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I. BIBLE & ARCHAEOLOGY

: רואה והרועה \ רשימות על ספר שמואל עורך, יהודה,אליצור
 רכה,2008 ,' עמ207 , תבונות,עמנואל מסטיי

68428

Elitzur, Yehuda, NOTES ON THE BOOK OF
SAMUEL isbn:9789657086384

\  פריהסטוריה של ארץ ישראל, עופר; גרפינקלת יוסף,יוסף-בר
2008 ,' עמ351 , אריאל,תרבות האדם לפני המצאת הכתב

67912

Bar-Yosef, Ofer; Garfinkel, Y., PREHISTORY OF
ISRAEL \ CULTURES BEFORE WRITING
 ראובן, פרשה והפטרתה \ עיון ביסודות הנהגה, אברהם,גוטליב
 רכה,2008 ,' עמ229 ,מס
(bible and prophets, Bar-Ilan u., scholarly)
Gotlib, A, PARASHAH VE-HAFETARATAH \ 'IYUN
BE-YESODOT isbn:9789650902582

67966

, קב"מ,  קווים לתולדות עם ישראל בתקופת התנ"ך, יעקב,גורן
 רכה,2008 ,' עמ218
Goren, Jacob, AN OUTLINE OF THE HISTORY OF
THE JEWISH PEOPLE DURING THE TIMES OF
THE OLD TESTAMENT

69342

 מכון, דרכים בפרשנות האגדה,( מיכאל )כותב ראשי,גרוס
(midrash)  רכה,2008 ,' עמ296 ,מופ"ת
Gross, Michael, DIFFERENT READINGS OF THE
AGGADA isbn:9789655300055

69255

 והרעב כבד בארץ \ שינויי אקלים,.ש. א, ; איסר. מ,זהר
,' עמ225 , כרמל,והשפעתם על ההיסטוריה של ארצות המקרא
(bible study)  רכה,2008
Mattanyah, Z; Issar, A.S., THE FAMINE WAS
SEVERE IN THE LAND \ CLIMATE CHANGES
AND THEIR IMPACT isbn:9789654078986

68356

1

69151

זהרי ,מנחם ,יציאת מצרים \ דמותה ומקומה בכתבי המקרא,
כרמל 72 ,עמ'2008 ,
Zohori, Menahem, THE EXODUS IN BIBLICAL
LITERATURE isbn:9789654079242

68250

זלבסקי ,שאול ,קומה ה' לנוחך \ עיונים בפרקי הארון בספר
דברי הימים ,אונ' בן גוריון 339 ,עמ'2008 ,
Zalewski, Saul, NOW RISE UP, O LORD AND LET'S
GO TO YOUR RESTING-PLACE \ A LITERARY
UNDERSTANDING OF CHRONICALS
isbn:9789653429598

68450

ידיד ,מנחם )עורך( ,קצת ירמיה \ לפי מנהג יהדות ארם -צובא
)חלב( בנוסח המקורי ,מרכז מורשת אר"ץ 35 ,עמ'2008 ,
Yadid, Menachem (Ed.), THE STORY OF JEREMIAH,
THE PROPHET isbn:9789657350058

68451

ידיד ,מנחם )עורך( ,קצת זכריה \ לפי מנהג יהדות ארם -צובא
)חלב( בנוסח המקורי,מרכז מורשת אר"ץ 31,עמ'2008,
Yadid, Menachem (Ed.), THE STORY OF
ZECHARIAH THE PROPHET isbn:9789657350041

68452

ידיד ,מנחם )עורך( ,קצת חנה \ לפי מנהג יהדות ארם -צובא
)חלב( בנוסח המקורי ,מרכז מורשת אר"ץ 31 ,עמ'2008 ,
Yadid, Menachem (Ed.), THE STORY OF HANA
isbn:9789657350041

68603

יפת ,שרה ,דוד דור ופרשניו \ אסופת מחקרים בפרשנות
המקרא ,אסופות א ,מוסד ביאליק 424 ,עמ'2008 ,
Japhet, Sara, COLLECTED STUDIES IN BIBLICAL
EXEGESIS, ASUFOT VOL. 1 isbn:9789653424

68948

יפת ,שרה ,שנתון לחקר המקרא והמזרח \ ...כרך יח' ,מאגנס,
אונ' עברית 285 ,עמ'2008 ,
Yefet, Sarah, SHNATON \ ANNUAL FOR BIBLICAL
AND ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES VOL.18

2

,' עמ513 , מחבר, מסרים הגלויים והסמויים בתנ"ך, דוד,כ"ץ
 רכה,2008
Katz, D, VISIBLE & HIDDEN MESSAGES OF BIBLE

69476

 תפוחי זהב במשכיות כסף \ תכשיטים עתיקים, יהודה,כסיף
 רכה,2008 ,' עמ81 , מוזיאון היהלומים,מחפירות ארכיאולוגיות
Kassif, Yehuda, APPLES OF GOLD IN PICTURES OF
SILVER \ ANCIENT JEWELRY FROM
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
,' עמ375 , משכל, ימי גליל: חכמים \ כרך שלישי, בנימין,לאו
(- important, scholarly, history) 2008
Lau, Binyamin, SAGES- VOL. 3: THE GALLILIAN
PERIOD isbn:9789654828284

69223

 פניני הראי"ה \ ביאורי מרן הראי"ה קוק, משה יחיאל,צוריאל
 ישיבת ההסדר, ומחשבת ישראל...זצ"ל על פרשת השבוע

68802

68604

(bible, 20th cent.) 2008 ,' עמ783 ,אוצרות חיים
Zuriel, Moshe Yehiel, PEARLS OF R' A.Y. KOOK ON
THE WEEKLY PORTION
224 , דביר,  מאין באנו \ הצופן הגנטי של התנ"ך, ישראל,קנוהל
 רכה,2008 ,'עמ
Knohl, Israel, THE BIBLE'S GENETIC CODE

68285

,' עמ268 , ע"ע,  ראשית \ פעמים ראשונות בתנ"ך, מאיר,שלו
isbn:9789651320378  רכה,2008
Shalev, Meir, IN THE BEGINNING

68525

II. JEWISH HISTORY
, קרן על"ה,(' כר2)  כנורות בבל \ טרילוגיה, ירון,יעקב-אבנר
History Jew of Bavel/Babylon/Iraq, ) 2007 ,' עמ204+216
(20th
Avner-Yaakov, Yaron, VIOLINS OF BABYLON / A
TRILOGY isbn:9659098502

3

68218

 מהפכה השקטה \ ההגירה היהודית מהאימפריה, גור,אלרואי
2008 ,' עמ281 , מרכז זלמן שזר,1875-1924 הרוסית

68327

Alroey, Gur, THE QUIET REVOLUTION \ JEWISH
EMIGRATION FROM THE RUSSIAN EMPIRE 18751924 isbn:9789652272409
,' עמ317 , יד בן צבי, הגדת אגדיר \ העיר ושברה, אורנה,בזיז
2008
Baziz, Orna, HAGADAT AGADIR \ RECIT D'UNE
VILLE DETRUITE isbn:9789652351241

68295

 שופטים ומשפטנים בארץ ישראל \ בין קושטא, נתן,ברון
 רכה,2008 ,' עמ420 , אונ' עברית, מאגנס,1900-1930 ,לירושלים
Brun, Nathan, JUDGES AND LAWYERS IN ERETZ
ISRAEL isbn:9789654933568
 משה מונטיפיורי ויהודי מרוקו \ על פי תעודות, אליעזר,בשן
2008 ,' עמ357 , יד בן צבי,1885-1845 חדשות מן השנים
Bashan, Eliezer, MOSES MONTEFIORE & THE
JEWS OF MOROCCO \ ACCORDING TO NEW
DOCUMENTS 1845-1885 isbn:9789652351302

68051

69418

 והרומאי אז בארץ \ אחד עשר פרקים בהיסטוריה של, משה,גיל
 רכה,2008 ,' עמ200 , קב"מ,ארץ ישראל

69356

Gil, Moshe, AND THE ROMAN WAS THEN IN THE
LAND
, גרמני בעידן המודרני- תור הנעורים \ נוער יהודי, יותם,חותם
 רכה,2008 ,' עמ192 , אונ' עברית,מאגנס
Hotam, Yotam (Ed.), 'THE AGE OF YOUTH':
GERMAN -JEWISH YOUNG GENERATION AND
MODERN TIMES isbn:9789654933100

68610

 רכה,2008 ,' עמ410 , יאיר, אמת אחת ולא שתים, יעקב,חרותי
(history of israel indep. nationalist.)
Heruti, Yakov, ONE TRUTH, NOT TWO
isbn:9789655553437

67999

4

 עלי עשור \ דברי הוועידה, חגי,שמאי- דניאל י'; בן,לסקר
-היהודית של ימי-העשירית של החברה לחקר התרבות הערבית
studies on ) 2008 ,' עמh+27e316 , אונ' בן גוריון,הביניים
(Arab-Jewish culture in the Middle Ages
Lasker, Daniel J.; Ben-Shammai, ALEI ASOR \
PROCEEDINGS OF THE 10th CONFERENCE
isbn:9789652351265
 יהודים על פרשת דרכים \ שיח,(' אנה )עור, גיא; סלאי,מירון
,1908-1926 הזהות היהודית בהונגריה בין משבר להתחדשות
 רכה,2008 ,' עמ234 ,אילן-אונ' בר
Miron, Guy; Szalai, Anna eds., JEWS AT THE
CROSSROADS / THE JEWISH IDENTITY
DISCOURSE IN HUNGARY ...1908-1926
isbn:9789652263377

69423

68675

 ראובן, איש תם וישר \ לימוד ועיון בספר איוב, ישעיה,נבנצל
 רכה,2008 ,' עמ236 ,מס
Nevza'el, Y, HONEST & DIRECT MAN / STUDIES
ON THE BOOK OF JOB isbn:9789650902605
 ציונות וישראל בראי ההיסטוריון \ אסופת, ישראל,קולת
2008 ,' עמ427 , יד בן צבי,מאמרים
Kolatt, Israel, ZIONISM & ISRAEL: A HISTORICAL
VIEW \ ARTICLES isbn:9789652172822

67947

 אלי קדם \ הפוליתאיזם בארץ, )עורכים... י,; גייגר. מ,קיסטר
ישראל ושכנותיה מן האלף השני לפסה"נ ועד התקופה
2008 ,' עמ265 , יד בן צבי,המוסלמית

69038

68176

Kister, M.; Geiger, Y... (Ed.), ANCIENT GODS \
POLYTHEISM IN ERETZ ISRAEL AND
NEIGHBORING COUNTRIES isbn:9789652172853
III. JEWISH THOUGHT / MAHSHEVET
, ספריית חווה, פנים אל פנים \ בין איש לאשתו, שלמה,אבינר
philpsophy religious marital advice, ) 2008 ,' עמ323
(relationship
Aviner, Shlomo, FACE TO FACE \ BETWEEN
HUSBAND AND HIS WIFE

5

68415

68416

אלמליח ,אילן )עורך( ,נדיבי עמים \ קובץ מאמרים בנושא
מידות ואמונה לזכרו של ניסים בן דוד הי"ד ,מחבר 432 ,עמ',
(jewish philosophy dati-leumi \ national) 2008
Elmaliah, Ilan (Ed.), GENEROUS NATIONS:
COLLECTION OF ARTICLES

69511

אסף ,דוד; ליבס ,אסתר ,שלב האחרון :מחקרי החסידות של
גרשם שלום ,מאגנס ,אונ' עברית2008 , ,
Assaf, David; Liebs, Esther, LATEST PHASE:
ESSAYS ON HASIDISM BY GERSHOM SCHOLEM
isbn:9789654933230

69052

ארלנגר ,גד ,מעבר לחומר \ על שאלות תהיות וזרמי מחשבה
בנושאי האמונה במשנת חכמי הדורות,פלדהיים313,עמ',2008,כה
Erlanger, Gad, BEYOND SPECIFICS: ON FAITH

69067

אשמן ,אהובה ,תולדות חוה \ בנות אמהות ונשים נוכריות
במקרא ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 363 ,עמ' ,2008 ,רכה

68198

Ashman, A, STORY OF EVE \ DAUGHTERS
MOTHERS & STRANGE WOMEN IN BIBLE
isbn:9789654826822
בורשטיין ,ארי ,תיקון העולם לאחר השואה :הפילוסופיה של
אמיל פקנהיים ,מוסד ביאליק 258 ,עמ'2008 ,
Bursztein, Ari, MENDING THE WORLD AFTER THE
HOLOCAUST: THE PHILOSOPHY OF EMIL
FACKENHEIM isbn:9789653429574

68351

בן מרדכי ,אלישע ,ארוטיקה ביהדות ,אסטרולוג 192 ,עמ'2008 ,
)(collection, bible, mishna, talmud, midrash
Ben Mordechai, Elisha, EROTICA IN JUDAISM

69138

בן-נתן ,איתן )עורך( ,אוצר הציטטות \ מן ההגות והספרות
העולמית לדורותיה ,מאגנס 868,עמ'2008 ,
Ben-Natan, E(Ed.),TREASURY OF QUOTATIONS
isbn:9789654933964

68511

ברויאר ,יצחק ,כוזרי החדש \ דרך אל היהדות ,מוסד יצחק
ברויאר 389 ,עמ'(jewish thought \ phil.) 2008 ,
Broyar, Y, NEW KUZARI \ WAY TO JUDAISM

6

69254

ברנר ,א ;.לביא ,א.א) .עריכה( ,על הכלכלה ועל המחיה \ יהדות,
חברה וכלכלה ,ראובן מס 379 ,עמ' ,2008 ,רכה
Brener, A.; Lavi, A. (Ed.), ON ECONOMY & ON
& SUSTENANCE \ JUDAISM, SOCIETY
ECONOMICS isbn:9789650902704

69136

גורביץ' ,זלי ,חשבונו של קהלת ,בבל 270 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gurevitch, Zali, KOHELET'S ACCOUNT
)isbn:9789655121650 (an important author

68341

גרוס ,בנימין ,עולם לא-מושלם \ למען חירות אחראית ,ראובן
מס 251 ,עמ' ,2008 ,רכה )(trans. from french,
\ Gross, Binyamin, UNCOMPLETED WORLD
RESPONSIBLE FREEDOM isbn:97896502285

68396

גרוסמן ,אברהם ,אמונות ודעות בעולמו של רש"י  ,תבונות,
 413עמ'2008 ,
& Grossman, A, RASHI: RELIGIOUS BELIEFS
SOCIAL VIEWS isbn:9789657086339

69022

הולצמן; כ"ץ; רצבי )עורכים( ,עיונים בתקומת ישראל \ מסביב
לנקודה מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי ,י"ח ברנר ..גורדון,
אונ' בן גוריון 468 ,עמ' ,2008 ,רכה
Holtzman; Katz; Ratzabi (Ed.), IYUNIM BITKUMAT
ISRAEL \ AROUND THE DOT: ON
BERDICHEVSKY, BRENER, GORDON

69207

ויזל ,אלי ,איפה היהודים שלי?,ידיעות/חמד 495,עמ' ,2008 ,רכה
Wiesel, Elie, IN SEARCH OF MY BROTHERS
isbn:9789654828390

68405

וינקוד ,אלי ואחרים )עריכה( ,קבלה היום \ מורה נבוכים
למציאות הישראלית ,מיכאל לייטמן 327 ,עמ' ,2008 ,רכה
Vinikod, Eli etc. (Ed.), KABBALAH TODAY
isbn:9075607569879

7

 שימושיו," צדק צדק תרדף \ המושג "צדק, מנחם,זהרי
2008 ,' עמ82 , כרמל, ושגירותו בכתבי המקרא

68580

Zohari, Menachen, JUSTICE JUSTICE SHALL YOU
PERSUE \ THE TERM "JUSTICE", ITS USES...
LITRATURE isbn:9789654078436
, רסלינג, ליבוביץ ולוינס \ בין יהדות לאוניברסליזם, טל,זסלר
 רכה,2008 ,' עמ137
Sessler, Tal, LEIBOWTZ AND LEVINAS: BETWEEN
JUDAISM AND UNIVERSALISM

69139

 אל הנפש \ מסע אל הנפש וכוחותיה בעקבות ספרו, חן,חלמיש
, ראש יהודי,"של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל "מוסר אביך
(philosoph)  רכה,2008 ,' עמ219
Halamish, Hen, TO THE SOUL / ON "MUSSAR
AVIKH" BY R' A.Y. HACOHEN KOOK

69154

 חסיד מול חוטאים \ 'ספר תוכחות מוסר' לעזרא, לב,חקק
 רכה,2008 ,' עמ222 , קב"מ,הבבלי בצירוף הדרה ומבוא

67979

Hakak, Lev, A PIOUS MAN FACES SINNERS: THE
BOOK OF MORAL REPROOF BY EZRA HABAVLI

 ביבליותרפיה יהודית \ מקורות ישראל בהארה, אדיר,כהן
2008 ,' עמ388 , אמציה,פסיכולוגית וטיפולית
Cohen, A,JEWISH BIBLIOTHERAPY 9789657259146
, פנימדיבור \ לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס, חגי,כנען
 רכה,2008 ,' עמ173 ,קב"מ
Kenaan, Hagi, EMMANUEL LEVINAS: ETHICS AS
AN OPTICS isbn:9789650204662
, משכל, הנחת יסוד \ מאה מושגים ביהדות, ישראל מאיר,לאו
jewish philosophy, bible, talmud, customs, ) 2008 ,' עמ365
(prayers, charity,
Lau, Israel Meir, FOUNDATIONS \ A HUNDRED
CONCEPTS IN JUDAISM isbn:9789654827577

8

68679
69074

68681

 תנ"ך רם לבתי הספר \ לשון התנ"ך בעברית,( רפי )עורך,מוזס
,2008 ,' עמvols 14 , רם, חלקים14 בת ימינו פסוק מול פסוק

69351

(bible in modern Hebrew, students) רכה
Mozes, Rafi (Ed.), "RAM BIBLE" FOR SCHOOLS \ 14
VOLS (Can be purchased individually)
, ארץ וצבא קובץ מאמרים בענייני, רביבים \ עם, אליעזר,מלמד
 רכה,2008 ,' עמ416 ,מכון הר ברכה
(phil., nat'l religious, settlers serious phil., jewish)
Melamed, Eliezer, REVIVIM \ ARTICLES ON
PEOPLE, NATION AND ARMY

68249

2008 ,' עמ73 , בית מוריה, טל תחיה, ראובן,מרגליות
Margaliot, R, TAL TEHIYAH (classic. New ed.)

