alon, IN A BAGUETTE, IN A PITA /
short stories
 60137הולנדר ,ש ,אוויר פסגות ,משכל 447 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hollander, Shmuel, WIND IN THE PEAKS
 59869הירשפלד ,אריאל ,רישומים של התגלות ,חרגול215 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Hirschfeld, Ariel, NOTES ON EPIPHANY
 59830הלוי ,א ,עקרב נוגע באושר ,תמוז 167 ,עמ',2006 ,רכה
Halevi, Avi, SCORPION HURTS THE BLISS
 59610הלוי ,ג ,.סמינר \ מתח ,עטרת חכמים 512 ,עמ'2006 ,
)Halevi, G., SEMINAR (haredi, musar, novel
 59727הרטל ,מרדכי ,מחויבותה האישית של שני ברנר,
ספרי עתון  204 ,77עמ' ,2006 ,רכה
Hartal, Mordehay, THE PERSONAL
COMMITMENT OF SHANI BRENNER
 60113הררי ,ענת ,הולדת סבתא ,בבל 340 ,עמ' ,2006 ,רכה
Harari, Anat, A GRANDMOTHER IS BORN
 59729וייכרט ,רפי ,שעה לא צפויה \ שירים ותרגומים ,קשב
לשירה 52 ,עמ' ,2006 ,רכה
Weichert, R, UNEXPECTED HOUR / POEMS
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 59884וייס ,רוחמה ,מתחייבת בנפשי \ קריאות מחויבות
בתלמוד ,ידיעות אחרונות 260 ,עמ' ,2006 ,רכה
Weiss, Ruhama, COMMITTING MY SOUL
 60188זוהר ,ניסים ,מולוכייה של אמא ,ידיעות אחרונות,
 255עמ' ,2006 ,רכה )(a traditional Egyptian soup
Zohar, Nisim, MOTHER’S MOLOKIYAH
 59871זיו ,נועם ,כל הכבוד נוח ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 221 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ziv, Noam, WAY TO GO NOAH
 60206זיידל ,מאיה ,שירים ,גוונים 62 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zeidel, Maya, POEMS
 59982חוף ,חגית ,המראות ,כרמל 131 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hof, Hagit, THE SIGHTS
 59338חזן ,עוזיאל ,בוא אלי לאימילשיל ,ספרית פועלים,
 192עמ' ,2006 ,רכה
Hazan, Uziel, COME TO ME TO EMILSHIL

 60179חכימי ,דורון ,שירי אהבה \ שירי געגועים וסיפורים
בשיר ,מחבר 109 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hakhimi, Dorn, LOVE POEMS \ YEARNING
 59553חרמוני ,ע ,הכל מתחיל בקוצקה ,עקד 64 ,עמ'2006 ,
Hermoni, Ada, ALL STARTS IN KOTZKAH
 59849טוקר ,א ,.במאבק עם הצל ,י .אדמוני 387 ,עמ'2006 ,
Toker, A., FIGHTING THE SHADOW
 59547טל ,ה ,קפה נואר \ שירים ,קב"מ 61 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tal, Hadassa, CAFE' NOIR / POETRY

 59986יאיר ,ג ,מחוויות מפתח לנקודת מפנה \ עוצמתה של
השפעה חינוכית ,ספרית פועלים 272 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yair, G, FROM KEY EXPERIENCES TO
TURNING POINTS \ EDUCATION STUDY
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 59879ינאי ,הגר ,ליווייתן מבבל ,כרמל 317 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yanai, Hagar, THE WHALE OF BABYLON
 59328יניב ,ניר ,כתוב כשד משחת ,אודיסיאה 237 ,עמ',
 ,2006רכה
Yaniv, Nir, WRITTEN LIKE THE DEVIL
 59540יעקבי ,אורה ,אלמוס ,אות ועוד 341 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yakobi, Ora, 'ALMOS
 59230יערי ,עודדה; דר רבקה ,אינטרס כפול ,מחבר305 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Yaari, Odeda; Dar, Rivka, DOUBLE
INTEREST
 59455יצחקי ,שרון 10,קילו קוקאין ,כתר 356 ,עמ',2006 ,רכה
Yizhaki, Sharon, TEN KILO OF COCAINE
 59967יקיר ,אפי ,צומת ג'ומס ,תמוז 200 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yakir, Efi, JOMS JUNCTION
 59231ירושלמי ,אהרון ,שלוש נשים שלוש אהבות ,ביתן
הוצאה לאור 270 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yerushalmi, Aaron, 3 WOMEN \ 3 LOVES
 59850ישראלי ,ק ,לא להרתע ,י .אדמוני 207 ,עמ'2006 ,
Yisraeli, K., DON’T FLINCH

 59216כהנא-כרמון ,עמליה ,פגישה חצי פגישה \ סיפורי
אהבה ,קב"מ 104 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kahana-Carmon, Amalia, ENCOUNTER
BRIEF ENCOUNTER
 59220לאור ,יצחק ,ורד צלע \ סיפורים ,קב"מ 231 ,עמ',
 ,2006רכה
Laor, Yitzhak, AS MUCH AS YOU GIVE ME
 59321לביא ,ציפורה ,לא נפסיק ללכת ,אות ועוד 169 ,עמ',
 ,2006רכה
Lavi, Tzipora, WE WILL NOT STOP GOING
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 59233לבנון ,צביקה ,באפיקי נחל חיי \ נחלאי ,מפקד ,לוחם,
מחנך ,מלוא 292 ,עמ'( autobiography) 2006 ,
Levanon, Zvi, RIVER-BED OF MY LIFE
 59662לוי ,רוני ,ניחוח היסמין ,אסטרולוג 193,עמ',2006,רכה
Levi, Roni, JASMINE SCENT
 59214לוין-בירון ,ציפי ,כריכה רכה \ שירים ,קב"מ 77 ,עמ',
 ,2006רכה
Levin-Byron, T, SOFT COVER \ POEMS
 60262לורבר ,עזריאל ,רעש מלחמה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 415 ,עמ' ,2006 ,רכה
Lorber, Azriel, QUAKE WAR
 59456לורברבוים ,מנחם ,מגעים מראות \ שירים ,כרמל67 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Lorberbaum, Menachem, TOUCHES
VISIONS \ POEMS
 59969ליבנה ,עמי ,סיפורי נעורים בארץ ישראל ,טרקלין,
 128עמ' ,2006 ,רכה
Livne, Ami, CHILDREN’S STORY IN
ERETZ-YISRAEL
 59731ליברכט ,סביון ,סוניה מושקט \ מחזה מקורי ,אור
עם 120 ,עמ' ,2006 ,רכה
Librecht, Savyon, SONIA MUSHKAT
 59886ליטבסקי ,צביה ,ירוק בדרכו אל הירוק ,כרמל 81 ,עמ',
 ,2006רכה
Litevsky, Tsvia, THE GREEN TOWARDS
THE GREEN \ POEMS

 59634ליטוין ,ערן )עורך( ,תרצה אתר :בלדה לאישה \
פזמונים ושירים מולחנים ,קב"מ 93 ,עמ'2006 ,
Litvin, Eran (Ed.), TIRTSA ATAR: BALLAD
FOR A WOMAN / REFRAINS AND
COMPOSITIONS
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 59807ליפסקר ,אבידב ,שירת יצחק עגן \ אקולוגיה
ספרותית בשנות השלושים והארבעים בארץ ישראל,
מאגנס ,אונ' עברית 312 ,עמ' ,2006 ,רכה
Lipsker, Avidov, POETRY OF YITZHAK
OGEN / Israeli poetry 1930’s and 40’s
 59209לנדסמן ,נ,רומן רומנטי שלי ,חרגול 271,עמ',2006,רכה
Landesman, Nili, ROMANCE WITH MY EX

 59290מאור ,יעקב ,סודות של כותב נאומים \ נאום לכל
אירוע ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 336 ,עמ'2006 ,
Maor, Jacob, SPEECHWRITER’S SECRETS /
TOASTS FOR EVERY EVENT
 59988מאירי ,גלעד ,זעזועים בג'לי ,כרמל 78 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Meiri, Gilad, TREMORS IN JELLY (poetry
 59229מארק-רייך ,יורם ,עד הרצח הבא ,מעריב 263 ,עמ',
 ,2006רכה
Mark-Reich, Y, TILL THE NEXT MURDER
 59876מגד ,איל ,ארץ אישה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 333עמ' ,2006 ,רכה
Megged, Eyal, WOMAN COUNTRY
 59225מגן ,שחר ,שחיטה שחורה ,כתר 345 ,עמ' ,2006 ,רכה
Magen, Shachar, BACKYARD SLAUGHTER

