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I. BIBLE & ARCHAEOLOGY
, הנפחים מכנען וראשית התרבות/  מהפכת הנחושת, נסים,אמזלג
2008,' עמ392 ,המערה הוצאה לאור
Amzallag, Nissim, THE COPPER REVOLUTION /
SMELTERS FROM CANAAN AND THE BEGINING OF
CIVILIZATION

66220

324 , כרטא,( ירושלים בראי הדורות )מדריך כרטא, מאיר,בן דב
2008 ,'עמ
Ben Dov, Meir, JERUSALEM THROUGHT THE
GENERATIONS - EXPANDED & UPDATED ED.

66382

, ש"י לשרה יפת \ מחקרים במקרא,( )עריכה. נ,; ואזנה.אשר מ-בר
2008 ,' עמh484+396e , מוסד ביאליק, בפרשנותו ובלשונו
Bar-Asher, M.; Wazana, N. (Ed.), SHAI LE-SARA
JAPHET \ STUDIES IN THE BIBLE, ITS EXEGESIS AND
ITS LANGUAGE

65847

 תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד, בנימין,הרשב
 רכה,2008 ,' עמ227 ,אילן- בר, המודרניזם
Harshav, B, HISTORY OF HEBREW VERSIFICATION
FROM THE BIBLE TO MODERNISM

67376

 מקרא וארכיאולוגיה \ השוואת,(' )עור. י,; רוטשטיין.מ. ד,לוי
2008 ,' עמ304 , בני רחל, תגליות המחקר לנאמר בתנ"ך
(w/religious angle, scholarly yet private publisher)
Levi, D.M.; Rotstein, Y. (eds.), BIBLE AND
ARCHEOLOGY

67371

( פירושי הנביאים \ לרבינו לוי בן גרשום )רלב"ג, יעקב ליב,לוי
Bible, ) 2008 ,' עמ322 , מוסד הרב קוק, שמואל, שופטים,יהושע
(prophet, Ralbag, 14 cent., new edition, from manuscript
Levy, Ya'akov Leib, PERUSHEI HA-NEVI'IM

67245

, היבטים הלכתיים/  מאבד עצמו לדעת, יחזקאל שרגא,ליכטנשטיין
,' עמ487 , קב"מ,חיים-היסטוריים והגותיים ספריית הילל בן
 רכה,2008
Lichtenstein, Yechezkel Shraga, SUICIDE-HALAKHIC,
HISTORICAL, AND THEOLOGICAL ASPECTS
 ידיעות,  גיבורים שלי \ ארבע הרצאות תנ"כיות, יאיר,לפיד

66673

1

66403

אחרונות  /ספרי חמד 127 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lapid, Yair, MY HEROES \ 4 BIBLICAL JOURNEYS
67209

מיטבאל ,קהלת ,אבן חושן2008 , ,
)על הכריכה :קהלת ( Qohelet

67276

פלדשטרן ,ברוך ,חמאת החמדה לספר בראשית \ מתוך הפירוש
על התורה של ר' ....מארם צובה ,משרד החינוך 230 ,עמ'2008 ,
)(Bible, Genesis, scholar
Feldstern, Baruch, HEM'AT HAHEMDA ON GENESIS
FROM THE COMMENTARY
PENTATEUCH OF R. SHET HAROFEI BEN YEFET

Metav'el, QOHELET

II. JEWISH HISTORY
66941

 ,----,ספר כנפי יונה  +ספר תפארת צבי ,שונות 443 ,עמ'2007 ,
)(history, r' turkelbaug 1811,
,----, SEFER KANEFEY YONAH + SEFER TIFE'ERET
TSEVI

66250

בוסתנאי ,עודד ,תולדות עם ישראל בימי בית ראשון \ כרך ב:
ממלכות ישראל ויהודה יחידות ) 4-6מהדורה שנייה( ,אונ'
הפתוחה 516 ,עמ' ,2007 ,רכה )(2nd edi
Bustenai, Oded, HISTORY OF ISRAEL IN THE FIRST
TEMPLE PERIOD \ VOL. 11

66494

בן שלום ,מנחם ,חסידות וחסידים \ בתקופת בית שני ובתקופת
המשנה ,קב"מ 583 ,עמ'2008 ,
Ben Shalom, Menachem, HASSIDUT AND HASSIDIM IN
THE SECOND TEMPLE PERIOD AND IN THE
MISHNAH PERIOD

67191

בן-דוד ,אהרן ,בית האבן \ הליכות יהודי צפון תימן ,ישובים
ומקומות; בתים ודרכי בניה; ...ומסעות ,הוצאת "אהבת תימן",
 742עמ'2008 ,
Ben David, Aharon, BET HA-'EVAN \ HALIKHOT
YEHUDEY TSEFON TEMAN... U-MASA'OT

66414

ברקת ,אלינער ,תקופת הגאונים \ עם ישראל תחת שלטון האסלם
במאות ז-יב ,משרד הביטחון 123 ,עמ' ,2008 ,רכה

2

Bareket, Elonoar, THE GAONITE ERA \ JEWS UNDER
ISLAMIC RULE DURING 7-12 CENTURIES
 מחנה משותף? \ קואופרציה בהתיישבות היהודית, יונתן,חן-דקל
,' עמ246 , יד טבנקין,1890-1941 החקלאית ברוסיה ובעולם
 רכה,2008
Dekel-Chen, Jonathan, A COMMON CAMP? \ JEWISH
AGRICULTURAL COOPERATIVISM IN RUSSIA AND
THE WORLD, 1890-1941

66978

 כזוהר הרקיע \ פרקים בהתקבלות הזוהר ובהבניית, בועז,הוס
2008 ,' עמ485 , יד בן צבי,ערכו הסמלי
Huss, Boaz, LIKE THE RADIANCE OF THE SKY \
CHAPTERS IN THE RECEPTION HISTORY...
SYMBOLIC VALUE

66407

-במאה ה...  אל היכל ההשכלה \ תהליכי מודרניזציה, מרדכי,זלקין
 רכה,2008 ,' עמ224 , קב"מ,19
Zalkin, Mordechai, FROM HEDER TO SCHOOL /
MODERNIZATION PROCESSES IN EDUCATION IN
THE 19TH C.

66529

 שירי ר' אהרן אלעמאני \ יוצאים לאור בצירוף מבוא, שרה,כהן
2008 ,' עמ346 , מקיצי נרדמים,חילופי נוסח וביאורים
(poetry, 12th cent. Egypt, important hebrew lang)
Cohen, Sarah, THE POETRY OF AARON AL-AMMANI \
A CRITICAL EDITION

67593

 ארץ זית יצהר ודבש' \ הכלכלה... 'ארץ דגן ותירוש, חיה,כץ
2008 ,' עמ230 , יד בן צבי,בממלכת יהודה בימי הבית הראשון
Katz, Hayah, 'A LAND OF GRAIN AND WINE... A LAND
OF OLIVE OIL AND HONEY' \ THE ECONOMY... OF
JUDAH

66657

' אונ,(' דבר עברית \ חיי אליעזר בן יהודה )ב' כר, יוסף,לנג
2008 ,' עמ922 ,העברית
LANG, YOSEF, SPEAK HEBREW / THE LIFE OF
ELIEZER BEN YEHUDA
\  יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה,( גיא )עורך,מירון
 רכה,2008 ,' עמh552+ 124e , אונ' הפתוחה,מקראה
Miron, Guy (Ed.), GERMAN JEWRY AND CURRENT

67278

3

65915

CHALLENGES OF MODERNIZATION \ READINGS
66304

מנור ,אהוד ,עיתון למען האנושות /הפארווערטס מהגרים,
סוציאליזם ופוליטיקה יהודית בניו יורק ,1917-1890 ,קב"מ262 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Manor, Ehud, THE FORVERTS FOR MANKIND
IMMIGRANTS, SOCIALISM AND JEWISH POLITICS,

65947

פליישר ,עזרא ,שירת-הקודש העברית בימי-הביניים \ מהדורה
שנייה מורחבת ,מאגנס 595 ,עמ'2007 ,
Fleischer, E., HEBREW LITURGICAL POETRY IN THE
MIDDLE AGES

66404

פרישמן ,אשר ,אשכנזים הראשונים \ תולדות היהודים באירופה
הצפונית מראשית התיישבותם עד פרעות תתנ"ו ,קב"מ669 ,
עמ' ,2008 ,רכה
\ Frishman, Asher, THE EARLY ASHKENAZI JEWS
SINCE THEIR SETTLEMENT IN NORTH-WEST
EUROPE... CRUSADE

66262

קונפורטי ,דוד ,קורא הדורות \ סדר ומנין גדולי הדורות ,חיבוריהם
וקורותם ,אהבת שלום 291 ,עמ'history, 17th cent., ) 2008 ,
(1st
Conforti, David, KORE HA-DOROT \ SEDER UMINEYAN GEDOLEY HA-DOROT, HIBUREHEM VEKOROTAM

67535

רבינצקי ,אביעזר )עורך( ,ש"י עגנון גדולי הרוח והיצירה בעם
היהודי  ,מרכז זלמן שזר 205 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ravinsky, Aviezer (Ed.), SHA"Y 'AGNON

66866

רוזן ,דורון ,בעקבות האוצר האמריקאי \ פעילות ה"הגנה"
בארצות-הברית  , 1945-1949משרד הביטחון 477 ,עמ'2008 ,
Rosen, Doron, IN QUEST OF THE AMERICAN
TREASURE / THE ISRAELI UNDER - GROUND
(HAGANAH) IN THE USA 1945- 1949
שהם-שטיינר ,אפרים ,חריגים בעל כורחם \ משוגעים ומצורעים
בחברה היהודית באירופה בימי הביניים ,מרכז זלמן שזר299 ,
עמ'2008 ,
Shoham-Steiner, Ephraim, INVOLUNTARY MARGINALS
\ MARGINAL INDIVIDUALS IN MIDIEVAL EUROPEAN

66210
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JEWISH SOCIETY
,' עמ191 , יד בן צבי, חיי יוסף \ מבוא תרגום פירוש, דניאל,שוורץ
2008
Schartz, Daniel R., FLAVIUS JOSEPHUS, VITA:
INTRODUNCTION, HEBREW TRANSLATION, AND
COMMENTARY

65857

 דמויות באופק, חלק רביעי/  קשת גבורים,ציון- אהרון בן,שורין
History ) 2008 ,' עמ267 , מוסד הרב קוק,היהודי של דור אחרון
(*Significant* short bios of Rabbis & Figures,
Shurin, Aharon Ben-Zion, KESHET GIBORIM / PART 4

67512

 אורות \ ישראל ותחיתו מבואר על ידי שלמה חיים, חגי,שטמלר
2008 ,' עמ541 , ספריית חווה,הכהן אבינר
(bible, philosphy, important authors, scholar)
Shtemler, Hagay, 'OROT \ YISERA'EL VE-TEHIYATO

65916

1920-)  בין הבלגה לתגמול: חרב לדוד \ המחתרות, מנחם,שריד
2008 ,' עמ300 , אורן,(1942
Sarid, Menachem, A SWORD FOR DAVID / THE
UNDER- GROUND FORCES: RESTRAINT VS.
RETALIATION (1920-1941) (History, pre-state)

67374

III. JEWISH THOUGHT
 אחד אלוהינו \ מאמינים כופרים, רן )עורכים, ירון; יגיל,אביטוב
 רכה,2008 ,' עמ260 , כרמל,ופוסחים על שתי הסעיפים
Avitov, Yaron; Yagil, Ran (Eds), ONE IS OUR GOD

66924

 אורות ישראל/  שיחות הרב צבי יהודה,( שלמה כהן )עורך,אבינר
2008 ,' עמ599 , ספריית חווה,'י"א כרך ב- פרקים א,ותחיתו
Aviner, Shlomo H.H. (ed.), SIHOT HA-RAV TSVI
YEHUDAH / 'OROT ISRAEL U-TEHIYATO PART 2,
CHAPTERS 1-11
 שכל, רגש, גוף ונפש: אנוש כחציר \ על האדם, מיכאל,אברהם
2008 ,' עמ630 ,אל- ספריית בית,ורצון
(philosophy, incl. halacha, scholarly-)
Avraham, Michel, 'ENOSH KEHATSIR \ ON MAN: BODY
AND SOUL, EMOTION, MIND AND WILL

67505

5

65919

66666

אופן ,בעז )עריכה והערות( ,קבצים מכתב יד קדשו )כרך ב'( \ כתבי
הרב ראי"ה קוק זצ"ל  ,להוצאת גנזי הרא"ה 223 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ofen, Bo'az (Ed.), KEVATSIM MI-KETAV YAD
KODESHO (2ND VOL.) / KITEVEI HA-RAV RAY'AH
KOOK Z"L

65858

אורנט ,לאה ,רצוא ושוב \ יסודות אתניים ומיסטיים בתורתו של ר'
שניאור זלמן מלאדי ,עיון השוואתי ,קב"מ 432 ,עמ' ,2007 ,רכה
)(chabad, lubavich
Ornat, Lea, RATSO VA-SOV, RUNNING AND
RETURNING

67171

אידל ,משה ,עולם המלאכים \ בין התגלות להתעלות ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 267 ,עמ' ,2008 ,רכה
Idel, Moshe, THE ANGELIC WORLD - APOTHEOSIS
AND THEOPHANY

66155

אלגמיל ,עובדיה יוסף )עורך( ,ספר לחם שעורים \ לכמה"ר שלמה
בן כמהר"ר ...וויכוח בין הקראים ובין הרבנים בדרך שאלות
ותשובות ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 136 ,עמ'2008 ,
)(karaite \ rabbinic dialog \ debate
Algamil, Ovadia Yossef (Ed.), LEHEM SE'ORIM

66031

אריאל ,יגאל ,לשם שמים ,ספריית בית-אל 253 ,עמ' ,2008 ,רכה
) philosophy \ debate, interface btwn dati-leumi \ nat. relig.
(w/haredi orthodoxy
Ariel, Yigal, LESHEM SHAMA'IM

67508

ארליך; קרייסל; לסקר )עורכים( ,על פי הבאר  /מחקרים בהגות
יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין ,אונ' בן
גוריון 708 ,עמ'2008 ,
Ehrlich; Kreisel; Lasker (ed.), BY THE WELL / STUDIES
IN JEWISH PHILOSOPHY & HALAKHIC THOUGHT
בלידשטיין ,יעקב ,עצב נבו \ מיתת משה במדרשי חז"ל  ,תבונות,
 204עמ'midrash on moses nat'l relig author ) 2008 ,
((hatan) israel prize, pro
Bleedstein, Yakov, LOSS GROWS \ ON MOSES DEATH
IN HAZ"L TALES

67194

בנזימן ,יותם )עורך( ,משחקי זיכרון תפיסות של זמן וזיכרון
בתרבות היהודית ,קב"מ 270 ,עמ' ,2008 ,רכה

65990
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Benziman, Yotam (Ed.), MEMORY GAMES: TIME AND
MEMORY IN JEWISH CULTURE
65946

בן-ישר ,מ ;.גוטליב ,י) ;.עורכי ,יסוד מורא וסוד תורה \)כרך י"א(
מהדורה מדעית מבוארת ,מהדורה )מקורות ומחקרים (11
מהדורה שני ,אונ' בר-אילן 272 ,עמ'2008 ,
Ben-Yashar, M.; Gottlieb, I.(Eds.), YESOD MORAH VESOD TORAH \ (Vol. 11 of series Mekorot u’meharim, 2nd
)edition

65811

בראלי ,אבי; כ"ץ ,גדעון )עורכים ,עיונים בתקומת ישראל \ כרך 17
תשס"ז  , 2007אונ' בן גוריון 520 ,עמ' ,2007 ,רכה
\ Bareli, A.; Ka"tz, G. (Ed.), IYUNIM BITKUMAT YISRAEL
VOL. 17

66466

ברקוביץ ,דוב ,שעשני גבר  /תלמוד בעין הסערה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 205 ,עמ' ,2008 ,רכה
Berkovits, Dov, MARRIAGE AND THE LIMITS OF
PERSONAL POWER / TALMUDIC CREATIVITY IN THE
EYE OF THE STORM

65852

גולינקין ,דוד )עריכה( ,תורה לשמה \ מחקרים במדעי היהדות
לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן ,אונ' בר אילן מדעי היהדות,
 h561עמ'2008 ,
Golinkin, David (Ed.), TORAH L’SHAMA \ ESSAYS IN
JEWISH STUDIES IN HONOR OF PROFESSOR
SHAMMA FRIEDMAN

67339

הדס ,עמוס ,גפן והיין בארכיאולוגיה של ארץ -ישראל ,קרוננברג
הוצאה לאור 191 ,עמ'2007 ,
Hadas, Amos, VINE AND WINE IN THE ARCHEOLOGY
OF ANCIENT ISRAEL
הירש ,שמשון רפאל ,אגרות צפון \ תשע עשרה אגרות על היהדות
)מבוא מאת ד"ר יצחק היינמן( ,מוסד הרב קוק 82 ,עמ'2008 ,
)(classic, 6th ed. , from offset
Hirsh, Shimshon Rephael, 'IGEROT TSAFON \ 19
'IGEROT 'AL HA-YAHADUT

67093

65860

הלבני ,דוד ,מקורות ומסורות \ ביאורים בתלמוד מסכת בבא
בתרא ,מאגנס ,אונ' עברית 352 ,עמ'2008 ,
Halivni, David, SOURCES AND TRADITION \ BABA

7

BATHRA
66353

וינגורט ,אורה רבקה ,אור הלבנה \ בינה נשית במעגלי העתים,
מחבר 344 ,עמ'2008 ,
Vingort, Ora Rivka, 'OR HA-LEVANAH \ WOMEN’S
WISDOM IN THE LIFE CYCLE

66535

ורגון ,ש ;.פנקובר ,י ;.עופר ,י ,עיוני מקרא ופרשנות \ כרך ח'
מנחות ידידות לאליעזר טויטו ,אונ' בר-אילן 711 ,עמ'2008 ,
Vargon, S.; Pankover, Y., STUDIES IN BIBLE AND
EXEGESIS \ VOL. 8

66687

זיו ,י ;.מירון ,צ ;.פרץ ,ש) .ע ,נפגשים עם קבלה \ אישי ציבור
משוחחים על משמעות החיים ,קבלה לעם 264 ,עמ'2008 ,
)(artists, media and popular figures
Ziv, Y.; Miron, S.; Perez, S.(Eds.), MEETINGS WITH
KABBALAH

67265

יהלום ,משה ,כאשר האדם ברא את אלוהים \ קיצור תולדות
האמונה ,דור 158 ,עמ' ,2007 ,רכה
Yahalom, Moshe, WHEN MAN CREATED GOD

66297

ינאי ,מאיר ,רזיאל היה שם  /ארבעים סיפורי תמצית ,מודן171 ,
עמ'2008 ,
Yannai, Meir, RAZIEL WAS THERE

65941

כהן ,רפאל ,ועיני לאה רכות -אל תקרי רכות אלא ירוקות על
דמותה של לאה על פי ח"ן ,מחבר 17 ,עמ' ,2006 ,רכה
 Cohen, Rapael, AND THE EYES OF LEAH ARE SOFTDO NOT READ SOFT BUT GREEN THE STORY OF
LEAH ACCORDING TO KABBALAH
כהן ,רפאל ,סוד הגלגול \ על פי המקובל האלהי ר' שלמה
)סלימאן( בן ישראל פרץ ...יחידי בעולם ,מחבר 21 ,עמ',2006 ,
רכה
Cohen, Rapael, THE SECRET OF REINCARNATION

65942

67310

לדרמן-דניאלי ,דבורה ,דת אישה \ נשיות כאופן הוויה דיאלוגי אל
מול ה"את" הנצחית  ,פרדס 98 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lederman-Danieli, Debora, WOMAN RELIGION

66728

לוי ,זאב ,מחשבות על המוות  -בפילוסופיה ובהגות היהודית,
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 רכה,2008 ,' עמ240 ,רסלינג
Levy, Ze'ev, REFLECTIONS ON DEATH - IN
PHILOSOPHY AND IN JEWISH THOUGHT
238 , מעליות,  ביאורים במאמר הדור לראי"ה קוק, חגי,לונדין
on r' avraham yitzhak kook z"l s hador, )  רכה,2008 ,'עמ
scholarly,
Londin, Hagay, BE'URIM BE-MA'AMAR HA-DOR LEKOOK

67144

 אמונה, אישיותו של אלוהים \ תיאולוגיה מקראית, יוחנן,מופס
 רכה,2008 ,' עמ219 , מכון שלום הרטמן,אנושית ודמות האל
Muffs, Yochanan, THE PERSONHOOD OF GOD \
BIBLICAL THEOLOGY, HUMAN FAITH AND THE
DIVINE IMAGE

66060

 ידיעות, מי צייר את הרקפת? \ ספר לימודי אלוהים, בן,מנחם
 רכה,2008 ,' עמ332 , ספרי חמד/ אחרונות
Ben, Menachem, WHO PAINTED THE CYCLAMEN? \
BOOK OF GOD STUDIES