67987

, בריאה והתגלות \ חג הסוכות במחשבת ההלכה, מים, יעקב,נגן
 רכה,2008 ,' עמ272 , ישיבת עתניאל,'גילוי הוצ
Nagen, Yakov (Genack), WATER, CREATION AND
IMMANENCE \ THE PHILOSOPHY OF THE
FESTIVAL OF SUKKOT (scholarly)

68619

 ברית והמילה של ז'אק דרידה \ על יהדות כפצע, גדעון,עפרת
 רכה,2008 ,' עמ243 , קב"מ,כחותם וכאחרות

69086

Ofrat, Gideon, L'AUTRE DERRIDA isbn:
, רסלינג,(' ה, דת ויהדות )כתבים נבחרים, תרבות, זיגמונד,פרויד
(selected articles) 2008 ,' עמ249
Freud, Sigmund, KULTUR, RELIGION AND
JUDENTUM (in Hebrew translation)
, נשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודי, אדמיאל,קוסמן
2008 ,' עמ220 ,קב"מ
Kosman, Admiel, FEMINITINY IN THE SPIRITUAL
WORLD OF TALMUDIC STORY

69549

 עיונים חדשים בפילוסופיה של,( )עריכה. א,; רוזנק. א,רביצקי
 רכה,2008 ,' עמ519 , אונ' עברית, מאגנס,ההלכה

68546

Ravitzky, A.; Resenak, A. (Ed.), NEW STREAMS IN
PHILOSOPHY OF HALAKHAH isbn:9789654933384

9

69081

, מהפכנות, מקוריות, רמב"ם \ שמרנות,( אליעזר )עורך,רביצקי
 מרכז זלמן,(הגות וחדשנות. ב, היסטוריה והלכה. כרכים )א2

68665

2008 ,' עמvols 2 ,שזר
Ravitzky, Aviezer (Ed.), MAIMONIDES \
CONSERVATISM, ORIGINALITY, REVOLUTION2 VOLS. isbn:9789652272454

 מבנים ספרותיים: מעט מהרבה \ מעשי חכמים, ענבר,רווה
 רכה,2008 ,' עמ265 , דביר,ותפיסת עולם

69349

Raveh, Inbar, FRAGMENTS OF BEING \ STORIES
OF THE SAGES: LITERARY STRUCTURES AND
WORLD-VIEW

 מדרש ומגדר במסכת, טקס שלא היה \ מקדש, ישי,צבי-רוזן
 רכה,2008 ,' עמ316 , אונ' עברית, מאגנס,סוטה

68465

Rosen-Zvi, Ishay, THE RITE THAT WAS NOT \
TEMPLE , MIDRASH AND GENDER IN
TRACTATE SOTAH isbn:9789654933209

 עולם נסתר בממדי הזמן \ תורת הגאולה של,. רפאל ב,שוח"ט
370 ,אילן- אונ' בר,הגר"א מווילנה מקורותיה והשפעתה לדורות
philosophy, Vilna Gaon- to R' Kook, Dr. ) 2008 ,'עמ
(Raphael Shoh
Shuchat, Raphael B., A WORLD HIDDEN IN THE
DIMENSIONS OF TIME isbn:9789652263513

67848

 חיי שנה \ מאמרים לחגים ומועדי השנה, עדין,שטיינזלץ
2008 ,' עמ346 , מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים,היהודית
(important, jewish philosophy)
Steinsaltz, Adin, THE LIFE OF A YEAR
isbn:9729654828277
008,'עמ256,מחבר, הבנת התנ"ך במובן הפילוסופי, משה,שטרית
Shitrit, Moshe, UNDERSTANDING THE BIBLE IN A
PHILOSOPHIC WAY (bible, philosophy)

68680

288 , ספרא עריכת ספרים והו"ל,  תנ"ך כמשל, רבקה,שכטר
isbn:0 037600000007 9  רכה,2008 ,'עמ
Schechter, Rivka, THE BIBLE AS A FABLE
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68764

69150

 נושא אלומותיו \ ערכה של החקלאות בישראל, אבנר,שלו
(discussion)2008 ,' עמ117,שיחות מפי הרב צבי ישראל טאו
Shalev, Avner, NOSE 'ALUMOTAV \ VALUE OF
AGRICULTURE IN ISRAEL - R' TAU

67934

 נפילתה ועלייתה של השכינה \ כתבים, שרה יהודית,שניידר
 רכה,2008 ,' עמ319 , ראובן מס,קבליים על נשיות וגבריות

68772

Schneider, Sarah Yehudit, KABBALISTIC WRITINGS
ON THE NATURE OF MASCULINE AND
FEMININE isbn:9789650902629

 אדם \ נשיות יהודית בין, חוה, אישה,( אביבה )עריכה,שרבט
 רכה,2008 ,' עמ278 , ראובן מס,התפתחות למסורת

69238

Sharbat, Aviva (Ed.), WOMAN, EVE, ADAM
isbn:9789650902636
 רכה,2008 ,' עמ127 , תבונות, והלכה כבית הלל, יובל,שרלו
(philosophy, halacha, recommended)
Cherlow, Yuval, AND THE HALAKHA IS LIKE BEIT
HILLEL isbn:9789657086391

67960

2008 ,' עמ312 , אורים,  על שמונה פרקים לרמב"ם, אורי,שרקי
(rambam, mod. \ comment)
Cherki, Oury, "ABOUT THE EIGHT CHAPTERS
TREATISE OF MAIMONIDES" isbn:9789657466001

69029

IV. HOLOCAUST

 אני שוב יהודי \ מבולחוב אל פולין הקומוניסטית, שלמה,אדלר
 רכה,2008 ,' עמ279 , יד ושם,וחזרה ליהדות

69132

Adler, S, JEW AGAIN \ BOLECHOW - COMMUNIST
& BACK TO JUDAISM isbn:9789653083196
 קרן,.... פרקי יומן \ פרקים אלו נכתבו על ידי, דוד,ארגמן
 רכה,2008 ,' עמ104 , מוסדות חינוך- חבצלת
Argaman (Farber), David, DIARY CHAPTERS
isbn:9789657026762
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68607

69075

בלס ,עמוס ,חלום או מציאות ,חלונות 173 ,עמ' ,2008 ,רכה
Blas, Amos, A DREAM OR REALITY
isbn:9789655340457

69159

גוטמן ,ישראל ,סוגיות בחקר השואה \ ביקורת ותרומה ,מרכז
זלמן שזר 347 ,עמ'2008 ,
Gutman, Israel, ISSUES IN HOLOCAUST
SCHOLARSHIP \ RESEARCH AND
REASSESSMENT isbn:9789652272447

68189

דביר ,בתיה; דנציג ,אלכס ,מדריך למסייר בלובלין \ לובלין,
מסלולי סירים ,מחוז לובלין בשואה ,מורשת 209 ,עמ',2008 ,
רכה
Dvir, Batia; Dancyg, Alex, A VISITORS GUIDE TO
LUBLIN isbn:9657026687

68188

דנציג ,אלכס ,מדריך למסייר בקרקוב \ קרקוב העתיקה,
קז'ימייז' ,קרקוב בשואה )מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת(,
מורשת 100 ,עמ' ,2008 ,רכה
Dancyg, Alex, A VISITORS GUIDE TO KRAKOW
isbn:9657026598

68113

הולנדר-כהן ,לנה ,מביקרנאו עד אקסודוס ,הצוק הכחול100 ,
עמ'2008 ,
Hollander-Cohen, Lena, FROM BIRKENAU TO
EXODUS

69175

ואגנשטיין ,אנג'ל ,חומש יצחק \ קורות חייו של יצחק יעקב
בלומנפלד בשתי מלחמות עולם  ...ובחמש מולדות ,ידיעות

68542

זינגר ,בצלאל ,צדיק אחד בסדום 339 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Zinger, B, 1 RIGHTEOUS MAN (self published
זריצקי ,דוד ,שימקה \ סיפורו של ילד פרטיזן יהודי )מהדורה
מחודשת( ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 426 ,עמ'2008 ,
Zaritsky, David, SHIMKE \ A STORY OF A JEWISH
YOUTH PARTISAN

אחרונות  /ספרי חמד 239 ,עמ' ,2008 ,רכה
Wagenstein, Angel, ISSAC'S TORAH
isbn:9789654826921

68711
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, מחבר, ארבעה כרטיסים וחצי \ זכרונות אישיים, אסתר,טוקר
(survivor - Germany to Shanghai to Israel)) 2008 ,' עמ187
Toker, Esther, FOUR TICKETS AND AHALF \
PERSONAL MEMORIES

68346

311 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, אריה פצוע, עמוס,טלשיר
isbn:9789654827027  רכה,2008 ,'עמ
Talshir, Amos, WOUNDED LION
,' עמ292 , קב"מ, נרטיבים של ספרות השואה, איריס,מילנר
 רכה,2008
Milner, Iris, NARRATIVES OF HOLOCAUST
LITERATURE

68693

,2008 ,' עמ175 , מייזליק ספרים, אחרי השלכת, חיה,מרקוס
(holocaust memoire, new, well written jewish) רכה
Markus, Haya, AFTER THE FALL

68440

 עדות בל תשכח \ זיכרונות כיבוש וילנה, דינה,בודנשטיין-פריד
 רכה,2008 ,' עמ95 , מורשת, ובפולין...על ידי הנאצים

68608

69082

Fried Bodenstein, Dina, A TESTIMONY NOT TO BE
FORGOTTEN isbn:9789657026793
, מאה העשרים שלי \ רסיסי זיכרונות, בינה,גרנצרסקה-קדרי
 רכה,2008 ,' עמ308 ,מורשת
Garncarska-Kadary, Bina, MY TWENTIETH
CENTURY \ MEMORIES isbn:9789657026786

67842

 רכה,2008 ,' עמ254 , כרמל, בטרם בוא המבול, אירית,קופר
Cooper, Irit R., BEFORE THE DELUGE
isbn:9789654078191

68108

 משואה ל"ה השואה-  איים של זכרון,( נילי )עורכת,קרן
ללימודי השואה-משואה,21-במוזיאונים בראשית המאה ה
Keren, Nili (ed.), ISLANDS OF MEMORY
/HOLOCAUST MUSEUMS IN THE 21TH CENTURY
isbn:9789650514495 (pub. 2008)

68161
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V. ISRAEL AND ZIONISM
69133

 90 ,----,שנה למחלמת העולם הראשונה בארץ ישראל \
שחזור "האגרוף הגדול" 1-2 ...בנובמבר  ,2007אריאל100e+12e ,
עמ' ,2008 ,רכה
,----, 90TH ANNIVERSARY OF WWI IN ISRAEL

69250

 ,----,משה ריבלין \ תרפ"ה-תשס"ה  2004 -1925קובץ לזכרו
פרקי זיכרון מעטו ועליו ,קרן קימת לישראל 144 ,עמ'2008 ,
,---, MOSHE RIVLIN 2004-1925 isbn:9789654400664

69137

אבישי ,שאול ,תעמולה במחתרת ,ראובן מס 397 ,עמ',2008 ,
רכה
Avishai, Shaul, PROPAGANDA IN THE
UNDERGROUND isbn:9789650902681

68395

אברהם-איתן ,ח; קסט ,ש) .עריכה( ,שבילים \ גיליון מס' 1
מאי\יוני ) 2008קולות( ,בית הסופר מודיעין והסביבה 96 ,עמ',
 ,2008רכה
Avraham-Eitan, H.; Keset, Sh., SHVILIM \ VOL. NO. 1
MAY\JUNE 2008 (VOICES) isbn:

69240

אוטין ,פבלו ,קרחונים בארץ החמסינים \ הקולנוע הישראלי
החדש  -שיחות עם במאים ,רסלינג 329 ,עמ' ,2008 ,רכה
Utin, Pablo, THE NEW ISRAELI CINEMA:
CONVERSATIONS WITH FILMMAKERS

69157

אוסצקי-לזר ,ש ;.כבהא ,מ) .עריכ ,בין חזון למציאות \ מסמכי
החזון של הערבים בישראל  ,2007-2006פורום להסכמה אזרחית,
 226עמ' ,2008 ,רכה
Ozacky-Lazar, S.; Kabha, M. (Eds), BETWEEN
VISION AND REALITY: THE VISION PAPERS OF
THE ARABS IN ISRAEL, 2006-2007
isbn:9789659126903
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 מעבר לגדר \ ייצוג הערבים בסיפורת, יוחאי,אופנהיימר
 רכה,2008 ,' עמ586 , ע"ע,(1906-2005) העברית והישראלית
Oppenheimer,Y, BARRIERS: REPRESENTATION OF
THE ARAB IN HEBREW AND ISRAELI FICTION,
1906-2005 isbn:9651319136

68099

, ארץ בחאקי \ קרקע וביטחון בישראל, רפי, עמירם; רגב,אורן
 רכה,2008 ,' עמ608 ,כרמל
Oren, Amiram; Regev, Rafi, LAND IN UNIFORM \
TERRITORY AND DEFENSE IN ISRAEL
isbn:9789654078443

69083

,1967-2007  שנה בירושלים40 ,טוב-סימן- אורה; בר,אחימאיר
2008 ,' עמ518 ,מכון ירושלים לחקר ישראל
Ahimeir, Ora; Bar-Siman-Tov, FORTY YEARS IN
JERUSALEM 1967- 2007 isbn:

69368

1949-  פלמ"ח \ "פלוגות המחץ" ב"הגנה" ובצה"ל, אריה,אידן
2008 ,' עמ512 , משרד הביטחון, 1941

68576

'Idan, Arie, PALMACH \ STRIKING TROOPS OF
THE "HAGANA" AND THE ISRAELI DEFENSE
FORCE,1941-49 isbn:9789650514464
 רכה,2008,'עמ342,ע"ע, דמוקרטיה באזיקים, שולמית,אלוני
Aloni, Shulamit, ISRAEL- DEMOCRACY OR
ETHNOCRACY? isbn:9789651319900

68574

, ארץ\טקסט השורשים הנוצריים של הציונות, יונה,אליעז
 רכה,2008 ,' עמ247 ,רסלינג
Eliaz, Yoad, LAND\TEXT: THE CHRISTIAN ROOTS
OF ZIONISM

69161

 סורים על הגדרות \ פיקוד הצפון במלחמת יום, דני,אשר
2008 ,' עמ430 , משרד הביטחון,הכיפורים

68956

Asher, Dani, THE SYRIANS ON THE BORDERS \
THE IDF NORTHERN COMMAND IN THE YOM
KIPPUR WAR isbn:9789650514662
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68109

בן-יעקב ,יוחנן ,מחלקת ההר \ פרשת הל"ה  ,משרד הביטחון,
 259עמ'2008 ,
 Ben Yaacov, Yochanan, MOUNTAIN PLATOONSTORY OF THE 35 isbn:9789650514471