 59539מוקד ,גבריאל ,ארבעה משוררים \ דברים על יהודה
עמיחי ,נתן זך ,דוד אבידן ויונה וולך ,אוניברסיטה
משודרת ,משהב"ט 160 ,עמ' ,2006 ,רכה
Moked, G, FOUR POETS / THINGS ABOUT
YEHUDA AMICHAI, NATAN ZACH,
DAVID AVIDAN & YONAH WALLACH
 59649מורנו ,אלי ,אישה מונית ,גוונים 144 ,עמ' ,2006 ,רכה
Moreno, Eli, TAXI WOMAN
 59397מחלב ,ד ,תבכה ילד תבכה ,תמוז 123 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mahlab, Drora, CRY BOY CRY
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 60133מטלון ,רונית ,גלו את פניה ,ע"ע 69 ,עמ'2006 ,
Matalon, Ronit, UNCOVER HER FACE

 60264מיזליש ,פנינה ,אלמוגים ושקדים \ מקרקוב
לירושלים ,מחבר 210 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mizlish, Pnina, CORALS & ALMONDS
 59340מיטווך-מלר ,עדנה ,הבטחנו זה לזו ,צבעונים136 ,
עמ'2006 ,
Mittwoch-Meller, Edna, WE PROMISED
EACH OTHER
 59459מיטלמן ,איריס ,פקח את עיני ,מעריב 368 ,עמ',2006 ,
רכה
Mitelman,Iris, OPEN MY EYES

 59501מישורי ,אליק ,לצייר בעברית \ יוסף בודקו מעצב את
מהדורת יובל החמישים של כתבי ח"נ ביאליק ,ע"ע,

 255עמ' ,2006 ,רכה
Mishory, Alec, JOSEPH BUDKO AND
BIALIK'S COMPLETE WORKS EDITION
OF 1923 MODERN HEBREW POETRY
AND ART

 59838מנחם ,ציון ,לאן כולם הולכים ,מחבר 349 ,עמ',2006 ,
רכה
Menahem, T,WHERE’S EVERYONE GOING
 59542מרוז ,גיא ,עכשיו טורי ,מעריב 258 ,עמ' ,2006 ,רכה
Maroz, Guy, IT'S MY TURN NOW
 59872מרים ,רבקה ,בעל הנס ועוד עוברי אורח \ שירים,
כרמל 99 ,עמ' ,2006 ,רכה
Miriam, Rivka, BAAL HANES AND OTHER
BYPASSERS \ POEMS
 60180מרקוס ,מיכל ק ,.בין שמשות אחרות \ שירים,
חלונות 64 ,עמ' ,2006 ,רכה
Markus, Mikhal K., BEN SHEMASHOT
'AHEROT / POETRY
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 60111נגאל ,גדליה ,סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב \ ספרי
פרומקין-רודקינסון ובודק ,מכון לחקר הספרות

החסידית 480 ,עמ'2006 ,
Nigal, Gedalya, HASSIDIC STORIES FROM
LAMBERG- LVOV

 59327נוימן ,דני ,ועכשיו תשתקפי לך ,גוונים 59 ,עמ',2006 ,
רכה
Newman, D, AND NOW SEE THRU
 60136נימרי ,ד ,מנעול החלומות ,תמוז 186 ,עמ' ,2006 ,רכה
Nimri, Dani, LOCK ON THE DREAMS
 59490נצר ,רות ,קדיש לאבא ,כרמל 92 ,עמ' ,2006 ,רכה
Netzer, Ruth, “KADDISH” FOR MY
FATHER \ POEMS
 59493נצר ,רות ,עקבות \ שירים ,כרמל 127 ,עמ' ,2006 ,רכה
Netzer, Ruth, TRACES \ POEMS
 59681נתן ,אמיר ,מערבולת ,גוונים 125 ,עמ' ,2006 ,רכה
Natan, Amir, WHIRLPOOL

 59690סגל ,גל ,ברוך הבא ילד \ מכתבים מאבא בדרך לילד
שבדרך מעומק הלב אל עומק הרחם ,קב"מ 68 ,עמ',
2006

Segal, Gal, WELCOME MY BABY
 59631סובול ,יהושע ,גיבור מעמד הפועלים ,אור עם138 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Sobol, Joshua, A WORKING CLASS HERO
 59877סובול ,יהלי ,דמי מפתח ,זמורה-ביתן 235 ,עמ',2006 ,
רכה
Sobol, Yali, KEY MONEY

 60109סולוחובסקי ,מ ;.קפלן ,יוסף )עורכים( ,ספריות
ואוספי ספרים ,מרכז זלמן שזר 515 ,עמ'2006 ,
Sluhovsky, M.; Kaplan, Y. (Eds), LIBRARIES
AND BOOK COLLECTIONS
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 59691סולמי ,טוביה ,כרם היה לתימנים \ במלאת מאה
שנים לכרם התימנים ,אפיקים 94 ,עמ' ,2006 ,רכה
Sulami, Tuvya, “KEREM” WAS FOR
YEMENITES / 100 YEARS OF “KEREM
”L’TEMANIM
 59639סטברו ,דניאל ,ציון אהובתי ,בבל 205 ,עמ',2006 ,
רכה
Stavrou, Daniel, ZION MY LOVE
 59875סטרלין ,אילנה ,חצר האחורית ,מודן 181 ,עמ',2006 ,
רכה
Sterllin, Ilana, THE BACKYARD

 59388סיאני ,שמחה ,שושנות לנצח \ שלושה סיפורי ילדות
מרגשים על רקע שכונת נחלת צבי בירושלים של
שנות החמישים ,שי"ח ירושלים 51 ,עמ'2006 ,
Siani, Simha, THE ETERNAL ROSES / 3
STORIES OF CHILDHOOD IN JERUSALEM
IN THE 1950’S
 60059סנדל ,יהודית ,מיטת סורגים \ ילדות בחרבין100 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Sandal, Yehudit, BARS ON THE CRIB \ A
CHILDHOOD IN HARBIN

 59234ספרן ,חנה ,לא רוצות להיות נחמדות \ המאבק על
זכות הבחירה לנשים וראשיתו של הפמיניזם החדש
בישראל ,פרדס 186 ,עמ' ,2006 ,רכה )(feminism
Safran, Hannah, DON'T WANNA BE NICE
GIRLS / ON A WOMAN’S RIGHT TO
CHOOSE & FEMINISM IN ISRAEL
 59960עוז ,עמוס ,על מדרונות הר געש \ שלוש מסות ,כתר,
 80עמ' ,2006 ,רכה
Oz, Amos, ON SLOPES OF THE VOLCANO
 60148עקביא ,מרים ,בארצו של יאנוש קורצ'אק ,כרמל151 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Akvia, M, IN THE LAND OF KORCSAK

31

 רכה,2006 ,' עמ237 , חרא של פרסום, דוד, פוגל59839
Fogel, D, HORRENDOUS ADVERTISING
(autobiographical, Israeli advertising business)

 בשבילי ארץ התנ"ך \ נופים וטבע מאז ועד, עוזי, פז60123
2006 ,' עמ252 , מודן, עתה
Paz, Uzi, IN THE LAND OF THE BIBLE
2006 ,' עמ244 , מטר, חיים בסרט, חיים, פלד59991
Peled, Haim, LIFE IN A MOVIE
 קשב,1973-2005  פתח דבר \ מבחר שירים, עודד, פלד59550
(poetry, 1973-2005 )  רכה,2006 ,' עמ258 ,לשירה
Peled, Oded, OPENING \ NEW & SELECTED
,' עמ67 , ע"ע, אנא בשם, שרה, פרידלנד בן ארזה60121
 רכה,2006
Friedland Ben-Arza, S, WITH NAME I PRAY
,' עמ156 , חלונות, מוסיקה בציורה, אילנה, צמחוני59647
 רכה,2006
Tsimhoni, Ilana, MUSIC IN DRAWINGS

 מגדר, בשם הנוף \ לאומיות, חמוטל, צמיר59652
וסובייקטיביות בשירה הישראלית בשנות החמישים
 רכה,2006 ,' עמ359 , כרמל,והששים
Tzamir, Hamutal, IN THE NAME OF THE
LAND / NATIONALISM , SUBJECTIVITY
AND GENDER IN THE ISRAELI SONGS OF
THE STATEHOOD GENERATION (1950’S
AND 60’S)
124 ,y  דע"ת,( משפחת וייס )המדור, שלמה, קאלו60201
 רכה,2006 ,'עמ
Kalo, Shlomo, THE WEISS FAMILY