66999

 מכון לחקר,  אפולוגטיקה ומציאות, בעש"ט \ אגדות, גדליה,נגאל
2008 ,' עמ151 ,הספרות החסידית
Nigal, Gdaliya, THE BA'AL SHEM TOV \ STORIES,
APOLOGIES & REALITY

66968

\  נשים בפנים-  נשים בחוץ, אביט, חנה; וכשטיין קמבל,ספראי
,' עמ188 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות,מקומן של נשים במדרש
 רכה,2008
Safrai, Chana; Campbell Hochst, WOMEN OUT WOMEN IN \ THE PLACE OF WOMEN IN MIDRASH
 קובץ מאמרים/  מנחה למנחם,ח )עורכים,א; באר, ח; הכהן,עמית
2008 ,' עמ498h+13e , קב"מ,לכבוד הרב מנחם הכהן
Amit,H; Hacohen,A; Beer,H (ed), MINCHA LE
MENACHEM / A COLLECTION OF ESSAYS IN HONOR
OF RABBI MENACHEM HACOHEN

66005

,2008 ,' עמ231 , מאגנס, פונדמנטליזם יהודי והר הבית, מ,ענברי
רכה
Inbari, Motti, JEWISH FUNDAMENTALISM AND THE
TEMPLE MOUNT

9

66443

67281

 קריאה מאוחרת \ עיונים בשירת אבא, אלישע,פורת
Literary )  רכה,2008 ,' עמ125 , גוונים,סופרים אחרים...קובנר
(analysis, history, poetry/writing incl. on Abba Kovner
Porat, Elisha, LATE READING

67285

 ע)ו(ל הסובלנות \ מסורות דתיות,( )עריכה.ב. א,; סליגמן. ש,פישר
 רכה,2008 ,' עמ363 , קב"מ,ואתגר הפלורליזם
Fischer, S.; Seligman, A.B. (Eds.), THE BURDEN OF
TOLERANCE \ RELIGIOUS TRADITION AND THE
CHALLENGE OF PLURALISM

65859

 מסיני ללשכת הגזית \ תורה שבעל, ש, שלמה; גליקסברג,קסירר
,' עמ282 ,אילן- אונ' בר, פה במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן
2008
Kassierer, S.; Glicksberg, S., FROM SINAI TO
SANHEDRIN \ THE ORAL LAW IN THE THOUGHT OF
MAIMONIDES AND NACHMANIDES

66552

 ש"י עגנון גדולי הרוח והיצירה בעם,( אביעזר )עורך,רבינצקי
 רכה,2008 ,' עמ205 , מרכז זלמן שזר, היהודי
Ravinsky, Aviezer (Ed.), SHA"Y 'AGNON

67535

,' עמ298 , מודן, פסיכולוגיה בהוויית היהדות, אליהו,רוזנהיים
(honor, humiliation, human nature- wisdom,)  רכה,2008
Rosenheim, Elyahu, PSYCHOLOGY IN JUDAISM

66972

 עדן כמעצבי- על החיים והאלמוות \ דימויי גן, מרדכי,רוטנברג
,2008 ,' עמ192 , ראובן מס, יהדות, אסלאם, נצרות:התנהגות
רכה
Rotenberg, M, HEAVEN, HELL &IMMORTALITY \
CHRISTIANITY, ISLAM AND JUDAISM
, ארמון התורה ממעל לה \ על אורתודוקסיה ופמיניזם, תמר,רוס
(translation from English)  רכה,2007 ,' עמ472 ,ע"ע
Ross, Tamar, EXPANDING THE PALACE OF TORAH \
ORTHODOXY AND FEMINISM

66708

, משכל, באמונתו \ סיפורו של הרב יהודה עמיטל, אלישיב,רייכנר
 רכה,2008 ,' עמ301
Reichner, Elyashiv, "BEEMUNATO"- THE STORY OF
HARAV YEHUDA AMITAL

10

65950

67592

 על התשובה ועל הגאולה \ מנחת שי,( )עורכים. א, ד; גרוס,שוורץ
2008 ,' עמh377+85f ,אילן- אונ' בר,לבנימין גרוס
Schartz, D.; Gross, A. (Ed.), ON REPENTANCE AND
REDEMPTION \ TO BINYAMIN GROSS

67462

.' הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק \ כרך ב, דב,שוורץ
2008 ,' עמ405 ,אילן- אונ' בר, לתיאור אשיות הקיום... מחקר
Schwartz, Dov, PHILOSOPHY OF R’ SOLOVETCHIK

67692

, עם לבדד \ מחקרים במסכת עבודה זרה, צבי אריה,שטיינפלד
(talmud prof. \ author bar ilan u) 2008 ,' עמ338 ,אילן-אונ' בר
Steinfeld, Zvi Arie, A PEOPLE ALONE \ STUDIES IN
TRACTATE 'AVODA ZARA'

67205

 במדרש ובספרות, זמן אשה \ נשים במקרא, עליזה,אלרעי-שנהר
 רכה,2008 ,' עמ223 , כנרת,העברית החדשה
Shenhar, Aliza, WOMAN'S VOICE / WOMEN IN THE
BIBLE, TALMUD, MIDRASH AND ... LITERATURE

66669

,אילן- אונ' בר,פונטי והחינוך הסביבתי- מוריס מרלו, שלומית,תמרי
 רכה,2008 ,' עמ188
Tamari, Shlomit, MAURICE MERLEAU-PONTY'S
PHENOMENOLOGY OF PERCEPTION &
ENVIRONMENTAL EDUCATION

66571

IV. HOLOCAUST
 בית הלל \ למען תספר לדור אחרון על קורות, אהרן,אונסדורפר
,' עמ367 , מחבר, בשואה האיומה באירופה...קהל עדת לושונץ
2008
Onsdorper, A, BET HILEL \ LUSHUNZ COMMUNITY

67196

 רכה,2008 ,' עמ64 , עקד, שירים/  אבי קלע לי צמה, רות,אלדר
(the author is a holocaust survivor.)
Eldar, Ruth, MY FATHER MADE ME A TRESS / POEMS

67392
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 המועצות בלחימה- בצל הדגל האדום \ יהודי ברית, יצחק,ארד
2008 ,' עמ455 , משרד הביטחון,נגד גרמניה הנאצית
Arad, Yitzhak, IN THE SHADOW OF THE RED BANNER
(red army \ jewish)

67186

 קול שלא נאלם \ עיצוב זיכרון השואה ודרכי הנצחתה, מיכה,באלף
 רכה,2008 ,' עמ351 , קב"מ,בתנועה הקיבוצית
Balf, Micha, UNSILENCED VOICES \ MEMORY AND
COMMEMORATION OF THE HOLOCAUST IN THE
KIBBUTZ MOVEMENT

67178

 וילדי איננו \ זיכרונות צורבים מקרפטורוס, שרה,גולדרייך
 רכה,2008 ,' עמ99999 , יד ושם,ומאושוויץ
Goldreich, Sara, AND MY CHILD IS GONE \ PAINFUL
MEMORIES FROM TRANSCARPATHIAN RUTHENIA
AND AUSCHWITZ

66689

2008 ,' עמ339 , מעריב, שהכול יהיה מסודר, עליזה,הרט
Harth, Alisa, FOR EVERYTHING TO BE IN ORDER

67321

 קמנו ונתעודד \ פרקי זכרונות מפעילות חינוכית, מרים,וייטמן
2008 ,' עמ384 , הפצת ספרים-  שלם,בשארית הפליטה בהולנד
(dutch jewry, holocaust \ aliya)
Witman, Miriam, KAMENU VE-NITE'ODED

65876

 פתרון הביולוגי \ שערוריית הפיצויים האישיים, ראול,טייטלבאום
reparations )  רכה,2008 ,'עמ374 ,קב"מ,לניצולי השואה
(scandal
Teitelbaum, Raul, THE BIOLOGICAL SOLUTION
 רכה,2008 ,' עמ267 , עם עובד, עיר בתוך עיר, בתיה,ברמן-טמקין
(translation from Polish)
Temkin-Berman, Batia, CITY WITHIN A CITY /
UNDERGROUND WARSAW DIARY 1944-1945

67440

382 , משכל, הרחק מהמסילה \ המזרחים והשואה, חנה,יבלונקה
2008 ,'עמ
Yablonka, Hanna, OFF THE BEATEN TRACK- THE
MIZRAHIM AND THE SHOAH

66922
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66851

67347

ידידיה ,א ;.כהן ,נ) .עורכים( ,זיכרון בספר \ קורות השואה
במבואות לספרות הרבנית ,ראובן מס 320 ,עמ'2008 ,
)(history holocaust in rabbinic books
Yedidya, A.; Cohen, N. (Ed.), ZIKARON BASEFER

66350

לוין ,איתמר )עורך( ,דם ואש ותימרות עשן הגדת השואה לפסח \
הגות ,פירושים ,הלכה ,עדויות וספרות ...להגדה של פסח ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 191 ,עמ'(collect of writi) 2008 ,
Levin, Itamar (Ed.), THE HOLOCAUST HAGGADAH

65802

מאירקביץ ,אברהם ,בדרך אל הארץ המובטחת \ הירהורי חשבון-
נפש )תרגם מיידיש מאיר גף( ,ירון גולן 182 ,עמ' ,2008 ,רכה
Meirkevich, Avraham, IN THE WAY TO THE PROMISED
)LAND (translation from Yiddish

66057

מנדובסקי ,אמנון מאיר ,בשביל החיים \ סיפור חייה של לילי
מנדובסקי לבית קאופמן ,מחבר 77 ,עמ'2008 ,
Mendovsky, Amnon Meir, ON LIFE’S PATH – LILI
MANDOVSKY

66668

פגיס ,עדה ,ימי אפלה ,רגעי חסד \ פרקים מחיי ישראל גוטמן,
קב"מ 248 ,עמ' ,2008 ,רכה
Pagis, Ada, DAYS OF DARKNESS, MOMENTS OF
GRACE / ISRAEL GUTMAN: A LIFE

67573

פרידלר ,לאה ,למען ידעו דור אחרון \ אם ובת בשואה ,שונות240 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(holocaust history memoire
Friedler, Leah, MOTHER AND DAUGHTER IN THE
HOLOCAUST
פרימר ,חני ,אליס בארץ המגפיים \ איורים :עפרה קנה ,אות ועוד,
 164עמ' ,2008 ,רכה )(Literature, memoire - Slovakia
Primar, Hani, ALICE IN THE BOOTS LAND

67283

66423

קירשנבלט ,אברהם ,דחליל הקטן \ מסעו של ילד בשואה ,מורשת,
 281עמ' ,2008 ,רכה
Kirszenblat \ Avraham, THE LITTLE WARRIOR \ THE
STORY OF AN ORPHAN CHILD IN THE HOLOCAUST

65807

ריצ'לר-פרידמן ,יעל )עורכת( ,יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה
) ,CD)+יד ושם 114 ,עמ'2006 ,
Richlae-Fridman, Yael (Ed.), NORTH AFRICA JEWRY
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)AT THE HOLOCAUST PERIOD (+CD
66332

שלזינגר ,יצחק ,וילו ,מחר שאבעס  /סיפורו של ילד בונקר בשנה
האחרונה לשואה ,מחבר 136 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shlesinger, Yitzhak, IT'S SHABES TOMORROW / A
BUNKER CHILD IN THE YEAR AFTER THE SHOAH
V. ISRAEL & ZIONISM

67147

 ,----,צבע אדום \ תושבי שדרות מספרים על ניסים ,שונות158 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(rocket fire- pop stori
,----, RED ALERT \ SDEROT RESIDENTS TELL ABOUT
MIRACLES

67668

אביזוהר,מ,.פלדשטיין,א) .עור'( ,דוד בן גוריון \ מטיף ציוני זכרונות
מן העזבון ,אונ' בן גוריון 478 ,עמ'2008 ,
Avizohar,M.; Feldstein,A (eds.), DAVID BEN GURION / A
ZIONIST PREACHER. MEMOIRS 1940 - 1941

66926

אבנרי ,אריה ,זעקי ארץ מושחתת ,טפר 511 ,עמ' ,2008 ,רכה
Avneri, Arieh, CRY THE CORRUPT COUNTRY

67244

אברמוביץ ,ליעד; סינגר ,ראובן 60 ,שנות צילום אווירי  /ישראל
ממעוף הציפור אתרים בישראל אז והיום ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 157 ,עמ' ,2008 ,רכה
Avramovich, Liad; Singer, Reuv, 60 YEARS OF AERIAL
PHOTOGRAHY OF ISRAEL
אוחנה ,דוד ,לא כנענים ,לא צלבנים \ מקורות המיתולוגיה
הישראלית ,מכון שלום הרטמן 515 ,עמ'2008 ,
Ohana, David, NEITHER CANAANITES NOR
CRUSADERS / ORIGIN OF ISRAELI MYTHOLOGY

67315

אזולאי ,אריאלה; אופיר ,עדי ,משטר זה שאינו אחד \ כיבוש
ודמוקרטיה בין הים לנהר ) ,( - 1967רסלינג 499 ,עמ',2008 ,
רכה
Azoulay, Ariella; Ophir, Adi, THIS REGIME WHICH IS
NOT ONE: OCCUPATION AND DEMOCRACY
 BETWEEN...RIVER (1967)

67660

אחימאיר ,יוסי )עורך( ,יצחק שמיר כסלע איתן ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 272 ,עמ' ,2008 ,רכה

67174
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Ahimeir, Y(ed.), ITZHAK SHAMIR: LIKE A ROCK
66426

איזנברג ,שאול ,סדום ועמורה  \ 2רעידת אדמה בספורט ,שונות,
 167עמ' ,2008 ,רכה )(CONTENTO DE SEMRIK
Eizenberg, Shaul, SEDOM VA-'AMORAH 2 \ RE'IDAT
'ADAMAH BA-SEPORET

67679

אלוני ,שי ,לוחמים \ תיעוד עכשווי של הלוחם היהודי עד קום
המדינה ,משכן לאמנות 143 ,עמ'2007 ,
Aloni, Shai, WARRIORS / CURRENT DOCUMENTATI
OF THE JEWISH WARRIOR UNTIL THE
ESTABLISHMENT OF THE STATE

67061

אליגון-רוז ,תלמה )עורכת( ,אהבת הארץ  /שירת הארץ ונופיה,
כנרת 179 ,עמ'(Israel poems / photos) 2008 ,
Elyagon-Roz, Talma (ed.), ISRAEL - A LOVE SONG

66973

אליצור ,יובל 31 ,דמויות ממעצבי דור המדינה ,כרמל 242 ,עמ',
2008
Elizur, Yuval, 31 SHAPERS OF THE FIRST SIXTY
YEARS OF ISRAEL

65887

אנוך ,דוד )עריכה( ,בלי כוונה \ פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה
בטרור ,מכון הישראלי לדמוקרטיה 207 ,עמ' ,2007 ,רכה
Enoch, David (ED.), COLLATERAL DAMAGE \ THE
HARMING OF INNOCENTS IN THE WAR AGAINST
TERROR
ארגמן ,דוד ,אידאולוגיה במבחן המציאות \ ההתגבשות הרעיונית
של השומר הצעיר בפולין ,(1927-1939) ...יד יערי 216 ,עמ',
 ,2008רכה
Argaman, David, THE CONSOLATION OF THE
IDEOLOGY OF HASHOMER HATZAIR ... 1927-1939

67044

אריאלי ,ש; שורץ,ד ,.עוון ואיוולת \ על ההצעות להעביר יישובים
ערביים מישראל לפלסטין ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות79 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Arieli, S.; Schwartz, D., INJUSTICE AND FOLLY

66544

אריאלי ,שאול; ספרד ,מיכאל ,חומה ומחדל \ גדר ההפרדה -ביטחון
או חמדנות? ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 415 ,עמ' ,2008 ,רכה
Arieli, Shaul; Sfard, Michael, THE WALL OF FOLLY

65850
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65888

אריאן א ;.אטמור ,נ ;.הדר ,י ,.מדד הדמוקרטיה הישראלית \ 2007
לכידות בחברה שסועה ,מכון הישראלי לדמוקרטיה ,2007 ,רכה
Arian, A.; Atmor, N.;Hadar, Y., AUDITING ISRAELI
)DEMOCRACY 2007 (** OTHER YEARS AVAILABLE

67346

אשל ,יעקב )עורך( ,מחקרי יהודה ושומרון \ קובץ יז ,מכללה
האקדמית יהודה ושומרון h365+28e ,עמ'2008 ,
)( good quality \ scholarly
Eshel Y. (Ed.), JUDEA AND SAMARIA RESEARCH
STUDIES \ VOL. 17

66716

אשל ,נירה ,בין גבעות הרי אפרים ,יד יערי 240 ,עמ' ,2008 ,רכה
Eshel, Nira, BEN GEVA'OT HAREY 'EFERAYIM

65805

בוחבוט ,שלמה ,להיות ראש עיר ,כותרות 163 ,עמ'2007 ,
)(northern jewish town with arab sister city
Buhbut, Shlomo, BEING MAYOR

67552

ביירס ,מל ,אימפרוביזציה \ עיצוב חדש בישראל ,אונ' ת"א204 ,
עמ',
Byars, Mal, IMPROVISATION: NEW DESIGN IN ISRAEL
)(2007

65886

בן בסט ,אבי )עורך( ,פיקוח על שוק ההון ,מכון הישראלי
לדמוקרטיה 238 ,עמ' ,2007 ,רכה
Ben Bassat, Avi, REGULATION OF THE CAPITAL
MARKET

67665

בן בסט ,יהודה ,הר-טוב  /מושבה מבודדת ב"הרי יהודה"  ,מחבר,
 368עמ' ,2008 ,רכה
Ben-Bassat, Yehuda, HAR-TUV / AN ISOLATED
COLONY IN THE JUDEAN MOUNTAINS

67454

בן נון ,יואל ,נס קיבוץ גלויות \ מיציאת מצרים עד מדינת ישראל
הלכות ומאמרים לפסח מקראה ושיר ליום העצמאות ,מחבר255 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Ben Nun, Yoel, MIRACLE OF GATHERING THE
EXHILES \ FROM EXODUS TO INDEPENDENCE DAY

66651

בן-אריה ,א ;.ציונית ,י ,;.ילדים בישראל  \ 2007שנתון סטטיסטי,
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 רכה,2008 ,' עמ549 ,מועצה הלאומית לשלום הילד
Ben-Arieh, A.; Tzionit, Y.;, STATE OF THE CHILD IN
ISRAEL 2007 (Earlier years also available)
 נושאי לפיד החירות \ קיצור תולדות חייהם של, נחמיה,תור-בן
,' עמ463 , יאיר,(ישראל אלדד )אלדד...ראשי לח"י אברהם שטרן
2008
Ben-Tor, Nechemia, TORCH BEARERS OF FREEDOM \
SHORT BIOGRAPHES OF THE LEADERS... (LECHI)

67791

 ברווח בין עולם לצעצוע \ על המודל בתרבות, תמר,ברגר
 רכה,2008 ,' עמ180 , רסלינג,הישראלית
Berger, Tamar, IN THE SPACE BETWEEN WORLD AND
PLAYING: THE MODEL IN ISRAELI CULTURE

66583

,' עמ85 , המחבר,to be Israeli \  להיות ישראלי, לאה,ברודרסן
( Easy Hebrew –and English )  רכה,2007
Brodersen, Lea, TO BE ISRAELI / LEHIOT YISRAELI

67684

,' עמ431 ,ביתן- זמורה, לגדול ולכתוב בארץ ישראל, חנוך,ברטוב
 רכה,2008
Bartov, Hanoch, TO BE AND TO WRITE IN THE LAND
OF ISRAEL

66037

 ידיעות, מאמרים סיפורים, מסעותי עם פנקס \ טורים, נחום,ברנע
 רכה,2008 ,' עמ343 , ספרי חמד/ אחרונות
(One of Israel's senior reporters)
Barnea, Nahum, MY JOURNIES WITH A NOTEBOOK

67688

 נשים בשוליים \ מגדר ולאומיות בתל אביב, דבורה,ברנשטיין
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Shilon, Avi, BEGIN / 1913-1992

67317

שמש ,משה; דרורי ,זאב )עור'( ,טראומה לאומית \ מלחמת יום
הכיפורים אחרי שלושים שנה ועוד מלחמה ,אונ' בן גוריון398 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Shemesh, M.; Drori, Z. (eds.), NATIONAL TRAUMA /
THE YOM KIPPUR WAR: A RETROSPECTIVE OF
THIRTY YEARS...WAR

66858

שניר ,לאה )עורכת( ,עצמי במראת השם \ מבט תרבותי -פסיכולוגי
על שמות ונרקיסיזם ,קב"מ 175 ,עמ' ,2008 ,רכה
Snir, Leah (ed.), THE SELF IN THE MIRROR OF NAME

67431

שפירא ,אניטה )עורכת( ,אנו מכריזים בזאת \  60נאומים נבחרים
בתולדות ישראל ,זמורה-ביתן 203 ,עמ'2008 ,
Shapira, Anita (Ed.), WE HEREBY DECLARE / 60
CHOSEN SPEECHESIN THE HISTORY OF ISRA EL

67640

שקולניק ,יעקב ,מסע אל  101עצים מופלאים בישראל ,עם עובד,
 251עמ'2008 ,
Shkolnik, Y, 101 AMAZING TREES IN ISRAEL