68715

בן-עמי ,יובל ,יום בעיר \  50הרפתקאות עירוניות ,מפה  -מיפוי
והו"ל 212 ,עמ'2008 ,
Ben-Ami, Yuval, 50 URBAN ADVENTURES
isbn:9789655210910
בר ,ד ,ומלאו את הארץ \ ההתיישבות בארץ-ישראל בתקופה
הרומית ובתקופה הביזנטית  135-640לסה"נ,יד בן צבי203,עמ'08,
Bar, D, 'FILL THE EARTH' \ SETTLEMENT IN
PALESTINE .. 135-640 C.E. isbn:9789652172785

68843

בר ,מ ,בקרת נשק וביטחון לאומי,משרד הביטחון298,עמ'2008 ,
Bar, Micha, ARMS CONTROL AND NATIONAL
SECURITY isbn:9789650514587

68943

גורדון ,שמואל ,שלושים שעות באוקטובר \ החלטות הרות גורל
על הפעלת חיל האוויר בתחילת מלחמת יום כיפור ,מעריב604 ,

68087

גורן ,ליאת ,חוק חופש המידע \ עקרונות ,מגמות ביצוע ,שפיטה
והיבט סביבתי מחקרי מכון י-ם מס'  ,26מכון ירושלים לחקר

67956

עמ' ,2008 ,רכה
Gordon, Shmuel, THIRTY HOURS IN OCTOBER

ישראל 50 ,עמ' ,2008 ,רכה VOL. 26
Goren, Liat, FREEDOM OF INFORMATION LAW
68771

גורן ,שלמה ,עגונות דקר \ היתר עגונות צוות הצוללת 'דקר',
ראובן מס 112 ,עמ' ,2008 ,רכה
Goren, Shlomo, R’ SHELOMO GOREN'S RESPONSA
REGARDING RELEASING THE AGUNOT OF
'DAKAR' SUBMARINE isbn:9789650902650

69562

גלבוע ,עמוס; לפיד ,אפרים )עריכ ,מלאכת מחשבת \  60שנה
למודיעין הישראלי  -מבט מבפנים ,ידיעות אחרונות  /ספרי

חמד 286 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gilboa, Amos; Lapid, Ephraim, MASTERPIECE \ AN
INSIDE LOOK AT SIXTY YEARS OF ISRAELI
INTELLIGENCE isbn:9789654828420
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68936

גרינגולד ,צביקה ,כוח צביקה \  24שעות של גבורה במלחמת
יום הכיפורים ,מודן 211 ,עמ' ,2008 ,רכה
Greengold, Zvika, ZVIKA FORCE isbn:

68178

69039

דודסון ,איל ,בנתיבות השפלה והרי יהודה \ לסייר עם
המקורות ,יד בן צבי 288 ,עמ'(biblical sites) 2008 ,
Davidson, Eyal, IN THE PATHS OF THE PLAIN AND
THE JUDEAN HILLS \ TOURING WITH THE
SOURCES isbn:9789652172846
דון-יחיא ,אליעזר ,משבר ותמורה במדינה חדשה \ חינוך דת
ופוליטיקה במאבק על העלייה הגדולה ,יד בן צבי 515 ,עמ'2008 ,
Don-Yehiyah, Eliezer, CRISIS AND CHANGE IN A
NEW STATE \ EDUCATION RELIGION AND
POLITICS... IN ISRAEL isbn:9789652172808

69307

דרור ,יובל )עורך( ,קבוצות השיתופיות בישראל ,יד טבנקין,
 H609 +E16עמ'2008 ,
Dror, Yuval (ed.), COMMUNAL GROUPS IN ISRAEL
isbn:9789652820983

69489

הרצוג ,יצחק הלוי ,נוכרים במדינה יהודית \ רשו"ת תשובות
מבוארות מגדולי הפוסקים בני זמננו ,ראובן מס 94 ,עמ'2008 ,
)(responsa
Herzog, Yits'hak Halevi, NON-JEWS IN A JEWISH
STATE isbn:9789650902711

69339

זוננשיין ,נאוה ,דיאלוג מאתגר זהות \ יהודים מתמודדים עם
זהותם במפגש עם פלסטינים ,פרדס 264 ,עמ',2008 ,רכה
Sonnenschein, Nava, DIALOGUE-CHALLENGING
IDENTITY \ JEWS DEALING W/IDENTITY IN
MEETINGS WITH PALESTINIANS
isbn:9789657171769

68577

זליכה ,ירון ,גווארדיה השחורה ,זמורה-ביתן 332 ,עמ',2008 ,
רכה )(Israeli corruption
Zelekha, Yaron, THE BLACK GUARD isbn:

69179

זלשיק ,רקפת ,עד נפש \ מהגרים עולים פליטים והממסד
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הפסיכיאטרי בישראל ,אדום בית הוצאה לאור 256 ,עמ',2008 ,
רכה
Zalashik, Rakefet, HISTORY OF PSYCHIATRY IN
PALESTINE AND ISRAEL 1892-1960
isbn:9789650204419
69160

זקס ,אליעזר )עורך( ,ארץ שבעת המינים \ "ארץ חיטה ושעורה
וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" )דברים ח' ,ח'( ,משרד

69569

חורב ,שי ,אספה המכוננת שהפכה להיות הכנסת הראשונה,
דוכיפת הוצאה לאור 166 ,עמ' ,2008 ,רכה
Horev, Shai, CONSTITUENT ASSEMBLY WHICH
TRANSFORMED INTO THE FIRST KNESSET

67910

חורב ,שי; נחמיאס ,אלי ,בהגיגי תבער אש \ תולדות מכבי האש
בחיפה רבתי ,דוכיפת הוצאה לאור 322 ,עמ' ,2008 ,רכה

הביטחון 232 ,עמ'2008 ,
Zaks, Eliezer (Ed.), THE LAND OF SEVEN SPECIES
isbn:9789650514501

Horev, Shai; Nachmias, Eli, FIRE WILL BURN IN MY
THOUGHTS \ THE HISTORY OF HAIFA REGION
FIRE BRIGADE
68851

חפץ ,ניר; בלום ,גדי ,ישראל לאן \  18שיחות עם האישים
שמעצבים את פני המדינה ,ידיעות חמד 495 ,עמ' ,2008 ,רכה
Hefez, Nir; Bloom, Gadi, STATE OF ENIGMA
isbn:9789654824383

68187

חתוקה ,טלי ,רגעי תיקון \ אלימות פוליטית ,ארכיטקטורה
והמרחב העירוני בתל-אביב ,רסלינג 262 ,עמ' ,2008 ,רכה
\ Hatuka, Tali, REVISIONIST MOMENTS
POLITICAL VIOLENCE, ARCHITECTURE IN TEL
AVIV

69168

יהב ,דן ,אלופי צה"ל ואנשי רוח בפוליטיקה הישראלית \ ייצוגם
השפעתם ומשמעותם ,צ'ריקובר 293 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yahav, Dan, IDF (ISRAEL DEFENCE FORCES)'S
GENERALS AND INTELLECTUALS IN ... AND
MEANING
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69241

ילינסון ,מקס ,חי פה  ,2007גוונים 95 ,עמ'2008 ,
Yelinson, Max, HAIFA 2007 isbn:9789655340396

68939

יעלון ,משה )בוגי( ,דרך ארוכה קצרה ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 287 ,עמ' ,2008 ,רכה
)(the author is a former Israeli army chief of staff
Ya'alon, Moshe, THE LONGER SHORTER WAY
isbn:9789654824101

67957

כהן ,גאולה ,אין לי כוח להיות עייפה \ מפנקסי האישי
והפוליטי ,ראובן מס 192 ,עמ' ,2008 ,רכה

68682

Cohen, Geula, NO STRENGTH TO BE TIRED
isbn:9789650902292
כהן-קנוהל ,דליה ,חילוניות ודתיות בתיאטרון הישראלי:
המצאה וייצוגים ,נשיא 183 ,עמ' ,2008 ,רכה )(very good
Cohen-Knohl, Dalia, SECULARISM AND
RELIGIOSITY IN MODERN ISRAELI THEATRE:
INVENTION AND REPRESENTATION

69341

לובוצקי ,עשהאל ,מן המדבר והלבנון ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 222 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lubotzky, Asael, FROM THE WILDERNESS AND
LEBANON isbn:9789654827256

69582

מאיר-גליצנשטיין ,אסתר ,בין בגדאד לרמת גן \ יוצאי עיראק
בישראל ,יד בן צבי 420 ,עמ'2008 ,
Meir-Glitzenstein, Esther, BETWEEN BAGHDAD
AND RAMAT GAN: IRAQI JEWS IN ISRAEL
isbn:9789652172860

69581

מהלו ,אביבה ,וכי עירום אתה? \ אמת ומיתוס בסיפורי דור
הפלמ"ח ,אונ' בן גוריון 172 ,עמ' ,2008 ,רכה
\ ?Mahalo, Aviva, ARE YOU REALLY NAKED
TRUTH AND MYTH IN THE NARRATIVES OF
THE PALMACH GENERATION isbn:9789653429802

69514

מיכלסון ,מנחם ,מוריק \ סיפור חייו של מאיר בראלי עיתונאי
ואיש רוח אוהב ישראל ,הוצאת אליאב 400 ,עמ' ,2007 ,רכה
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Michelson, Menachem, MURIK - THE LIFE STORY
OF MEIR BARELI, JOURNALIST... A LOVER OF
ISRAEL isbn:9789659116607
69214

מרקוס ,רות ,נשים יוצרות בישראל \  ,1970-1920קב"מ245 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Markus, Ruth (Ed.), WOMAN ARTIST IN ISRAEL
1920- 1970 isbn:9789650204785

68533

משגב ,חיים; לבל ,אורי )עריכה( ,בצל ההתנתקות \ דיאלוג
אסטרטגי במשבר ,כרמל 346 ,עמ' ,2008 ,רכה
Misgav, Haim; Label, Uri (Eds.), SHADOW OF THE
DISENGAGEMENT \ STRATEGIC DIALOGUE IN
CRISIS isbn:9789654078924

68547

נדב ,דניאל ,בדרכי שיקום \ אגף השיקום במשרד הביטחון
 ,1948-2005משרד הביטחון 258 ,עמ'2008 ,
Nadav, Daniel, WAY TO REHABILITATION \ THE
REHAB IN THE DEFENSE DEPT. 1948-2005
isbn:9650514310

69308

סדן ,צבי ,בשר מבשרנו \ ישוע מנצרת בהגות הציונית ,כרמל,
 314עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789654078993
Sadan, Tsvi, FLESH OF OUR FLESH \ JESUS OF
NAZARETH IN ZIONIST THOUGHT

67973

סוקולובסקי ,מאיר ,מלחמת השחרור שלנו ,משרד הביטחון,
 328עמ'isbn:9789650514426 2008 ,
Sokolowski, Meir, OUR WAR OF INDEPENDENCE

68845

סמיה ,יום טוב ,מיחידים ליחידה \ האקלים הארגוני הבסיסית
והשפעתו על תרבות הארגון ומטרותיו ,משרד הביטחון256 ,
עמ'(the author is a major general) 2008 ,
Samia, Yom Tov, ONE TWO TEAM
isbn:9789650514457

69135

ספקטור-מרזל ,גבריאלה ,צברים לא מזדקנים \ סיפורי חיים של
קצינים בכירים מדור תש"ח  ,מאגנס ,אונ' עברית 368 ,עמ',
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 רכה,2008
Spector-Mersel, Gabriela, SABRAS DON'T AGE \
LIFE STORIES OF SENIOR OFFICERS FROM
1948'S ISRAELI GENERATION isbn:9789654933858
,' עמ96 , משרד הביטחון, אסיר ציון בכלא עכו, נחום,( )עבו,עב
isbn:9789650514648  רכה,2008
Ab (Abu), Nahum, PRISONER IN ACRE

69165

,' עמ254 , קב"מ, חבר ואיש סוד \ שיחות עם סיני, אורה,ערמוני
 רכה,2008
Armoni, Ora, A FRIEND AND CONFIDANT

68166

 ילקוט רעים חרדים \ שירת משוררים אגודאיים, יוסף,פונד
 רכה,2008 ,' עמ240 , כרמל,1920  ישראל של-צעירים בארץ

69531

Fund, Yossef, ORTHODOX FELLOWS
ANTHOLOGY: YOUNG AGUDISTS IN ERETZ
ISRAEL IN THE 1920'S isbn:9789654079303
 זיכרון האחרון \ כולל תמונות מקוריות צבעוניות, מנוחה,פוקס
,' עמ400 , קו לקו," "הזכרון האחרון...מתוך המופע האורקולי
(Jerusalem orphanage for girls )רכה,2008
Fox, Menuha, THE LAST MEMORY isbn:

68842

 ידיעות, צופן העתיד \ מבחן העתיד של ישראל, דוד,פסיג
 רכה,2008 ,' עמ542 , ספרי חמד/ אחרונות
Passig, David, THE FUTURE CODE \ ISRAEL'S
FUTURE TEST isbn:9789654824149

68309

 לא באנו להישאר \ מהגרי עבודה מאפריקה לישראל, גליה,צבר
 רכה,2008 ,' עמ391 , אונ' ת"א,ובחזרה

69447

Sabar, Galia, NOT HERE TO STAY \ AFRICAN
MIGRANT WORKERS IN ISRAEL & BACK
isbn:9789657241325

 ישראלית שפה יפה \ או איזו שפה הישראלים, גלעד,צוקרמן
 רכה,2008 ,' עמ256 , ע"ע,?מדברים
Zuckermann, Ghil'ad, ISRAELI, A BEAUTIFUL
LANGUAGE: HEBREW AS MYTH
isbn:9789651319631
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69477

 זלמן שזר \ הנשיא השלישי מבחר תעודות מפרקי, חגי,צורף
2008 ,' עמ656 , גנזך המדינה,1974-1889 חייו

69158

Zoref, H, ZALMAN SHAZAR \ 3rd PRESIDENT
DOCUMENTS 1889-1974 isbn:9789652790361
, יד בן צבי, תשל"ח- ; תשכ"ח,(' חנה )עור, צבי; יבלונקה,צמרת
2008 ,' עמ471
Tzameret, Zvi, Yablonka, H. ed, ISRAEL'S 3RD
ANNIVERSARY isbn:9789652172839

69304

243 , משרד הביטחון, קרבות יבוסי, משה, אלון; ארנוולד,קדיש
isbn:9789650514518 2008 ,'עמ
Kadish, Alon; Ehrnvald, Moshe, YEVUSI BATTLES

69068

 נשים ציוניות באמריקה \ הדסה ותקומת, מירה,יונגמן-קצבורג
 רכה,2008 ,' עמ344 , אונ' בן גוריון,ישראל

69251

Katzburg-Yungman, Mira, AMERICAN WOMEN
ZIONISTS \ HADASSAH AND THE REBIRTH OF
ISRAEL isbn:9789655100570
2008 ,' עמ362 , כרמל, סיפור חיים, אפרים,קציר
Katzir, Efraim, A LIFE'S TALE isbn:9789654078570

 חובת האהבה הקשה \ יחיד וקולקטיב בישראל, אורית,רוזין
 רכה,2008 ,' עמ357 , ע"ע,בשנות החמישים

68096
68683

Rozin, Orit, DUTY & LOVE \ INDIVIDUALISM &
COLLECTIVISM IN 1950'S ISRAEL
isbn:9789651319983
, סיפורים101  אור והקסם \ תל אביב של פעם, רוביק,רוזנטל
2008 ,' עמ238 , ספרי חמד/ ידיעות אחרונות
Rosenthal, Ruvik, DAYS OF LIGHT & MAGIC \ 101
TALES OF THE EARLY YEARS OF TEL AVIV
isbn:9789654826303

69560

191 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, צבעוני ארבע, גיורא,רום
story of military pilot Giora Rom. His )  רכה,2008 ,'עמ
(time as a POW and his return to flying.
Romm, Giora, "TSIVONY ARBA" /

68528
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isbn:9789654828192

AUTOBIOGRAPHY

68403

רון ,יוחנן ,זלצבורג של המזרח התיכון \ סיפור תולדותיו של
"פסטיבל עין -גב"  -פסטיבל מוסיקה ...ישראל ,קב"מ 207 ,עמ',
 ,2008רכה isbn:9789650204600
Ron, Yohanan, SALZBURG IN THE MIDDLE-EAST

68047

רייכל ,נירית ,סיפורה של מערכת החינוך הישראלית \ בין
ריכוזיות לביזור בין מוצהר לנסתר בין חיקוי ,מאגנס ,אונ'
עברית 487 ,עמ' ,2008 ,רכה isbn:9657182913
Raichel, Nirit, THE ISRAELI EDUCATION SYSTEM

67911

רכס ,אלי )עורך( ,מיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה,17-
אונ' ת"א 110 ,עמ' ,2007 ,רכה isbn:9659077394
Rekhess, Elie (Ed.), THE ARAB MINORITY IN
ISRAEL AND THE 17TH KNESSET ELECTIONS