 אשה האמיתית \ מסע של שנה בחיי, טלי,יריב- קדוש59332
 רכה,2006 ,' עמ119 , טרקלין,מישהי מיוחדת
Kadosh-Yariv, Tali, THE REAL WOMAN
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 59207קדרי ,מנחם-צבי ,מילון העברית המקראית \ אוצר
לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו  ,אונ' בר-אילן1188 ,

עמ'2006 ,
Kaddari, Menahem Zevi, A DICTIONARY OF
BIBLICAL HEBREW

 59993קוגל ,ח ,.ארמדין \ אל ממלכת החושך ,משכל350 ,
עמ'(Israeli sci-fi) 2006 ,
Kugel, H., ARMADIN \ SHADOW REALM
 59994קוגל ,ח ,.ארמדין \ חרב אלף הראמות ,משכל559 ,
עמ'2006 ,
Kukel, H., ARMADIN \ 1000 RAMMA
SWORD
 59596קווין ,אסתר ,לקטוף כוכבים ,יפה נוף2006 ,
)Queen, Ester, PICKING STARS (haredi novel
 59971קוטלר-בנגל ,אושרת ,סיפור שמתחיל בדמעות ,כתר,
 228עמ' ,2006 ,רכה
Kotler-Bengal, Oshrat, A WAY OUT
 59466קזין ,ארנה ,פיקניק ,קב"מ 176 ,עמ' ,2006 ,רכה
Coussin, O., PICNIC

 60046קיי ,איתמר ,סודות שמאחורי הכיפה \ אנקדוטות
פיקנטיות בנוסח בני ברק ,הספריה הקטנה 223 ,עמ',
 ,2006רכה
Key, I, SECRETS BEHIND THE KIPPAH /
N.Y.-STYLE “SPICY” ANECDOTES
 59228קיפניס ,ניר ,תשליך ,גלורי היכל התהילה 188 ,עמ',
 ,2006רכה
)Kipnis, Nir, TASHLICH (ritual tossing of sins

 60025קמחי ,ישראל ,גדר הבטחון בירושלים \ השלכות על
העיר ותושביה מחקרי מכון ירושלים מס'  ,107מכון

ירושלים לחקר ישראל 159 ,עמ' ,2006 ,רכה
\ Kimhi, Y., SECURITY FENCE IN J’LEM
IMPACT ON THE CITY RESIDENTS
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 59962קמין ,י ,.סטראני ,קדמת עדן 316 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kamin, Y., STRANI
 59512קניוק ,יורם ,עיטים ונבלות ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 206 ,עמ' ,2006 ,רכה
& Kaniuk, Yoram, VULTURES
)SCOUNDRELS (new edition
 59541קסטל-בלום ,אורלי ,טקסטיל \ רומאן ,קב"מ220 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Castel-Bloom, Orly, TEXTILE

 59226קסם ,רינה ,דרך הקסם \ המדריך העברי הראשון לדת
הקדומה אומנות הכשף ,וויקה ותנועת האלה,

אסטרולוג 315 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kesem, Rina, THE MAGIC WAY

 59641קראוס ,בת-שבע ,צדפים מהר המנוחות ,כרמל103 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Kraus, Bat-Sheva, SHELLS FROM THE
CEMETARY
 59487קראוס-ויינר ,אורלי ,מערבולת ,זמורה-ביתן 364 ,עמ',
 ,2006רכה
Krauss-Winer, Orly, THE BLUE PYRAMID

 59975קריץ ,מיקי וראובן ,בוא נשוחח \ על הכתב
והתקשורת על המחשב והאינטרנט ועל כל מה
שביניהם ,אסטרולוג 352 ,עמ' ,2006 ,רכה
Krits, Miki and Reuven, LETS TALK / ON
WRITING & COMMUNICATION BY
COMPUTER & INTERNET

 59381קריץ ,ר ,הוא והיא \ עשרים ושמונה סיפורים מתור
התום ותור הניסיון ,ספרי פורה 275 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kritz, Reuven, HE & SHE / 28 STORIES
 59391רובינשטיין ,אמנון ,כביש מספר חמש ,שוקן 236 ,עמ',
 ,2006רכה
Rubinstein, Amnon, ROAD NUMBER FIVE

34

 59868רודנר ,עפרה ,מירוץ לאביב ,מודן 186 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rudner, Ofra, THE RACE TO SPRING
 59669רוזן ,רועי ,ציונה \ tmרומן על-פי סדרת הקומיקס,
כתר 206 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rosen, Roee, TSIYONAHTM / NOVEL
BASED ON THE COMIC SERIES

 59363רוזנהויז ,יהודית ,מילון כיס תלת-לשוני שימושי עברי
-ערבי ערבי עברי לערבית ספרותית ,פרולוג מוציאים

לאור 357+361 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rozenhoiz, Yehudit, TRI-LINGUAL
POCKET DICTIONARY: HEBREW)ARABIC (SPOKEN) – ARABIC (WRITTEN

 60181רון ,זיוה ,לוחמה בשטח בנוי \ שירים ,גוונים 47 ,עמ',
 ,2006רכה
Ron, Ziva, URBAN WARFARE / POEMS
 60138רושן ,אירית ,נשיות \ זר מאמרים על המהות הנשית,
אירית רושן 134 ,עמ'2006 ,
Roshen, I, WOMANHOOD / ANTHOLOGY
 59212רותם ,אמיר )עורך( ,מסמרים \ גיליון  ,01יחסים,
מסמרים 183 ,עמ' ,2006 ,רכה )(new journal
Rotem, Amir (Ed.), NAILS / ISSUE #1
 59728רז ,הרצליה ,ולו רק הד ,ירון גולן 64 ,עמ' ,2006 ,רכה
Raz, Hertseliya, AND IF ONLY JUST AN
ECHO
 59331רזניצקי ,הלל ,ארצות מולדת ,חלונות 175 ,עמ',2006 ,
רכה
Raznitzki, Hilel, BIRTH PLACES
 59822ש ,.בת ציון ,לכתך אחרי במדבר ,מחבר 356 ,עמ',
 ,2006רכה
S., Bat Tsiyon, GO AFTER ME IN THE
DESERT
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,' עמ246 , קב"מ, כל הדרכים \ רומאן, רווה, שגיא59816
 רכה,2006
Sagie, Rav'e, ALL THE ROADS
, ירון גולן, שירים/  רגבי החלום, יענקלה, שוורצמן59213
 רכה,2006 ,' עמ63
Shwarzman, Yankale, CLOUDS OF THE
DREAM
2006 ,' עמ341, אדמוני.י, פתאום עלתה השמש, ר, שור59848
Shor, Rachel, ALL OF A SUDDEN THE SUN
ROSE (haredi novel)
 ספרי/  ידיעות אחרונות, תיירות פנים, עדי, שורק59223
 רכה,2006 ,' עמ110 ,חמד
Sorek, Adi, INTERNAL TOURISM
,( כרכים2)  בסופה לפסגה \ סאגה משפחתית, דב, שי59687
 רכה,2006 , vols2 ,דב שי
Shay, Dov, AT THE TOP OF THE MOUNT /
FAMILY SAGA (2 VOLS.)
 רכה,2006 ,' עמ171 , כרמל, תל אביבים, רחל, שיחור59717
Shihor, Rachel, THE TEL AVIV-ITES
רכה,2006,'עמ374, ידיעות אחרונות,אבדות, מ, שיינפלד59218
Schonfeld, Michael, LOST AND FOUND
 ירון, שירה \ בין חזז לבין שמואלוף, מתי, שמואלוף59222
 רכה,2006 ,' עמ48 ,גולן
Shemoeloff, Mati, POETRY / COMPARING
HAZAZ AND SHEMOELOFF
2006 ,' עמ112 , תמוז, צמיחה מתוך כאב, י, שמר59987
Shemer, Yehudit, GROWTH DURING PAIN

-1993  והלא העור הזה \ שירים,שבע- בת, שפירא60234
(poetry)  רכה,2006 ,' עמ58 ,2006
Shapira, Bat-Sheva, AND NOT W/THIS SKIN
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, זהות \ ספרויות יהודיות בלשונות לעז, גרשון, שקד59460
 רכה,2006 ,' עמ582 ,אונ' חיפה
Shaked, Gershon, IDENTITY
2006 ,' עמ70 , כנרת, שרקיה, אסתר, שקלים59819
Shkalim, Esther, SHARKIYA