66671

שריד ,יוסי ,לפיכך נתכנסנו /היסטוריה אלטרנטיבית ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 203 ,עמ' ,2008 ,רכה
Sarid, Yossi, ACCORDINGLY, WE ARE HERE
ASSEMBLED
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66345

שרת ,משה ,ימי לונדון \ )כרך ג'( ,מכתבי משה שרת מימי
הלימודים לונדון  ,1923-1925עמותה למורשת משה שרת391 ,
עמ'2008 ,
Sharet, Moshe, THE LONDON DAYS LETTERS 1923)1925 (VOL. 3
VI. HEBREW LANGUAGE & LITERATURE

66009

 ,----,ספר יצירה )שירים( ,אבן חושן 83 ,עמ'(poetry) 2008 ,
,----, SEFER YETSIRAH \ SHIRIM

66748

 ,----,פרח בגינה ,שונות 225 ,עמ' ,2006 ,רכה
,----, THE FLOWER IN THE GARDEN

67233

אבני ,שלמה ,כתם שחור על בד צחור ,טרקלין 205 ,עמ',2008 ,
רכה
Avni, Shlomo, BLACK STAIN ON A WHITE CLOTH

65998

אברהם-איתן ,ח ,כאב השורשים הכפולים ,עקד 206 ,עמ',2008 ,
רכה
Eitan Abraham, Chelly, THE DOUBLE ROOTS' PAIN

66686

אברמסון-משה ,אפרת ,חילונית ,אם.אן.פי הפקות ומדיה 140 ,עמ',
 ,2008רכה
Abramson-Moshe, Efrat, SECOLAR

66520

אגסי ,עוזי )עורך( ,שבו  -כתב עת לשירה \ גליון  ,18אבן חושן,
 187עמ' ,2008 ,רכה
Agasi, Uzi (ed.), SHEVO / VOL. 18

66859

אדלר-שרון ,ויקטוריה ,דם כחול אדום ,טרקלין 520 ,עמ',2008 ,
רכה
Adler-Sharon, Victoria, BLUE RED BLOOD

67076

אדף ,שמעון ,פנים צרובי חמה ,עם עובד 479 ,עמ' ,2008 ,רכה
Adaf, Shimon, SUNBURNT FACES

66122

אהרוני ,שרה ,אהבתה של סלטנאת ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 302עמ' ,2008 ,רכה
Aharoni, Sara, SALTANAT'S LOVE
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66678

אורבך ,אפרים אלימלך ,רשימות בימי מלחמה \ יומנו של רב ארץ-
ישראלי בצבא הבריטי ,תש"ב -תש"ד \  ,1942-1944משרד
הביטחון 331 ,עמ'2008 ,
Urbach, E.E., WAR JOURNALS \ DIARY OF A JEWISH
CHAPLAIN FROM ERETZ ISRAEL 1942-44
אורון )אוסטריי( ,ישראל ,שלום לחיים בחרתי במוות  /מכתבי
פרידה מאת ישראלים ,שהתאבדו ,עמודים עמ' ,הוצאת ספרים
"אח" בע"מ249 ,
9789652674357, Oron (Ostre), Israel GOODBYE TO
THE LIVING I

66209

אורן ,יוסף ,משמרות בסיפורת הישראלית ,יחד הוצאה 176 ,עמ',
 ,2008רכה
Oren, Yosef, GUARDS IN ISRAELI PROSE

66299

אורן ,רם ,כוח עליון \ רומן-מתח אחר ,קשת 398 ,עמ' ,2008 ,רכה
Oren, Ram, GHOSTS

65795

אטון ,חניתה ,בת זונה אמיתית ,אופיר הוצאה לאור 342 ,עמ',
 ,2007רכה
Atun, Hanita, A REAL SON OF A BITCH

66302

אטינגר ,עמוס ,אהבות שכאלה \ שירים ושורות על אהבות ועל כל
שביניהן ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 327 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ettinger, Amos, LOVES OF MY LIFE \ POEMS

66465

אילון ,לאה ,זכרו את השם  /ספר ראשון מתוך טרילוגיה ,אבן חושן,
 77עמ' ,2008 ,רכה
Ayalon, Leah, REMEMBER THE NAME / POEMS

66680

אימס ,גלעד ,גרסת הסופר ,מחבר 219 ,עמ' ,2008 ,רכה
Imes, Gilad, AUTHOR'S VERSION

67457

אלדר ,גלית ,סדקים ,מעריב 381 ,עמ' ,2008 ,רכה
Eldar, Galit, CRACKS

67055

אלון ,אורי ,מופע הנסתר ,כתר 135 ,עמ'2008 ,
Elon, Ori, THE INVISIBLE SHOW

66211

אלטרס ,אלון ,זה הילד שלנו ,קב"מ 151 ,עמ' ,2008 ,רכה

30.00

28

Altaras, Alon, IT'S OUR CHILD
\  כשהדלת נסגרת והמוסיקה מתחילה,( ראובן )עורך,אלימלך
 רכה,2007 ,' עמ272 , מחבר,וידויו של חשפן
Elimelech, Reuven (Ed.), "CLOSE THE DOOR AND LET
THE MUSIC PLAY" \ STRIPPER CONFESSION
,ביתן- זמורה, יגאל שוורץ: מעיל קטון \ אחרית דבר, רות,אלמוג
(small book, important author)  רכה,2008 ,' עמ187
Almog, Ruth, A LITTLE COAT

66750

 רכה,2008 ,' עמ200 , מהות, אור בקצה החרדה, יצחק,אלסטר
Alster, Issac, LIGHT AT THE EDGE OF ANXIETY

66682

 רכה,2008 ,' עמ189 , חרגול, אוי מתוקים שלנו, רוגל,אלפר
Alper, Rogel, OH PRECIOUS ONES

66847

 מעשה סדום פוליטי \ הרלוונטיות של, רועי, יהונתן; וגנר,אלשך
 רכה,2007 ,' עמ228 , רסלינג,ז'אן ז'נה
Alsheh, Yehonatan; Wagner, Roy, POLITICAL SODOMY
- ON THE RELEVANCE OF JEAN GENET

66446

 עמותה,2007  חורף,22  קשת החדשה \ גליון,( אהרן )עורך,אמיר
 רכה,2008 ,' עמ191 ,עברית לתקשורת
Amir, Aharon (Ed.), KESHET HA-HADASHAH \ VOL.22
2007

65872

,' עמ109 , אונ' עברית, מאגנס, על הליריות של הנפש, דנה,אמיר
(Self)  רכה,2008
Amir, Dana, ON THE LYRICISM OF THE MIND

67280

 רכה,2008 ,' עמ106 , כרמל, צרחת היפי \ פואמה, חיה,אסתר
Ester, Haya, THE SCREAM OF BEAUTY \ POEM

66660

,2008 ,' עמ237 ,ביתן- זמורה, והזעם עוד לא נדם, אהרן,אפלפלד
רכה
Appelfeld, Aharon, AND THE RAGE IS NOT YET OVER

66793

174 , קב"מ, תם ונשלם? \ על דרכי הסיום בסיפורת, מיכל,ארבל
 רכה,2008 ,'עמ
Arbell, Michal, ALL'S WELL THAT ENDS WELL?
NARRATIVE CLOSURE IN HEBREW LITERATURE

66522
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66844

67320

ארגמן ,שמואל ,זהות עלומה ,דני ספרים 444 ,עמ' ,2008 ,רכה
Argaman, Shmuel, SECRET IDENTITY

67329

אריאב ,קרייג ,כמה זמן אפשר לברוח מאיש אפור \ רומן
בסיפורים ,קב"מ 187 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ariav, Craig, RUNNING FROM A GRAY MAN

66913

אשרי ,אסף ,סימנטוב ,זמורה-ביתן 345 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ashery, Asaf, WAITING IN THE WINGS

67664

אתגר ,לאה ,הר הרוחות והצבים ,קוראים בע"מ הוצאה 300 ,עמ',
 ,2008רכה
Etgar, Lea, MOUNTAIN OF WINDS AND TURTLES

67238

בוצ'ן ,יעקב ,פנטזיה לבנטינית ,ספרית פועלים 436 ,עמ',2008 ,
רכה )(well known author
Buchen, Jacob, LEVANTINE FANTASY

67516

ביאליק ,ח.נ ,.קן לצפור \ שירים ופזמונות לילדים מצוירים בידי
אורה איתן ,כרמל 185 ,עמ'2008 ,
\ Bialik, Chaim Nachman, A NEST FOR THE BIRD
POEMS AND SONGS FOR CHILDREN

67406

ביברמן ,רון ,תעלומה שאינה נפתרת תוך שעות ,כרמל 195 ,עמ',
 ,2008רכה
Biberman, Ron, AN INSOLUBLE ENIGMA

66038

ביטון ,יעקב ,אינה דדה  /משירי האם הגדולה ,כתר 75 ,עמ',
 ,2008רכה )(poetry
Biton, Yaakov, INA DADA

65868

בילסקי ,א ;.זליגמן ,ת) .עריכה( ,יחיד ויחד \ בהגות ובאמנות,
במדע ובחברה ,קב"מ 191 ,עמ'important authors, ) 2008 ,
(multidisciplinary
Bilski, E.; Seligman, T. (Ed.), ONE AND ALL \ IN
SCIENCE, SOCIERT, ART AND JEWISH CULTURE

67781

בכר ,שי ,בצלמה ,אופיר הוצאה לאור 67 ,עמ' ,2008 ,רכה
Bahar, Shay, BETSALEMAH
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67675
66822

בלטברג ,רינת ,ממלכת האורות ,אוריין הוצאה לאור 126 ,עמ',
 ,2008רכה
Blatberg, Rinat, THE KINGDOM OF LIGHTS
בלס ,שמעון ,תום הביקור ,קב"מ 140 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ballas, Shimon, THE END OF THE VISIT

65954

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת נדרים דפים ב -מד,
מסכת נזיר )כרך טז( ,מכון עיון הדף 346 ,עמ'(VOL.16) 2008 ,
Ben Arza, Yossef (Ed.), YOSEF DA'AT \ MASEKHET
NEDARIM DAPIM 2-44, MASEKHET NAZIR

67164

בן יצחק ,יעקב אלברט ,היסטוריה של מבטים שונים \ שירים,
כרמל 80 ,עמ'(poetry) 2008 ,
Ben Itzhak, Yaacov Albert, A HISTORY OF DIFFERENT
VIEWS \ POEMS

67237

בן כנען ,ציון ,באמצע החורף ,גוונים 189 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ben Knaan, Sion, MIDWINTER

66168

בן מאיר ,יהורם פיצ'י ,ונתתי תכלת בחול \ אסופת שירים 1962-
 ,2007קשב לשירה 272 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ben Meir, Yehoram, SELECTED POEMS 1962-2007

67643

בן מיור ,איתן ,אלוף בלמצוא את הקצה בסלוטייפ ,סער 136 ,עמ',
 ,2008רכה
Ben Mayor, Eitan, CHAMP IN FINDING THE EDGE IN
CELLOTAPE

67052

בן צבי ,יעל ,חתונה בשלג ,גוונים 79 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ben-Zvi, Yael, WEDDING IN THE SNOW

67017

בן-עתו ,הדסה ,פנינים ורודות משנחאי ,דביר 319 ,עמ',2008 ,
רכה
Ben-Itto, Hadassa, PINK PEARLS FROM SHANGHAI

25.00

בן-פורת ,אמיר ,הו איזו מלחמה מענגת \ אוהדי כדורגל ישראלים,
עמודים עמ' ,פרדס255 ,
Ben-Porat, Amir OH SUCH A DELIGHTFUL WAR

66723

בן-ראובן ,שרה ,הדסה וחוט השני \ תולדות חייה ופועלה של
הדסה ,(1891-1945)....אריאל ,2008 , ,רכה ) History/Memoire

31

(pre-state Israel Koenigsberg to Zefat (1891Ben-Reuven, Sara, HADASSA AND THE SCARLET
THREAD
,' עמ221 ,ביתן- זמורה, אשתי רוקדת ואני חולם, קובי,שמחון-בן
(The author is a journalist in Ha'aretz)  רכה,2008
Ben-Simhon, Kobi, MY WIFE DANCES AND I DREAM

66306

 רכה,2008 ,' עמ285 , קינג, צלילים של שופן, יהודית,בק
Beck, Yehudith, THE SOUND OF CHOPIN'S MUSIC

66219

 רכה,2008 ,' עמ180 , גוונים, אנדבה, יוש,בק
Beck, Yosh, 'ENDAVAH

67650

2008 ,' עמ142 , פלדהיים, שירים לעת מצא, חוה,הרמן-ברונשטיין
Brunstein-Herman, Havah, SHIRIM LE'ET METSO

66547

2008 ,' עמ73 , כרמל, שירים/  קשוב לגלים, יעקב,ברזילי
(poetry)
Barzilai, Yaakov, ATTENTIVE TO THE WAVES / POEMS

66343

, מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים, חמוטל,יוסף-בר
 רכה,2008 ,' עמ445 , ספרי חמד/ ידיעות אחרונות
Bar-Yosef, Hamutal, MYSTICISM IN MODERN HEBREW
POETRY

66158

 רכה,2008 ,' עמ445 ,ביתן- זמורה, מלכים ג, יוכי,ברנדס
Brandes, Yochi, KINGS 3

66824

 רכה,2008 ,' עמ168 , בבל, עכשיו זה כתוב, אילנה,ברנשטיין
Bernstein, llana, NOW IT'S IN WRITING

67436

,' עמ265 , מחבר, איש שמת פעמיים \ אגדה ישראלית, אלכס,ברק
(Israeli legend)  רכה,2008
Barak, Alex, THE MAN WHO DIED TWICE

67400

 מספר היבטים/  נקודות מפגש: ספרות ופילוסופיה, א,ברתנא
,2008 ,' עמ286 , כרמל,ספרותיים בפילוסופיה ומספר היבטים
רכה
Bartana, Ortsion, LITERATURE AND PHILOSOPHY:
MEETING POINTS

67667
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2008 ,' עמ223 , כנרת, צללים בראי, חנה,בת שחר
Bat Shahar, Hanah, SHADOWS IN THE MIRROR
,2008 ,' עמ247 , ע"ע, חלזונות על הכביש המהיר, נטעלי,גבירץ
רכה
Gvirtz, Netalie, SNAILS ON THE HIGHWAY

67654
67396

,' כרך ג, קריאת הדורות \ ספרות עברית במעגליה, נורית,גוברין
2008(' עמ447 ,כרמל
Govrin, Nurit, READING THE GENERATIONS \
CONTEXTUAL STUDIES IN HEBREW LITERATURE,
(VOL. 3)

67192

,' כרך ד, קריאת הדורות \ ספרות עברית במעגליה, נורית,גוברין
(VOL. 4) 2008 ,' עמ415 ,כרמל
Govrin, Nurit, READING THE GENERATIONS \
CONTEXTUAL STUDIES IN HEBREW LITRATURE,

67193

 פנימיה \ סיפור עלילתי סוחף ורגיש לילדים, מינדי,גולומבק
Boarding ) 2008 ,' עמ152 , המחבר,(ולנוער )וגם למבוגרים
(school Haredi, woman's (youth) novel,, remote chara
Golombek, Mindi, THE BOARDING SCHOOL

67723

 רכה,2008 ,' עמ266 , קב"מ, סימני חיים, אבירמה,גולן
Golan, Avirama, VITAL SIGNS

66695

,2008 ,' עמ142 , גוונים, זברה הרואית טיפשה \ סיפורים, ס,גונן
רכה
Gonen, Smadar, A HEROIC AND STUPID ZEBRA \
SHORT STORIES

66119

,' עמ419, כתר, מבלי דלג על דף \ מבחר מסות ומאמרים, ב,גור
2008
Gur, Batya, WITHOUT MISSING A PAGE

67642

 רכה,2008 ,' עמ106 , עם עובד, דבל קליק \ שירים, זלי,'גורביץ
Gurevitch, Zali, DOUBLE CLICK

67367

2 , עם השירה והזמן \ דפים מאוטוביוגרפיה ספרותית, חיים,גורי
2008 ,' עמvols. 2 , מוסד ביאליק,כרכים
Gouri, Haim, ON POETRY AND TIME \ A LITERARY
AUTOBIOGRAPHY 2 VOLS.

66501
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65851

גיל ,רחל ,נוף עם אישה גבוהה ,קב"מ 208 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gil, Rachel, A LANDSCAPE WITH A TALL WOMAN

66713

גילולה ,דבורה ,מול תגמול מחיאות כפיים \ נתן אלתרמן והבמה
העברית ,קב"מ 192 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gilula, Dwora, NATHAN ALTERMAN AND THE
HEBREW STAGE

66467

גכטמן-נאור ,לימור ,בקפה מרגריטה ,גוונים 123 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gechtman-Naor, Limor, CAF'E MARGARITA

66683

גלבוע ,שולמית ואיתמר ,יחידה נפרדת ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 429 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gilboa, Shulamit & Itamar, SEPARATE UNIT

66346

גלוקר ,יוחנן; מנדלס ,דורון)עור ,קתרסיס \ גיליון  ,8סתיו תשס"ח
 , 2007כרמל 138 ,עמ' ,2008 ,רכה
Glucker, J.; Mendels, D.(Eds.), KATARSIS \ NO. 8, 2007

66840

גלפז-פלד ,פנינה ,קולם של בגדים \ מלבושים במקרא האם הבגד
עושה את האדם ,כרמל 278 ,עמ' ,2008 ,רכה
Galpaz-Feller, Pnina, THE SOUND OF GARMENTS

66685

גרוזברד ,עופר ,קוראן לחינוך הילד \ בליווי דוגמאות והסברים
פסיכולוגיים )סדרת הצופן התרבותי  -פרסום  ,(3אונ' בן גוריון,
 618עמ' ,2008 ,רכה
Grosbard, Ofer, THE QURAN FOR EDUCATING THE
CHILD

66365

גרוסי ,אילנה ,בוסתן אבי ,מסדה 166 ,עמ' ,2008 ,רכה
Grossi, Elana, MY FATHER'S ORCHID

66910

גרוסמן ,דוד ,אשה בורחת מבשורה ,קב"מ 633 ,עמ' ,2008 ,רכה
Grossman, David, UNTIL THE END OF THE LAND

65793

גרסיאל ,עדי; רמתי ,אסתי )עורכ( ,אהבה ומצוות אחרות ,משכל,
 253עמ' ,2008 ,רכה
Garsiel, Adi; Ramati, Esti; (Eds.), LOVE AND OTHER
COMMANDMENTS

34

 רכה,2007 ,' עמ112 ,פארלאג- לייוויק, שבע אמהות, לאה,גרפינקל
Garfinkel, Lea, SEVEN MOTHERS

67787

 רכה,2008 ,' עמ283 ,ביתן- זמורה, אצלנו עכשיו בוקר, הדר,דאה
Dea, Hadar, STILL MORNING

66912

 לא על היופי לבדו \ על הוראה ביקורתית של, נעמי,מלאך-דה
 רכה,2008 ,' עמ272 , קב"מ,ספרות
De-Malach, Naomi, BEYOND ASTHETICS: CRITICAL
PEDAGOGY AND TEACHING LITRATURE

67167

2008 ,' עמ190 , ראובן מס, פיוטי אליה בר שמעיה, יונה,דוד
(poetry, 11th cent. Italy, 1st edition 1970's renowned)
David, Yonah, POEMS OF ELYA BAR SCHEMAYA
CRITICAL EDITION WITH INTRODUCTION AND
COMMENTARY (2nd expanded edition)

66303

 רכה,2008 ,' עמ349 , חמד/  ידיעות אחרונות, לכודים, ר,'דונביץ
Dunevich, Roni, UNFINISHED BUSINESS (suspense )

66923

, לב העולם אתה \ מתבודדים מספרים על עצמם, ארז,דורון משה
 רכה,2007 ,' עמ371 ,לב הדברים
Doron, Moshe , YOU'RE THE HEART OF THE WORLD

66714

,' עמ241 , אופיר הוצאה לאור, סיפורים/  תחנות בזמן, יונה,דורון
 רכה,2008
Doron, Yonah, STATIONS IN TIME / STORIES

66468

,2008 ,' עמ271 , גוונים, נובמבר על הר גבוה, נאוה,דיקסטרא
רכה
(first novel)
Dikstera, Nava, NOVEMBER ON A HIGH MOUNTAIN

67154

, 2008  תשס"ח,32  אלפיים \ קובץ,( ניצה )עורכת, פרמן-דרורי
 רכה,2008 ,' עמ242 ,ע"ע
Drori-Pereman, Nitsah (Ed.), 'ALPAYIM \ VOL.32 2008

66507

399 , דביר, חיים נחמן ביאליק \ הסיפורים,( אבנר )עורך,הולצמן
2008 ,'עמ
Holzman, Avner (Ed.), H.N. BIALIK: STORIES
 רכה,2008 ,' עמ163 , עם עובד, מוזיקה חדשה, אלי,הירש

66587
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67289

)(poems
Hirsh, Eli, NEW MUSIC / POEMS
65958

הראבן ,גיל ,שקרים האחרונים של הגוף ,אחוזת בית 396 ,עמ',
 ,2008רכה
Hareven, Gail, LIES, FIRST PERSON