69493

רכס ,אלי )עורך( ,ערבים בישראל  3 -שנים לפרסום דוח ועד
אור \ הרצאת השופט האשם ח'טיב,מרכז דיין 27,עמ' ,2008 ,רכה
Rekhess, E (Ed.), ARABS IN ISRAEL - 3 YEARS
AFTER OR COMMISSION REPORT \ JUDGE
HASHIM KHATIB

68438

שבות ,אברהם ,כנגד כל הסיכויים \  40שנות התיישבות ביהודה
ושומרון ,בנימין ...תשכ"ז-תשס"ז ) 2כרכ'( ,ספריית נצרים -גוש
קטיף vols. 2 ,עמ'2008 ,
Shvut, Avraham, AGAINST ALL ODDS \ 40 YEARS
OF SETTLEMENT IN JUDEA & SAMARIA isbn:

67844

שהם ,א ;.אזולאי-צייכנר ,ש ,.זהות מקועקעת \ פיקוח חברתי
וקעקועים בבתי-הכלא ,אונ' בן גוריון 117 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shoham, E.; Azulay-Zeichner, S, TATTOOED
IDENTITY \ SOCIAL CONTROL AND TATTOOS
AMONG ISRAELI PRISONERS isbn:9789653429581

67936

שודפסקי ,חנוך ,ירושלים :מדריך הרחובות לפי השכונות ,לכל
רחוב שם ולכל שכונה סיפור ,דבורה 420 ,עמ' ,2007 ,רכה
Shopedsky, Hanoch, JERUSALEM: GUIDE OF
STREETS AND NEIGHBOURHOODS
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isbn:9781932687248
69478

שור ,ניסן ,לרקוד עם דמעות בעיניים \ ההיסטוריה של תרבות
המועדונים והדיסקוטקים בישראל ,רסלינג 542 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shor, Nissan, DANCING WITH TEARS IN OUR
EYES \ HISTORY OF CLUB DISCOTHEQUE
CULTURE IN ISRAEL isbn:

67952

שטיינברג ,מתי ,עומדים לגורלם \ התודעה הלאומית
הפלסטינית  ,1967-2007משכל 487 ,עמ' ,2008 ,רכה
Steinberg, Matti, PALESTINIAN NATIONAL
CONSCIOUSNESS 1967-2007 isbn:9789654826068

68940

שטיפטל ,שושנה )עורכת( ,תוכנית "ד"  -תהליך הכנתה ,עיצובה
וגיבושה \ תוכניות אופרטיביות ...לבין מרס  ,(1948משרד

69173

שינובר ,צבי ,דמויות מופת בציונות הדתית \ אישים ופועלם
תש"ח  -תשס"ח  ,מכון מופ"ת 420 ,עמ'2008 ,

הביטחון 426 ,עמ'2008 ,
Stiftel, Shoshana (Ed.), PLAN "D": THE FIRST
STRATEGIC PLAN IN THE INDEPENDENCE WAR
isbn:9789650514556

68321

Shinover, Zvi, IMPORTANT FIGURES IN
RELIGIOUS ZIONISM 1948-2008
שיף ,רחל ,אוריינות ושפה \ מס'  -1תשס"ח  ,אונ' בר-אילן,
 h+9e175עמ' ,2008 ,רכה
Schiff, Rachel, LITERACY AND LANGUAGE \ NO. 1
2008

68464

שיפמן ,לימור ,ערס ,הפרחה והאמא הפולנייה \ שסעים
חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל  ,1968-2000מאגנס ,אונ'
עברית 243 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shifman, Limor, TELEVISED HUMOR AND SOCIAL
CLEAVAGES IN ISRAEL 1968-2000
isbn:9789654933162

68932

שיש ,אלי ,הכי ישראלי שיש \ הגדה חינוכית ,רימונים 197 ,עמ',
 ,2008רכה
Shaish, Eli, EXTREMELY ISRAELI
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 דור ראשון: על סף הגאולה \ סיפור המעברה, בתיה,שמעוני
 רכה,2008 ,' עמ350 ,ביתן- זמורה,ושני

67971

Shimony, Batya, ON THE THRESHOLD OF
REDEMPTION: THE MA'ABARA: FIRST AND
SECOND GENERATION isbn:9655171809
467 , קב"מ, גזענות בישראל, יוסי )עריכה, יהודה; יונה,שנהב
isbn:9789650204396 2008 ,'עמ
Shenhav, Y.; Yonah, Yossi (Ed.), RACISM IN ISRAEL

68317

 התרעה במבחן \ פרשת "רותם" ותפיסת הביטחון, יגאל,שפי
2008 ,' עמ307 , משרד הביטחון,1957-1960 של ישראל

68095

Sheffy, Yigal, EARLY WARNING COUNTDOWN \
"ROTEM" AFFAIR & THE ISRAELI SECURITY
PERCEPTIONS 1957-1960 isbn:9789650514433
רכה,2008,' עמ456 , ע"ע, ברנר \ סיפור חיים, אניטה,שפירא
Shapira, Anita, BRENNER \ A LIFE
isbn:9789651320156

68573

, שוחר שלום \ היבטים ומבטים על משה שרת, יעקב ורנה,שרת
2008 ,' עמ599 ,עמותה למורשת משה שרת
Sharett, Yaakov & Rina, A STATESMAN ASSESSED
\ VIEWS AND VIEWPOINTS ABOUT MOSHE
SHARETT isbn:9789659111718

69558

VI. HEBREW LANGUAGE AND LITERATURE

,' עמ54 , כרמל,( מטר על מטר ספר הפסטיבל )שירים,----,
(important poets)  רכה,2008
,----, ONE SQUARE METER FESTIVAL \ THE
POEMS isbn:9789654079075

68098

 רכה,2008 ,' עמ208 , כרמל, הומלס, ירון,אביטוב
Avitov, Yaron, HOMELESS isbn:9789654079167

69225

 רכה,2008 ,' עמ90 ,עם- אור,( עלמה ורות )מחזה, גורן,אגמון
Agmon, Goren, ELMA AND RUTH (A SCRIPT)

68101

25

68575

אדליסט ,רן ,אנשי הקצה \ החיים און ליין ,ינשוף הוצאה לאור,
 368עמ' ,2008 ,רכה
Edekist, Ran, PEOPLE OF THE CUTTING EDGE

68404

אולמרט ,עמרם ,סין שלי ,סער 379 ,עמ' ,2008 ,רכה
Olmert, Amram, MY CHINA

69221

אורן ,רם ,גרין קארד ,קשת 335 ,עמ' ,2008 ,רכה
Oren, Ram, GREEN CARD isbn:9789657130353

68633

אושרוב ,נילי ,שיכון צדיקים ,מודן 203 ,עמ'2008 ,
Osheroff, Nili, SAINTS DISTRICT

68278

אזוב ,יוסי ,קרטל האורז ,ידיעות  /חמד 414 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ezov, Yossi, RICE isbn:9789654828086

69337

אטלס תדמור ,טל ,אקוורל ברור \ שירים ,גוונים 47 ,עמ',2008 ,
רכה isbn:9789655340501
Atlas-Tadmor, Tal, AQUARELLE POETIQUE

68280

אליגון-רוז ,תלמה ,שלוש אהבותי \ ספר השירים של תלמה,
כנרת 236 ,עמ'2008 ,
Alygon-Rose, Talma, MY THREE LOVES \ THE
LYRICS AND MUSIC OF TALMA ALYGON-ROSE

68017

אלישבע ,סמטאות \ רומאן ,קב"מ 346 ,עמ' ,2008 ,רכה
Elisheva, SIDE-STREET

68873

אלמוג ,רות ,זרה בגן עדן ,זמורה-ביתן 231 ,עמ' ,2008 ,רכה
Almog, Ruth, A STRANGER IN PARADISE

68186

אלעזר ,אילנה ,גרטה )מחזה( ,תסריטים 125 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Elezer, Illna, GRETA (SCRIPT

68933

אלקובי ,בנימין ,ביום הששי באלף הששי \ שירים ועוד ,פרדס,
 112עמ' ,2008 ,רכה )isbn:9789657171707(poetry
Alkoby, Benjamin, ON THE SIXTH DAY AT THE
SIXTH MILLENNIUM
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68706

ארגמן ברנע ,עמליה ,עם סגירת הגיליון ,כתר 231 ,עמ',2008 ,
רכה isbn:9789650716554
Argaman Barnea, Amalia, DEADLINE

68678

ארדל ,עינה ,שירי אהבה לימים רעים \ שירים ,עם עובד79 ,
עמ'isbn:9789651320101(poetry) 2008 ,
Erdal, Ayana, LOVE POEMS FOR HARD TIMES

68402

ארנון ,אפרת ,אתה כאן ואינך ,הדים -הוצאה לאור 173 ,עמ',
 ,2008רכה isbn:9657156033
Arnon, Efrat, YOUR PRESENCE AND ABSENCE

68366

בדר ,עאדל ,חיותה \ סיפור מיוחד על משפחה לא רגילה ,גוונים,
 159עמ' ,2008 ,רכה
Badar, Adal, HAYUTA \ A SPECIAL STORY ON A
SPECIAL FAMILY isbn:9789655340204

69355

בהט ,דב ,אורכידיאה במעלה הלוליני ,אופיר הוצאה לאור224 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Bahat, Dov, ORCHID UP THE SPIRAL ASCENT

69557

בהר ,אלמוג ,אנא מן אל-יהוד \ קובץ סיפורים  ,1996-2008בבל,
 293עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789655121711
Behar, Almog, ANA MIN AL-YAHUD

68666

בוך ,אודי ,משימות בינלאומיות ,סער 142 ,עמ' ,2008 ,רכה
Bukh, Udi, INTERNATIONAL MISSIONS

69089

בוכוייץ ,נורית ,רשות מעבר \ חילופי נורמות מאיר ויזלטיר
ושירת שנות השישים ,קב"מ 341 ,עמ' ,2008 ,רכה
Buchweitz, Nurit, PERMIT TO PASS \ GENERATION
SHIFTS MEIR WIEZELTIER & THE 60’S POETRY

68376

בוסי ,דודו ,בסמטאות ,כתר 232 ,עמ' ,2008 ,רכה
Busi, Dudu, IN THE ALLEYS isbn:9789650716615

68194

ביילין ,ק ;.זירלר ,ו) .עורכות( ,בהכנסי עתה \ מבחר סיפורים,
מסות ,מכתבים וקטעי יומן חוה שפירא ,רסלינג 584 ,עמ',2008 ,
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רכה )(anthology
Belin, C.; Zierier, W. (Ed.) I’M COMING IN NOW
68526

בלום ,אילן ,עקלקלות \ מבחר סיפורים על החייםהנפש ,איגוד
סופרים בישראל 220 ,עמ' ,2008 ,רכה isbn:0037600000086
Bloom, Ilan, MEANDERING \ ANTHOLOGY
CONTEMPORARY ISRAELI SHORT STORIES

68160

בן טוב ,יוסי ,כשתבין תגדל \ מסע אישי עם הרב הלבן ,הוצאת
עננים 138 ,עמ'isbn:9759659127207 2008 ,
Bentov, Yosi, UNDERSTAND & GROW

68657

בן-דוד ,מישקה ,אהבה אסורה בפטרבורג ,כתר 414,עמ',2008,כה
Ben-David, Mishka, FORBIDDEN LOVE IN ST.
PETERSBURG isbn:9789650716677

69180

בן-חיים ,ח ,.נמר המעופף ,ירון גולן 119 ,עמ' ,2008 ,רכה
Ben-Haim, H., THE FLYING TIGER

68384

בן-עמי ,יובל ,ניפגש באמצע הדרך,זמורה-ביתן 220,עמ',2008,כה
Ben-Ami, Yuval, I'LL MEET YOU HALFWAY

67951

בר-אור ,דוד ,קצר רואי ,חלונות 339 ,עמ' ,2008 ,רכה
Bar-Or, D, SHORT SIGHTED isbn:9789655340211

68664

בר-גיל ,ערן ,ברזל ,כתר 277 ,עמ' ,2008 ,רכה
Bar-Gil, Eran, IRON isbn:9789650716684

69244

ברגמן ,צביקה ,עושים ספר \ סוף ספר זה הוא תחילתו של
הספר שלך ,הוצאת סודות  -פרסומים כלליים 191 ,עמ'2007 ,
Bergman, Zvika, MAKING A BOOK
בר-זהר ,מיכאל ,באשמת רצח \ רומן ,מגל הוצאה לאור253 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Bar-Zohar, Michael, DEVIOUS isbn:9789657226223

69353

ברזל ,הלל ,שירת ארץ ישראל :מיסטיקה וסימבוליקה )כ' ,(9
ספרית פועלים 943 ,עמ'2008 ,
Barzel, Hillel, VOL. 9: MYSTICISM AND
SYMBOLISM A HISTORY OF HEBREW POETRY

68656
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68689

ברזניאק ,נפתלי,ימים ספורים,זמורה-ביתן 478,עמ',2008,רכה
Brezniak, Naphtali, ABSTRACTS

69593

ברנר ,י.ח ,.בחורף  /מסביב לנקודה )אחרית דבר מאת אריאל
הירשפלד( ,דביר 343 ,עמ' ,2007 ,רכה isbn:9650102272
Brener, Joseph Chayim, WINTERTIME/ AROUND
THE POINT (AFTERWARD BY ARIEL HIRSHFELD

68566

ברנשטיין ,אורי ,על הפרסונה \ ופרקים אחרים על השירה,
קב"מ 173 ,עמ' ,2008 ,רכה
Bernstein, Ory, ABOUT THE POETIC PERSONA

68697

בת-אש"ר ,ידידיה ,לכתך אחרי \ רומן ,מחבר 248 ,עמ',2008 ,
רכה )(novel during the holocaust
Bat-Ashe"r, Yedidyah, AFTER ME YOU WALK

67955

גאון ,בני ,גאון  /דבר או שניים על ניהול וגם על החיים ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 270 ,עמ'2008 ,
Gaon, Benni, GAON / A COUPLE OF THINGS ON
MANAGEMENT & ON LIFE isbn:9789654827935

69265

גאון ,בעז ,מקום שבו נגמרת אמריקה ,עם עובד 186 ,עמ',2008 ,
רכה isbn:9789651320392
Gaon, Boaz, WHERE AMERICA ENDS

68838

גברון ,אסף ,הידרומניה ,זמורה-ביתן 219 ,עמ' ,2008 ,רכה
Gavron, Assaf, HYDROMANIA

69164

גבריאל ,רחל ,תבקשי חזק ,חלונות 297 ,עמ'2008 ,
Gabriel, Rachel, ASK HARD isbn:9789655340471

69071

גוב ,ענת ,אוי אלוהים \ מחזה ,קב"מ 75 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Gov, Anat, O MY (OY!) GOD (script

68534

גוטפרוינד ,אמיר ,בשבילה גיבורים עפים ,זמורה-ביתן 667 ,עמ',
 ,2008רכה
Gutfreund, Amir, WHEN HEROES FLY
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69340

גולדן ,שי ,בן הטוב ,זמורה-ביתן 348 ,עמ' ,2008 ,רכה
Golden, Shai, GOLDENLAND

68011

גל ,אלישבע ,איש עולם \ שירים ,עקד 80 ,עמ'2008 ,
)Gal, Elisheva, FOREVER MAN (POEMS

68279

גליקסברג ,מאיר ,חלונות ,חלונות 260 ,עמ' ,2008 ,רכה
Glisberg, Meir, WINDOWS isbn:978965534031

68167

גנוסר ,ורדה ,צל הצופה \ שירים,קב"מ 109 ,עמ' ,2008 ,רכה
Genossar, Varda, LOOKOUT SHADOW / POEMS

69499

גרנובסקי ,יוסי ,אל אובטאן וסיפורים יפואיים אחרים ,כרמל,
 120עמ' ,2008 ,רכה
Granovski, Yossi, AL-UBTAN AND OTHER
STORIES OF JAFFA isbn:9789654079358

68324

גרנות ,רבקה ,ידיים של חורף ,ספרי עתון  190 ,77עמ',2008 ,
רכה isbn:978965735126x
Granot, Rivka, WINTER'S HANDS

68942

גרץ ,נורית ,על דעת עצמו \ ארבעה פרקי חיים של עמוס קינן,
ע"ע 528 ,עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789651320385
Gertz, Nurith, UNREPENTANT \ FOUR CHAPTERS
IN THE LIFE OF AMOS KENAN

68841

דוידזון ,כ ,.לעלות עם השמש ,מייזליק ספרים 253 ,עמ',2008 ,
רכה
Davidson, K., TO RISE WITH THE SUN

68667

דויטש ,חיותה ,נחמה \ סיפור חייה של נחמה ליבוביץ ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 461 ,עמ' ,2008 ,רכה
Deutsch, Hayuta, NECHAMA \ THE LIFE OF
NECHAMA LEIBOWITZ isbn:9789654824415