 מומו מימי שושי שמיל )אופרה( \ שיעור, אלי, שרייבר59733
(Opera)  רכה,2006 ,' עמ94 , גוונים,  מחזה,בתנ"ך
Shreiber, Eli, MOMO MIMI SHOSHI SHMIL

VII. NON-HEBREW LANGUAGES
, פילובבליון,( שלא עשנו כגויי הארצות )ברוסית,---, 60143
 רכה,2006 ,' עמ108
---, DID NOT MAKE US LIKE OTHER
NATIONS OF OTHER LANDS (in Russian)
,' עמ206 , אנדלוס, ירושלמית, סירין, אלחוסייני שהיד59831
(translated from Arabic)  רכה,2006
Alhusseini Shahid, S, FROM JERUSALEM
r66+h42 , מחבר, תפילתו של מקובל, פייגה, אשלג59440
(bilingual Russian/Hebrew)  רכה,2005 ,'עמ
Ashlag, Faige, PRAYERS OF THE
KABBABLIST / ON R’ ASHLAG

 עיתונאי יהודי בפריז הכבושה \ יומן, ז'אק, ביילינצקי59588
,2006 ,' עמ306 , יד ושם,( )תרגום מצרפתית1940-1942
(translation from French) רכה
Bielinky, Jacques, JEWISH JOURNALIST IN
OCCUPIED PARIS / DIARY 1940-1942
 יידישע500 \  אויפן שפיץ צונג, יוסף, גורי60115
 רכה,2006 ,' עמ187 , אונ' העברית,שפריכווערטער
(tri-lingual: Hebrew/Russian/Yiddish)
Guri, Yosef, ON THE TIP OF THE TONGUE

37

 60000גלזרסון ,מתתיהו ,תורה על רזי היצירה ,מחבר128 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(In Russian
Glazerson, Matityahu, TORAH 'AL RAZE
)HA-YETSIRAH (numerology, kabbala

 60254וואלדער ,חיים ,קינדער דערציילן \ זייערע
איבערלעבענישן )יידיש( ,קינדער שפיל 207 ,עמ'2006 ,
)(Yiddish, children’s book, haredi
Valder, Hayim, CHILDREN REPORT
 59396מוחמד עלי ,טאהא ,טאהא מוחמד עלי \ שירים ,
אנדלוס 224 ,עמ' ,2006 ,רכה )(Arabic and Hebrew
Muhammad Ali, Taha, POEMS

 60124סתיו ,אריה )תרגם( ,שירת הניבלונגים \ תרגום
מגרמנית ,ביטוי מושלם למהותה של הגרמניות ,קב"מ,
 566עמ'(translated from German) 2006 ,
Stav, A (Trans), DAS NIBELUNGENLIED
 59444רובינא ,דינה ,גאות בונציה ,מחבר 242 ,עמ',2005,רכה
)Rubina, D, PRIDE IN VENICE (in Russian

 59438רוזין ,מ ,.נצחית ואינה ניתנת לשינוי \ מהדורה שנייה
)ברוסית( ,מחבר 52 ,עמ' ,2006 ,רכה )(in Russian
Rozin, M., ETERNAL & NOT GIVEN TO
)CHANGE (on Judaism

 59439רוזין ,מ ,.דרקון האוכל את ישראל \ מהדורה שנייה
)ברוסית( ,מחבר 117 ,עמ' ,2006 ,רכה )(in Russian
Rozin, M., DRAGON IS EATING ISRAEL

 59549רוזן ,טובה ,ציד הצבייה \ קריאה מגדרית בספרות
העברית מימי הביניים ,אונ' ת"א 370 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Rosen, T, HUNTING GAZELLES (from Eng.
 60126שכיב ,זבא ,סיא סאר \ סיפורה של שירין גול ,כרמל,
 264עמ' ,2006 ,רכה )(from German
Shakib, Siba, NACH AFGHNISTAN KOMMT
GOTT NUR NOCH ZUM WEINEN
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VIII. JEWISH DIASPORA COMMUNITIES
,' עמ790 , מחבר, ספר מטה שמעון, שמעון, אפרתי59299
(bible drashot, teaching) 2006
Efrati, Shimon, SEFER MAT’E SHIMON (on
Afghan Jewry and Piyyut)

 סידרה ביבליוגרפית:7#  יהדות פולין, חגית, כהן60116
180 , אונ' עברית, מאגנס,בחנותו של מוכר הספרים
 רכה,2006 ,'עמ
Cohen, Hagit, POLISH JEWRY \ #7
 מבחר מסיפורי יהודי תימן \ מן, שלמה, כוכבי59725
2006 ,' עמ335 , אפיקים,המדרש ומפי העם
Kohavi, Shlomo, ANTHOLOGY OF
STORIES FROM JEWISH YEMEN / FROM
THE MIDRASH & FROM THE PEOPLE

 עדה ומדינה \ חסידות חב"ד באימפריה, איליה, לוריא59586
,' עמ145 , אונ' עברית, מאגנס,תרמ"ג-הרוסית תקפ"ח

 רכה,2006
Lurie, Ilia, THE HABBAD MOVEMENT IN
CZARIST RUSSIA 1828-1882 (STUDIES ON
POLISH JEWRY)

, מסוד שיח חסידים \ סדרה ראשונה, אהרן, סורסקי59373
2006 ,' עמ365 , זיותנים,דרך אמונה בחרתי
(hassidut, memoir, faith, with pictures)
Soroski, Aharon, MI-SOD SIAH HASIDIM

 כלכלה וחינוך מודרני בתימן בעת החדשה, י, צוריאלי59712
326h+12e , מחבר,\ברקעם של תהליכים פוליטיים
(history, scholarly) 2006 ,'עמ
Zuriely, Yosef, ECONOMY & MODERN
EDUCATION IN YEMEN IN LIGHT OF
POLITICAL REALITY (19th -mid 20th c)
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IX. ART & MUSIC
 ,---, 59556מיני ישראל \  70דגמים 45 ,אמנים ,מרחב אחד,
מוזיאון ישראל 160 ,עמ' ,2006 ,רכה
---,MINI ISRAEL / 70 replicas, 45 artists, 1 set

 59551דגון ,גדי ,אחד מי יודע \ אוהד נהרין ,להקת מחול
בת-שבע ,ע"ע 215 ,עמ'(Bat Sheva dance) 2006 ,
Dagon, G, WHO KNOWS 1 / EHUD NAHARIN

 60083יניב ,ברכה )עורכת( ,תימורה \ תשס"ו קובץ מאמרים
באמנות יהודית  ,אונ' בר אילן 169 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yaniv, Bracha, TIMORAH \ ARTICLES ON
JEWISH ART, 2006

 60119לסקר ,שילר ,אלזה ,אלזה לסקר-שילר \ משוררת
מציירת ,מוזיאון הכט h 71+ e 45 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(Hebrew with English translation
Lassker-Schuler, Else, ELSE LASKER
SCHULER \ A POET WHO PAINTS
 59889מסטבאום ,איטלה ,לכל אחד ירושלים שלו,
פילובבליון 36 ,עמ' ,2006 ,רכה
Mastbaum, Itella, EVERYONE HAS HIS
)OWN JERUSALEM (bilingual Heb./Russian
 59661עפרת ,גדעון ,בצלאל שץ \ מונוגרפיה ,בית האמנים,
 118עמ'2006 ,
Ofrat, Gideon, BEZALEL SCHATZ
 60082עפרת ,גדעון ,לואיז שץ  ,1916-1997בית האמנים78 ,
עמ'2006 ,
Ofrat, Gideon, LOUISE SCHATZ 1916-1997

 59900צייטלין ,אירנה; גלמן ,עמנואל ,גלריה פסיפס \ מקום
קסום עשור לכתב העת "כרמל" קטלוג תערוכה,

כרמל 36 ,עמ' ,2006 ,רכה
”Tsiitlin, I; Gelman, E., “PESEFAS
GALLERY \ MAGIC PLACE
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 59320קלמן ,ר ,אין זו אגדה \ דיוקן הרצל אמנות שימושית
מאוסף חיים גרוסמן ,יום העצמאות תשס"ד ,אונ' בן

גוריון 14 ,עמ' ,2006 ,רכה )קטלוג תערוכה(
Kalman, Ruti, IT'S NOT A LEGEND \ A
PORTRAIT OF HERZL IN APPLIED ARTS