67452

הראל ,אפרת ,קירות )שירים( ,ספרי עתון  67 ,77עמ' ,2008 ,רכה
)Harel, Efrat, WALLS (good mod heb. Poetry

67669

הרשב ,בנימין ,לשון בימי מהפכה  /המהפכה היהודית המודרנית
ותחיית הלשון העברית ,כרמל 286 ,עמ' ,2008 ,רכה
Harshav, Benjamin, LANGUAGE IN TIMES OF
REVOLUTION: THE MODERN JEWISH REVOLUTION
AND THE RENAISSANCE

67786

הרשב ,בנימין ,משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה ,כרמל,
 333עמ' ,2008 ,רכה
Harshav, Benjamin, METRE & RHYTHM IN MODERN
HEBREW POETRY \ SELECTED WRITINGS VOL. 7

66852

וייס ,מיקי ,להתעשר עד מוות ,מחבר 224 ,עמ' ,2008 ,רכה
Weiss, Micky, DEADLY RICH

66366

וילף ,עינת; וילף ,מירי ,בחזרה לאלף-בית \ הדרך להצלת החינוך
בישראל )ללא תוספת תקציב( ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד222 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Wilf, Einat; Wilf, Miri, BACK TO BASICS

66293

וישנה ,טלי ,אחי הקטן והמצויר ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד262 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Vishne, Tali, MY YOUNG ILLUSTRATED BROTHER

67656

וקנין ,ורד ,פוך זה גם לקיץ ,טרקלין 88 ,עמ' ,2008 ,רכה
Vaaknin, Vered, WINTER BLANKET CAN ALSO BE
FINE FOR THE SUMMER

66500

ורון ,מירי ,עת דודים ,קב"מ 253 ,עמ' ,2008 ,רכה
Varon, Miri, A TIME OF LOVE
זהבי ,אורי ,צאו לי מהאטמוספירה ,טרקלין 199 ,עמ' ,2008 ,רכה
Zehavi, Uri, STEP OUT OF MY ATMOSPHERE

67652

36

66911

זילברמן ,דורית ,שער הרחמים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד191 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Silberman, Dorit, GATE OF MERCY

67081

זילכה ,ניר ,להתפלל עם העבריינים ,חלונות 144 ,עמ' ,2008 ,רכה
Zilka, Nir, PRAYING WITH DELINQUENTS

66591

זלץ ,אסתר ,מסע אל אור ירח ,גוונים 94 ,עמ' ,2008 ,רכה
Zaltz, Esther, VOYAGE AU CLAIR DE LUNE

66582

חיימוף ,חיים ,לפתע ביום בהיר ,זמורה-ביתן 303 ,עמ'2008 ,
Haimoff, Haim, SUDDENLY ON A BRIGHT DAY

66341

חילו ,אלון ,אחוזת דג'אני ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 367 ,עמ',
 ,2008רכה
Hilu, Alon, LA MAISON DAJANI

67439

חלפון ,איל ,מסע חיפושים \ עם חברים ,באמצע החיים ,לאורך
שביל ישראל ,אחוזת בית 222 ,עמ' ,2008 ,רכה
Halfon, Eyal, A SEARCHING TREK \ A JOURNEY
THROUGH ISRAEL NATIONAL TRAIL

66068

חפץ ,עטרה ,סידור מלא ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת 316 ,עמ'2008 ,
)(haredi novel young woman
Hefetz, Atara, ALL ARRANGED

66931

חקלאי-הולנדר ,שולמית ,מכתבים מניו-זילנד ,ספריית-אמוניט165 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Haklay-Holander, S, LETTERS FROM NEW-ZELAND

66331

חרמוני ,מריה ,טיפול אהבה ,צבעונים 99999 ,עמ' ,2008 ,רכה
Hermoni, Maria, LOVE CONVERSATIONS

67170

חרמוני ,עדה )נס( ,אשה מהגינה \ )פרקי שירה( ,עקד 79 ,עמ',
2008
Hermoni, Ada (Nes), THE WOMAN FROM THE
)GARDEN \ (POEMS) (long poems
טל ,ג'ודי ,שד מברלין ,קב"מ 232 ,עמ' ,2008 ,רכה
)(first novel, great reviews
Tal, Judy, DEMON FROM BERLIN

66002
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66499

טלשיר ,עמוס ,אלוהים אוהבת אותי ,חרגול 188 ,עמ' ,2008 ,רכה
Talshir, Amos, GOD LOVES ME

67291

טסלר ,שמואל ,שירים במדים \ סיפורן של הלהקות הצבאיות ,יד
בן צבי(IDF/Israeli army, army music,) 2007 , ,
Tesler, Shmuel, SONGS IN UNIFORMS/ ISRAEL
DEFENCE FORCES ENTERAINMENT TROUPES

67240

יבנה ,יובל ,פרס בית שמש ,קב"מ 154 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yavneh, Yuval, BEIT SHEMESH'S PRIZE

66693

יגלין ,עפרה )עורכת( ,שירי אהב"ה וזה"ב \ הסונטות של לאה
גולדברג  ,ספרית פועלים 161 ,עמ'2008 ,
Yeglin S., Ofra (Ed.), LOVE AND GOLD POEMS: THE
SONNETS OF LEA GOLDBERG

66360

יהלום ,רחל ,בדרך אחרת ,קווים הוצאה לאור 355 ,עמ'2008 ,
)Yahalom, Rachel, IN ANOTHER WAY (health, diet

66854

יוסף ,ניבה ,קפה בטעם אירופה \סיפורים,קב"מ206,עמ',2008,
רכה
Joseph, Niva, EUROPEAN COFFEE

66676

יושע ,יקי ,עוד אני הולך  /רומן ,קב"מ 174 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yosha, Yaky, STILL WALKING

66670

יזרעאלי ,יוסי ,משורר השביעי \ רומן ,כתר 216 ,עמ'2008 ,
Yzraely, Yossi, THE SEVENTH POET

66496

ינאי ,הגר ,מים שבין העולמות \ חלק שני בטרילוגיית הלווייתן
מבבל ,כתר 313 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yanai, Hagar, THE WATER BETWEEN THE WORLDS

66688

יניב ,בעז; צלגוב ,ערן; )ע'( ,דקה \ גיליון  ,3חורף  2008כתב עת
לשירה וביקורת ,פרדס 92 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yaniv, B.; Tzelgov, E.; (ed.), DAKA \ JOURNAL OF
POETRY AND CRITICISM \ VOL. 2
יעוז-קסט ,איתמר ,כינור שחור מבבל  /נובלה על רקע היסטורי,
עקד 168 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yaoz-Kest, Itamar, A BLACK VIOLIN FROM BABYLONIA

67671

38

/ A NOVEL
 רכה,2008 ,' עמ221 , צבעונים, שמועות על אושר, יוסף,כהן כהן
Elran, Joseph C., HEARSAYS ABOUT HAPPINESS

66681

,' עמ212 , גוונים, מבעד למסגרת \ שלוש נובלות, דרור,כהן
 רכה,2008
Cohen, Deror, THROUGH THE FRAME / 3 NOVELS

67232

390 , סלע ספרים,( נגמר העוף )אבל גם הקוסקוס טעים, זיו,כהן
 רכה,2008 ,'עמ
Cohen, Ziv, ALL OUT OF CHICKEN (BUT THE CUSCUS
IS GOOD TOO)

66842

 רכה,2008 ,' עמ171 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף, שלבים, יוסף,כהן
(novel- haredi values, stereotypes)
Cohen, Yosef, STAGES

67345

 רכה,2008 ,' עמ128 , גוונים, בושמנים, שגיא,כהן
Cohen, Sagi, THE BUSHMEN

66471

 רכה,2007 ,' עמ367 , אלכסנדריה הוצאה, סילבר סיטי, טל,לאופר
novel, adventure 17 y.o. Jewish youth searches for his )
(mother, a bit too popular
Laufer, Tal, SILVER CITY

67460

 רכה,2008 ,' עמ343 , דף חדש, יופי אחר, אסף,לבבי
Levavy, Assaf, A DIFFERENT KIND OF BEAUTY

66584

,' עמ35 , אופיר הוצאה לאור, ולא נגדו-  עזר, שושנה,לודבינובסקי
 רכה,2008
Ludvinovsky, HELPMATE - AND NOT AGAINST HIM

67661

,' עמ99999 , אלדן מערכות, תנינים שבחמת גדר \ סיפורים, דן,לוי
(short stories)  רכה,2008
Levy, Dan, THE CROCODILES OF HAMAT GADER

66863

 רכה,2008 ,' עמ191 , מערכת, דמי מלחמה בשלום, משה,לוין
Levin, Moshe, BLOOD OF WAR IN PEACE

66684

 רכה,2008 ,' עמ32 , גוונים, שירים/  בית ברחוב אלנבי, אבי,לויתן

66470

39

Levitan, Avi, A HOUSE IN ALLENBY / POEMS
,' עמ74 , כרמל, חיים נצחיים \ בין אתיקה לקוגניציה, אבי,לויתן
 רכה,2008
Levitan, Avi, ETERNITY FOR US / ETHICALCOGNITIVE CONSIDERATION

67659

, ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, אחת משלנו, דניאלה,דקל-לונדון
novel, (Israeli) life, humorous female ) 2008 ,' עמ215
(author (HaAretz columnist
London-Dekel, Daniela, ONE OF US

67378

 רכה,2008 ,' עמ150 , ע"ע, קצה הכדור, רמה,לוסקי
Luski, Rama, THE EDGE OF THE GLOBE

67403

 רכה,2008 ,' עמ84 , ע"ע, שיעור במטאפיזיקה, רות,לורנד
poetry)
Lorand, Ruth, LESSON IN METAPHYSICS

66525

 רכה,2008 ,' עמ63 ,77  ספרי עתון, שפת המאה הבאה, דן,לזר
Lazar, Dan, TOMORROW'S WORDS (poetry)

67389

 רכה,2008 ,' עמ295 , שוקן, ערק לארוחת בוקר, עמיה,ליבליך
(short true stories about israeli life)
Lieblich, Amia, ARAK FOR BREAKFAST

65956

 רכה,2007 ,' עמ288 , הוצאה לאור- ן.ז. או, שיטפון, צביקה,לייכנר
Leichner, Zvika, FLOOD

66333

686,משכל, לקסיקון לתקשורת,ר,; מן.ח,י; אדוני,לימור
רכה,2007,'עמ
Limor, Yehiel; Adoni, H.; Mann, MEDIA AND
COMMUNICATION LEXICON

66474

,2008 ,' עמ206 , אוריון הוצאה לאור, חי בין המתים, אלי,ליפשטיין
רכה
Lifshtein, Eli, LIVING AMONG THE DEAD
, פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, לאחותי,( שלומית )עורכת,ליר
 רכה,2007 ,' עמ372 ,בבל
Lir, Shlomit (ed.), TO MY SISTER / MIZRAHI FEMINIST
POLITICS

65796
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65794

66655

לנצר ,דני ,זוגיות בע"מ \ רומן  ,סער 227 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lenser, Dani, DUALITY LTD. \ A NOVEL

67721

לסקר-שילר ,אלזה ,ועיני טיפות כבדות ואפלות )תרגום מגרמנית(,
קשב לשירה(reissue) 2008 , ,
)(Translated from German by Yehudai Amichai in 1968.
Lasker-Schiller, Elsa,

67236

לפיד ,ליהיא ,אשת חיל ,זמורה-ביתן 221 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lapid, Lihi, WOMAN OF VALOR

66929

לשם ,גיורא ,ציירי הנמרים \ מסות על מומרים וכופרים ,קשב
לשירה 142 ,עמ' ,2008 ,רכה
Leshem, Giora, THE TIGERS' WATCHERS

67726

מאוטנר ,מנחם ,משפט ותרבות ,אונ' בר-אילן 361 ,עמ',2008 ,
רכה
Mautner, Menachem, LAW AND CULTURE

66823

מגד ,איל ,זוג ,משכל ,2008 , ,רכה

66116

מגל ,חסיה ,עוגנים \ שירים ,כרמל 58 ,עמ' ,2008 ,רכה )(poetry
Magal, Hasya, ANCHORS \ POEMS

66213

מגן ,מירה ,ימים יגידו ,אנה ,כתר 305 ,עמ' ,2008 ,רכה
Magen, Mira, TIME WILL TELL

66585

מוסר ,יעל ,ביום בהיר אחד ,גוונים 128 ,עמ' ,2008 ,רכה
Mossar, Yael, ONE CLEAR DAY

66478

מזי"א ,עדנה ,היה או לא היה מחזה ,אור-עם 144 ,עמ',2008 ,
רכה
)Mazya, Edna, WAS IT A DREAM (SCRIPT

66830

מטלון ,רונית ,קול צעדינו ,ע"ע 424 ,עמ' ,2008 ,רכה
Matalon, Ronit, SOUND OF OUR STEPS
מטס ,הדס ,תאונת עבודה ,אגס הוצאה לאור 288 ,עמ',2008 ,
רכה
Matas, Hadas, SLIPPERY TRACK \ A SUSPENSE

Megged, Eyal, A COUPLE

67175

41

NOVEL
65798

מיטלפונקט ,הלל ,גוד ביי ,אפריקה ,גוונים 63 ,עמ' ,2007 ,רכה
)(script for a play by important author
Mitelpunkt, Hilel, GOOD BYE, AFRICA

65989

מייזליק ,אביגיל ,אורחת לשבת \ הסיפורים ,מייזליק ספרים383 ,
עמ' ,2008 ,רכה
)(orthodox woman author, stories published in mishpaha
Maizlik, Aviga'il, SABBATH VISTIOR

67437

מיכאל ,סמי ,עאידה ,זמורה-ביתן 271 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Michael, Sami, AIDA (top hebrew literature

66405

מיכאלי ,דוד ,גלות ,מסע ,בחירה  /טיפול דרך שטח ,מדף בית
הוצאה לאור 223 ,עמ' ,2008 ,רכה
Michaeli, David, DESERT WILDERNESS THERAPY

67054

מירן ,ראובן ,מאי  / 68גרפיטי על קירות הסורבון ,נהר ספרים114 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Miran, Reuven, MAI 68 - GRAFFITI A' LA SORBONNE

66001

מישורי ,אפרת ,אנך ואנחה \ שירים  ,2003-2007קב"מ 104 ,עמ',
 ,2008רכה )(poetry
Mishori, Efrat, SIGH AND SIGN \ POEMS

67228

מלך ,פנינה ,פלורנטין ,פלורנטין שלי ,חלונות 94 ,עמ' ,2008 ,רכה
Melech, Penina, FLORANTINE, MY FLORANTINE

67673

מלצר ,יורם ,איש שנקבר פעמיים ,כרמל 114 ,עמ' ,2008 ,רכה
Melcer, Ioram, THE MAN WHO WAS BURIED TWICE

66167

מנדלבאום ,א ,בנתיבים מקבילים ,כותרות 128 ,עמ' ,2007 ,רכה
Mendelbaum, Arik, IN PARALLEL PATHES

67360

משאלי ,יעל ,אישה אל אחותה ,זמורה-ביתן 203 ,עמ' ,2008 ,רכה
Mishali, Yael, WOMEN AND SISTERS
נבות ,אמנון ,מקראות ישראל ,כרמל 165 ,עמ' ,2008 ,רכה
Navot, Amnon, THE CHILD OF THE DARK ROOM

66977

נבות ,שחר ,לקרוא בשעון ,יסוד  -הוצאה לאור 163 ,עמ'2007 ,

67676

42

(a bit silly and weird on watches)
Nevot, Shahar, READING THE WATCH
 רכה,2008 ,' עמ327 , קוראים בע"מ, סיפור מתוך הבועה, נגה,ניב
Niv, Noga, WITHIN THE BUBBLE

66827

 הוצאת, תסריט מאת חיים מרין/  מתחת לאף,( קובי )עורך,ניב
 רכה,2008 ,' עמ189 , ספרים.ב.נ
Niv, Kobi (ed.), BIG SHOTS / A SCRIPT BY CHAIM
MERIN (about very popular Israeli film from 1982.ׁ

66337

761 , גוונים,( מינל וריכל )משפט הקוזק ריכארד ואגנר, זהר,ניימן
 רכה,2008 ,'עמ
Na'iman, Zohar, MINEL & RIKHEL

66611

, גוונים, שנינה ומשל \ לנער בוגר ולבוגרים מתנערים, מרדכי,נעלי
 רכה,2008 ,' עמ95
Na'ali, Mordechai,

66048

: מקום הטעם \ מסות על ספרות ישראלית, מאיה, רויאל; ערד,נץ
 רכה,2008 ,' עמ319 , אחוזת בית,בין צליל להיסטוריה
Netz, Raviel; Arad, Maya, POSITIONS OF STRESS \
ESSAYS ON ISRAELI LITERATURE BETWEEN SOUND
AND HISTORY

67433

, אונ' בן גוריון, עברית בג'ינס \ דמותו של הסלנג העברי, ניסן,נצר
2008 ,' עמ406
Netzer, Nissan, HEBREW IN JEANS \ THE IMAGE OF
HEBREW SLANG

66150

 רכה,2008 ,' עמ426 , מחבר, נדנדה,. ש,נר
Ner, Sh., A SWING ( novel\ haredi, caring for elderly)

65923

2008 ,' עמ205 , בבל, מצב העברי, לילך,נתנאל
Nethanel, Lilach, THE HEBREW CONDITION

66402

, ניהול רז חקירות בע"מ.ס. א, סודות של חוקר פרטי, אייל,סברו
(confessions of an israeli p.i.)  רכה,2008 ,' עמ296
Sbaro, Eyal, A SECRETS OF A PRIVATE
INVESTIGATOR

67177
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67361

סגל ,בעז ,אישה וארבע ארצות ,כותרות 225 ,עמ' ,2008 ,רכה
) Novel on Law student/prof., romance, emotions vs.
(ethics
Segal, Boaz, A WOMAN AND FOUR COUNTRIES

66707

סיאני ,שמחה ,טיפת סחוג בדלי של חלב \ ארבעה סיפורים
נוסטלגיים על רקע שכונת "נחלת צבי" ...שנות החמישים ,שי"ח
ירושלים 56 ,עמ'(history and litrature nahalat zvi) 2008 ,
Siani, Simha, A DROP OF SHUG IN A PAIL OF MILK

66908

סלע ,רות ,ילידת  31ביוני ,רימונים 455 ,עמ' ,2008 ,רכה
Sela, Ruth, BORN ON THE 31ST OF JUNE

65929

סנונית ,מיכל ,שירת הלב שירים ,ציורים :דני קרמן ,שונות2008 , ,
)(poetry, important poet
Snunit, Michal, POETRY OF THE HEART

66464

סערי ,רמי ,טבעות השנים  /שירים ,קב"מ 75 ,עמ' ,2008 ,רכה
Saari, Rami, RINGS OF THE YEARS / POEMS

66920

סרנה ,יגאל ,יד ענוגה ,כתר 169 ,עמ'2008 ,
Sarna, Igal, TENDER HAND

67456

עזר ,אורי" ,שתי דקות מגן העדן , "...תקוות החיים 217 ,עמ',
 ,2008רכה )(war novel
Ezer, Uri, TWO MINUTES FROM HEAVEN

66330

עין-גיל ,אהוד ,כולם אוהבים את דורה ,זמורה-ביתן 236 ,עמ',
 ,2008רכה
Ein-Gil, Ehud, EVERYBODY LOVES DORA

66675

עיני ,יומי ,נדיה ,אהבה חוצה גבולות \ רומן ,סער 185 ,עמ',2008 ,
רכה
Eini, Yomi, NADIA, A'HAVAH HOTSAH GEVULOT

66212

ערד ,מאיה ,תמונות משפחה ,חרגול 263 ,עמ' ,2008 ,רכה
Arad, Maya, FAMILY PICTURES

67234

עשהאל ,א ,פיסות אישה \ רומן-סיפורים ,גוונים 156,עמ',2008 ,
רכה
Asa'el, Orah, FRAGMENTS OF A WOMAN
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67647

פאלק ,מנחם ,ציידים החדשים \ עשרה סיפורי פרוזאק ,צור-אות,
 127עמ'2008 ,
Falek, Menachem, THE NEW HUNTERS / THEN
PROZAK THEMES

66486

פארן ,מרגו ,מבטן העיר העגלה \ שירים ,ספורים קצרים וציורים,
ספרי גזזטרה -מרכז פארן 107 ,עמ' ,2008 ,רכה )(poetry
Paran, Margo, OUT OF THE BELLY OF THE ROUND
CITY \ POEMS, SHORT STORIES AN PAINTINGS

66291

פורת ,רונן; יצחייק ,אילן ,בסוף יבוא מלאך \ )עם אילן יצחייק(,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 368 ,עמ' ,2008 ,רכה
Porat, Ronan; Itzhayek, Ilan, EVENTUALLY, AN ANGEL
WILL COME \ AN OPTIMISTIC JOURNAL

66489

פינקוס ,ירמי ,קברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט \ עם ציורים
מאת המחבר ,ע"ע 303 ,עמ' ,2008 ,רכה
Pinkus, Yirmi, PROFESSOR FABRIKANT'S
HISTORICAL CABARET