68655

דורון ,אביבה ,שירי אהבתך \ אל משוררי תור הזהב בספרד,
קב"מ 78 ,עמ'(poetry) 2008 ,
Doron, Aviva, SONGS OF YOUR LOVE \ DIALOUES

30

WITH POETS OF THE GOLDEN AGE IN SPAIN
68713

דורון ,יונה ,סוד במשפחה ,אופיר הוצאה לאור 225 ,עמ',2008 ,
רכה
Doron, Yona, A SECRET IN THE FAMLIY

68705

דנקנר ,אמנון ,ימיו ולילותיו של הדודה אווה ,אחוזת בית560 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Dankner, Amnon, AUNT EVA, HER NIGHTS AND
DAYS isbn:9789657340370

68839

האובן ,דניאל ,מלכודת היופי ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 349עמ' ,2008 ,רכה
Hauben, Daniel, THE BEAUTY TRAP
isbn:9789654826259

68368

הולצמן ,אבנר ,כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי \ ח' מאמרים,
 ,1903-1908קב"מ 327 ,עמ' ,2008 ,רכה
Holtzman, Avner, MICHA JOSEF BERDYCZEWSKI
COLLECTED WORKS \ VOL. 8: ESSAYS, 1903-1908

68203

הורביץ ,יאיר ,כל השירים )יאיר הורביץ( ,קב"מ 429 ,עמ'2008 ,
Hurvitz, Ya'ir, COLLECTED POEMS

67981

הורן ,חנה ,ללי ,ידיעות אחרונות 347 ,עמ' ,2008 ,רכה
Horn, H. Alice, LOLLY isbn:9789654826648

67949

הורן ,שפרה ,חוויה ניו-זילנדית ,ע"ע 260 ,עמ' ,2008 ,רכה
Horn, Shifra, THE NEW ZEALAND EXPERIENCE
isbn:9789651320033

68931

הייטנר ,אילן ,קציצות ,מודן 236 ,עמ' ,2008 ,רכה
Heitner, Ilan, MEATBALLS

69591

הראל ,יאיר תורן )ג'רי( ,התבטאויות מאושרות ,טרקלין430 ,
עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789655340334
Har'el, Yair Toran (Jerry), HAPPY EXPRESSIONS
וייכרט ,רפי ,רזים \ סונטות מילה ,קשב לשירה 99 ,עמ'2008 ,
)isbn:9789655310153 (poetry

68165

31

Weichert, Rafi, SLIM \ WORD SONNETS
רכה,2008,' עמ93, קב"מ, שפתי תפתח \ שירים, רוחמה,וייס
Weiss, Ruhama, OPEN MY LIPS \ POEMS isbn:

68844

2008 ,' עמ164 , כתר, צפלין, תמר,וייס
Weiss, Tamar, ZEPPELIN isbn:9789650716516

68296

 רכה,2008,' עמ111, עקד, שוברל \ נובלה, רבקה,קוטוק-וייס
Weiss-Kutok, Rivka, SHUBERL

69474

 רכה,2008 ,' עמ239 , מעריב, שושן צחור, גלי,צבי-ויס
Weiss-Zvi, Gali, WHITE LILY

68700

 רכה,2008 ,' עמ180 , כרמל, הגדרת הצמחים, נעמי,ולך
(on relationships, family,set in Israel and the plants)
Wallach, Noami, NAMING OF THE PLANTS /
NOVEL isbn:9789654079099

69532

 רכה,2008 ,' עמ205 ,ביתן- זמורה, אכולות, רותי,זוארץ
Zooaretz, Ruti, EATEN

68104

2008 ,'עמ110, כותרות,( ר' תקרובת לפוסידון )מול הרומני,זיגדון
Zigdon, Rina, TRIBUTE TO POSEIDON

69363

(short stories) 008 ,' עמ126 , חלונות, פור, )איזיק( יוסי,זיו
Ziv, (Izik) Yosi, THE LOT isbn:9789655340235

67974

2008 ,' עמ512 , משרד הביטחון, תלויים ברוח, אלי,זיו
Ziv, Eli, SECOND WIND isbn:9789650514525

68694

 רכה,2008 ,' עמ190 , ע"ע, מתקנים ואטרקציות, מיכל,זמיר
Zamir, Mihal, PROPERTY SOLD isbn:9789651319839

68569

 קשב, מראשית \ שלוש מסות על שירה עברית ילידית, חנן,חבר
 רכה,2008 ,' עמ103 ,לשירה
Hever, Hannan, FROM THE BEGINNING \ THREE
ESSAYS ON NATIVIST HEBREW POETRY
isbn:9789655310191

68159
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68524

חדד ,שאול ,פרח דודים ,אור למופת 286 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Hadad, Shaul, "PERAH DODIM" (FLOWERY LOVE

68702

חומסקי ,גילית ,במדבר מלון אורחים ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 280 ,עמ' ,2008 ,רכה
Chomski, Gilit, A LODGING PLACE IN THE
WILDERNESS isbn:9789654826228

68564

טליקאר ,ישראל ,אהבה בעיניים עצומות ,אופיר הוצאה לאור,
 242עמ' ,2008 ,רכה
Tlikar, Yisrael, LOVE IN SHUT EYES

68663

טרבס ,נגה ,הר האושר ,קב"מ 150 ,עמ' ,2008 ,רכה
Treves, Noga, MOUNT OF BEATITUDE
isbn:9789650204587

68196

יגיל ,רן ,אני ואפסי ,כרמל 168 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yagil, Ran, ME-MYSELF-I isbn:9789654078832

69077

יהלום ,שלומית ,סחרור \ צילום מצב ,חלונות 303 ,עמ',2008 ,
רכה
Yahalom, Shlomit, VERTIGO \ PHOTOGRAPHING
THE SITUATION isbn:978965534042

69206

יוגב ,ניסים ,שנים של רון ,אפי מלצר 127 ,עמ' ,2008 ,רכה
)(history, non-fiction, on ron arad- Israeli POW
Yogev, Nissim, YEARS WITH RON
isbn:9789657195192

68701

יזרעלי ,בועז ,שכן המסוכן ,קב"מ 136 ,עמ' ,2008 ,רכה
Izraeli, Boaz, THE DANGEROUS NEIGHBOR

68191

ינאי ,מכתב לרב ,ירון גולן 191 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yanay, A LETTER TO THE RABBI

67976

יעל ,יהושע ,קלודין ,טרקלין 175 ,עמ' ,2008 ,רכה
Yehosha, Yael, CLAUDINE isbn:9789655340242

67908

ירושלמי ,אהרון ,רטיניטיס פיגמנטוזה ,טרקלין 142 ,עמ',2008 ,
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רכה isbn:9789654119542
Yerushalmi, Aharon, RETINITIS PIGMENTUZA
69565

כהן ,זיו ,חמש אבנים ,סלע ספרים 254 ,עמ' ,2008 ,רכה
Cohen, Ziv, FIVE STONES

69149

כהן ,מאיר ,ערגה לנעורים ,הוצאת עמית 121 ,עמ' ,2008 ,רכה
Cohen, Meir, YEARNING FOR YOUTH

69530

כהן-שגיא ,דניאל ,כאילו יום אהבה אחרון ,אבן חושן 185 ,עמ',
 ,2008רכה isbn:9789657270820
Cohen-Sagy, Daniel, PERHAPS THE LAST DAY

68323

כספי ,דודו ,עיניים ירוקות \ רומן ,דבי אופקים 192 ,עמ',2008 ,
רכה
Caspi, Dudu, GREEN EYES

68561

לב-טוב ,מיכאל ,מלח ,מתי מפליגים? \ סיפורים וקטעי יומן,
אבן חושן 174 ,עמ'isbn:9789657270752 2008 ,
?Lev-Tov, Michael, SO WHEN DO WE SAIL
STORIES AND DIARY FRAGMENTS

69070

לביא ,דפנה ,הלומת קרב ,קב"מ 151 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lavee, Dafna, SHELL SHOCKED

68168

לוז ,צבי ,אתגר היתרון וחסרון האתגר \ על מצב הרוח השירי
והתאולוגי ,קב"מ 128 ,עמ' ,2008 ,רכה
Luz, Zvi, THE QUEST FOR VIRTUE OF MAN

69172

לויתן ,עמוס ,בזמנים נאורים \ מבחר וחדשים ,קשב לשירה104 ,
עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789655310221
Levitan, Amos, COLLECTED POEMS \ 1960-2006

68297

ליברמן ,חיים ,עשר שניות באפריל \ רומן היסטורי ,מחבר307 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Liberman, Haim, TEN SECONDS IN APRIL \ AN
HISTORIC NOVEL

68050

ליונשטם ,אליה ,עיונים בספרות השומרונית ובספרות הקראית
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 /אוסף מאמרים מקורות ומחקרים ט'  -סדרה חדשה ,אקדמיה
ללשון העברית H239+31E ,עמ'2008 ,
Loewenstamm, Ayala, MEKOROT 'U MEHEKARIM 9
: KARAITE AND SAMARITAN STUDIES
68110

לנדו ,אבי ,ילד שבי \ להגיע להבנת ילדינו ולא על-פי שיפוטינו,
רימונים 194 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lando, Avi, THE CHILD INSIDE ME /
UNDERSTANDING OUR CHILDREN WITHOUT
JUDGING THEM

68541

לעאל ,איריס ,אש בבית ,זמורה-ביתן 316 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lael, Iris, HOME FIRES BLAZING

68375

לפיד ,יוסף )טומי( ,אמרתי לכם ,כתר 285 ,עמ' ,2008 ,רכה
Lapid, Josef (Tommy), I TOLD YOU
isbn:9789650716509

69152

מאירי ,ג ,משרד לסיפורי הציבור,כרמל 153 ,עמ' ,2008 ,רכה
Meiri, Gilad, THE DEPARTMENT FOR THE
PUBLIC'S STORIES isbn:9789654078900

68545

מגד ,אהרן ,זבובים \ רומן ,אחוזת בית 228 ,עמ' ,2008 ,רכה
Megged, Aharon, FLIES isbn:9789657340363

69566

מודן ,רותו ,קרוב רחוק \ רומן גרפי ,עם עובד 172 ,עמ'2008 ,
Modan, Rutu, EXIT WOUNDS / GRAPHIC NOVEL
isbn:9789651320446

68169

מור-נחמיאס ,אביקה ,בית שתגור בו אחרי ,הוצאת מור261 ,
עמ'2008 ,
Morr-Nahmias, Avica, THE HOUSE YOU'LL LIVE IN
isbn:9789655553611

68277

מיטלמן ,איריס ,עכשיו טוב ,מעריב 368 ,עמ' ,2008 ,רכה
Mitelman, Iris, IT'S GOOD NOW

67954

מינצר-יערי ,מירה ,ריח הלחם בעולם \ מנגינות עבריות מבחר
משיריה ,ספרית פועלים 118 ,עמ'2008 ,
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Mintzer-Ya'ari, Mira, HEBREW MELODIES
69364

מנשהאוף ,משה ,כפיל הוירטואלי ,כתב ווב 279 ,עמ' ,2008 ,רכה
Menasheof, Moshe, THE VIRTUAL LOOK-ALIKE
isbn:9789659128402

67983

מסיקה ,נטלי ,אדמה שחורה ,דופן 338 ,עמ'2008 ,
Messika, Natalie, BLACK EARTH

69367

מרון ,נגה ,אישה בגילה ,קוראים בע"מ הוצאה 288 ,עמ'2008 ,
Marron, N, ACTING HER AGE isbn:9789655150025

68322

מרים ,רבקה ,בחילופין \ תמונות מאלבום המציאות
המתחמקת ,כרמל 219 ,עמ' ,2008 ,רכה
Rivka, M, IN EXCHANGE isbn:9659784079013

68200

נבו ,ג ;.ארבל ,מ ;.גלוזמן ,מ ,.עתות של שינוי \ ספרויות
יהודיות בתקופה המודרנית קובץ מאמרים לכבודו של דן מירון,
מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון 340 ,עמ' ,2008 ,רכה
\ Nevo, G.; Arbell, M.; Gluzman,, CHANGING TIMES
MODERN JEWISH LITERATURE: HONORING
DAN MIRON isbn:9789655100617

69529

נוי ,עדנה ,כל מי שאהבה ,קב"מ 280 ,עמ' ,2008 ,רכה
Noy, Edna, ANYBODY SHE LOVED

68615

נעמה ,דמעה הזאת מיותרת ,רובינשטיין הוצאה לאור 422 ,עמ',
(haredi woman author \ novel) 2008
Na'ama, THIS TEAR IS UNNECESSARY

68112

נרדי ,רבקה ,זר יקר שלי ,פרדס 199 ,עמ' ,2008 ,רכה
Nardi, Rivka, MY DEAR STRANGER
isbn:9789657171660

68012

נשר ,י ,.שלום של כבוד ,מחבר 476 ,עמ' ,2008 ,רכה
)Nesher, Y., PEACE OF HONOR (haredi novel

68010

סאמט ,גדעון ,להרוס את נדב ,כרמל 221 ,עמ' ,2008 ,רכה
Samet, Gideon, DESTROYING NADAV
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isbn:9789654078870
68712

סגל ,ישראל ,זוגות בודדים ,כתר 261 ,עמ' ,2008 ,רכה
Segal, Israel, SINGLE COUPLES isbn:9789650716646

68523

סגל ,עמיר עקיבא ,בשובי מן המילואים \ שירים ,גוונים79 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(poetry
Segal, Amir Akiva, POEMS isbn:9789655340402
סובול ,יהושע ,שעתו האחרונה של קול \ מונודרמה )מחזה(,
אור-עם 91 ,עמ' ,2008 ,רכה )(a script
Sobol, Joshua, KOL'S LAST HOUR

68100

סובול ,יהושע ,אני לא דרייפוס \ מונודרמה )מחזה( ,אור-עם91 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(a script
Sobol, Joshua, I AM NOT DREYFUS

68103

סובול ,יהושע ,דבש \ )הלילה השלישי( )מחזה( ,אור-עם120 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(a script
)Sobol, Jushua, HONEY (A SCRIPT

68111

סומך ,ששון,ימים הזויים \ פרקי חיים ,1951-2000קב"מ,2008,רכה
Somekh, Sasson, CALL IT DREAMING / MEMOIRS
1951-2000

68544

סיון ,אקל ,חידלון קסום ,אוריון 174 ,עמ' ,2008 ,רכה
Sivan, Akel, MAGICAL ABYSS

68361

סיון ,דניאל )עורך( ,לקסיקון לועזי-עברי אריאל לקסיקון חדש
ועדכני \ מנקד בנקוד מלא ,קוראים בע"מ הוצאה 766 ,עמ'2007 ,
Sivan, Daniel (Ed.), ARIEL HEBREW-FOREIGN
LEXICON NEW, UPDATED & PUNCTUATED

69475

סימן טוב ,צבי ,מוסאי ,קווים הוצאה לאור 253 ,עמ' ,2008 ,רכה
Siman Tov, Zvi, MUSAI isbn:9789657349113

68387

סליקטר ,גלעד ,שדים של מונגול ,קומיקס האוזן השלישית115 ,
עמ' ,2008 ,רכה )(Israeli art comic book
Seliktar, Gilad, MONGOL'S DEMONS

68094
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 רכה,2008 ,' עמ119 , קב"מ, אל הבית המת, אמנון,סלע
Sella, Amnon, TO THE DEAD HOUSE

69072

 רכה,2008,'עמ258, כרמל, שבע שנים אחרי, אליהו,סלדינגר-סלע
Sela-Salinger, Eliyahu, SEVEN YEARS AFTER
isbn:9789654078962

68162

 רכה,2008 ,' עמ92 , קב"מ, קאזיק, יונת,סנד
Sened, Yonat, KAZIK
,' עמ414 , גלורי היכל התהילה, תנועה אחת לא נכונה, מירב,עוז
 רכה,2008
Oz, Meirav, ONE WRONG MOVE

68714

288 , ע"ע, טורפים של קיץ \ שלוש נובלות וסיפור, ענת,עינהר
isbn:9789651320422  רכה,2008 ,'עמ
Einhar, Anat, SUMMER PREDATORS

69226

 רכה,2008 ,' עמ359 , מסדה, אישה נשואה, צביקה,עמית
Amit, Zvika, MARRIED WOMEN

69343

2008 ,' עמ122 , ראובן מס, מראה מקום, עמית,עסיס
(mod. heb. lit., prose trip within israel, jewish thought)
Assis, Amit, AD LOCUM isbn:9789650902599

67996

 רכה,2008 ,' עמ173 , קב"מ, מראית עין, עמירה,ערן
Eran, Amira, SECOND SIGHT

68849

 רכה,2008 ,' עמ367 , ע"ע, בעין החתול, חביבה,פדיה
Pedaya, Haviva, THE EYE OF THE CAT
isbn:789651320170