 60184רובינזון ,אורלי ,סעדיה מנדל \ אדריכל ,כנרת229 ,
עמ'2006 ,
Robinzon, Orly, SAADIA MENDEL /
ARCHITECT

 59470תמיר ,טלי ,גוטמן בבית \ ציורים של נחום גוטמן
באוספים פרטיים ,מוזיאון נחום גוטמן -- ,עמ'2006 ,
Tamir, Tali, GUTMAN AT HOME / HIS
WORK FROM HIS PRIVATE COLLECTION
X. LAW
 59680אדלשטיין,ארנון ,קריירה פלילית ועבריינות סדרתית,
אונ' בן גוריון 229 ,עמ' ,2006 ,רכה
Edelstein, Arnon, CRIMINAL CAREER AND
SERIAL CRIMINALITY

 59283בירנהק ,מיכאל )עורך( ,שקט מדברים \ התרבות
המשפטית של חופש הביטוי בישראל ,רמות ,אונ'
ת"א 525 ,עמ' ,2006 ,רכה
Birnhack, Michael (Ed.), BE QUIET
SOMEONE IS SPEAKING / FREEDOM OF
SPEECH IN ISRAEL
 59219פיין ,אירנה ,משפט הפלילי בצה"ל ,משהב"ט1302 ,
עמ'2006 ,
Fine, Irena, THE CRIMINAL LAW IN IDF
 60199רקובר ,נחום ,הגנה על צנעת הפרט ,ספרית המשפט
העברי 418 ,עמ'2006 ,
Rakover, Nahum, PROTECTION OF
PRIVACY IN JEWISH LAW
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XI. MIDDLE EAST

 59835סלע ,מ עורכת( ,יחסים הכלכליים בין ישראל למצרים
על סף עידן חדש,רמות ,אונ' ת"א 109 ,עמ' ,2006 ,רכה
Sela, Michal (Ed.), ISRAELI-EGYPTIAN
ECONOMICS ON THE DAWN OF A NEW
ERA

 59973ישראלי ,רפאל ,לחיות עם האסלאם  :מקורות
צמיחתו של האסלאם היסודני של ימינו דת ,תרבות,
הסטוריה ,אחיאסף בע"מ 376 ,עמ'2006 ,
Israeli, Raphael, LIVING WITH ISLAM
 59398שי ,שאול ,טרור האסלאמי והבלקן ,מפעלות המרכז
הבינתחומי 237 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shay, Shaul, THE ISLAMIC TERROR AND
THE BALKANS

XII. CD MUSIC
 ,----, 59979רגעים  \ cdשירי שנות ה2006 ,90 -80 -70-
---, REGA'IM \ CD

 ,----, 59981משוררים  \ cdמשירי נתן אלתרמן ,חיים נחמן
ביאליק ,לאה גולדברג2006 , ,
---, HA-MESHORERIM / POETRY OF
ALTERMAN, BIALIK, LEAH GOLDBERG

XIII. YIDDISH
 59308איידל ,יאנקל ,טראפנס אויף דער שויב \ לידער,
לייוויק-פארלאג 85 ,עמ'2006 ,
Eidl, J, RAINDROPS ON THE WINDOW

 60256וואלדער ,חיים ,אוננזערע העלדן \ אמאל און היינט
)יידיש( ,קינדער שפיל 251 ,עמ'2006 ,
Valder, Hayim, 'UNZERE HALDEN
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 60301מנדל ,מנחם ,דער פאלשער משיח בר כוכבא \ און די
שטורמישע צייט פון הייליגן תנא רבי עקיבא ,קינדער

שפיל 255 ,עמ'2006 ,
Mendel, Menahem, DER FALSHER
MASHIAH BAR KOKHEVA

 60302מנדל ,מנחם ,דאס לעבן און שאפן פון דעם צדיק און
קדוש \ דער רבי רבי זושא ,קינדער שפיל 254 ,עמ',

2006
Mendel, Menahem, DAS LEBEN 'UN
SHAFEN FON DEM TSADIK 'UN KADOSH
\ DER REBI RABI ZUSHE

 60303מנדל ,מנחם ,א שטורעם אין מדבר ,קינדער שפיל,
 317עמ'2006 ,
Mendel, M, STORM IN THE DESERT
 60304מנדל ,מנחם ,אויף שטורמישע וואסערן ,קינדער
שפיל 287 ,עמ'2006 ,
Mendel, M, 'OYF SHTURMISHE VASSERN

XIV. CHILDREN’S LITERATURE

 60230אבינר ,שלמה ,משיב הרוח \ שאלות ותשובות לבני
נוער ,ספריית חווה 794 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(Jewish thought, responsa, Zionist
Aviner, Shlomo, MESHIV HA-RU'AH
 59570אונגר ,אפי ,דביר \ קומיקס לילדים ומבוגרים ,מחבר,
(English or Hebrew edition) 2006 ,
Unger, Efi, DVIR \ COMICS FOR
CHILDREN AND ADULTS
 59324בן ברוך ,יעל ,דרושים ,ספרית פועלים 140 ,עמ'2006 ,
Ben Baruch, Yael, REQUIRED
 60127דיל ,סיגלית ,אנשי הקירות ,ע"ע 252 ,עמ'2006 ,
Dill, Sigalit, MYSTERY OF THE WALLS
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 60139חמיצר ,ג ;.אופק ,עטרה ,שמינייה \ בעקבות הקרדינל
המוזהב ,ידיעות אחרונות  141 ,עמ' ,2006 ,רכה
Chamizer, G.; Ofek, A., “HA-SHMINI’AH” 2
 59325טפר ,י ,סוד עם כנפיים ,קב"מ 215 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tepper, Yona, WINGED SECRET

 59878יהלום ,משה ,הרפתקה מוזרה ביותר \ סיפורה של
ילדה בעלת כוחות מופלאים ,דור 154 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahlom, M, VERY STRANGE ADVENTURE
 59421לשם ,מרב ,ארן מלך האריות ,ידיעות אחרונות68 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Leshem, Meirav, OREN THE LION KING
 59880מרון ,נגה ,בחירתה של חירות ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 247 ,עמ' ,2006 ,רכה
Marron, Noga, THE CHOICE OF LIBERTY
 60120סגמן ,רועי ,פסיכומטרי  ,754תמוז 90 ,עמ' ,2006 ,רכה
Segman, Roy, PSYCHOMETRIC 754
 59963רוטנר ,ליאת ,לנצח בגדול ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 403 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Rotner, Liat, BIG WIN (cont. to best seller
 59468רון פדר-עמית ,גלילה ,מנהרת הזמן  \ 34מגן ירושלים,
מודן 91 ,עמ'2006 ,
Ron-Feder-Amit, Galila, TIME TUNNEL #34

 59422רון-פדר-עמית ,גלילה ,מנהרת הזמן  \ 33הקרב על
נהריים ,מודן 89 ,עמ'2006 ,
Ron-Feder-Amit, Galila, TIME TUNNEL #33

 59983רון-פדר-עמית ,גלילה ,להיות שונה \ סיפורו של
אביתר ,רומן לנוער ,מודן 140 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ron-Feder-Amit, Galila, BEING DIFFERENT
 59387שטרייט-וורצל ,א ,עטרות,עמיחי 398 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shtreit-Vertzel, Esther, 'ATAROT
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XV. MISCELLANEOUS
 ,----, 59385צורכים עולם \ תרבות הצריכה  -הערכת מצב,
מרכז השל 358 ,עמ' ,2006 ,רכה
---, STATE OF THE WORLD 2004 \ FOCUS:
THE CONSUMER SOCIETY

 59847בלומנטל ,יפה ,לצמוח מתוך הכאב \ מטופלים
מספרים על כאב וצמיחה ,מחבר 304 ,עמ'2006 ,
Blumental, Yafa, GROWING FROM PAIN
)(psychology, trauma, fear
 60187גבריאלי ,אורה ,שד ,הנזירה והילד הקסום \ מסע אל
הדמויות שבתוכנו ,ספרים 336 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gavriely, Ora, THE DEMON, THE NUN
AND THE MAGICAL CHILD

 59336גוטספלד-מנוח ,ניני )פנינה( ,מילים הורגות \ כשדו-
שיח יומיומי הופך לנשק קטלני ,ידיעות אחרונות351 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Gottesfeld-Manoach, N, WORDS THAT KILL
 59995גתה ,יוהן וולפגנג ,פאוסט \ טרגדיה ,אונ' ת"א705 ,
עמ'(translation from German) 2006 ,
Goethe, Johann Wolfgang, FAUST

 60185גת-טילמן ,גילה ,מדע ,הפסיאודו-מדע וערכים
מוסריים ,ירון גולן 136 ,עמ'2006 ,
Gat-Tilman, Gila, SCIENCE, PSEUDOSCIENCE AND MORAL VALUES
 59989צור ,צפי ועמוס ,סוד הקשר הזוגי ,כתר 294 ,עמ',
 ,2006רכה
Tsur, Tsafy & Amos,SECRET OF A COUPLE

 59820קניאל ,שלמה ,חינוך לחשיבה \ חינוך קוגניטיבי
לשליטה על החשיבה ,אונ' ת"א 380 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kaniel, Shlomo, TEACHING FOR
THINKING / COGNITIVE EDUCATION
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XVI. SEFREI KODESH

 ,---, 60027חוקות הארץ \ הלכות כלאים לרמב"ם ,פרקים
א-ד  ,מכון התורה והארץ 321 ,עמ'2006 ,
)---, HUKOT HA-'ARETS/vol.1(halacha mod.