67241

פלדי ,נעמי; דריימן ,סתיו" ,שלושה עכברים ירוקים )מטפסים על
קיר כחול גבוה מאוד("  ,טרקלין 229 ,עמ' ,2008 ,רכה
Feldi, Naomi; Draiman, Stav, "THREE GREEN MICE
")(ARE CLIMBING ON A VERY TALL BLUE WALL

67405

פלד-נאי ,רות ,תמיד עכשיו ,כרמל 306 ,עמ' ,2008 ,רכה
Peled-Nay, Ruth, ALWAYS NOW

65947

פליישר ,עזרא ,שירת-הקודש העברית בימי-הביניים \ מהדורה
שנייה מורחבת ,מאגנס ,אונ' עברית 595 ,עמ'2007 ,
Fleischer, E., HEBREW LITURGICAL POETRY IN THE
MIDDLE AGES

67327

פן ,צופיה ,כובעים ללא פנים \ שירים ,כרמל 80 ,עמ' ,2008 ,רכה
Penn, Tzofia, FACELESS HATS / POEMS

67231

פניגשטיין ,שלום ,פערענה ,חלונות 220 ,עמ' ,2008 ,רכה
Fenigstein, Shalom, FARANA

66890

פקשר ,פ ,.הכל יעבור ,רובינשטיין הוצאה לאור 251 ,עמ'2008 ,
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)Feksher, P., EVERYTHING WILL PASS (mussar novel
67686

פרוינד ,יעקב ,לשון הרה \ משחקי מילים ,ש .זק 115 ,עמ'2008 ,
Froind, Yaakov, PREGNANT LANGUAGE / PLAYING
WITH WORDS

66164

פרידמן ,ט; קיציס ,א ,ספר טיסה ,ידיעות אחרונות  66 ,עמ'2007 ,
Friedman, Tal; Kitzis, Eyal, FLYING BOOK

66305

פרימרמן ,משה ,על מזוזות לבבי ,גוונים 61 ,עמ'2008 ,
Frymerman, M, ON THE MEZUZOT OF MY HEART

66717

פרנקנטל ,יצחק ,דור המדבר על הכוונת ,מכון אריק לפיוס סובלנות
ושלום 335 ,עמ' ,2008 ,רכה
Franknatel, Itzhak,

66462

פרץ ,אבנר; פימיינטה ,גלדיס ,מילון המקיף לאדינו -עברי \
מאספמיא ,מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו 471 ,עמ'2008 ,
Perez, Avner; Pimienta, G, DIKSIONARIO AMPLIO
DJUDEO-ESPANYOL-EBREO/ ME-ASPAMIA

66927

צוקר ,בן ציון ,תמונה משפחתית 164 ,עמ' ,2008 ,רכה
Zuker, Ben-zion, FAMILY AFFAIRS

66117

צור ,דביר ,משה בהיפוך אותיות ,בבל 256 ,עמ' ,2008 ,רכה
Tzur, Dvir, INVERTED LETTERS

66473

צור ,יואב ,ביצי הפתעה ,גוונים 94 ,עמ' ,2008 ,רכה
Tsur, Yoav, SURPRISE EGG

66751

צ'יצ' ,גל ,מה שהיא עושה בלילה ,אופיר הוצאה לאור 107 ,עמ',
 ,2007רכה
Chich, Gal, THE THINGS SHE DOES AT NIGHT
קאלו ,שלמה ,שערי הברזל העתיקים ,דע"ת  101 ,yעמ',2008 ,
רכה
Kalo, Shlomo, THE ANCIENT IRON GATES

67663

66825

קדר ,מירה ,אחד מאלף ,ידיעות אחרונות  172 ,עמ' ,2008 ,רכה
Kedar, Mira, ONE IN A THOUSAND

66491

קובובי ,דבורה ,ספרותרפיה -הוראה טיפולית במבחן השנים,
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מאגנס ,אונ' עברית 258 ,עמ' ,2008 ,רכה
Koubovi, Dvora, FOSTERING MENTAL HEALTH
THROUGH TEACHING LITRATURE
66534

קוטנר ,יואב; ציגלר ,עליזה )ערי ,שיעור מולדת \ שירים על הארץ
ודברים על הבית ,ע"ע 272 ,עמ'2008 ,
Kutner, Yoav; Ziegler, Aliza, HOME LAND

67783

קולר ,רז ,שדים של נעמי ,עורב הוצאה לאור 184 ,עמ' ,2008 ,רכה
Koller, Raz, NAOMI'S DEMONS

67789

קופר ר ,.אירית ,אמא ,למה אצלנו זה ככה? ,דני ספרים 190 ,עמ',
 ,2007רכה
Kooper R., Irit, MOM, WHY THINGS ARE THE WAY
?THEY ARE AMONG US

67672

קורינה הסופרת ,קורינה הופכת עולמות  /הבלוג ,חודנה 412 ,עמ',
 ,2008רכה
Corinna Hasofferett, MAY I DIFFER: THE BLOG

66590

קטן ,דינה ,נפש ,מסע  /קטעי התבוננות ,כרמל 56 ,עמ',2008 ,
רכה
Katan, Dina, A SOUL, A VOYAGE / OBSERVATIONAL
FRAGMENTS

67011

קינן ,מ ,.איסתרק ,מחבר 616 ,עמ' ,2008 ,רכה
Kinan, M., 'ISETARK

67572

קיסנר ,שרה ,בטבעת זו ,יפה נוף 620 ,,עמ' ,2008 ,רכה
)Kisner, Sarah, WITH THIS RING (orthodox novel

67784

קליין ,זאב ,הלוך ושוב אל ילדותי ,מערכת 96 ,עמ' ,2008 ,רכה
Klain, Zeev, BACK & FORTH TO MY CHILDHOOD
קמחי ,דב ,ספר הכליונות ,זמורה-ביתן 175 ,עמ' ,2008 ,רכה
Kimhi, Dov, BOOK OF ANNIHILATIONS

67018
67080

קניספל ,עפר ,אגדות שהיו באמת \ סיפורים אמיתיים* )חוץ
מאחד( ,עם עובד 140 ,עמ' ,2008 ,רכה
Knispel, Ofer, REAL LEGENDS / TRUE STORIES
)(EXCEPT ONE

47

66003

קפיטולניק ,י ,סיפורים מתעוררים לחיים,צבעונים144,
עמ',2008,רכה
Kapitolnik, Yael, STORIES COME TO LIFE

66519

קציר ,יהודית ,סיפורי תל-אביב ,הספריה הקטנה 187 ,עמ',2008 ,
רכה )(new version of 3 previously published stories -
Katzir, Yehudit, TEL AVIV STORIES

66752

קצמו ,לילי 100 ,גברים ראשונים ,מחבר 96 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kazman, Lily, 100 FIRST MEN

66865

קראוס ,גילה ,רצה בשבילי השיכון ,חלונות 231 ,עמ' ,2008 ,רכה
Kraus, Gila, RATSAH BE-SHVILEI HA-SHIKUN

66919

קראוס-ויינר ,אורלי ,נחיתת חירום ,כתר 434 ,עמ' ,2008 ,רכה
Krauss-Winer, Orly, EMERGENCY LANDING

67797

קרביץ ,אשר ,סמל ראשון מוסטפא רבינוביץ' ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 253 ,עמ' ,2008 ,רכה )(new edition with additions
Kravitz, Asher, MUSTAFA RABINOVICH

66412

קרן-יער ,דנה ,סופרות כותבות לילדים \ קריאה פוסט-
קולוניאליסטית ופמיניסטית בספרות ילדים עברית ,רסלינג266 ,
עמ' ,2007 ,רכה
Yaar-Keren, Dana, AUTHORESSES WRITE FOR
CHILDREN \ POSTCOLONIAL AND FEMINIST
READINGS IN CHILDREN’S LITERATURE

67019

ראובני ,עליזה ,בסבך הרוחות )שירים( ,ספרי עתון  72 ,77עמ',
 ,2008רכה )(Poetry
Reuveni, Aliza, IN THE LABYRINTH OF SPIRIT

66445

רביבו ,ג'ניס ,זרה בציון \ שירים  ,1984-2006גוונים 176 ,עמ',
2007
Rebibo, Jenice, ZARA IN ZION \ COLLECTED POEMS
1984-2006

66004

רבינוביץ'-זנד ,נאוה ,לקום ,ספרית פועלים 140 ,עמ' ,2008 ,רכה
Rbinowitz-Zand, Nava, BREAKING INTO A WHOLE

66340

רדלמסר-להב ,תמיר ,גילוי נאות ,כרמל 76 ,עמ' ,2008 ,רכה

48

(poetry)
Radlmesser-Lahav, Tamir, PROPER DISCLOSURE
 רכה,2008 ,' עמ603 , מחבר, שטח סגור, דבורה,רוזן
Rozen, Dvorah, CLOSED AREA

66428

,' עמ258 , אונ' ת"א, שירים/  שמואל הנגיד,( טובה )עורכת,רוזן
 רכה,2008
Rosen, Tova (ed.), SHMUEL HA-NAGID: SELECTED
POEMS / HEBREW POETRY OF THE SPANISH
GOLDEN AGE

66828

 רכה,2007 ,' עמ72 , סער, בסופו של יום, עינת,רוזנברג
Rozenberg, E, AT THE END OF THE DAY (short stories)

66115

, כרמל, שיר השירים, שלושה תהילים, קינת מרסיאס, יואב,רינון
 רכה,2008 ,' עמ89
Rinon, Yoav, MARSYAS' LAMENT, THREE PSALMS,
THE SONG OF SONGS

67394

,2008 ,' עמ110 , מחבר, סיפורים קצרצרים שכיף לקרוא, ז,רינת
רכה
Rinat, Z, SHORT STORIES THAT ARE FUN TO READ

65997

,' עמ85 , הרדוף, כשהאדם שר \ חווית הקול החופשי, גיורא,רפאלי
 רכה,2008
Rafaeli, Giora, AS MAN SINGS \ THE EXPERIENCE OF
FREE VOICE

66987

 מילים ככישוף והכישוף שבמילים \ שיחות על ספרות, שפרה.ש
 רכה,2008 ,' עמ356 , משרד הביטחון,המזרח הקדום
Shifra, S, WORDS AS MAGIC & MAGIC IN WORDS /
REFLECTIONS ON MESOPOTAMIAN LITERATURE

66672

,2008 ,' עמ63 , ע"ע,2005-2008  טניה \ שירים, אהרן,שבתאי
רכה
Shabtai, Aharon, TANYA /POEMS 2005-2008

66856

,' עמ1153 , שוקן, ערבי-עברי עברי- מילון שגיב \ ערבי, דוד,שגיב
(Dictionary, Arabic-Hebrew, Hebrew-Arabic,) 2008

67190
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Sagiv, David, SAGIV DICTIONARY
66497

שהם ,ליעד ,מספר חסוי ,כנרת 303 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shoham, Liad, UNLISTED NUMBER

67651

שור ,אבנר ,חוצה גבולות \ סיירת מטכ"ל ומייסדה אברהם ארנן ,
זמורה-ביתן 315 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shur, Avner, BORDER CROSSER

66925

שור ,אסף ,מוטי ,בבל 198 ,עמ' ,2008 ,רכה
Schurr, Asaf, MOTTI

66639

שור ,רחל ,גזר דין ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת 311 ,עמ'2008 ,
)Shor, Rachel, VERDICT (haredi novel

65957

שחם ,נתן ,הרחק מטשקנט ,זמורה-ביתן 463 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shaham, Nathan, FAR AWAY FROM TASHKENT

66841

שחם-גובר ,אורית ,טיסת יום ,כתר 344 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shaham-Gover, Orit, FLYING LETTERS

66006

שחר ,אתי ,פסיעות בשביל החלב ,אופיר הוצאה לאור 318 ,עמ',
 ,2008רכה
Shahar, Eti, STEPS ON THE MILKY WAY

66843

שטרית ,סמי שלום ,יהודים ,נהר ספרים 97 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Chetrit, Sami Shalom, JEWS (poetry

67785

שיוביץ ,רון ,נקודת העיוורון ,טווס הוצאה לאור 358 ,עמ'2008 ,
Shayovitz, Ron, BLIND POINT
שיין ,בתיה ,טפטפת המרק ,ספרי עתון  143 ,77עמ' ,2008 ,רכה
Sheyn, Batya, TRANSFUSION

67390
65909

שינובר ,צבי ,תורה עם דרך ארץ  /אלבום החינוך בישראל תשס"ז
 635 ,עמ'2007 ,
Shinover, Tzvi, TORAH WITH "DEREKH ERETZ" /
ALBUM ON RELIGIOUS EDUCATION IN ISRAEL

66860

שירר ,ליה ,לידה מאוחרת ,גוונים 159 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shirer, Lia, LATE BIRTH
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66498

שכנאי ,יעל ,פירורי קינמון ,רימונים 208 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shachnay, Yael, CINNAMON, CRUMBS

66909

שלו ,מיכל ,הזדמנות למשהו טוב ,זמורה-ביתן 412 ,עמ',2008 ,
רכה
Shalev, Michal, WISHING WELL

67150

שלם ,דויד ,מנגינת האופל \ דרמה היסטורית קבלית ,מחבר478 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(historic drama- kabbalistic
Shalem, David, MELODY OF DARKNESS \ A HISRORIC
KABALISTIC DRAMA

67458

שמיר ,איל יעקב ,יום אסוני הוא יום ששוני \ סיפור על נגיעה באין
ולידה מחדש ,הכל פנימי 331 ,עמ' ,2007 ,רכה
\ Shamir, Eyal Yakov, YOM 'ASONI HU YOM SASONI
SIPUR 'AL NEGI'AH BA'EN VE- LEDAH MEHADASH

66907

שמיר ,עמי ,תקריב ,אטד הוצאה 239 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shamir, Ami, CLOSE-UP

67354

שנהב ,יהודה )עורך( ,תיאוריה וביקורת \ גיליון  31חורף ,2007
מכון ון ליר 331 ,עמ' ,2007 ,רכה
\ Shenhav, Yehuda (Ed.), THEORY AND CRITICISM
VOL. 31 WINTER 2007

65995

שפילמן ,איל ,באין שורשים ,גוונים 186 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shpilman, Eyal, WITHOUT ROUTES

67551

שרייבר ,יהודית ,על כוס קפה ,מחבר 277 ,עמ'2008 ,
Shraiber, Judith, OVER A CUP OF COFFEE

67434

שריר ,לימור ,דיונות הזהב והכסף ,כרמל 159 ,עמ' ,2008 ,רכה
Sharir, Limor, THE GOLD AND SILVER DUNES

67670

תורן ,נינה ,אתניות ,מגדר ומעמד באקדמיה ,כרמל 207 ,עמ',
 ,2008רכה
Toren, Nina, ETHNICITY, GENDER AND CLASS IN
ACADEMIA

67335

תירוש ,הדר ,הקדמה קצרה לסופעולם ,גוונים 166 ,עמ',2008 ,
רכה
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Tirosh, Hadar, SHORT INTRODUCTION TO THE END
OF THE WORLD
VII. DIASPORA COMMUNITIES
 רכה,2008 ,' עמ88 , שונות,  סידנא באבא סאלי זיע"א,---,
,---, 24E HILOULA DE BABA SALE / 3 SHEVAT 5768, 10
JANVIER 2008 NETIVOT

66194

 מחקרים בתולדות יהודי אשכנז \ ספר,(' גימאני )עור, שפרבר,בקון
2008 ,' עמ290 ,אילן- אונ' בר,יובל לכבוד יצחק )אריק( זימר
(Ashkenaz / Sefer Yoel)
Bacon, Sperber, Gaimani (ed.), STUDIES ON THE
HISTORY OF THE JEWS OF ASKENAZ / PRESENTED
BY ERIC ZIMMER

67641

 תימן ו"מחנה הגאולה" \ )קורות היהודים, נסים,(גמליאלי )שוכר
,' עמ352 , אפיקים,( בעדן ובמחנות הפליטים, בדרכים,בתימן
2008
(yemenite jewry, 1st publ. 1978,)
Gamlieli (Soher). Nissim, TEMAN U"MAHANEH HAGE'ULAH"

66200

 חלום והמוות \ על יצירתו של היינריך היינה )תרגום, יעקב,הסינג
 רכה,2008 ,' עמ284 , ספרית פועלים,(מגרמנית
Hessing, Jacob, THE DREAM AND DEATH

66656

 תור הזהב של יהודי מצרים בעת החדשה והאופציה, לבנה,זמיר
,2008 ,' עמ83 , אונ' חיפה,תיכונית לאיחוד בין עמי האזור-הים
רכה
Zamir, Levana, THE GOLDEN PATH OF MODERN DAY
EGYPTIAN JEWRY AND THE POTENTIAL FOR
COOPERATION AMONGEST THE PEOPLES OF THE
REGION

67197

, אונ' ת"א,היהודית והגניזה- הספרות הערבית, שירה, יוסף,טובי
 רכה,2006 ,' עמ89
Tobi, Yosef, POETRY, JUDEO-ARABIC LETERATURE
AND THE GENIZA

67685
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, דביר, צ'רנוביץ שלי \ מקום שחיו בו אנשים וספרים, צבי,יעבץ
2008 ,' עמ284
Yavets, Zvi, MY CZERNOWITZ / A PLACE WHERE
THERE WERE PEOPLE AND STORIES

65855

, ספרית פועלים, תרגום מגרמנית/  מחלקת אבדות, זיגפריד,לנץ
(translation into Hebrew from German)  רכה,2008 ,' עמ184
Lenz, Siegfried, FUNDBURO

66118

 ספר אבא שאול \ כולל פירושים וביאורים על מסכת, שושן,מאזוז
2008 ,' עמ187 , מחבר, אמן כן יה"ר...אבות
Mazuz, Shoshan, 'ABA SHA'UL (on Tractate Avot)

66985

 אתיופיה \ קהילות ישראל במזרח במאות,( חיים )עורך,סעדון
2008 ,' עמ214 , יד בן צבי,עשרה והעשרים-התשע
Saadon, Haim (ed.), ETHIOPIA \ JEWISH
COMMUNITIES IN THE EAST IN THE NINETEENTH
AND TWENTIETH CENTURIES

66334

2008 ,' עמ225 , ע"ע,( סיפורי זעם )תרגום מיידיש,שלום עליכם
Aleichem, Shalom, COLLECTED STORIES
(TRANSLATED INTO HEBREW BY DAN MIRON)

66214

 )עברית... פעם, בריאה והמכנסיים \ חוכמת היהודים, זלמן,שרר
 רכה,2008 ,' עמ147 , קווים הוצאה לאור,(  אידיש+
Sherer, Zalman, JEWISH FOLK WISDOMS (HEBREW
AND YIDDISH)

67230

VIII. ART & MUSIC
 אמנות, כד מטנסי \ מבחר מאמרים על אמנים, מאיר,אגסי
 רכה,2008 ,' עמ552 , ע"ע,1997 -1983 ,והתבוננות
(classic figure in modern hebrew literature)
Agassi, Meir, THE JAR FROM TENNESSEE

66493

 רכה,2007 ,' עמ208 ,ביתן- זמורה, דימויים וימים, דורון,אדון-בר
(paintings by Doron Bar-Adon, excellent publication)
Bar-Adon, Doron, IMAGES IN TIMES

67644

,1943  טיול למצדה \ בן שמן קבוצה ב' מחזור אביב, יצחק,בריק
(art, history, zionist pre-state)  רכה,2007 ,' עמ88 ,אריאל

65804
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Brik, Y, TRIP TO MASSADA \ BEN-SHEMEN 1943
 ממיטב:  ויהי במראת הכסף ביאנקה אצל גרשוני, מרדכי,גלדמן
(bilingual) 2007 ,' עמ122 , קב"מ,יצירתה
Geldman, Mordechai, IN THE SILVER MIRROR BIANCA
ESHEL GERSHUNI: SELECT WORKS

65928

90 , ספרית פועלים,PAS DE DEUX \  זו עם זו, עמוס,זליקסון
Nudes, paintings and sketches, an Israeli ) 2008 ,'עמ
(artist
Zelikson, Amos, PAS DE DEUX

67639

 מוזיאון תל, קבוצת עשר פלוס – מיתוס ומציאות,( בנו )אוצר,כלב
 רכה,2008 ,' עמ142 ,אביב לאמנות
(Israeli art and culture 60's-70's (and cinema), bilingual)
Kalev, B (curator), 10+ GROUP - MYTH & REALITY

66645

 סל,זמננו- על תאטרון הבובות בן/  שיחות עם בובה, הדס,עפרת
 רכה,2008 ,' עמ182 ,תרבות ארצי הוצאה לאור
Ophrat, Hadas, CONVERSATIONS WITH A PUPPET /
ON CONTEMPORARY PUPPETRY

66218

 \ כתיבה2007  אוצרות דרום,( )עריכה. א,; פרי. א,פיינגלרנט
,' עמ190 , פרדס,ביקורתית בעקבות פסטיבל קולנוע דרום השישי
 רכה,2007
Fainguelernt, A.; Pery, E. (Ed, THE CURATOR'S BOOK \
CINEMA SOUTH FESTIVAL 2007
IX. LAW