69170

 רכה,2008 ,' עמ107 , קב"מ, בבית המרפא, דוד,פוגל
(originally published in 1927. again in 1990.)
Vogel, David, IN THE SANATORIUM

68307

 ידיעות, נמר בוער \ מותו וחייו של נסים אלוני, שרית,פוקס
 רכה,2008 ,' עמ335 , ספרי חמד/ אחרונות
Fuchs, Sarit, BURNING TIGER \ THE DEATH AND
LIFE OF NISSIM ALONI isbn:9789654828482

69338
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68568

68668

פנחס-כהן ,חוה ,שביעית  /כל השירים עד כה הצבע בעיקר מסע
איילה ...אין לי מקום ,קב"מ 428 ,עמ'2008 ,
Pinhas-Cohen, Hava, SEVENTH \ SELECTED POEMS

69567

פנקס ,ישראל ,אנטנות וחיישנים \ תשעים ותשעה פרגמנטים,
אבן חושן 71 ,עמ'2008 ,
\ Pincas, Israel, ANTENNAE AND SENSORS
NINETY NINE FRAGMENTS

68024

פרי ,לילי ,גולם במעגל ,ידיעות  /חמד 302 ,עמ' ,2007 ,רכה
Perry, L, GOLEM IN THE CIRCLE isbn:9655119874

69381

פריד ,לאה ,אבא חוזר )הוצאה מחודשת( ,יפה נוף )י .פוזן(335 ,
עמ'(haredi novel: conflict Relig/ secular family) 2008 ,
)Frid, Leah, DAD IS COMING BACK (new edition

68294

צדוק ,ארז ,דוסטויבסקי זה לא ,ידיעות/חמד363 ,עמ' ,2008,רכה
Zadok, Erez, IT'S NOT DOSTOEVSKY
isbn:9789654827119

69163

צפנת ,זוהר ,לפני שהיו כאן עננים ,גוונים 162 ,עמ' ,2008 ,רכה
Tsofnat, Zohar, BEFORE THERE WERE CLOUDS
HERE isbn:9789655340440

67886

צ'רקה ,שלומי )עורך( ,אל תפני מבטך לאחור \ שירים בקומיקס
של מיטב המוזיקאים והמאיירים בישראל ,זמורה-ביתן 119 ,עמ',
(graphic novel, important artists \ songwriters) 2008
Charka, Shlomi (Ed.), DON'T LOOK BACK

69336

קאלו ,שלמה ,שירי חרות Y ,CD +דע"ת 107 ,עמ'2008 ,
Kalo, Shlomo, SONGS OF FREEDOM

69536

קאלו ,שלמה ,חריג ,דע"ת  122 ,yעמ' ,2008 ,רכה
Kalo, Shlomo, SINGULAR

67950

קובנסקי ,אדית ,עדות \ שירים ,עקד 78 ,עמ'2008 ,
Kubensky, Edith, TESTIMONY \ POEMS
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)isbn:9789655340174 (important poet
69545

קובנסקי ,אדית ,משב ים )כליל סוניטות( )שירים( ,עקד 75 ,עמ',
(bilingual- heb\eng) 2008
Covensky, Edith, SEA BREEZE / POEMS

68367

קורסיה ,משה ,דמעת הגורל ,אופיר 141 ,עמ' ,2008 ,רכה
Korsia, Moshe, TEAR OF FATE

69551

קלינסקי ,איתן ,שירי מחסום ועוד )שירים( ,ספרי עתון 63 ,77
עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789657351278
Kalinski, Eitan, ROADBLOCKS' POEMS AND MORE
קנז ,יהושע ,דירה עם כניסה בחצר \ וסיפורים אחרים ,ע"ע211 ,
עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789651320460
Kenaz, Yehoshua, APARTMENT WITH A
SEPARATE ENTRANCE / STORIES

68208

קניוק ,יורם ,קסם על ים כנרת ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 134עמ'isbn:9789654827478 2008 ,
Kaniuk, Yoram, MAGIC ON THE SEA OF GALILEE

68157

קסטין ,סיליה ,לשקר רגלים יחפות \ שירים ,עקד 45 ,עמ',2008 ,
רכה isbn:9789657380116
Kastin, Silia, LIE HAS BARE FEET \ POEMS

68336

קריץ ,ראובן ,גאוני קריית מוצקין פיתוי המוזה ועוד  127סיפורי
הרהורים ,ספרי פורה 284 ,עמ' ,2008 ,רכה

68570

Kritz, Reuven, GENIUSES OF KIRYAT MOTZKIN,
SEDUCTION OF THE MUSE & OTHER
68385

רבינר ,אבישג ,שיר ערש לילדה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 222עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789654828161
Rabiner, Avishag, LULLABY TO A GIRL

68195

רוזנמן ,ליאורה ,סוד של מנזר ז'ואר ,רימונים 285 ,עמ',2008 ,
רכה
Rosenman, L, SECRET OF JOUARRE MONASTERY

69140

רון ,אלי ,סיפורים מהמקום הנמוך בעולם ,טרקלין 156 ,עמ',
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 רכה,2008
Ron, Eli, STORIES FROM THE LOWEST PLACE ON
EARTH isbn:9789655340488
 קווים הוצאה, דקות ספורות \ סיפורו של חבלן, ישראל,רחמים
 רכה,2008 ,' עמ287 ,לאור
Rahamim, Yisrael, FEW MINUTES \ A STORY OF
SAPPER isbn:9789657349120

69473

,' עמ62 , עקד, איוושת הזמן \ שירים, מלכה,פרוינדליך-רנדל
 רכה,2008
Rendel-Freundlich, Malka, THE RUSTLE OF TIME
(POEMS)

69354

,' עמh+14e33 , מחבר, גולגותא \ מונודרמה, שמואל,רפאל
holocaust \ literature, destruction of )  רכה,2008
(thessaloniki
Refael, Shmuel, GOLGOTH \ MONODRAMA

69267

,2008 ,' עמ148 , נהר ספרים, שנות אור \ נובלה, יעקב,שביט
רכה
Shavit, Yaacov, ORR'S YEARS isbn:9789657303337

68850

269 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, כעץ שתול, שמעון,שוקק
 רכה,2008 ,'עמ
Shokek, Shimon, LIKE A ROOTED TREE
isbn:9789654826495

68284

,' עמ311 , גיטלר ושו"ת-  ספרייתי, אלף מפתחות, רחל,שור
(haredi women's mussar novel) 2008
Shor, Rachael, A THOUSAND KEYS isbn:

68834

,2008 ,' עמ285 , תמוז, אל מעבר לגבעות הירוקות, יצחק,שחם
רכה
Shaham, Yitzhak, BEYOND THE GREEN HILLS

69535

" שאנחנו כגוף אחד \ מחקר ב"עובדיה בעל מום, דינה,שטרן
 רכה,2008 ,' עמ231 , ראובן מס,וב"שבועת אמונים" לש"י עגנון
isbn:9789650902612

67948

41

Stern, Dina, MAY WE BE AS ONE BODY \ STUDY
ON WORKS OF SHA"I AGNON
68408

שטרנברג ,ליאור ,באור החם \ שירים ,קב"מ 74 ,עמ' ,2008 ,רכה
)(poetry
Shternberg, Lyor, IN THE WARM LIGHT

68282

שיינפלד ,מיכאל ,מים שאין להם סוף ,ידיעות  /חמד 381 ,עמ',
 ,2008רכה isbn:9789654825733
Schonfeld, Michael, WATER WITHOUT END

67843

שימל ,הרולד ,קש \ שיר )שירים( ,אבן חושן 183 ,עמ',2008 ,
רכה isbn:9789657270721
)Schimmel, Harold, CHAFF \ A POEM (POEMS

68283

שיר ,סמדר ,עד סוף הים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד365 ,
עמ' ,2008 ,רכה isbn:9789654828093
Shir Sidi, Smdar, TILL THE END OF SEAS

68422

שלזינגר ,יפה ,צוואות ,מחבר 211 ,עמ' ,2008 ,רכה
Schlesinger, Yaffa, LAST WILLS & TESTAMENTS

68699

שלח ,יוכי ,שירים צורבים ,זמורה-ביתן 317 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shelach, Yochy, BURNING SONGS

68281

שמאי ,גולן ,ואם אתה מוכרח לאהוב \ רומן ,זמורה-ביתן224 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Shammai, Golan, AND IF YOU MUST LOVE

69539

שמרת ,ציפי ,שלוש אחיות מינוס ,חלונות 237 ,עמ' ,2008 ,רכה
isbn:9789655340525
Shomrat, Zipi, THREE SISTERS LESS

67972

שפנוב ,אילן ,עמוק יותר מהתחתית )כרונולוגיה של גלי דיכאון(
שירים ,כרמל 128 ,עמ'isbn:9789654078658 2008 ,
Shpanov, Ilan, DEEPER THAN THE BOTTOM
)(CHRONOLOGY OF DEPRESSION POEMS

69069

שפריר ,משה ,אסיף היובל \ מגון שירים שמכבר שבעקר
42

2008 ,' עמ290 , ספרית פועלים,ובמאחר
Shfrir-Stillman, Moshe, JUBILEE INGATHERING \
COLLECTION OF POEMS isbn:9789650204648
2008 ,' עמ318 , סער, לא היו שם שדים \ סיפור, יאיר,שץ
Shatz, Ya'ir, THERE WERE NO DEVILS

69366

2007 , , סער, פרי גן עדן, ברוך,שריון
Shiryon, Barukh, FRUIT OF HEAVEN

69080

,2008 ,' עמ43 , כרמל, אחרי ימים רבים \ שירים, ניצה,תדמור
isbn:9789654079037 רכה
Tadmor, Nitza, AFTER MANY DAYS \ POEMS

68562

 רכה,2008,'עמ128,מחבר,עקבות \ הרפתקה בעין גד, א,תמיר
Tamir, A, FOOTSTEPS \ EIN GEDI (youth)

68399

(poems) 2008 ,' עמ144 , חמד/  ידיעות, מסעות, ישראל,תמרי
Tamari, Israel, JOURNEYS isbn:9789654826778

68636

VII. NON-HEBREW LANGUAGES

,( כפרחי השקד או רחוק יותר )תרגום מערבית, מחמוד,דרוויש
 רכה,2008 ,' עמ111 ,77 ספרי עתון
Darwish, Mahmoud, LIKE ALMOND FLOWERS OF
FURTHER (from Arabic) isbn:9789657351314

69243

180 , רסלינג,( מוות והזמן )תרגום מצרפתית, עמנואל,לוינס
(Translation from French)  רכה,2007 ,'עמ
Levinas, Emmnuel, DEATH AND TIME

69088

403 , ע"ע,( בעולם נהדר ואכזר )תרגום מרוסית, אנדריי,פלטונוב
(from Russian) isbn:9651319228  רכה,2008 ,'עמ
Paltonov, Andre, IN A GREAT CRUEL WORLD

68670

 ולטר בנימין גרשם שלום חליפת מכתבים,( גרשם )עורך,שלום
2008 ,' עמ327 , רסלינג,( )תרגום מגרמנית הראל קין1933-1940

68192

Gershom, S (Ed.), BRIEFWECHSEL BENJAMIN
GERSHOM SHOLEM 1933-1940 (from German)
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VIII. DIASPORA COMMUNITIES

 מצרים \ קהילות ישראל במזרח במאות,( נחם )עורך,אילן
2008 ,' עמ304 , יד בן צבי,עשרה והעשרים-התשע

68572

'Ilan, Nahem, EGYPT \ JEWISH COMMUNITIES IN
THE EAST DURING THE 19TH & 20TH C.

\  מילה בשעתה זהב מעלתה,,; בן טולילה. ת,פריזר-אלכסנדר
2008 , , יד בן צבי,יהודי בצפון מרוקו-הפתגם הספרדי

68411

Alexander-Frizer, T.; Bentolil, LA PALABRA EN SU
HORA ES ORO isbn:9789652351227 (bilingual

 שירים ופיוטים הלל וזמרה ליוצאי ג'רבא, אוריאל,בוכריס
,' עמ230 , מחבר, אכי"ר...,תוניס וקהילות לוב \ בא יבוא ברינה
(liturgical poetry and Tunisian \ Libyan) 2008
Buchris, Uriel, SHIRIM U-PI'UTIM HILEL VEZIMERAH

67804

 בין עבר לערב \ כרך רביעי המגעים בין הספרות, יוסף,טובי
h283 , אונ' חיפה, ובזמן החדש...הערבית לבין בספרות היהודית
2008 ,'עמ
Toby, Yosef, CONTACTS BETWEEN ARABIC
LITERATURE AND JEWISH LITERATURE IN THE
MIDDLE AGES isbn:965700405

67938

 איש מאיר היה \ תולדות חייו של רבי מאיר סלמון, שרה,צויבל
memoir \ bio, feldhaim, ) 2008 ,' עמ251 , פלדהיים, זצ"ל

68442

(damascus to argentina, sephardi
Zuibel, Sarah, AN ILLUMINATED MAN / THE LIFE
OF R' MEIR SALMON
IX. ART AND MUSIC

(heb\eng) רכה,2007 ,' עמ66, בית האמנים, ים האחר,----,
,----, THE OTHER SEA isbn:9657319021

68685

2008 ,' עמ135 , שוקן, שדה ראיייה,שי, גינות
Ginott, Shai, FIELD OF VISION isbn:9789651907524

69073
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69568

האס ,מלכה; גביש ,צילה ,אמא תראי ,זה אמיתי \ חצר
הגרוטאות כמשל לחינוך בילדות המוקדמת ,קב"מ 139 ,עמ',
2008
Has, Malka; Gavish, Tsila, MOMMY LOOK, IT'S
REAL \ JUNKYARD-PLAYGROUND: A MODEL OF
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
isbn:9789650204846

69249

מזור ,יאיר ,כמו שריקה בחשיכה \ על "אותו הים" מאת עמוס
עוז \ בלווית עבודות אמנות מאת מיכאל קובנר ,כתר 80 ,עמ',
 ,2008רכה isbn:9789650716097
Mazor, Yair, LIKE WHISTLE IN THE DARK: ON
'AMOS OZ'S 'THE SAME SEA

69564

מלמד בן-נון ,נועה ,חצי מגה זיכרונות \ ספר אמן ,קב"מ71 ,
עמ'2008 ,
Melamed Ben-Nun, Noa, HALF A MEGA OF
MEMORIES

68684

מנור ,דליה ,רשמים  \ 3הביאנלה הארצית השלישית לרישום,
בית האמנים 176 ,עמ' ,2008 ,רכה )(israel, art
Manor, Dalia, TRACES 3 \ 3rd BIENNALE FOR
DRAWING IN ISRAEL isbn:9789657319017

68609

עפרת ,גדעון ,וושינגטון חוצה את הירדן \ מבחר מאמרים 1984-
 ,2008הספרייה הציונית 637 ,עמ'2008 ,
Ofrat, Gideon, WASHINGTON CROSSING THE
JORDAN \ SELECTED ESSAYS 1984-2008
isbn:9789654400671
X. LAW

69167

אלמוג ,שולמית ,נשים מופקרות ,משרד הביטחון 139 ,עמ',
 ,2008רכה
Almog, Shulamit, PROSTITUTION: CULTURAL
AND LEGAL ASPECTS isbn:9789650514549

68164

מאוטנר ,מנחם ,משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים
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 רכה,2008 ,' עמ587 , עם עובד,ואחת
Mautner, Menachem, LAW AND CULTURE IN
ISRAEL AT AT THE THRESHOLD OF THE 21st
CENTURY isbn:9789651319860

 ספר באר חנוך \ ב' כר' על שולחן, אברהם חנוך,פיעטרקובסקי
vols 2 , המחבר,שו"ת אקטואליות..מחולק לשני ראשים...ערוך

69014

(Jewish law, civil law, sales,negligence, theft,) 2008 ,'עמ
Pyaterkovsky, A. Hanoch, SEFER BE'ER HANOCH / 2
VOLS (self published)
, מין וחברה, אכיפת החוק: קרבנות,. ל,; עדן. י,זוהר-; בר. י,קים
 רכה,2008 ,' עמ498 ,מסדה
Kim, Y.; Bar-Zohar, Y.; Eden,, VICTIMIZATION :
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, SEX & SOCIETY

67907

 והוא...' ספר משפטי שלמה \ חלק ב, אברהם ישעיהו,קרליץ
,' עמ163 , מחבר, חושן משפט ועוד... , פסקי דין:כולל בתוכו

69310

2008

Karlits, A., MISHEPAT SHELOMOH \ VOL. 2

 ספר מלכי חיל \ שמות הרבנים ששימשו בקודש, אליהו,רפאל
201 , שונות, שד"רים...בקהילות לוב פנקס בית דין ק"ק טריפולי
jewish law rabbinic court, bet din Tripoli, ) 2008 ,'עמ
(Libya, important
Rephael, Eliyahu, SEFER MALEKHEY HA'IL