 ,----, 59305ספר צאינה וראינה \  3כרכים המבואר ,כלילת
יופי ,יריד הספרים(classic) 2005 , vols 3 ,
---, SEFER TSI'ENAH 'U-RE'INAH \ 3 VOLS.
 ,----, 59481קובץ תורת רפאל \ גליון א חשון אב תשס"ה ,
אהבת שלום 182 ,עמ' ,2006 ,רכה )(halacha
---, KOVATS TORAT REFA'EL \ VOL.1

 ,----, 59774שלם בית ה' \ חידושי תורה והלכה בעניני
תפילה ובית הכנסת יו"ל לרגל חנוכת בית...דרכי איש,
יפה נוף )י .פוזן( 270 ,עמ'(responsa, modern)2006 ,
)---, SHALEM BET ELOHIM (halacha
 ,----, 59948אוצר קובץ מפרשים \ על מסכת בבא מציעא,
כרך א',אבני זכרון 473 ,עמ'(halacha, series) 2006 ,
---, 'OTSAR KOVETS MEFARSHIM \ VOL 1
 ,----, 59951מסכת שקלים \ מן תלמוד ירושלמי ,מאורות
הדף היומי 171 ,עמ'Talmud Yerushalmi, ) 2006 ,
(with Hebrew translation of Aramaic
---, MASEKHET SHEKALIM / FROM
)TALMUD YERUSHALMI (good edition

 ,----, 60071ספר רבינו יונה \ על מסכת אבות עם פירוש
יוסף לקח ,מחבר 186 ,עמ'(Talmud, mishna) 2006 ,
---, SEFER RABENU YONAH

 ,----, 60077למהות חינוכנו \ ונטעתים על אדמתם
למשמעותה של מדינת ישראל 80 ,עמ' ,2006 ,רכה
---, LE-MAHUT HINUKHENU
)(halacha, Zionism
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 ,-----, 59534הגדת המאורות \ הגדה של פסח עם מאורות
ההלכה ומדרשי חז"ל  ,מאורות הדף היומי 137 ,עמ',
haggada, meorot, daf yomi, with halacha ) 2006
(and cites, with Midrash
---, HAGADAT HA-ME'OROT / HAGADAH
SHEL PESACH

 59432אבינר ,שלמה חיים הכהן ,הגדת הרב צבי יהודה \
הגדה של פסח עם פירוש רבנו הרב צבי יהודה הכהן
קוק ,ספריית חווה 190 ,עמ'2006 ,
Aviner, Shlomo Hayim H., HAGADAT HA)RAV TSEVI YEHUDAH (Haggadah R’ Kook

 59477אדלר ,יצחק אליהו ,ספר הצידה בשבת \ בהלכות
וכללי מלאכת הצד ובראשו "הספר הקצר" ,מחבר211 ,
עמ'(halacha, shabbat, hunting/trapping) 2006 ,
Adler, Y., SEFER HA-TSEDAH BE-SHABAT
 59783אלבה ,עידוא ,טהרת שדה המכפלה \ בירור בדיני
קברים טומאתם וטהרתם ,מכון לרבני ישובים500 ,
עמ'(including Ramba"m, Rashb"a) 2006 ,
Alba, Ido, TEHARAT SDE HA)MAKHPELAH (halacha, burial
 59841אלגמיל ,יוסף ,סדר הגדה לליל פסח \ נוסח היהודים
הקראים ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 32 ,עמ',

 ,2006רכה
Elgamil, Yosef, SEDER HAGADA LE-LEL
)PESAH (Karaite Haggada

 59751אפרסמון ,א ;.רודריג ,י ,.פינוי מת מקבר לקבר ,מכון
לרבני ישובים 79 ,עמ' ,2006 ,רכה
Afarsemon, A.; Rodrig, Y., PINUY MET MI)KEVER LE-KEVER (halacha burial

 60055אשכנזי ,מזל ,קול התור נשמע בארצנו \ הדרכה
מעשית במצות שלוח הקן ,מחבר 143 ,עמ'2006 ,
Ashkenazi, Mazal, KOL HA-TOR NISHEMA
)BE-'ARTSENU (halacha
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 ספר תהלים עם פירוש נאה, נסים אברהם, אשכנזי59800
 משה,להודות ביאורים יקרים נחמדים מזהב ומפנינים
2006 ,' עמ195 ,אזנקוט
(psalms, bible, ethics, 1st published 1885)
Ashkenazy, Nisim A., SEFER TEHILIM 'IM
PIRUSH NA'EH LE-HODOT (new edition)
 לילה כיום יאיר \ שערים אל הסדר של, א, באום59579
(Passover, scholarly) 2006 ,' עמ510 ,מחבר,פסח
Baum, Avraham, LAYLAH KA-YOM YA'IR
 קובץ המועדים \ חג הפסח ב' חלק, יוסף, בוקסבוים59355
2006 ,' עמ907 , מוריה,שני בעניני חמץ ומצה
**important series, 1st published materials )
(from rishonim/ahronim from manuscripts
Boxboym, Yosef, KOVETS HA-MO'ADIM /
PESAH 2

 שיר השירים \ המבואר והמפורש עם,. ר, בירנבוים59429
2006 ,' עמ233 , ברכת השיר,תרגום וביאורו
canticles, song of songs w/commentary, )
(tirgum, midrash, Aramaic w/Heb. translation
Birenboim, R., SHIR HA-SHIRIM
,  ספר תועליות הרלב"ג \ על התורה, לוי, בן גרשום60309
2006 ,' עמ364 ,מחבר
Ben Gershom, Levi, SEFER TO'ALIYOT HARALBA"G (bible, philosophy, publ. 1865)
, ספר בגדי ישע \ דרושים על התורה, אהרן, בן סמחון59781
2006 ,' עמ258 ,מכון מלכי רבנן
(bible, Sephardic, 18th cent. Morocco)
Ben Simhon, Aaron, SEFER BIGEDE YESHA

 ספר שמחת הנפש \ עצות ישרות, נחמן, בן שמחה59251
 אבן,ודברים עמוקים ונפלאים במעלת מצות השמחה
(Hassidut Breslav)  רכה,2006 ,' עמ141 ,שתיה
(teachings, prayers- happiness)
Ben Simha, Nahman, SIMHAT HA-NEFESH
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 ספר חדושי מהר"ל מפראג \ על מסכת, יהודה, בצלאל60057
2006 ,' עמ309 , מכון ירושלים, בבא מציעא
(Talmud, baba metzia, prague 16th cent.)
Betsalel, Yehuda, SEFER HIDUSHE
MAHARA"L MI-PRAG (from manuscript)

 שם ונשמה \ השמות במקרא על פי, משה, בצרי59606
 מכון,משמעות אותיות ומספרים בפרד"ס התורה
faith , Talmud, philosophy, ) 2006 ,' עמ674 ,הכתב
(modern kabbalist , index
Bets, Moshe, SHEM VE-NESHAMAH
 שערי כנסת הגדולה \ ובו שלשה ספרים, משה, בצרי59607
,' עמ356 , מכון הכתב,נפתחים מבוא לכנסת הגדולה
(classic comm. shulhan arukh, 17th cent) 2006
Batzri, M., SHA'ARE KENESET GEDOLAH

ספר אוסרי...  ספר משנת רבנו, איסר זלמן, ברגמן59573
(bible, Talmud)2006 ,' עמ306 , מחבר,'לגפן \ חלק א
Bergman, A.Z, SEFER MISHNAT RABENU