66409

... קובץ שיטות קמאי בשמעתתא דתגרי לוד/  בין המשפתים,---,
,' עמ66 , ישיבת בנין אב, הערות ביאורים,בצירוף ציוני מקורות
2007
,---, BETWEEN THE LINES / KOVETS SHITOT KAMA'I
BE-SHEMA'ATAH DETAGREI LOD (Jewish civil law)

66190

,' עמ422 , אונ' עברית, מאגנס, תורת הגישור, מיכל,אלברשטין
2008
Alberstein, Michal, JURISPRUDENCE OF MEDIATION

65800

, זק. ש, חוקי המשחק \ זכותי לדעת את חובתי, רוני,סדובניק-אלוני
(law \ teaching basics to youth) 2008 ,' עמ284

65913
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Aloni-Sdovnik, Roni, RULES OF THE GAME \ IT'S MY
RIGHT TO KNOW MY DUTIES
475,אילן-אונ' בר, עיקרים במשפט הפלילי העברי, אהרן,אנקר
2008,'עמ
Anker, Arnold, FUNDAMENTALS OF JEWISH CRIMINAL
LAW

67021

 קביעת רגע המוות \ אסופת מאמרים מהדורה, מרדכי,הלפרין
2007 ,' עמh390+16h , מכון שלזינגר,שניה מורחבת
Halperin, Mordechai, ESTABLISHING THE MOMENT OF
DEATH \ COLLECTION OF ESSAYS, EXPANDED 2nd
EDITION (Jewish law & medical)

67463

 הורות במשפט \ מאחורי הקלעים של עיצוב הסדרי, דפנה,הקר
 רכה,2008 ,' עמ300 , קב"מ,משמורת וראייה בגירושים
Hacker, Daphna, PARENTHOOD IN THE LAW \
CUSTODY AND VISITATION CONSTRUCTION UPON
DIVORCE

67159

, 2007  תשס"ז3  מחקרי משפט \ כרך כג' חוברת, ציפי,חוטובלי
 רכה,2007 ,' עמ942 ,אילן-אונ' בר
Chotovely, Tzipi, MEHKARE MISHPAT \ VOL. 23, NO. 3
' ובו ב, עמודי משפט חלק א/  שאלות ותשובות, אבישי,טהרני
216 , מחבר, חלק חושן משפט וחלק אבן העזר:חלקים נפתחים
(Responsa / Halacha / Civil Law,) 2007 ,'עמ
Taharani, Avishai, SHU”T 'AMUDEI MISHPAT, PT. 1

66125
67485

,  משפט וישראל \ דיני ממונות עפ"י משפט התורה, יגאל,מוניסר
2008 ,' עמ516 ,מכון שתילי זתים
Muniser, Yig'al, LAW & ISRAEL \ FINANCIAL LAW IN
THE TORAH

66072

 קובץ שיעורים במשפט \ חושן משפט סימנים, נפתלי,נוסבוים
Debt collection, ) 2008 ,' עמ373 , המחבר, רנ"ה-ע"ה
(chatnez, neighbors, damages, bargaining,
Nusboim, Naftali, COLLECTION OF LESSONS IN LAW

67619

 כלכלה, ארגון הסחר העולמי וישראל \ משפט,( אריה )עורכת,רייך
(scholarl) 2006 ,' עמ590 ,אילן- אונ' בר,ופוליטיקה
Reich, Arie (Ed.), THE WORLD TRADE ORGANIZATION

66444

55

AND ISRAEL \ LAW, ECONOMICS AND POLITICS
X. MIDDLE EAST
, בין סונה לשיעה \ יחסי הכוחות המשתנים,( תמר )עורכת,יגנס
islam, sunna- shia balance\ )  רכה,2008 ,' עמ162 ,אונ' ת"א
(struggle
Yagnas, Tamar (Ed.), SUNNA AND SHI'A: THE
CHANGING BALANCE OF POWER

66631

 רכה,2008 ,' עמ200 , קב"מ, זמן איראן,( עוזי )עורך,רבי
Rabi, Uzi, IRAN TIME

66475

 מלחמות הדמוקרטיה \ המערב והערבים מנפילת, אוריה,שביט
2008 ,' עמ322 , אונ' ת"א,הקומוניזם ועד המלחמה בעיראק
Shavit, Uriya, THE WARS OF DEMOCRACY \ THE
WEST AND THE ARABS FROM THE FALL OF THE
SOVIET UNION TO THE WAR IN IRAQ

66621

DVD & VIDEOS

2008 , ,AVANTI POPOLO - DVD ,
AVANTI POPOLO / A FILM BY RAFI BUKAEE

66518

 גלובוס, מלח הארץSALT OF THE EARTH \ DVD ,----'
2006 , ,יונייטד בע"מ
, גלובוס יונייטד בע"מ, מחילותFORGIVENESS \ DVD ,,----,
2006 ,CD

66699
65837

 גלובוס יונייטד, אדמה משוגעתSWEET MUD \ DVD ,----,
2006 ,CD ,בע"מ

65838

, CD , גלובוס יונייטד בע"מ, בופורBEAUFORT \ DVD ,----,
2006

65863

2006 , , גלובוס יונייטד בע"מ,  סודותSECRETS \ DVD ,----,
director – Avi Nesher

66279

2007 , הד ארצי,  מדוזותJELLYFISH \ DVD ,,----

66280

2006 , גלובוס יונייטד בע"מ, IN THERAPY /  בטיפולDVD ,,----

67528
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66873

מן ,איזי ,קולה של המדינה \  1948-2008קול ישראל מירושלים-
 ,DVDרשות השידור2008 , ,
Mann, Izy, VOICE OF THE COUNTRY
YIDDISH

67788

----,,וועגן זיך און וועגן אנדערע זאמלבוך פון יידישן קולטור-
קלוב אין רחובות , Leyvik-Farlag, 222 pp, 2008, Soft

65902

 ,----,קונטרס בנין שבנה שלמה ,בנות ציון באבוב 53 ,עמ',2008 ,
רכה ) hassidut, bobov (popov) history of community, incl.
(document
,----, KONETERES BINEYAN SHE-BANAH SHELOMOH
 ,----,ספר מאורות השבת \ הלכות שבת צום שבת טיש ,ערשטער
טייל הלכות הכנה לשבת ,מאורות 200 ,עמ'halacha, ) 2008 ,
(shabbat popular with illustration but in yiddish
,----, SEFER ME'OROT HA-SHABAT

66617

חייט ,משה דוד ,ווארצלען שפראצן \ פון דאס ניי ,לייוויק-פארלאג,
 224עמ' ,2007 ,רכה )(yiddish- roots and sprouting anew,
Khayat, Moshe David, ROOTS ARE BLOOMING AGAIN

66838

חריף ,פ ,.קנאקעדיג \ פיקאנטישע רעטענישן צו אויפקנאקן208 ,
עמ'(dual publ. Israel/Brooklyn 2007) 2007 ,
…Harif, P., KNAKADIG/PIKANTISHA RATANISHEN

66616

יענטע ,מאש )יעל( ,מיט דער לעצטער הקפה \ דערציילונגען
אפהאנדלונגען )בשפת האידיש( ,לייוויק-פארלאג 233 ,עמ'2007 ,
)(literature and history,
)Mash, Yente, WITH THE LAST CIRCLE (IN YIDDISH

66615

לעוו ,מ ,.ליטערארישע פארטרעטן \ שרייבערס און קינסטלערס
פון מיין דור ,לייוויק-פארלאג 342 ,עמ'2007 ,
)(literature and history, levick house 2007
Lev, M., LITERARY PORTRAITS \ WRITERS A ARTISTS
FROM MY GENERATION

67589

סומק ,רוני ,אני עירקי-פיג'מה \ איך בין אן איראקער-פיזשאמע
)אידיש ועברית( שירים \ לידער ,לייוויק-פארלאג 63 ,עמ'2008 ,
)(yiddish and hebrew

66354

57

Someck, Ronny, I AM A PAJAMA IRAQI / POEMS
67381

פאלגער ,קלמן ,קאלירטע מאטיוון \ מוטיבים בצבעים )עברית,
אידיש ,אנגלית((hebrew, yiddish, english) 2007 ,
Polger, Kalman, COLORED MOTIVES

67517

קוגל ,ב ,.אונזער הינדעלע איז דער זיסטער ,פלדהיים 27 ,עמ',
 ,2008רכה ) yiddish- our sweet chick, illustrated- children's
(book
קראהן ,ג ,.די ערצעהלונג פון רבי שמעון בר יוחאי ,פלדהיים42 ,
(tales of r' shimon bar yochai with illustrationsעמ') 2008 ,

67520

קראהן ,ג ,.דער טויער צום פאלאץ \ און נאך באלערנדע
ערצעהללונגען אויף חז"ל זייער גרויסקייט ,פלדהיים 55 ,עמ',
(2008 )tales of talmud sages in yiddish- illustrated

66619

שפיגלבלאט ,אלכסנדר ,גרינער אומעט \ לידער ,לייוויק-פארלאג,
 44עמ' ,2007 ,רכה )(yiddish poetry
Spiegelblatt, Alexander, GREEN SORROW \ POEMS

66618

שקליאר ,משה ,ווען די ערד האט געברענט \ נאוועלע ,לייוויק-
פארלאג 136 ,עמ' ,2007 ,רכה
)(yiddish novel- suffering in holocaust in russsia
Shklar, Moshe, WHILE THE EARTH WAS BURNING

67519

MISCELLANEOUS

66388

 ,----,רבעון לכלכלה שנה  ,54חוברת  2יוני  ,2007אורים294 ,
עמ'---, ECONOMIC QUARTERLY, YEAR 54 # 2, 2007 ,
JUNE

66679

ארליך ,חגי ,אתיופיה והמזרח התיכון -תרבות מצור ואלפיים
שנות ,משרד הביטחון 295 ,עמ' ,2008 ,רכה
Erlich, Haggai, ETHIOPIA - HISTORY OF SIEGE
CULTURE

67410

בידרמן ,ש ;.לזר ,ר) .עריכה( ,תשוקה ,אדום בית הוצאה לאור222 ,
עמ' ,2007 ,רכה
Biderman, S.; Lazar, R. (Ed.), DESIRE

66709

בן יצחק ,מעטוף סעדיה ,מילון עברי-ערבי בדיאליקט חבאני,

58

(heb\ arabic dictionary, yemen) 2008 ,' עמ569 ,מחבר
Ben Itzhak, Matuf Se'adia, HEBREW-ARABIC
DICTIONARY IN YEMENITE DIALECT
 עשור בתולדות תנועת/  הון ושלטון, עבודה, אפרים,דוידי
,2008 ,' עמ277 , רסלינג,(1976-1966) הפועלים בארגנטינה
רכה
Davidi, Efraim, LABOR, CAPITAL AND POWER: THE
WORKER'S MOVEMENT IN ARGENTINA, 1966-76
 מסיכון לסיכוי \ התערבויות, )ע. מ,; גולן. ח,; מהל. מ,חובב
,' עמ340 , כרמל,טיפוליות בנוער עובר חוק ובצעירים במצוקה
 רכה,2008
Hovav, M.; Mell, H.; Golan, M, FROM RISK AND HOPE \
INTERVENSIONS WITH JUVENILE DELIQUENTS AND
YOUTH AT RISK

66221

67337

,מזרח אסיה בזמן החדש \ קווי יסוד- תולדות דרום, משה,יגר
 רכה,2008 ,' עמ297 , אונ' עברית,מאגנס
Yegar, Moshe, A SHORT HISTORY OF SOUTH-EAST
ASIA IN MODERN TIMES

66399

, דרכים לחשיבה פמיניסטית \ מקראה,( )עריכה. ת,; אלאור. נ,ינאי
gender studies open u. )  רכה,2008 ,' עמ354 ,אונ' הפתוחה
(course 'reader', translated articles
Yanay, N.; Elor, T. (Ed.), VENUES OF FEMINIST
THINKING : A READER

66095

, פילוסופיה לילדים ועם ילדים/  פילוסופים קטנים, אדיר,כהן
 רכה,2008 ,' עמ418 ,אמציה
Cohen, Adir, YOUNG PHILOSOPHERS - PHILOSOPHY
FOR CHILDREN AND WITH CHILDREN

66463

 סוקרטס וקסנטיפה בירח דבש\ מפגש עם פילוסופיה, אדיר,כהן
2008 ,' עמ232 , אמציה,בדרכי ההומור והצחוק
Cohen, Adir, SOCRATES AND XANTIPPE ON
HONEYMOON

67313

 בגלל שההר שם \ הסיפור מאחורי ההצלחה של, עמיקם,כהן
 רכה,2007 ,' עמ238 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות,ORANGE
Cohen, Amikam, BECAUSE THE MOUNTAIN IS THERE
/ SUCCESS OF “ORANGE”

65867

59

 אונ' בן, מבוא לקסמי הפילוסופיה \ אתיקה ומוסר, יובל,לוריא
2008 ,' עמ314 ,גוריון
Lurie, Yuval, INTRODUNCTION TO THE MAGIC OF
PHILOSOPHY \ ETHICS AND MORALITY

65809

 כיצד השפיעו הכוכבים על הצלחותיו וכשלונותיו, הרצל,ליפשיץ
(astrology of hitler)  רכה,2008 ,' עמ223 , מחבר,של היטלר
Lifshiz, Herzel, HOW DID THE STARS INFLUENCED
THE SUCCESS AND FAILURES OF HITLER

67459

, באיזה גודל רואה אותנו אלוהים? מחקר על הראייה, דן,לסרי
Philisophy, research )  רכה,2008 ,' עמ187 ,פרדס
(perception
Lasry, Dan, OUR SIZE IN THE EYES OF GOD / THE
MEANING OF VISION

67290

: כוכבים בעפר \ שטרן אין שטויב )תירגם מיידיש, איציק,מאגנר
 רכה,2008 ,' עמ109 , המחבר,(מאיר אבני
(poetry (yiddish 1967) translated into hebrew)
Magner, Itzik, STARS IN THE DUST

67188

,' עמ99999 , מוסד ביאליק,(ספר לנשים )מחזה- בית,,מולייר
 רכה,2008
Moliere,, L'ECOLE DES FEMMES \ A PLAY

66712

439 , אונ' עברית, מאגנס, אמת של הרפואה המדעית, בנימין,מוסז
2008 ,'עמ
Mozes, Benjamin, THE TRUTH OF SCIENTIFIC
MEDICINE

66979

 חידודים, מושב לצים \ בדיחות, )עריכה. צ,; פינגלה. ש,מייזליש
jewish ) 2007 ,' עמ160 , דני ספרים,ממיטב ההומור היהודי
(jokes, meizlish 2007 collection
Meizlish, Z.; Fingale, Z. (Ed., MOSHAV LE'ITSIM

66027

 אנושי מדי \ ספר לחופשיים ברוח )תרגום, אנושי, פרידריך,ניטשה
2008 ,' עמ530 , אונ' עברית, מאגנס,(מגרמנית
Nietzsche, Friedrich, HUMAN, ALL TOO HUMAN \ VOLS.
1 & 2 (translation from German into Hebrew)

65949
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66448

סגל ,אייל ,רגע המכריע הוא נצחי \ הזמן הסטאטי ביצירתו של
קפקא ,קב"מ 125 ,עמ' ,2008 ,רכה
Segal, Eyal, THE DECISIVE MOMENT IN
EVERLASTING \ STATIC TIME IN KAFKA'S POETICS

66413

עפרון ,רזי ;.יחזקאלי ,פנחס ,עולם איננו ליניארי \ תורת המערכות
המורכבות גורם חדש בניהול ,משרד הביטחון 224 ,עמ',2008 ,
רכה
Efron, Razi; Yehezkeally, Pinh, REAL LIFE IS NOT
LINEAR \ INTRO TO COMPLEX SYSTEM THEORY

67172

פייג וישניא ,רחל ,בחירות ,בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית
העתיקה ,אונ' ת"א 283 ,עמ' ,2008 ,רכה
Feig Vishnia, Rachel, ELECTIONS, ELECTORS AND
THE ELECTED IN REPUBLICATION ROME

65865

פלוטניק ,רונית; אשל ,מירה ,ספר הגן \ תכנית פסיכופדגוגית-
אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות  ...ברוח החינוך הקיבוצי,
קב"מ 191 ,עמ'2007 ,
Plotnik, Ronit; Eshek, Mirah, KINDERGARDEN BOOK

66055

פרויד ,זיגמונד ,בדיחה ויחסה ללא-מודע )תרגום מגרמנית :רן
הכהן( ,רסלינג 278 ,עמ'2007 ,
Freud, Sigmund, SIGMUND FREUD, SELECTED
WORKS IN HEBREW 3

67062

פרויד ,זיגמונד; יונג ,קרל גוסט ,חליפת מכתבים  /מבחר  :זיגמונד
פרויד ,קרל גוסטב יונג ,רסלינג 361 ,עמ' ,2008 ,רכה )(transl
Freud, S.; Jung, Carl Gustav, BRIEFWECHSEL: EINE
AUSWAHL / SIGMUND FREUD - CARL JUNG

66476

צאודרר ,נועה נעמן ,דקארט  /בדידותו של פילוסוף ,אונ' ת"א, ,
 ,2007רכה
Zauderer, Noa Naaman, DESCARTES / THE
LONELINESS OF A PHILOSOPHER

66482

קליין ,יוסף ,בית ספר בניהול מבוזר \ האצלת סמכויות -מתיאוריה
ומחקר למעשה ,צ'ריקובר 585 ,עמ' ,2007 ,רכה
Klein, Joseph, MANAGEMENT IN THE
DECENTRAILIZED SCHOOL

61

 קשב, מנדים אל הדלים \ מבחר שירים מיידיש, מלך,ראוויטש
heb. translation of yiddish )  רכה,2008 ,' עמ230 ,לשירה
(poetry
Ravitch, Melech, POEMS
 שילובים \ לומדים עם מוגבלויות,) )עריכה.רייטר; לייזר; אבישר ג
(special ed)  רכה,2008 ,' עמ530 , אחוה,במערכות החינוך
Reiter; Leyser; Avissar (Ed.), INCLUSIVENESSLEARNERS WITH DISABILITIES IN EDUCATIONS

65803

67435

 ייצוגיו של ישו בספרות העברית של/  צלם יהודי, נטע,שטהל
 רכה,2008 ,' עמ231 , רסלינג,21-המאה ה
Stahl, Neta, JEWISH IMAGE: REPRESENTATIONS OF
JESUS IN 20TH CENT. HEBREW LITERATURE

67242

מודע ותפקידו בתהליכי ריפוי- חלום והחלמה \ הלא, שרה,שלו
 רכה,2008 ,' עמ239 , קב"מ,וצמיחה על פי התפיסה היונגיאנית
Shalev, Sara, DREAMING AND RECOVERY \ THE
UNCONSCIOUS AND ITS ROLE IN HEALING...
JUNGIAN THEORY

66609

 ספר האדום \ צמחים בסכנת הכחדה, גדי, אבי; פולק,שמידע
2007 ,' עמ495 , רשות הטבע והגנים,CD +' כרך א,בישראל
Shmida, Avi; Pollak, Gadi, RED DATA BOOK:
ENDANGERED PLANTS OF ISRAEL, VOL. 1+ CD

66294

,  אידאה ומתודה \ ל"ג עיונים באפלטון, שמואל,שקולניקוב
 רכה,2008 ,' עמ492 , אונ' עברית,מאגנס
(philosophy israeli scholar with phd from UC Berkeley)
Scolnicov, Shmuel, IDEA AND METHOD \ THIRTYTHREE STUDIES IN PLATO

66488

KODESH / RABBINICS
 פסח-  פורים-  מערכי לב ארבע פרשיות/  ספר חזון למועד,---,
2008 ,' עמ366 , גיטלר ושו"ת-  ספרייתי,הגדה של פסח
(philosophy, Vilna Gaon)
---, SEFER HAZON LA-MO'ED / ME-'ERKHEI LEV,
'ARBA' PARSHIYOT - PURIM - PESAH...