69333

XI. MUSIC

2008 CHAVA ALBERSTEIN \ HUMAN NATURE CD

68001

2008 YASMIN LEVY \ MANQ SUAVE- CD

68002

XII. YIDDISH

2008 ,' עמ249 , הוצאת המודיע, אט אזוי, מרים,וינשטוק
Winestock, Miriam, AT AZOY (bilingual Heb/Yiddish)

68275

 על קידוש... א יתומה פון צוויי מאמעס \ די געשיכטע,. מ,כהן

69171
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2008 ,' עמ493 , פלדהיים,השם
Cohen, M., AN ORPHAN WITH TWO MOTHERS
99. MISCELLANEOUS
,' עמ232 , שונות, אדומה \ אנתולוגיית שירה מעמדית,----,
ׁisbn:9789659110605 ( heb/arabic)  רכה,2008
,----, ADUMA / POETRY ANTHOLOGY

69553

,' עמ287 , חמד/  ידיעות, אובמה \ יש לו חלום, אורלי,אזולאי
isbn:9789654828062  רכה,2008
Azulay, Orly, OBAMA \ HE HAS A DREAM

68938

, דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי,( נמרוד )עורך,אלוני
 רכה,2008 ,' עמ424 ,קב"מ
Aloni, Nimrod (Ed.), EMPOWERING DIALOGUES IN
HUMANISTIC EDUCATION isbn:9789650204754

69552

, המעניינים, חשובים: לקסיקון מפה אישים, א, י; נהרי,אלעזרי
isbn:9789655210965 2008 ,' עמ624 , מפה,המשפיעים

69538

Elazari, Y; Nahari, O, MAPA'S DICTIONARY OF
PERSONAGES (who’s who)
 אוונגרד ואמנות מגויסת: אמנות ורודנות, דנה,הורוביץ-אריאלי
 רכה,2008 ,' עמ304 , אונ' ת"א,במשטרים טוטליטריים
isbn:9789657241301
Arieli-Horowitz, Dana, CREATORS AND
DICTATORS \ AVANTGARDE & MOBILIZED ART
IN TOTALITARIAN REGIMES

 בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו \ חמש, אינגבורג,בכמן
 רכה,2008 ,' עמ125 , כרמל,(הרצאות )תרגום מגרמנית

68105

69227

Bachmann, Ingeborg, PROBLEMS OF THE
LITERARY CREATION OF OUR TIMES \ FIVE
LECTURES isbn:9789654078597

" יהודי בקולנוע \ מ"הגולם" ל"אל תגעו לי בשואה, עמר,ברטוב

 רכה,2008 ,' עמ396 , ע"ע,
Bartov, Omer, THE JEW IN CINEMA \ FROM "THE
GOLEM" TO "DON'T TOUCH MY HOLOCAUST"
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67953

isbn:9789651319570
262 , אדום בית הוצאה לאור, מופקרות \ נשים בזנות, ענת,גור
(feminism)  רכה,2008 ,'עמ
Gur, Anat, WOMEN ABANDONED \
PROSTITUTION isbn:9789650204334

68527

, מודל השלישי \ הוראה ולמידה בקהילת חשיבה, יורם,הרפז
 רכה,2008 ,' עמ224 ,ספרית פועלים
Harpaz, Yoram, THE THIRD MODEL \ TEACHING &
LEARNING IN A COMMUNITY OF THINKING
isbn:9789650204471

68362

העל- מעצמות: בין הקוברה לדרקון \ סין והודו, חיים,יהוידע
 רכה,2008 ,' עמ197 , ספרי חמד/  ידיעות,21-של המאה ה

68298

Yehoyada, Haim, BETWEEN THE COBRA AND THE
DRAGON \ CHINA AND INDIA: SUPERPOWERS
OF THE 21 CENTURY isbn:9789654828000

 אנציקלופדיה אפקים \ אנצ' כללית,( ראובן )עורך ראשי,מאמו
2008 ,vols 10, דני ספרים, . ותורנית לילדי ישראל

68316

Mamo, Reuven (ed.), ENCYCLOPEDIA OFAKIM /
GENERAL & TORANIT FOR CHILDREN
,' עמ133 , משרד הביטחון, קפיטליזם של הידע, חגית,ירון-מסר
 רכה,2008
Messer-Yaron, Hagit, CAPITALISM AND THE
IVORY TOWER isbn:9789650514617

69166

 הוצאת, תסריטאות \ המדריך השלם לכתיבת תסריט, קובי,ניב
 רכה,2008 ,' עמ334 , ספרים.ב.נ
Niv, K, SCRIPTWRITING \ COMPLETE GUIDE TO
WRITING MOVIE SCRIPT isbn:9657226090

69146

 סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחראיות, יעקב,קורי
 רכה,2008 ,' עמ484 , אונ' עברית, מאגנס,חברתית

68014

Cory, J, ISSUES IN BUSINESS ETHICS & SOCIAL
RESPONSIBILITYisbn:9789654933551 (from Russian)
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69352

קליין ,אסתר ,היא והוא גן עדן או גיהינום \ מגדר והשתקפותו
בחברה ובחינוך ,גוונים 159 ,עמ' ,2008 ,רכה
\ Klain, E, SHE & HE PARADISE OR HELL
& GENDER & ITS REFLECTION IN SOCIETY
EDUCATION isbn:9789655340495

68078

שביט ,אילת ,אחד בשביל כולם?  /עובדות וערכים בוויכוח על
האבולוציה של אלטרואיזם ,מאגנס 159 , ,עמ' ,2008 ,רכה
isbn:9789654933452
Shavit, Ayelet, ONE FOR ALL? / FACTS &VALUES
IN DEBATES OVER EVOLUTION OF ALTRUISM

68567

שושני ,יקיר ,חומר ורוח \ יסודו הרוחני של היקום ,משרד
הביטחון 240 ,עמ' ,2008 ,רכה
Shoshani, Y, MATTER & MIND: isbn:9789650514631

69066

שיינברג ,שילה )עורכת( ,אוטונומיה וחינוך \ היבטים
ביקורתיים ,רסלינג 282 ,עמ' ,2008 ,רכה
Schoenberg, Sheila, AUTONOMY & EDUCATIONCURRENT PERSPECTIVES

68409

שפירא ,שירלי ,לחיות עם מחלה \ ממשבר לצמיחה ,מודן252 ,
עמ' ,2008 ,רכה
Shapira, Shirley, GROWTH THROUGH CRISIS
SIFRE KODESH / RABBINICS

67862

 ,---,קובץ ציונים והערות פסחים  /פר' ראשון שני ושלישי,
ציונים ומראי מקומות יחד עם תמצית ,...ישיבת בית שמואל,
 294עמ'(Talmud, ,) 2008 ,
---, KOVETS TSIYUNIM VE-HE'AROT PESAHIM /
PERAKIM RI'SHON SHENI VE-SHLISHI

68038

 ,---,ספר דמשק אליהו \  2כר' א'ב' א -אורח חיים א-תכח; ב-
אורח חיים תכט-תרצו 568+340 ,עמ'2008 ,
---, SEFER DAMESEK ELIYAHU / 2 VOLS A,B

68185

 ,---,תלמוד ירושלמי  /מסכת ביכורים חלק ראשון...הגאון
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255 , מכון מעתיקי השמועה,החסיד רבינו אליהו זצוק"ל מווילנא
(Vilna Gaon, comment from manuscript) 2007 ,'עמ
---, THE JERUSALEM TALMUD TRACTATE
BIKKURIM / PART 1 isbn:9789659115402
2008 , , מכון מוצל מאש, תלמוד ירושלמי \ מסכת פסחים,---,
(last vol. 1999; important)
,---, TALMUD YERUSHALMI / MASECHET
PESAHIM isbn:09914787055

68734

, מפתחות, הגדה של פסח, ספר צדקת יוסף \ על התורה,---,
Hassidut, ) 2008 ,' עמ543 , מכון יד איתמר,עדות ביוהסף

68735

Pitsburg R son Satmar of Nadvarno (1986
,---, SEFER TSIDEKAT YOSEF
 הוצ' אמרי, ספר לשון צדיקים \ ב' כר' על ראש השנה,---,
(hassidic,collection Rosh haShana) 2008 ,' vols 2 ,ישראל
---,, SEFER LASHON TSADIKIM

68895

 חומש:כר על הכריכה5  פאר המקרא-  חמשה חמשי תורה,---,
vols 5 , מכון פאר המקרא,מקראי קודש מקרא תרגום ורש"י

69020

(, passage by passage w/commentary) 2008,
---,, FIVE BOOKS: THE TORAH (new edition)

על...מוגה עפ"י...  ספר שירת משה השלם \ והם שירי,---,
liturgical poetry of ) 2008 ,' עמ241 , מכון חתם סופר, הגליון
(Hatam Sofer 19th cent. (2nd ed. Pressburg)
,---, COMPLETE BOOK OF MOSES POETRY

69393

,... חסד לאברהם הידוע... פרקי אבות \ עם פירוש מעצם,---,
mishna, avot classic 1641 R' ) 2008 ,' עמ216 ,אורות חיים
(Avraham Azulai , orig. 1910
,---, PIRKEY AVOT With INTERPRETATION

69394

,( ספר קהלת עם כל המפרשים: מגילת קהלת )על הכריכה,---,

69439
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מכון עוז והדר +115+86 ,עמ'bible, w/(all( ) 2008 ,
(commentars), publ. new sqn, NY 2008
,---, MEGILAT KOHE'LET
67940

 ,----,דרושי רבינו משה מאימראן \ ספר ראשון ....ספר
המעלות ...ולמעלות מלכים ונביאים ,אהבת שלום 426 ,עמ',
(halacha \ teachings r' mamiram z"l sage p) 2008
\ ,----, DERUSHEY RABENO MOSHEH ME'IREMAN
SEFER 1... SEFER HAMA'ALOT

67988

 ,----,שאלות ותשובות הרי"ף  /לרבינו הגדול רבי יצחק ב"ר
יעקב אלפסי ./כרך ראשון,מכון ירושלים 333 ,עמ'2008 ,
,----, SHE'ELOY U-TESHUVOT HA- RI"F

68058

 ,----,תלמוד ירושלמי על מסכת ברכות  /יו"ל במהדורה מוגהת
מדויקת ...וגליון הש"ס בתוספת ,ספר ,משפחת סג"ל ליטש
רוזנבוים 174 ,עמ'(1st publ. now with comment ) 2008 ,
,----, TALMUD YERUSHALEMI 'AL MASEKHET
BERAKHOT

68077

 ,----,שו"ת מקדשי השם \ על ד' חלקי השו"ע ,ב' כרכים )א+ב(
 ,שונות vols. 2 ,עמ'(responsa,) 2008 ,
----,, SH”UT MEKADESHET HASHEM

68330

68426

68778

 ,----,ספר אור השמש \ אמרות ה' אמרות טהורות ...רבי משה
צבי זי"ע מסאווראן ,מכון סוד ישרים 203+59 ,עמ'bible, ) 2008 ,
(r' shimon shlomo mi-bender \ 19th cent. from manuscri
,----, SEFER 'OR HA-SHEMESH
 ,----,ספר ראשון לציון  /נביאים כתובים שיר השירים איכה
אסתר יהושע שופטים שמואל ישעיה משלי ,אור
החיים291,עמ'bible, prophets classic, or hahayim)2008,
,----, RISHON LETSIYON \ NEVI'IM KETUVIM

 ,----,הוד קדומים \ חידושי תורה פרקי תולדות וזכרונות
הגה"ק מנאראל זצוק"ל ...לזכרו הטהור ,מוסדות נאראל
בארה"ק 256 ,עמ' ,2008 ,רכה ) hassidut, belz, memorial
(rabbi minaral z"l, 20th cent., hala
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,----, HOD KEDUMIM
68790

 ,----,ספר מן המצר \ ספר הזכרונות משנות ת"ש -תש"ה לפ"ק
)מהדורא חדשה( ,שונותholocaust\ classic 1940-) 2008 , ,
(1945' r' weissmandel z"l, publ. 1958
,----, SEFER MIN HA-METSAR \ SEFER HAZIKHERONOT MI-SHENOT 1940- 1945

68885

 ,----,ספר ליקוטי מאמרים \ ונספחו בו ארבעה קונטרסים
מתוך אור זרוע לצדיק ...ודרשות לסיום הש"ס ,מכון הר ברכה,
 478עמ'2008 ,
) (hassidut, 19th century, r' zadok of lublin
.----, SEFER LIKUTEY MA'AMARIM

69258

 ,----,שו"ת הרב הראשי \ מבחר תשובות לשאלות שהופנו...
הרה"ג מרדכי אליהו ...כרך תש"ן-תשנ"ג ,דרכי הוראה לרבנים,
 399עמ'(responsa, halacha of frmr cheif rabbi () 2008 ,
,----, SHU"T HA-RAV HA-RASHI \VOL. 1990-1993

69264

 ,----,מאמרי אדמו"ר הזקן \ על כתובים כרך א ...הוצאה חדשה
עם הוספות  ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש 330 ,עמ'2007 ,
)(bible \ chabad \ lubavich, publ. 1985 on psalms \ job...,
,----, MA'AMAREY 'ADEMO"R HA-ZAKEN \ 'AL
KETUBIM VOL. 1

69153

אבינר ,שלמה ,ראשית \ פירוש על ספר בראשית \ ב לך ולך -
ויחי ,ספריית חווה 578 ,עמ'bible, philosophy, r' ) 2008 ,

69203

(aviner, vol.
Aviner, Shlomo, RESHIT \ PERUSH 'AL SEFER
BERESHIT \ VOL. 2 LEKH KEKHA - VAYEHI
אבעלמאן ,יהונתן ,ספר זכרון יהונתן \ כולל שאלות ...הרבנית
החשובה מ' שפרינצא ווילנא שנת תרס"ה לפ"ק ,המחבר486 ,
עמ'(responsa, halacha from Vilna 1904 - offset,) 2008 ,
Abelman, Yehonatan, SEFER ZICHRON
YEHONATAN

68898

אברהם ,משה ,ספר תפארת למשה )על הכריכה :יו"ד ,דמשק
אליעזר חשן משפט ,קונטרס שלמי מנחם ספר זכרון ,שונות,
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halacha, classic 18th cent., w/new ) 2008 ,' עמ++252
(comment and eulogies,
Avraham, Moshe, SEFER TIF'ERET LE-MOSHE

 מראה כהן \ ביאור על דרך הפשט לסדר עבודת, ארז,אברהמוב
2008 ,' עמ127 , מכון המקדש,הכהן הגדול ביום הכיפורים

68960

Avrahamov, Erez, MARE'EH KOHEN \ BE'UR 'AL
DEREKH HA-PESHAT LE-SEDER ... BE-YOM HAKIPURIM

עם פירוש הנפלא אור.. ' ספר תיקוני זוהר \ ב' כר, עמרם,אופמן
2008 ,' עמvols 2 , המחבר,..."עם ביאור "פתילת ישראל..ישראל

68901

Ofman, Amram, SEFER TIKUNE HA-ZOHAR

... פרקי אבות \ עם פירוש מעצם כתב יד, אברהם,אזולאי
2008 ,' עמ216 , אורות חיים,(בשנת יהי שלום לפ"ק )תק"א
mishna \ avot, publ. 1910 with 10mm grom )
(manuscript+ text w
Azilai, Avraham, PIREKEY 'AVOT \ 'IM PERUSH
ME'ETSEM KETAV YAD...