' ספר תולדות מרן הרב שך \ חלק א, אשר, ברגמן59315
,' עמ575 , מחבר, עד בני ברק, ליטא- מוואבוילניק
(bio. History) 2006
Bergman, Asher, SEFER TOLEDOT MARAN
HA-RAV SCHAKH
,' עמ426 ,  עבד שלמה \ על פירוש רש"י, משה, גבאי59860
(bible rash"i, commentary 14th cent.) 2006
Gabai, Moshe, 'EVED SHELOMO

 ספר אמרי לשון \ ונספח אליו, אליהו, גמליאלי59955
2006 ,' עמ226 , מחבר,מילתא בטעמא
Gamlieli, Eliyahu, SEFER 'IMERE LASHON
, \ נחמנוביץ2.5  ושמחת בחייך, נחמן, גרשונוביץ59302
(Purim joke book) 2006 ,' עמ119 ,פנתר
Gershonovitz, Nachman, VE-SAMAHTA BEHAYEKHA 2.5
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 דרשת הרמב"ן \ תורת ה' תמימה, יהודה מאיר, דביר59635
2006 ,' עמ156 , מחבר,  עם ביאור בית היין,השלמה
Dvir, Yehuda , DERASHOT HA- RAMBA"N

' כר4 \  כתבי ופניני סדר הדורות, יחיאל, היילפרין59790
2006 ,Vols. 4 , מכון אהבת שלום,ספר הליקוטים
(collection from manuscript, classic)
Heilperin, Y, KITVE U'-PENINE SEDER HADOROT

 מסכת חגיגה מן תלמוד בבלי עם, אברהם, הכהן60051
2006 ,' עמ94 , מכון הלכה ברורה ובירור,הלכה ברורה
Hacohen, Avraham, MASEKHET HAGIGAH
MIN TALMUD BAVLI IM HALACHA
BERURAH
, מסכת אבות \ עם ביאורי החפץ חיים, ישראל, הכהן60314
(Talmud, mishna) 2006 ,' עמ384 ,מחבר
Hacohen, Israel, MASEKHET 'AVOT \ 'IM
BI'URE HA -HAFETS HAYIM
, מכון הר ברכה, זה ספר מחשבות חרוץ, צדוק, הכהן60236
(hassidut, of Lublin, publ. 1912) 2006 ,' עמ320
Hacohen, T, ZE SEFER MAHESHAVOT
HARUTS (new edition)

 ערך החיים בהלכה \ קדימויות בהצלת, דב, הלברטל59464
(recommended) 2006 ,' עמ292 ,מחבר, חיים
Halbertal, Dov, 'EREKH HA-HAYIM BAHALAKHAH \ KEDIMUYOT BEHATSALAT HAYIM (value of life)

 מרומם ואיש עליה \ יריעת חייו, מנחם, זיגלבוים59770
המרתקת של הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטבסק
2006 ,' עמ216 , גל הוצאה לאור,()הורודוק
(hassidut- bio, with bibliography of sorts)
Zigelbaum, M., MEROMEM VE-'ISH
'ALIYAH / YERI’AT HAYAV HAMIRATEK SHEL R’ M. M. HORODUK
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 חדושי רבינו יונה \ על מסכת,( יחזקאל )עורך, זילבר60044
(Talmud classic,) 2006 ,' עמ272 , מחבר,סנהדרין
Zilber, Yehekel (Ed.), HIDUSHE RABENU
YONAH (new edition)
, חשוקי חמד \ על מסכת יומא, יצחק, זילברשטיין60219
(Talmud, responsa) 2006 ,' עמ619 ,מחבר
Zilberstein, Yitshak, HASHUKE HEMED \
MASEKHET YOMA (Yom Kippur, halacha)

 ספר שאלות ותשובות \ נטע, שרגא, טענענבוים59312
2006 , , מחבר,שורק
Tenenboim, Shraga, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT \ NETA SOREK

 ספר שושנת העמקים \ ספר עמק, יעקב, ישראל59471
(bible, hassidut,) 2006 ,' עמ281 , נר שלמה,תפלה
Israel, Yaakov, SEFER SHOSHANAT HA'AMAKIM (kabbala, org. publ. 1884)
 ספר ילקוט שמעוני השלם על,( בנימין )עורך, כהן60267
 עפ"י, מנקד לרבינו שמעון הדרשן, כרכים6 \ התורה
2006 ,vols 6 , מכון ירושלים,כ"י ודפוס ראשון
(classic bible, Talmud)
Cohen, Binyamin (Ed.), SEFER YALEKUT
SHIMONI (R’ Shimon, 13th C. manuscript)

\ ' ספר ראה מעשה ונזכר תלמוד ב, שלום, לאופר60286
כשלוש מאות סיפורים נפלאים על הצדיקים ועל
(Hasidic story) 2006 ,' עמ415 , מחבר,החסידים
Laufer, Shalom, SEFER RE’EH MA’ASE VENISKOR TALMUD / 300+ WONDERFUL
STORIES ON THE RIGHTEOUS AND ON
HASSIDIM

 סידור הרמח"ל \ והוא עבודת, משה חיים, לוצאטו59621
,סדרה-ארימת ידי, איחודא כללא,שעה ערוכה בהיכלא
(siddur, classic 18th c. kabbalist) 2006 ,' עמ554
Luzato, Moshe H., SIDUR HA-RAMHA"L
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 59859ליאור ,דב ,ספר דבר חברון \ חלק א ,אבן וחושן
משפט 272 ,עמ'responsa, modern, inc. ) 2006 ,
(even ezer, family law,
Lior, Dov, SEFER DEVAR HEVERON
 59785ליווא ,יהודה ,סידור מהר"ל מפראג \ לשלש רגלים
כולל כל תפילות שלשת הרגלים  ,מכון ירושלים543 ,
עמ'2006 ,
Liva, Y., SIDUR MAHARA"L MI-PERAG
 59609לכטנשטיין ,אליהו ,חידושי הרשב"א \ מסכת בבא
מציעא לרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת  ,מוסד הרב
קוק 799 ,עמ'2006 ,
\ Lichtenstein, E., HIDUSHE HA-RASHB"A
MASEKHET BABA METSIA
 59524לעג'מי ,אליהו ,ספר בניהו בן יהוידע \ חלק ראשון,
מהדורה חדשה ,מכון התורהkabbala, ) 2006 , ,
(classic, reprint, R' Shalom Sharabi 1911,
Lagami, Eliyahu, SEFER BENAYAHU BEN
)YEHOYADA \ VOL 1 (kavanot

 59362מארינבערג ,אברהם ,ספר אור זרוע השלם לרבנו
יצחק ב"ר משה מוינא \ הלכות מועדים וזרעים ,מכון
תורני ישיבת אור עציון 886 ,עמ'halacha, ) 2006 ,
(Talmud, 13th cent, classic, manuscript
Marinberg, A., SEFER 'OR ZARU'A HASHALEM \ HILKHOT
 59605מוורמייזא ,אלעזר ,דרשה לפסח \ ההדיר והוסיף
מבוא והערות שמחה עמנואל ,מקיצי נרדמים152 ,
עמ'important, halacha, Pesach, 1st publ ) 2006 ,
(from manuscript
Vormsensis, Elazar, ORATIO AD PASCAM
 59748מוסבי ,פינחס ,ויעמוד פינחס ויפלל ותעצר המגפה א,
מחבר 143 ,עמ'(halacha pre/post death) 2006 ,
Musabi, Pinhas, VAYA'AMOD PINHAS
V’YIPALEL V’TA’ATSER
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 60028מושקוביץ ,משה ,מאור התורה \ עיונים בפרשות
השבוע 479 ,עמ'2006 ,
)(bible, genesis, modern commentary
Moskovitz, Moshe, MA'OR HA-TORAH

 59950מילר ,חיים ,כללי חיים \ טבלאות על גמרא פירש"י
ותוס' ,מסכת פסחים  ,מחבר 154 ,עמ'2006 ,
)Miler, Hayim, KELALE HAYIM (Talmud

 60313מן ,הלל ,אהל חייא \ קידושין ,אסופת כתבי יד
שיעורים והערות מרבותינו הראשונים האחרונים
וראשי הישיבו ,מחבר 996 ,עמ'2006 ,
)(Talmud from manuscript
Man, Hilel, 'OHEL HAYA \ KIDUSHIN