66624

 תהלים המדוייק איש מצליח \ עם ביאור מובלע בין המלים,---,

66761
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2008 ,' עמ392 , מכון הרב מצליח,של התהלים "יוסף המשביר
,----, TEHOLIM HA-MEDUYAK 'ISH MATSELI'AH \ ... HATEFILOT )psalms(
 חלק ערכים, חלק תוכן התשובות/  ספר מפתחות שבט הלוי,---,
2008 ,' עמ779 , מכון מעיינות הלוי,... חלק מראה מקומות,וענינים
,---, SEFER MAFTEHOT SHEVET HALEVI / HELEK
TOCHEN HA-TESHUVOT, HELEK 'ARACHIM VE'INYANIM,.. (index)

67287

והוא הבסיס.. כולל בו הכוונות שלימד האר"י/  שער התפלה,---,
,' עמ431 , מכון אהבת שלום,..."המקורי לספר "שער הכוונות
2008
(R Hayim Vittal New edition from manuscript)
---, SHA'AR HA-TEFILAH /...SHA'AR HA-KAVANOT

67703

 אסופת מערכות חידושי תורה בירורי/  עיטורי כתובות,---,
,' עמ728 ," ישיבת "עטרת שלמה, על מסכת כתובות....ענינים
2008
(Talmud, Halacha, Marriage, Many Important Modern)
'ITUREI KETUVOT / ...'AL MASEKHET KETUVOT

67706

 מכון מורשת, ( חומש הגר"א \ ויקרא )מהדורת וויינערב,----,
(bible, vilna gaon,) 2008 ,' עמ586 ,הישיבות
,----, HUMASH HA-GARA"H \ VA'IKERA

65816

, אש דת, ספר ברכת טוב \ בראשית וליקוטים על התורה,----,
bible, genesis, 1st publ. 1938, hassidut- r' ) 2008 ,' עמ667
(epstein
,----, SEFER BIREKAT TOV \ BERESHIT VE-LIKUTIM
'AL HA-TORAH

65818

 זה ספר כתבי, ספר תפארת שלמה \ על התורה ב' כרכים,----,
bible, ) 2008 ,' עמvols. 2 , מכון נזר אהרון, קץ פדותו....קודש
(hassidut, r' shlomo of radomlok, classic, 19th cent.,
----,, SEFER TIF'ERET SHLOMOH \ 'AL HA-TORAH

65843

2008 ,' עמ350 , שונות, ספר בית חיינו,----,
halacha, aggada on jerusalem, surpriningly good, )
(serious
,----, SEFER BET HAYENU

66008
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 ,----,קובץ בית שלום \ תשובות מאמרים ומכתבים שעדיין לא ראו
אור הדפוס ,מכון אור גנוז 263 ,עמ'2008 ,
)(responsa- halacha, r' s
,----, KOVETS BET SHALOM \ TESHUVOT MA'AMARIM
U-MIKHETAVIM...

66082

 ,----,ספר קרית ארבע )הוצאה שניה( ,ישועה בן דוד סאלם הצב"י,
 196עמ'responsa and drash-sermons, teachings- ) 2008 ,
(reprint- pub. 19th ce
,----, SEFER KIRYAT 'ARBA

66238

 ,----,מתחילים תניא \ ספר היסוד של חסידות חב"ד בסגנון קל
וברור לכל ,פרקים א-יב ,חיש -הפצת המעיינות 274 ,עמ'2008 ,
,----, MATEHILIM TANIYAH \ SEFER HA- YESOD SHEL
)HASIDUT HABA"D... CHAP. 1-12 (Chabad

66318

 ,----,מסכת שביעית מן תלמוד ירושלמי \ נוסחת וילנא ,במהדורה
חדשה ומפוארת ...על סדר הדף ,נר ישראלtalmud ) 2007 , ,
(yerushalmi, shevi'it tract. (with many import
,----, MASEKHET SHEVI'IT MIN TALEMUD
YERUSHALEMI \ NUSEHAT VILNA

66347

 ,----,פניני רבינו חיים פלאג'י \ זצ"ל חידושים וביאורים מאירים
ושמחים על שיר השירים ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי 501 ,עמ',
2008
,----, PENINEY RABENU HA'IM PALAGI / 'AL SHIR
)HASHIRIM (bible, canticles and mishna- avot

66362

 ,----,מגילת אסתר חלקת יהושע \ ...עם ביאורי ופירושי מבשר
טוב ,מוסדות גנזי מהרי"ץ ביאלא 312 ,עמ'bible, megillat ) 2008 ,
(esther, biala hassidut, collect, incl. heili
,----, MEGILAT 'ESETER HELEKAT YEHUSHU'A

66484

 ,----,ספר אוהב שלום  /חידושי תורה בדרך פשט ...כולל קונטרס
שאילת שלום ,שונות 45+24 ,עמ'2008 ,
)(Belz - offset of 1939 ed / Bible, Halach
,----, SEFER 'OHEV SHALOM /...KOLEL KONETERES
SHE'ILAT SHALOM

66548

 ,----,טל אורות \ קובץ עובדות וסיפורים מאלפים ...להחזקתם,

64

(yeshiva stories,) 2008 ,' עמ331 ,מכון נחלת יוסף
,----, TAL 'OROT (incl. folklore on lituaks and hassidim)
... ספר כחה של תפלה \ להבין להשכיל כחה של תפלה,----,
(scholarly, r' rumfellev) 2008 ,' עמ301 , אור ישראל,התפלה
,----, SEFER KOHAH SHEL TEFILAH

66593

 ועוד זאת שהוספנו פירוש... מדרש שוחר טוב \ על תהלים,----,
(psalms, midrash class) 2008 ,' עמ371 , שונות,יקר
,----, MIDERASH SHOHER TOV \ 'AL TEHILIM...
PERUSH YAKAR

66608

 ושאר..., ספר בנתיבות הסופר \ כולל ילקוט וישמע משה,----,
2008,' עמ275, אוצרות הסופר,ספרים וסופרים
(aggada, teachings)
,----, SEFER BI-NETIVOT HA-SOFER \ KOLEL
YALEKUT... VE-SOFERIM (r' sofer z"l of pressburg)

66875

 הגדה של פסח \ במשנתו של הרב דסלר זצ"ל נערך מאוצר,----,
(aggada, liberal litvak) 2008 ,' עמ576, שפתי חכמים, כתביו
,----, HAGADAH SHEL PESAH \ BE- MISHENATO SHEL
HA-RAV DESELER

66946

2007 , ספר שאלות ותשובות בנין ציון \ שני חלקים,----,
(responsa, halacha 19th century, r' yakov etlinger)
,---, SEFER SHU”T BINEYAN TSIYON \ 2 PARTS

66989

 רבי... לרבינו... ספרי שאלות ותשובות בית דוד נחלת דוד,----,
2008 , , שונות, תולדות רבינו- ד...דוד טעביל
(responsa, halacha, r' david tabil, mid 19th cent., warsa)
,----, SIFEREY SHU”T BET DAVID NAHALAT DAVID

67003

 ספר ישועות יעקב \ שאלות ותשובות על ארבעה חלקי ש"ע,----,
2008 , , גירסה שנייה בע"מ,: לתורה...או"ח יו"ד אע"ז חו"מ
(responsa- halacha, publ. 1907 lemberg \ pietk,)
,----, SEFER YESHU'OT YA'AKOV \ SHU”T
 הגדה של פסח \ עם ביאורים פירושים ודינים מצודת דוד,----,
2008 ,' עמ216 , מכון אהבת שלום,כלכתא- ...וציון ויגד לשלמה
,----, HAGADAH SHEL PESAH \ 'IM PERUSHIM...
METSUDAT DAVID VE-TSIYON VAYAGED LISHLOMOH

67006
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 יד לבני בנים אוהב את+  נחלת אבות \ ביאור לפרקי אבות,----,
talmud r' petahya ) 2008 ,' עמ319 , מכון התורה והארץ,המקום
(menkin z"l author deceased 1947, scholarly
,----, NAHALAT 'AVOT... + 'OHEV 'ET HA-MAKOM

67453

 ר' הירש \ תולדות חייו של מורינו הרב ר' צבי אב פאלי זצ"ל,----,
(Hebron rabbi) 2008 ,' עמ736 , שונות,"משגיח בישיבת "חברון
,----, R’ HIRSH \ TOLDOT HAYAV

67608

 ספר ליקוטי שושנים \ למרנא ורבנא רבינו משה צבי,-----,
382 , מכון גנזי שושנים,(מסאווראן זיע"א )מהדורת טשיטשעלניק
(hassidut, talmud, orig. publ. lemberg 1872) 2008 ,'עמ
,----, SEFER SIKUTEY SHOSHANIM

67158

, ספריית חווה,ג פירוש- פרקי אבות \ א, שלמה חיים הכהן,אבינר
mishna \ talmud, author 20th cent. national ) 2008 ,' עמ635
(religious figure.
Aviner, Shlomo Hayim, PIREKEY 'AVOT \ 1-3 PERUSH

67184

 הלכות חולים רופאים/  ספר נשמת אברהם,סופר- אברהם,אברהם
, מכון שלזינגר,( כרכים4) ורפואה על ארבעה לחקי השולחן ערוך
(originally pub. 1982. Halacha - medicine and law,) 2007 ,
Avraham, Avraham-Sofer, SEFER NISHMAT AVRAHAM
(4 VOLS)

66433

, מחבר,  תהלים על פי חפץ חיים עם תרגום ורש"י, אברהם,אוחיון
psalms with hafetz hayim commentary, r' ) 2008 ,' עמ422
(israel (kogan) z"l,
Ohayon, Avraham, TEHILIM 'AL PI HAFETS HA'IM 'IM
TIREGUM VE-RASH"I

66173

, פניני המועדים \ על פי בן איש חי \ ג' כרכים, אברהם,אוחיון
vols. 3 , מחבר, ישראל..מבחר פנינים וחידושים על מועדי השנה
(halacha, drush and minhal- custom,) 2007 ,'עמ
Ohayon, Avraham, PENINEY HA-MO'ADIM \ 'AL PI BEN
'ISH HAY, 3 VOLS.

66180

,  מגילת אסתר \ על פי החיד"א עם תרגום ורש"י, אברהם,אוחיון
2008 ,' עמ271 ,יקרות
(bible- esther, r' hayim david azulai, 17th cent. \ hahida)

66363
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Ohayon, Avraham, MEGILAT 'ESETER \ 'AL PI HAHID"A 'IM TIREGUM VE-RASH"I
 ב' כרכים אסופת/  ספר חכו ממתקים, שלמה זלמן,אויערבאך
 מכון, משולבות בהדרכות והוראות, הנהגות ופרפראות,עובדות
(Teachings, Policy, Philosophy,) 2008 ,' עמ409 , ,פומבדיתא
Aurbach, Shlomo Zalman, SEFER HAKU MAMTAKIM / 2
VOLS

67755

 ספר שפתי שמואל \ על הש"ס, שמואל אלכסנדר,אונסדארפער
225 , המחבר, פתח תקוה ת"ו...הגאון הצדיק...וליקוטי אגדה
Talmud teachings, R' Unzdorfer z"l 1920-) 2008 ,'עמ
(2002,
Unzdorfer, Shmuel, SIFTEI SHMUEL AL HA-SHAS

67566

 ספר עבודת ישראל ואבות ישראל \ על פרקי, עמרם,אופמן
,' עמ200 ,פתילת ישראל... וכעת נדפס מחדש עם הגהות...אבות
Mishnah, commentary/hassidut, Kiznitz Magid 18th c)2007
Ofman, Amram, SEFER AVODAT YISRAEL VE-AVOT
YISRAEL

67735

עם ביאור...  דיני הזמה/  ספר אורים ותומים, יהונתן,אייבשיץ
halacha, jewish civil ) 2007 ,' עמ118 , מחבר,ברכת אריאל
(law,
Eibschits, Yehonatan, SEFER 'URIM VE-TUMIM / DINEI
HAZAMAH...'IM BE'UR BIRKAT 'ARIEL

66614

 ספר יסוד האמונה \ פותח פתח כפתחו, יעקב אהרן,אילאוויטש
2008 ,' עמ542+63 , מחבר, בהקדמה...של אולם
(classic, hassidut, kabbala, r' baruch of kossov 18th c)
Illioytch, Yakov Aharon, SEFER YESOD HA'EMUNAH \
POTE'AH PETAH... BAHAKEDAMAH
...  הליכות עולם \ להרב שמחה יצחק,( עובדיה יוסף )עורך,אלגמיל
2008 ,' עמ184 , מכון תפארת יוסף לחקר היהדות,ועשה גזורות
(karaite, 17th cent., r' haluzki, ukraine)
Algamil, Ovadia Yossef (Ed.), HALIKHOT 'OLAM

67266

 פנינים משלחן הגר"א \ על התורה נביאים וכתובים, דב,אליאך
2008 ,' עמ591 , מכון מורשת הישיבות, וספרים...ואגדות הש"ס
(bible vilna gaon- collection (scholarly))
Eliah, Dov, PENINIM MI-SHULEHAN HA-GR"A
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אלישיב ,יוסף ,הערות במסכת חגיגה ,ליקוטים \ משיעורי
רשכבה"ג מרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב,מחבר294,מ'2007 ,
Eliashiv, Yosef, HE'AROT BE-MASEKHET HAGIGAH,
)LIKUTIM (talmud, modern

67303

אלשיך ,משה ,ספרי רבינו האלשיך הקדוש  5 /כ' נביאים
ראשונים/אחרונים ,כתובים ..פירוש מראות הצובאות,ח.
וגשל(5 vols.) 2008,
Alsheik, Moshe, RABENU HA-'ALSHECH HA-KADOSH /
'IM PERUSH MAR'OT HA-TSOVA'OT

65991

אפרתי ,בנימין ,ליקוטי רמח"ל \ לרבינו משה חיים לוצאטו עם
פירוש נרחב "אור הליקוטים" ,פלדהיים 151 ,עמ'2008 ,
)(r' moshe hayim luzatto
Efrati, Binyanim, LIKUTEY RAMEHA"L

67352

ארנד ,אהרן )עורך( ,פירוש רש"י למסכת מגילה \ מהדורה
ביקורתית  ,מקיצי נרדמים 368 ,עמ'(talmud-) 2008 ,
Arnad, Aharon (Ed.), PERUSH RASH"I LE-MASEKHET
MEGILAH \ MAHADURAH BIKORETIT

66126

בארי ,שלמה ,שו"ת חושן משפט באר שלמה \ דיינים ועדות...
חדשים גם ישנים  ,מחבר 372 ,עמ'(responsa, halach) 2008 ,
Be'eri, S, SHU”T HOSHEN MISHPAT BE'ER SHLOMOH

67309

ביטון ,דניאל )עורך( ,תלמוד בבלי השלם המאור  /ש"ס לובלין,
מסכת נדרים דפים לב-סג  ,מכון המאור 640 ,עמ'2007 ,
Biton, Daniel (ed.), TALMUD BAVELI HA-SHALEM HAMA'OR / SHA"S LUBLIN, NEDARIM
בל"ס הכהן ,אברהם ,אוצרות הירושלמי \ הארות על פרשת
השבוע ...אמונה ,חינוך ,אקטואליה ,אריאל ,מפעלי תורה יהדות
וחברה 212 ,עמ'(bible, phil. com) 2008 ,
\ Bl"s Hacohen, Avraham, 'OTSAROT HAYERUSHALEMI
HE'AROT 'AL PARASHAT HASHAVU'A

67483

67527

בני החבורה ,ספר לחם אבירים \ מסכת יבמות לרבינו ...הערות
וביאורים מאת בני החבורה בישיבת בנין אב ,ישיבת בנין אב208 ,
עמ'Talmud, 16th cent. Yebamot, R' Ben Burgil, ) 2008 ,
(Ben Azuz, Scholar
---, SEFER LEHEM ABIRIM / MASEKHET YEBAMOT

68

67404

ברדא ,דוד ,ספר שו"ת רביד הזהב \ חלק שני כולל...על ארבעת
חלקי..ניצוצי זהב..שנת "באתי במגילת ,,"..המחבר 477 ,עמ',
2008
))??Responsa, Halacha, vol. 2 (vol. 1 1988
Barda, David, SEFER SHU"T RAVID HA-ZAHAV

66625

ברוידא ,שמחה מרדכי ,שם דרך \ כתר תורה ,אסיפת מאמרים
בענייני התורה ומעמד הר סיני,אוצר הפוסקים  274,עמ'2007,
Broida, Simha , SAM DEREKH / KETER TORAH,
… 'ASEFAT MA'AMARIM BE-'INYANEI HA-TORAH

67704

ברזל ,אברהם יצחק ,ספר עיוני רש"י  /ספר במדבר ובו ביאורים
והערות בדברי רש"י ז"ל על התורה ,...מחבר 644 ,עמ'2008 ,
)(bible - numbers, earlier vols 1990's.
Barzel, Avraham, 'IYUNEI RASH"I / SEFER BAMIDBAR

66882

בריסק ,מרדכי )עורך( ,ראשי גולת אריאל \ תמצית סיפור
התהוותה של שושלת הקודש בעלזא  ...נטע כץ זצ"ל ,המחנה
החרדי הוצאה 271 ,עמ'history, hassidut rabbinic ) 2008 ,
(albom of belz,
Brisk, Mordechai (Ed.), RASHEY GULAT 'ARI'EL

67304

ברלין ,חיים ,אוצר רבי חיים ברלין  4 /כרכים שו"ת נשמת חיים,
אורח חיים ,יורה דעה ,...ישיבת וולאזיןvols 4 ,
(Responsa)2008,
Berlin, Hayim, 'OTSAR RABI HAYIM BERLIN / 4 VOLS,
SHU"T NISHMAT HAIM, 'ORAH HAIM...
ברנדס ,יהודה ,מדע תורתך ... /מסכת כתובות חלק שני:זכויות
וחובות בנישואין י"ז שעורים דף מ"ו-ע"ב ,מכון הישראלי
לפרסומים תלמודיים 218 ,עמ'(part 2) 2008 ,
Brandes, Yehuda, MADA' TORATKHA / KETUVOT

66901

גבאי ,נעים אברהם ,קונטרס בית אב \ מושגים וערכים בעניני
אסור והיתר,מכון דרך חיים 209,עמ'(over 700 concepts) 2008,
Gabay, Naim, KONETERES BET 'AV \ MUSAGIM VE'ARAKHIM BE-'INEYANEY 'ISUR VE-HETER

66288

גבהרד ,חנוך ,שיעורים בהגדות חז"ל \ מסכת שבת ב' כרכים ,
מחבר vols. 2 ,עמ'(talmud, aggada, ein-yakov16th c.) 2008 ,
\ Gevhard, Hanokh, SHI'URIM BE-HAGADOT HAZA"L

67468

69

SHABAT
66759

גולדברגר ,דב )עורך( ,מגלת אסתר ,ספריית בית-אל 42 ,עמ',
 ,2008רכה )(bible- megilla, humorous, illustrations
Goldberger, Dov (Ed.), ESTHER SCROLL

67767

גורארי ,אלי יוחנן )עורך( ,תולדות ברוך מרדכי  /תולדותיו וקורות
חייו של הגאון החסיד ר' ברוך מרדכי איטינגא מבאברויסק ,מכון
אהלי שם  -לויבאוויטש 322 ,עמ'(Toldot Baruc) 2008 ,
Gorari, Eli Yohanan (ed.), TOLDOT BARUCH
MORDECHAI / TOLDOTAV VE-KOROT HAYAV SHEL
HA-GA'ON HA-HASID R' BARUCH...

66954

גינזבורג ,יצחק ,יין משמח \ מסתרי חתונה ונישואין ,ד ,גל עיני,
 180עמ'2008 ,
Ginzburg, Yitzhak, YAYIN MESAMAH \ VOL. 4

66953

גרינבוים ,נ ,אוצר המדרשים \ עם אוצר של  400שו"ת על הגדה
של פסח )פריעדמאן(,מכון המדרש תפארת בחורים 256 ,עמ',
2008
Greenboim, Naftali, 'OTSAR HA-MIDERASHIM \ 'IM
 'OTSAR SHEL 400 SHE'ELOT VE- TESHUVOTHAGADAH SHEL PESAH

66130

דביר ,יהודה מאיר ,ספר פירוש הרמב"ן \ על התורה שמות  ,מכון
ירושלים 455 ,עמ'(bible, exodus) 2008 ,
Dvir, Yehuda Meir, PERUSH HA-RAMBA"N 'AL HATORAH \ SHMOT
דוד ,אהרן ,ספר דבר אהרן \ שאלות ותשובות בירורי הלכה ,עניני
חושן משפט ..השולחן ערוך ,משנת רבי עקיבא 257 ,עמ'2008 ,
David, Aharon, SEFER DEVAR 'AHARON \ SHE'ELOT
VE-TESHUVOT BERUREY HALAKHAH HA-SHULHAN
'ARUKH

67618

די אוזידא ,שמואל ,ספר מדרש שמואל \ חלק א' פרקים א-ג
והוא...פרקי אבות; חלק ב' פרקים ד-ו ,הוצאת ס.ל.א בני ברק628 ,
עמ'(Classic, comm. 16th c. Midrash & pizmonim,)2008 ,
Di Ozeda, Shmuel, MIDRASH SHEMUEL, 2 vols.