 60018מני סלימאן ,א ,ספר כסא אליהו \ הקדמות ושערים
בחכמת הקבלה ,מכון אהבת שלום 173 ,עמ'2006 ,
Mani Saliman, Eliyahu, SEFER KISE
)'ELIYAHU (kabbala 19th cent

 59533מצגר ,דוד ,תוספות הרא"ש \ מסכת קידושין לרבינו
אשר ב"ר יחיאל  ,מוסד הרב קוק 683 ,עמ'2006 ,
)(Talmud, 13th cent rishon, important
\ Metsger, David, TOSAFOT HA-RO"SH
KIDUSHIN
 60316משאש ,ש ,קונטרס וחם השמ"ש \ על פרקי אבות,ארז,
 95עמ', 2006 ,רכה )(Talmud, Sephardic
Mashash, Shalom, KONTRAS VE-HAM HA)SHEME”SH (Mishna, Avot
 59530משה ,יצחק ,ספר אור זרוע \  4כרכים א-ד ,יריד
הספריםhalacha with responsa, ) 2006 ,vols 4 ,
(classic, 13th century , R' Avraham of Vienna
Moshe, Yitshak, SEFER 'OR ZARU'A

 60056ניסל ,מנחם ,רגשי לב \ תפילתן של נשים בהשקפה
הלכה ומנהג ,תרגום 268 ,עמ'2006,
)Nisl, Mnahm, RIGESHE LEV (prayer, women
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2 \  ספר אב אחד לקודש הקודשים, אברהם, סופר59581
2006 ,' עמvols 2 , מחבר,כרכים
(canticles, songs of songs with commentary)
Sofer, Avraham, SEFER 'AV 'EHAD LE
KODESH HA- KODASHIM
, הוצאה, יפה נוף, ספר שערי משפט, יצחק, סילבר60070
(halacha civil law, Jewish law) 2006 ,' עמ425
Silver, Y, SEFER SHA'ARE MISHEPAT
405 , מחבר, דברי יעקב \ נזיקין קדשים, יעקב, עדס59279
(Talmud, modern scholar) 2006 ,'עמ
Adas, Y., DIVRE YA'AKOV \ NEZIKIN 'UKEDESHIM (halacha & aggada)
2006 ,' עמ549 , מחבר, דברי יעקב \ סדר נשים, י, עדס59280
Adas, Ya’akov, DIVRE YA'AKOV \ SEDER
NASHIM (Talmud)
669 , מחבר, דברי יעקב \ חולין טהרות, יעקב, עדס59281
(Talmud, halacha, aggada, kabbala) 2006 ,'עמ
Adas, Y., DIVRE YA'AKOV \ HOLIN
TEHAROT

3  באר אליהו \ ענף אחדות העולמות, אליהו, עובדיה60016
2006 , vols 3 , מחבר,כרכים
(hassidut, kabbalist 19th cent, meditation)
Ovadya, Eliyahu, BE'ER 'ELIYAHU

 ספר באורח צדקה \ הלכות, יחזקאל, פיינהנדלר59784
2006 ,' עמ509 , מחבר,צדקה ומעשר כספים
Feinhendler, Yehezkel, SEFER BE-'ORAH
TSEDAKAH
, ספר איזהו מקומן \ על מסכת יומא, יהודה, פרידלס59740
(Talmud) 2006 ,' עמ697 ,מחבר
Fridlas, Yehuda, SEFER 'EIZEHU
MEKOMAN / AL MASEKET YOMA

54

 כרכים קובץ4 \  ונכתב בספר, בצלאל ברוך, פרידמן59794
, משיעורי הגרי"מ שכטער...מאמרים לעורר את האדם
2006 , Vols. 4 ,מוסדות קרן אור
(article collection, some from cassettes)
Friedman, Bestalel Baruch, VE-NIKHTAV
BA-SEFER (Hassidut Breslov)
\  הסכמות ואגרות מרנן רבותינו, יעקב, פרידמן60257
2006 ,' עמ738 , מכון הגות,שטייגן
(teachings, philosophy, Lithuanian haredi)
Friedman, Y, HASEKAMOT VE-'IGEROT

 ספר מנחת רפאל \ מסכת בבא, רפאל, פרצוביץ59314
,מציעא \ כולל חידושים וביאורים בעניינים שונים
(Talmud, modern) 2006 ,' עמ366 ,מחבר
Pertsovitz, Rafael, SEFER MINHAT
RAFA'EL (baba metsia)
 ספר מנחת אליהו \ על ענינים שונים, יצחק, קוליץ60312
2006 ,' עמ149 , מכון ירושלים,בהלכה שלשה חלקים
(halacha, former chief rabbi of Jerusalem)
Kulits, Y, SEFER MINEHAT 'ELIYAHU / on
different topics, 3 parts
 מכון,  ביאורי הראי"ה \ לפרקי אבות, אברהם, קוק59528
2006 ,' עמ638 ,על שם הרצי"ה קוק
Kuk, Avraham, BE'YRE HA-R’AY"AH \ LEPIRKE 'AVOT (Talmud, mishna)

 שלום ואמת \ מגילת אסתר על פי, פנחס, קורח60073
2006 ,' עמ63 , מכון מרא"ה,מסורת תימן
Korah, Pinhas, SHALOM VE-'EMET \
MEGILAT 'ESTER ‘AL PI MASORET
TEMAN (Yemenite tradition)

 מגילת/  תורת חיים,( מרדכי ליב )עורך, קצנלבוגן59485
2006 ,' עמ342 , מוסד הרב קוק,אסתר
Katznelbogen, M. (ed.), TORAT HAYIM /
MEGILAT 'ESTER
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 ספר יחלק שלל \ על, בנימין,תאומים- רבינוביץ60214
(bible scholarly) 2006 ,' עמ634 , מחבר,התורה
Rabinovits-Teomim, Binyamin, SEFER
YEHALEK SHALAL \ 'AL HA- TORAH
 ספר נצר משרשים \ והוא אוצר, נפתלי צבי, רובין59300
2006 ,' עמ604 , מחבר,התולדות
Rubin, Naftali Tsvi, SEFER NETSER MISHORASHIM (genealogy, families)

\  ספר פניני ספורנו ורבינו בחיי, יעקב מאיר, רוזנבוים59857
(classic 15th c.) 2006 ,' עמ253 , מחבר,על התורה
Rozenbaum, Y, SEFER PENINE SEFORNO
, מחבר, מעשה רוקח \ על המשניות, אלעזר, רוקח60248
(mishna, comm, 1740, pub. 1816) 2006 ,' עמ392
Rokah, E, MA'ASEH ROKAH (kabbalistic)

 לרבנו,\  פירוש לספר יחזקאל,. מ,; צפור. א, שושנה60273
2006 ,2vols, מכון אופק,יוסף ב"ר אברהם חיון הנשיא
(bible, chief rabbi of Lisbon, from manuscript)
Shoshana, A.; Tsipor, M., PERUSH LESEFER YEHEZKEL
,  ספר שופטים: רמב"ם מדויק \ כרך יד, יצחק, שילת59526
(serious scholarship) 2006 ,' עמ-- ,מעליות
Shilat, Yitshak, RAMBA"M MEDUYAK \
VOL 14, SEFER SHOFTIM
, ספר אהבה: רמב"ם מדויק \ כרך ב, יצחק, שילת59527
2006 ,מעליות
Shilat, Yitshak, RAMBA"M MEDUYAK \
VOL 2, SEFER 'AHAVAH

 ספר דרכי הקנינים \ ביאורים וחידושים, מ, שינדלר59737
(law) 2006 ,' עמ224 , מחבר,בגדרי הקנינים
Shindler, Mordechai, SEFER DARKE HAKINYANIM
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 חשבונו של עולם ג \ מחיי שעה,. אלכסנדר י, שפרן59604
2006 ,' עמ315 , מוסד הרב קוק,לחיי עולם
(philosophy, faith)
Safran, Alexandre, LET US CONSIDER THE
ACCOUNT OF THE WORLD \ VOL. 3

 ספר אוצרות פסקי הבן איש חי,( יגאל )עורך, שקלים60307
2006 ,2 vols , מחבר,
Shlalim, Yigal, SEFER 'OTSEROT PISEKE
HA-BEN 'ISH HAY (bible, halacha)

 ירושלמי שקלים \ עם פירוש שקלי, אליעזר, שרביטנר60047
2006 ,' עמ228 , מחבר,אש
(Talmud Yerushalmi, scholarly w/footnotes)
Shrabitner, Eliezer, YERUSHALMI
SHEKALIM / AL PERUSH SHEKLI ESH
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