66022

דיין ,נסים ,ספר זבחי קדשים \ כולל חדושים ובאורים בהלכה
ובאגדה ערוכים לפי סדר א'-ב' ,מחבר 91 ,עמ'2008 ,

66208

70

Dayan, Nissim, SEFER ZIVEHEY KEDASHIM
66517

דיין ,נסים ,ספר עולה לה' \ כולל כ"א מאמרים חדושים ובאורים
בהלכה ובאגדה ,מחבר 92 ,עמ'(halacha-) 2008 ,
Dayan, Nissim, SEFER 'OLAH LE-HASHEM

66092

דרוק ,חיים ,ספר אורות חיים \ בירור דיני כיבוי ודליקה בשבת
ויו"ט ...שנים שעשו ,אורות חיים 461 ,עמ'halacha, ) 2008 ,
(shabbat major 20th century figure
Druk, Hayim, SEFER 'OROT HA'IM \ BERUR DINEY
KIBUY U-DELEKAH

67612

דרשן ,א ,ספר יהגה חכמה \ לקט ציונים ומראה מקומות חקירות
בירורים וסיכומי שיטות בסוגיות הש"ס,מחבר 547 ,עמ'2008,
Darshan, Ariel, SEFER YEHEGEH HOKHEMAH BESUGIYOT HA-SHA"S

67598

הופמן ,דוד צבי ,ספר מסילת ישרים \ כולל כל עניני מוסר ויראת
ה' ...ועליו מבוא ...אורות גנוזים ,מחבר 332 ,עמ'2008 ,
)(classic, 18th cent. Pub
Hoffman, David Zvi, SEFER MESILAT YESHARIM

66134

הורוביץ ,יהושע ,ספר מרדכי השלם \ לרבנו מרדכי ב"ר הלל על
מסכת פסחים )מהדורה חדשה ומתוקנת( ,מכון ירושלים 211 ,עמ',
(talmud, pesahim tract., classic rishon, ) 2008
Horovitz, Yehushua, SEFER MOREDEKHAY HASHALEM \ 'AL MASEKHET PESAHIM
הורוויץ ,אליעזר )עורך( ,ספר מאמר יחזקאל \ ב' כרכים ,על סדר
התורה ,מועדי השנה ,וערכי עבודת ה' ,מכון דברות ישראל2 ,
 vols.עמ'hassidut- classic teachings, r' yehezkel of ) 2008 ,
(kuzmir (poland),
Horovitz, Eliezer, SEFER MA'AMAR YEHEZEKEL

66325

67710

הורוויץ ,עמנואל הלוי ,ספר להב אש \ על התורה וליקוטים ...נדפס
בשנת תרצ"ה...זצ"ל הי"ד מלאדז' ,מכון להפצת תורת החסידות,
 334עמ'Bible, teaching, bio. R' Shmuel of Ziklin, ) 2008 ,
(19th c.
Horowitz, 'Imanuel HaLevi, SEFER LA'HAV ESH

67448

היחיאלי ,דוד ,שר התורה מסוכצ'וב \ שירת חייו ופעלו של שר
התורה ,מחבר 322 ,עמ'2008 ,

71

)(hassidut history ,rabbinic on anti-zionist rabbi
Hayehieli, David, SAR HA-TORAH MI-SOKHEECHOV
66769

הכהן ,יעקב דוד )עורך( ,הגדה של פסח אוצר מפרשי ההגדה \
יו"ל לזכרו ולעלוי נשמתו של הרה"ג ר' יוסף אשר בוקסבוים,...
מכון ירושלים 458 ,עמ'(haggada, r' yosef buksb) 2008 ,
Hacohen, Yacov David, HGADAH SHEL PESAH 'OTSAR
MEFARESHEY HA-HAGADAH

67214

הלוי ליפשיץ ,יעקב ,תוספות איוורא מסכת סוטה \ יו"ל על-פי כתבי
יד ...וביאורים )פירושי הראשונים על מסכת סוטה( ,מוסד הרב
קוק(talmud, commentaries, sota, aggadah,) 2008, ,
Halevi Lifshitz, Yaakov, TOSAFOT IVEREA \ 'AL
)MASEKHET SOTAH (very important

66622

הלוי ,ראובן ,ספר ראש לראובני  /תשובות על ארבעה חלקי שולחן
ערוך ,ב .ב .ברוכמן  384 ,עמ'(responsa, 19th c,) 2008 ,
Halevi, Reuven, R'OSH LE-RE'UVENI / TESHUVOT 'AL
'ARBA'AH HELKEI SHULHAN 'ARUKH

67568

הלפרין ,לוי יצחק ,חימום מים בשבת \ מעליות בשבת מחקרי
הלכה על בעיות...בתוספת ..אוטומטיות בשבת ,מכון מדעי
טכנולוגי להלכה 113+202 ,עמ'ׂHalacha, shabbat, ) 2008 ,
Halperin, Levi Yitzhak, HEATING WATER ON SHABAT/
ELEVATORS ON SHABAT
ואנונו ,שמעון )עורך( ,ספר אברהם את עיניו \ חידושי הלכות
ואגדות על הש"ס  ,יריד הספרים 421 ,עמ'2008 ,
\ Vanunu, Shimon (Ed.), SEFER 'AVRAHAM 'ET 'ENAV
HIDUSHEY HILEKHOT VE-'AGADOT 'AL HA-SHA"S
()talmud, kabbala,

67252

ווידער ,אהרון ,ספר משפט הברכות \ אוצר פסקי -דינים ...ובו
שלושה שערים המצוינים בהלכה) ...:באידיש( ,מחבר 652 ,עמ',
2007
\ Vider, Aharon, SEFER MISHEPAT HA-BERAKHOT
)'OTSAR PISEKEY DINIM... HA- POSEKIM (IN YIDISH

65910

וויינמאן ,י ;.כהנא ,יששכר דוב ,ספר פרי מגדים \ השלם על הלכות
בשר בחלב יו"ד סימן פז-צז + ...ספר משמרת שלום ...פרדס
רימונים ,גליון 391 ,עמ'2008 ,
)(classic halacha 18th cent., r' teomim, frankf

66051

72

Vinman, Y.; Cahana, Y.D., SEFER PERI MEGADIM \ HASHALEM
 בפרד"ס התורה...  ספר עץ הדעת טוב \ ובו דרושים, חיים,ויטאל
2008 , , שונות, נאמרות
(kabbala, philosophy incl. from manuscript)
Vittal, Hayim, SEFER 'ETS HADA'AT TOV

66014

, מספיק לעובדי השם \ כפאיה אלעאבדין, יעקב,וינסלברג
2008 ,' עמ356 ,פלדהיים
Vinselberg, Y, HA-MASPIK LE-OVEDEY HA-SHEM

67744

 פירוש ספר יצירה 'אלמוני' מיסוד של ר' אברהם, ישראל,וינשטוק
2008 ,' עמ62 , מוסד הרב קוק,אבולעפיא
Kabbala/phyl/classic attributed N. Abulafia or Ibn Ezra, )
(12t
Weinstock, Yisrael,

66740

 ספר משנת השלחן \ על הלכות טהרה שולחן, נחום מנשה,ויספיש
 מכון- היכל נחום, אלישיב שליט"א... ר-ערוך יור"ד סימנים קפג
2008 ,' עמ592 ,מחקר תורני
(responsa (mod.), major orth. posek, r' eliashiv)
Vishpish, Nahum Menashe, SEFER MISHENAT
HASHULEHAN
 שחרור העליון \ שבעה שערים ועוד,( אלישע )עורך,וישליצקי
 רכה,2008 ,' עמ220 ,אל- ספריית בית, בחבלי משיח...אחד
Vishlisky, Elisha, HA-SHIHERUR HA-'ELEYON \ SHIVE'A
SHE'ARIM VE'OD 'EHAD ... BEHEVELEY MASHI'AH

65911

67571

 בירור הלכתי בסוגיות שבין דתיים/  רעך כמוך, אברהם,וסרמן
2008 ,' עמ255 , רעות,לחילוניים
Vaserman, Avraham, RE'ACHA KAMOCHA / BERUR
HILCHATI BE-SUGIYOT SHE-BEIN DATIYIM LEHILONIYIM (secular / religious halacha)

67284

 ספר עץ הדעת טוב \ על מסכת אבות לרבינו חיים, נתנאל,זעליג
mishna, talmud, avot w ) 2008 ,' עמ83 , מחבר, ויטאל זצוק"ל
(hayim vital, material from manuscript
Zelig, Natanel, SEFER 'ETS HA-DA'AT TOV

67382

 הוד יוסף חי \ אוצר פסקי הרה"נ רבי יוסף משאש, זכריה,זרמתי

67408

73

זצ"ל ,קיצור שולחן ערוך מערבי ...עלי ,ארז הוצאות לאור301 ,
עמ'halacha r' mashash z"l 1892-1974, short bio, ) 2008 ,
(sqn print with
Zaramati, Zhariya, HOD YOSEF HAY
67477

חירארי ,שמעון ,ספר בו ישמח  /חידושי מסכת עירובין חומש
בראשית ופרשיות שמות ,וארא ,בא ,מחבר 288 ,עמ'2007 ,
Hirari, Shimon, SEFER BO YISMAH / HIDUSHEI
MASEKHET ERUVIN HOMESH BERESHIT UPARSHIYOT SHEMOT

65875

טאו ,צבי ישראל ,לאמונת עתנו \ חלק שמיני אעירה שחר ,קרן חוסן
ישועות 259 ,עמ'2008 ,
Tao, Yisrael Tsevi, LE-'EMUNAT 'ETENU \ VOL. 8

67605

טולידאנו ,דניאל ,ספר חמדת דניאל \ כולל ביאורים בירורים
והערות בעניינים בחלק או"ח ועוד ,מכון אהבת שלום 287 ,עמ',
2008
)(halacha, publ. Ahavat Shalom
Tolidano, Daniel, HEMEDAT DANI'EL

67795

טולידאנו ,מרדכי ,ספר עט יוסף משפט הקנין \ ג' כר' ,המחבר,
(Halacha, Jewish civil law, acquisition, sale) 2008, vols3
Tolidano, Mordekhai, SEFER ET YOSEF MISHPAT HAKINYAN

65912

טייכטהאל ,ישכר שלמה ,ספר שאלות ותשובות משנה שכיר \ אורח
חיים -חושן משפט ,בירורי הלכה וחידושי סוגיות ,מחבר2008 , ,
)( r' teichtal z"l- author of 'em habanim
Teichtal, Yisahar Shlomo, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT MISHENAT SAKHIR

67739

טרילינגר ,אליעזר ,ספר משנת רבי אליעזר  /על התורה ,מכון ארזי
הלבנון 362 ,עמ'(Bible, Poland, 1st publ 1708,) 2008 ,
Trilinger, E, MISHNAT RABI ELIEZER / 'AL HATORAH
)(new edition

66320

יאמניק ,חיים אברהם ,עין יעקב המפואר \ אגדות הש"ס עם כל
המפרשים ...מסכת ברכות חלק א'  +ליקוטי אהל רחל ,מכון
"המפואר" 352+33 ,עמ'2008 ,

74

\ Yamnik, Hayim Avraham, 'EN YA'AKOV HA-MEFO'AR
MASEKHET BERAKHOT (pt.1)+ LIKUTEY 'OHEL
RAKHEL
66053

יחיאלי ,אביעד )עורך( ,אדם מן האדמה \ מסע רוחני הלכתי אל
מקורות שנת השבע ,גילוי הוצ' ,ישיבת עתניאל 270 ,עמ'2008 ,
Yehieli, Aviad (Ed.), 'ADAM MIN HA-'ADAMAH \ ON THE
YEAR OF MOURNING

67282

כהן ,אליהו ,ביאור הגר"א  /שיר השירים פרקים א-ד ,ביאורי
ופירושי רבינו הגאון רבי אליהו מוילנא זצ"ל ,מוסד הרב קוק361 ,
עמ'2008 ,
Cohen, Eliyahu, BI'UR HAGR"A / SHIR HA-SHIRIM
PERAKIM A-D, BI'UREI U-PERUSHEI R’HA-GA'ON

67769

כהן ,בנימין נתן )עורך( ,מסכת אבות  /עם פרושי החסיד רבינו יונה
זצ"ל מגירונדא ,מנקד ..פרוש רבנו עובדיה מברטנורא ,הוצאת
תושיה 129 ,עמ'2008 ,
Cohen, Binyamin Natan (ed.), MASEKHET 'AVOT / 'IM
PERUSHEI HA-HASID RABENU YONA Z"L MEGIRONDA, MENUKAD...

67088

כהן ,יוסף חיים ,ספר מים חיים \ ערובין על ענייני תיקוני מבואות...
ולחזרה ,מחבר 236 ,עמ'(halacha- eruvin ) 2007 ,
Cohen, Yosef Hayim, SEFER MAYIM HAYIM \ 'ERUVIN

66275

לוי ,אליהו ,שאלות ותשובות מנחת אליהו \ חלק ראשון ,כולל
שאלות ותשובות חקרי הלכות ...על ד' חלקי שולחן ערוך ,מחבר,
 286עמ'(responsa, VOL. 1) 2008 ,
Levy, Eliyahu, SHU”T MINEHAT 'ELIYAHU

66521

ליברמן ,שאול ,ירושלמי כפשוטו \ פירוש מיוסד על כתבי יד של
הירושלמי ,3 ...חלק ראשון ,כרך א ,בית המדרש לרבנים
באמריקה 574 ,עמ'(commentary) 2008 ,
Liebermann, Saul, HAYERUSHALMI KIPSHUTO

66904

ליפשיץ הלוי ,יעקב ,תוספות הרא"ש \ מסכת סוטה לרבינו אשר
ב"ר יחיאל  ,מוסד הרב קוק 83 ,עמ'talmud, tosafot ) 2008 ,
)('rash' \ 13th cent., sota tract. (r' asherLifshiz Hacohen, Yakov, TOSAFOT HA-RO"SH \ SOTAH

75

... ביקור חולים בהלכה ובאגדה \ הלכות והנהגות, אשר,מורסקי
,' עמ352 , מכון משנת רבי עקיבא,כולל מפתח ערכים מפורט
2008
Morsky, Asher, BIKUR HOLIM BA-HALAKHAH U-BA'AGADAH (halacha, visiting sick)

66576

,' עמ-- , כרכים3  ספר דברי ישראל \ על התורה, ישראל,ממודזיץ
bible, hassidut, orig publ 1901,new edition brooklyn) 2007
Modzytz, Yisrael, SEFER DIVRE YISRA'EL \ 3 VOLS.

66314

 ספר מפי ספרים וסופרים \ פניני תורה,( יוסף )בניו,מרגליות
2008 ,' עמ528 , המחבר,(וחסידות )ג' כרכים
(Hassidut/Bible R' Friedman (Belz) Aut)
Margaliyot, Yosef (his sons), SEFER MI-PI SEFARIM VESOFERIM PENINEI TORA VE-HASIDUT

67046

, נשמת המשנה \ צוהר לעולמה הפנימי של המשנה, יעקב,נגן
(mishna, philosophy) 2008 ,' עמ240 , ישיבת עתניאל,'גילוי הוצ
Nafen, Ya'akov, NISHEMAT HA-MISHENAH
 הגדה של פסח \ עם פירוש תפארת, אברהם אליעזר,סופר
 שער... שלושה ספרים נפתחים שער התולדות...אברהם
(haggada r' fallagi,) 2008 ,' עמ195 , יריד הספרים,המערכות
Sofer, Avraham Eliezer, HAGADAH SHEL PESAH \ 'IM
PERUSH TIFE'ERET 'AVERAHAM

65877
66950

 ספר נחמד למראה \ ביאורים,( אברהם אליעזר )עורך,סופר
 יריד,ופלפולים ומאות מראי מקומות על תלמוד ירושלמי שביעית
2007 ,' עמ238 ,הספרים
(talmud, yerushalmi on shevi;it, by r' nisim ashkenasi,)
Sofer, Avraham E (Ed.), NEHEMAD LEMARE'EH

65955

 חלק שישי על ארבעה/  ספר תשובות חתם סופר, משה,סופר
2008 ,' עמ129 , מכון חתם סופר,חלקי שולחן ערוך שבעה חלקים
(Responsa, Halacha)
Sofer, Moshe, SEFER TESHUVOT HATAM SOFER / PT.
6, 'AL 'ARBA'AH HELKEI SHULHAN 'ARUKH...

67306

 ספר אמרי משה \ שו"ת בענינים עמוקים, משה,סוקולובסקי
2008 ,' עמ410 , ברוכמן הוצאה. ב. ב, בהלכה
Sokolovsky, Moshe, SEFER 'IMEREY MOSHEH \
SHE'ELOT VE-TESHUVOT BE- 'INEYANIM 'AMUKIM

66570
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BA-HALAKHAH
 ספר משפטי צדק \ והוא פירוש וביאור על שו"ע, חיים,ספטימוס
, , מחבר,כ"ז- חלק ראשון הלכות דיינים מסימן א,חשן משפט
(halacha, civil law,) 2008
Spatimus, Hayim, SEFER MISHEPATEY TSEDEK

65891

2008 ,' עמ93 , מוסד הרב קוק, מגילת סתרים, יחיאל יצחק,ספרין
(hassidut, classic, r' yitzhak saffin z"l= komarna rebbe )
Saffin, Yehiel Yitzhak, MEGILAT SETARIM

66826

 ספר ארוכה ומרפא \ המכיל בתוכו כמה, הלל דוד,סתהון
aggada, ) 2008 ,' עמ446 , מכון הכתב, מוסר...מאמרים
(mussar, 1st publ. 1913 aram zova- haleb syria, 1st t
Sithon, Hillel David, SEFER 'ARUKAH U-MAREPE

65839

 מכון, הגדה של פסח \ אוצר מפרשי ההגדה,עורכים שןנים
Haggada, comm. collection, good ) 2008 ,' עמ458 ,ירושלים
(publ. Machon Yerushalayim
various eds., HAGADAH SHEL PESAH / OTSAR
MEFARESHEY HA-HAGADAH

67503

\ " הגדה של פסח עם פירוש "עוללות הגפן,( )עורך. גדעון י,עטייה
, מחבר, ע"ה..." ובסופו קונטרס "ותתפלל חנה...בצירוף סגולה
(haggada, sephardi r' shimon o) 2008 ,' עמ345
Atia, Gidon Y. (Ed.), HAGADAH SHEL PESAH 'IM
PERUSH "'OLELOT HAGEFEN"

67343

....  ספר וישכם אברהם \ אנכי תקנתי, אברהם,פאלאג'י
psalms \ ) 2008 ,' עמ526 , מכון יעלזו חסידים,ותלמידהון
(comment, r' avram fallagi izmir \ 19th cent., tehil
Fallagi, Avraham, VAYASHEKEM 'AVERAHAM

66025

- שיעורי רבנו יחיאל מיכל \ כלים א פרקים א, יחיאל מיכל,פיינשטיין
talmud, halacha, r' yehiel ) 2008 ,' עמ260+40 , מחבר,י
(מחיר שmichal feinstein z"l'
Feinstein, Yehiel Michal, SHI'UREY RABENU YEHI'EL
MIKHAL \ KELIM 1 PERAKIM 1-10

66435

77

66069

פינק הכהן ,דוב )עורך( ,ספר קדושת המלך על מגילת אסתר \
מכיל שלשה פירושים ,מחבר 336 ,עמ'bible, esther ) 2008,
(mod.
Pink Hacohen, Dov (Ed.), SEFER KEDUSHET
HAMELEKH 'AL MEGILAT 'ESETER \ MEKHIL
SHELOSHAH PERUSHIM

66602

פירירא ,אהרן ,ספר מעיל קדש ובגדי ישע  +ספר תולדות אהרן
ומשה ספר אפר יצחק \ ב' כרכים ,מחבר vols 2 ,עמ'2008 ,
Firiera, Aharon, SEFER ME'IL KODESH U-BIGDEI
YESHA' / 2 VOLS, HAGAHOT U-BE'URIM 'AL 'ETS
HAIM
פישמן ,יהודה ליב הכהן ,אגרת הנחמה \ תרגום מערבית בנימין
קלאר ,מוסד הרב קוק 60 ,עמ'R' Maimon Hadayan, ) 2008 ,
(13th cent/ translated from Arabic (offset
Fishman, Yehudah Leib Hacohen,

66578

פלאק ,,ספר שאו מנחה \ ובו שלושה חלקים ...התרחשותם,
מחבר 236 ,עמ'(Bible, Mod. comm., incl. miracles) 2008 ,
Falk,, SEFER SE'U MINEHAH \ U-BO SHELOSHAH
HALAKIM

67722

פרידמן ,חיים ,ספר חוקי חיים \ על הלכות שכנים ובסופו קונטרס
הקנינים ,המחבר 302 ,עמ'(Halacha, neighbors) 2008 ,
Fridman, Hayim, SEFER HUKEY HAYIM / AL HILKHOT
SHEKHENIM

66183

פרידמן ,יואל ,ספר התרומה \ לרבינו ברוך ב"ר יצחק ,הלכות ארץ
ישראל נוסח כ"י לונדון  ,518מכון התורה והארץ 96 ,עמ'2008 ,
)(halacha \ classic
Friedman, Yoel, SEFER HA-TERUMAH \ HILEKHOT
'ERETS YISERAEL NOSAH K"Y LONDON 518

66316

פריינד ,ברוך ,ספר ברוך מרדכי \ ה' כרכים ערוכים לפי פרשיות
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(halacha \ midrash belz,) 2008
Kalish, Eliezer (Ed.), SEFER TORANI PE'EROT

66982

66215
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67429
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חלק... ספר יד אליהו השלם \ מאת גאון ישראל, אליהו,רגולר
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Regular, Eliyahu, YAD ELIYAHU HA-SHALEM
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המקורות והתפתחויות היסטוריות ,ספריית בית-אל 332 ,עמ',
(halacha analysis) 2007
Shtanberg, Akiva, TEMUROT BI-SEDEH HA-HALAKHAH
\ DERISHOT VE-HAKIROT...

66259
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פירושים וחידושים על חמשה חומשי תורה ,מכון ירושלים346 ,
עמ'bible, exodus, r' teomim \ aderet, genesis publ. ) 2008 ,
(2003
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