68292

.חיים תולדות חייו דמותו ופעלו- זה האיש \ החפץ,. ש,אזרחי
,' עמ264 , פלדהיים,על רקע האירועים והתהליכים בתקופתו

68268

(rabinic history, R' Yisrael Meir, Lithuanian rabbis,) 2008
Ezrahi, S., THIS IS THE MAN / HAFETZ HAIM – HIS
LIFE AND THE IMAGE
, ספר שבות יהודה \ על התורה נביאים וכתובים, יהודה,אלבאז
bible, tanach, 19-20th cent. ) 2008 ,' עמ569 ,מכון יד יקותיאל
(Moroccan Sinagogue, w/bios
Elbaz, Yehuda, SEFER SHEVUT YEHUDA

69417

 מכון,  ספר חיי עמרם \ שו"ת על ארבעה טורים, עמרם,אלבאז
responsa, 19th cent., Moroccan ) 2008 ,' עמ355 ,יד יקותיאל
(sage, 4 pts
Elbaz, Amram, SEFER HAYEI AMRAM / SHU"T 'AL
ARBA'A TURIM

69436
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68752

אלישיב ,יוסף שלום ,פסקי הלכות \ מאת מרן הגדי"ש אלישיב
שליט"א  ,המחבר 144 ,עמ'halacha, decisions, R' ) 2008 ,
(Elyashiv, musar 20th cent. (Orthodox
Elyashiv, Yosef Shalom, PISKEI HALACHOT

68848

אסייג ,ניסים ,מעשה אבות \ אוסף וליקוט של  ...סביב המשנה
באבות ,המחבר 529 ,עמ'(Mishna Avot) 2008 ,
Asiyag, Nissim, MA'ASEH AVOT / TRACTATE
AVOT

68510

אסקירה ,אברהם ,ספר המלכות לרבי דוד )מול דרעא( הלוי..עם
פירוש קדמון גנזי המלך ..עם ביאור נוסף אור המלכות ,ספרי

69208

ארבל ,משה )עורך( ,ספר מאור השמ"ש \ ב כר' ...רבי
משאש...ועוד ספרים חשובים , ...הוצאת כתר שלוםvols 2 ,
עמ'halacha, talmud, Sephardi, R' Shalom ) 2008 ,
(Mashash 'liberal, forme
Arbel, Moshe (ed.), MAOR HASHEM”SH

68879

אשכול ,יוחאי ,ספר נעם שבת \ ביאור בהיר ומקיף בסוגיות
מלאכות שבת שנתבארו  ...פק"ק רכסים ,בית המדרש משנת
אליהו 476 ,עמ'halacha, shabbat, bt 39 works of the ) 2008 ,
(temple- 1st of 2 vols
Eshkol, Yohay, SEFER NO'AM SHABAT

68872

בונם ,שלמה ,ספר שבט יהודה \ מוסר בצל הפרשה  ...מדברי
רבותינו 586 ,עמ'( bio's.bible, mussar, mod. comm.) 2008 ,
\ Bonem, Shlomo, SHEVET SHEVET YEHUDAH
MUSAR BE-TSEL HA-PARASHAH

68245

בוקיעט ,אברהם שמואל ,תניא  -נחלת העם\ התיחסות גדולי
ישראל לספר התניא של כ"ק אדמו"ר רבי שניאור זלמן מליאדי,
ופרצת 118 ,עמ'(lubavich, collect, on r' zalman) 2008 ,
Buki'et, Avraham, TANIYAH- NAHAL HA-'AM

חיים 353 ,עמ'2008 ,
)(kabbalah, classic, bit unusual, letters, mysticism
Askirah, A, SEFER HA-MALCHUT LE-R’ DAVID
HALEVI
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69446

בורנשטיין ,מיכאל ,ספר משנת חסידים להאלהי רבינו ..עם
פירוש בית שער ,...המחבר 991 ,עמ'kabbala, classic ) 2008 ,
(18th cent. R' Emmanuel Hai Ricky z"l, new
Borenstein, Michael, MISHENAT HASSIDIM

68649

בן דב ,יאיר ,מצוקי ארץ  -חלק א' \ שו"ת זכויות אדם ע"פ
ההלכה  ,המחבר 263 ,עמ'responsa/philosophy, ) 2008 ,
(human rights, women's rights
Ben Dov, Ya'ir, METSOKEI ARETS - VOL. 1

68825

בן זכריה ,יעקב ,בית יעקב \ מדרשים וסיפורים על פרשיות
השבוע ומועדי השנה חלק א' ,מחבר 621 ,עמ'2008 ,
Ben-Zeharia, Yakov, BET YAKOV \ MIDRASHIM
VE- SIPURIM 'AL PARESHIYOT HA- SHAVU'A..
HA-SHANAH, VOL. 1

67941

בן זמרא ,דוד ,תשובות הרדב"ז על התנ"ך \ מתוך שו"ת הרדב"ז ,
שונות 288 ,עמ'responsa scholarly, reco) 2008 ,
Ben Zimra, D, TESHUVOT HA-RDB"Z ON BIBLE

69011

בן משה ,אברהם ,ספר שתילי זתים \ כרך ב' בגב הספר :רסו-
רמא; סעודה ,ברכות,מנחה ,ערבית ,מכון שתילי זתים 524 ,עמ',
(halacha, shulhan 'Aruch, new expanded ed.) 2008
Ben Moshe, Avraham, SEFER SHETILEI ZEITIM HASHALEM / VOL. 2

68293

בן ציון ,עזיאל ,ספר חידושי עזיאל \ חידושים ,הערות והארות
על התלמוד הבבלי ב' כרכים ,בית מדרש ישיבת אליהו2008 ,2v,
Ben-Zion, Aziel, SEFER HIDUSHEY 'UZI'EL

68720

בראל ,יוסף ,סידור עדות ביהוסף \ ד' כר' תפילות ונסירה
רעשי"ת ...חיים ויטאל...המאיר בשמים ובארץ ,ישיבת מעין
החכמה vols. 4 ,עמ'Siddur, kabbalistic w/kavanot - ) 2008 ,
(Rashash, color printing,
Bar'el, Yosef, SIDDUR 'EDUT BE-YEHOSEF
ברוד ,פרדי ,סיפור אישי \ נשים מספרות על חיים חסידיים \
חלק ב' סיפורי חיים ,ספריית כפר חב"ד 580 ,עמ'2008 ,
Brod, Fredi, PERSONAL STORY \ PART 2

68342
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68994

גולדשמידט ,אריה ,שם דרך \ שיעורים במסכת כתובות ,אוצר
הפוסקים 318 ,עמ'publ.- ozar haposekim ) 2008 ,
Goldshmith, Arie, SAM DEREKH / SHI'URIM BEMASEKHET KETUVOT

67854

גימאני ,אהרון ,חבצלת השרון לרבי יחיא בשירי  /וליקוטים של
המחבר ממדרשים ומספרי מקובלים ,יד הרב נסים 255 ,עמ',

2008

Gimani, Aharon, HAVATZELET HASHARON BY
RABBI YIHYE BASHIRI isbn:9789655553185
68397

גינזבורג ,יצחק ,וכמטמונים תחפשנה \ מטמוני ספירת העומר
לאור החסידות ,א' ,מוסדות גל עיני 218 ,עמ'2008 ,
Ginzburg, Yitzhak, SEARCH LIKE FOR BURIED
TREASURE \ COUNTING THE OMER IN
HASSIDISM, PT.1 isbn:9789657146217

68648

גינזבורג ,יצחק ,אל עולם הקבלה ,גל עיני 274 ,עמ'2008 ,
)(kabbala, mysticism, scholar, controversial figure
Ginzburg, Yitzhak, INTO THE WORLD OF THE
KABBALA isbn:9789657146224

68769

גלברד ,שמואל פנחס )עורך( ,אוצר טעמי המנהגים \ חלק ב
מקורות וטעמים לדינים ומנהגים שאלות ותשובות ,מפעל רש"י,
 442עמ'(halacha, responsa, , good) 2008 ,
Gelberd, Shmuel Yitzhak (Ed.), 'OTSAR TA'AMEY
)HAMINEHAGIM \ VOL.2 (vol.1-1995

68822

גמליאל ,משה ,ספר "השמים מספרים" \ בו יבואר נפלאות
הבורא -מהדורה ראשונה  184 ,עמ'(on animals,plants ) 2008,
Gamliel, Moshe, SEFER "HA-SHAMA'IM
"MESAPERIM

68344

גמליאלי ,אליהו ,ספר מענה לשון \ שמות ,בו אתן אמר בדרכי
הפועל ...להטעים הדברים ,מחבר 515 ,עמ'2008 ,

67995

)(bible \ exodus- hebrew grammer- yemeni
Gamlieli, Eliyahu, SEFER MA'ANEH LASHON
געללעי ,זכרי' ,ספר זכר מנחם \ חידושים וביאורים בעינינים
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2008 ,' עמ400 , מכון באר התורה,שונים
(halacha, mod., with sources and subt. index)
Gallai, Zekharia, SEFER ZEKHER MENAHEN \
HIDUSHIM U-BE'URIM BE- 'INEYANIM SHONIM

 חומש אוצר מדרשי הזהר המבואר ספר, נפתלי,גרינבוים
, מתוק מדבש,"פירוש "הסולם... בראשית \ מבאר טור מול טור
(Bible Genesis,)2008,' עמ500 , המדרש המבואר.מ
Grinbaum, Naftali, HOMESH 'OTSAR MIDRASHEY
HA- ZOHAR HA-MEVO'AR:

69587

כמאתים..  ספר יתר הבז \ מאת הגאון העצום, חיים,ג'רמון
, מכון הרב מצליח,...ומצורף לו ספר צדקה לחיים..וחמשים שנה
talmud, R' Nehorai of Tunis, 1st publ. ) 2008 ,' עמ214+83
(now since 1787, w/Ram
Jarmon, Haim, SEFER YETER HA-BAZ

68731

ו לסידור- ספר פתח עינים החדש \ חלקים א, שריה,דבליצקי
400 , המחבר,( עד אחר ציצית )ספר אחד...הרש"ש ו' חלקים

69239

(kabbala, kavanot, modern mekubal 4th e) 2008 ,'עמ
Debelitsky, Saria, SEFER PETAH EIYNA'YIM HAHADASH / PARTS 1-6

 אסופת גנזים כתבי:' כרך ג-  שנות דור ודור, ראובן דוב,דסלר
important, ) 2008 ,' עמ474 , מסורה,גדולי הדורות...יד

68676

(including facsimiles of manuscripts
Desler, Re'uven, SHENOT DOR VA-DOR / VOL 3

 ספר כה תברכו \ מתורות האדמו"ר מבוסטון, יצחק,הורוויץ
, מוסדות בוסטון באה"ק,'ובסופו ליקוט מספר 'אמרי שמואל

68586

(hassidut) 2008 ,' עמ121
Horovitz, Yitzhak, SEFER KOH TEVOREHU \ MITOROT HA-'ADEMO"R MI-BOSETON

סדר א"ב...  ספר מדבר קדמות \ מאסף לכל חכמה,החיד"א
classic 18th ) 2008 ,' עמ244 , אהבת שלום, החיד"א...למורינו
(cent. Hida/R' Hayim David Azulai. Important
Ha-Hid"a, SEFER MEDABER KADAMOT

57

68859

68647

הייזלר ,יעקב ,ספר אני לדודי \ בעניני חודש אלול והימים
הנוראים...עובדות והנהגות הגדולי וצדיקי הדורות ,מכון שפתי
דעת 814 ,עמ'2008 ,
)(customs, holidays, anthology, many 20th cent. rab
Heizler, Yaakov, SEFER ANI LE-DODI

69405

הכהן בן לוי ,בן ציון ,סוד הגדה של פסח \ הסבר לסודות ההגדה
בדרך הקבלה ר' דוד בן יהודה החסיד נכדו של הרמב"ן ,שונות,

69406

הכהן בן לוי ,בן ציון ,סוד פרקי אבות \ פירוש קבלי עתיק
לפרקי אבות מתוך כתב יד "אור זרוע" של רבי דוד ..הרמב"ם,
שונות 123 ,עמ'mishna- commentary- manuscript of ) 2008 ,
(david ben yehuda hahasid,
Hacohen Ben Levi, SOD PIREKEY 'AVOT

68703

הכהן ,רא"ם ,קול דממה \ הקשבה לתפילות ראש השנה
ולקולות השופר ,גילוי הוצ' ,ישיבת עתניאל 284 ,עמ'2008 ,
)isbn:9789659074372 (philoso
Hacohen, Ra"m, KOL DEMAMAH \ HAKESHAVAH
LE-TEFILOT ROAH HASHANAH U-LE- KOLOT
HA-SHOFAR

68883

הלברשטאם ,חיים ,ספר בספר חיים \ דברי תורה ,עובדות,
שיחות ,הנהגות ,וזמירות  ...בחדשי אלול -תשרי ,מוסדות דברי
חיים צאנז 358 ,עמ'(hassidut, sanz) 2008 ,
Halberstam, Hayim, SEFER BE-SEFER HA'IM \... BEHODESHEY 'ELUL- TISHEREY

68512

הלוי ,אלעזר ,ספר עבודת הלוי על הש"ס \ ח' א' מסכת כתובות

 247עמ'2008 ,
Hacohen Ben Levi, Ben Zion, SOD HAGADAH SHEL
PESAH \ HESEBER BE-DEREKH HA-KABALAH

69444

 ,הספריה הספרדית ,בני יששכר 268 ,עמ'talmud, R' ) 2008 ,
(HaLevy of Marakesh, publ. 1924
HaLevy, El'azar, SEFER 'AVODAT HALEVY 'AL
HA- SHAS / 1ST PART MASECHET KETUBOT

הלוי ,יהודה לייב ,ספר מים טהורים \על משניות כלים אהלות
נגעים פרה ,המחבר 751 ,עמ'Talmud) (Purity), ) 2008 ,

58

(Mishna, orig. publ. 1817, Bialistok. Perha
HaLevi, Yehuda Leib, SEFER MA'YIM TEHORIM
 ספר אספקלריא דנהר"א \ ביאור על הקדמת, יעקב משה,הלל
 מכון אהבת, כרך א, נהרא ןפשטא מעמקי הי"ם...רחובות הנהר
(rashash, kabbala) 2008 ,' עמ253 ,שלום
Hillel, Y, 'ASEPAKELARIYAH DENHR"A \ V. 1

68425

... כתבי מהר"ם איררה \ אחרון רבני שלוניקי, משה,הררי
2008 ,' עמ432 , מחבר,בצירוף קונטרס בענין חשמל ביום טוב
(halacha, decisions, responsa, r' moshe)
Harari, Moshe, SEFER KITEVEY MAHR"M 'IRERAH

68447

 ספר ממלכת כהנים \ ביאור ספר יחזקאל על, משה דוד,וואלי
2008 ,' עמ358 ,יד-דרך הפרד"ס מופיע לראשונה מכתב

68331

Vali, Moshe David, SEFER MAMELEKHET
KOHANIM \ BE'UR SEFER YEHEZEKEL 'AL
SEFER DEREKH HAPARDE"S

 שיעורי חומש \ בראשית מפי מרן, שלמה,וולבה
bible, genesis, R' ) 2008 ,' עמ392 , המחבר, זללה"ה...המשגיח

69048

(Volpe z"l (1955-1995), teachings
Volpe, Shlomo, SHI'UREI HUMASH / GENESIS
 מכון מנחת, ספר מנחת אשר \ על מסכת קידושין, אשר,וייס
2008 ,' עמ285 ,אשר
Weiss, Asher, MINHAT ASHER / KIDUSHIN

68390

 מוסד הרב, עשרת השבטים \ הגולה שלא חזרה, אלתר,ולנר
(kaifeng china jewish) 2008 ,' עמ394 ,קוק
Velner, Alter, THE TEN TRIBES \ THE GOLAH
THAT WASN'T

68864

, בראשית... הגיוני הפרשה \ שיעורי הלכה, אריה דוד,וסרמן
bible, halacha, comments ) 2008 ,' עמ575 ,פלדהיים
(summary on issues of each parasha
Wasserman, Aryeh David, HEGIYONEI HAPARASHA / BEREISHIT

69229

 ספר רופא חולים \ אוצר בלום של דינים, מאיר,וענונו
59

68993

2008 ,' עמ373 , מחבר, ואחרונים...ומנהגים
(halacha visiting the sick)
Vanunu, Meir, SEFER ROFEH HOLIM
123+14 , המחבר, גרות וגרים \ בהלכה ובהגות, אביגל,זכריה
(halacha, conversion, w/footnotes) 2008 ,'עמ
Zechariah, Avigal, GERUT VE-GERIM

68972

 ספר עונג/  ספר אור הגנוז לצדיקים על התורה, אהרן,זעליחוב
 מכון סוד, ספר ליקוטי בעש"ט זצללה"ה/שבת על מסכת שבת

69312

 ספר שמרו משפט \ שו"ת בדיני, שלמה יצחק,זעפראני
,' עמ414 , המחבר,ובחלקם נפסקו בבית דין...חלק שני...ממונות
halacha, Jewish civil law, responsa, ) 2008
Za'afrani, Shlomo Y., SHIMRU MISHEPAT/ 2nd Pt. of
DINEI MAMONOT (vol. 1 in 2004)

69233

 ספר שאלות ותשובות מהרלב"ח אשר איזן, לוי ב"ר יעקב,חביב
, מכון קרן רא"ם,בצירוף מקורות הערות ומפתח מפורט...וחיקר

68816

2008 ,' עמ328 ,ישרים
Zalihov, Aharon, SEFER 'OR HA-GANUZ, SEFER
'ONEG SHABAT, LIKUTEY BA'AL SHEM TOV

halacha, responsa publ. 1565) 2008 ,' עמ700
Haviv, Levi Yaakov, SHU"T ME-HA-RALBA"H

 סובב תורה \ פשט פרשנות ומשמעות, לובה רחל,חרל"פ
 רכה,2008 ,' עמ326 , מאירים,בפרשות השבוע ובמגילות

69286

Charlap, Luba Rachel, ALONG THE CYCLE OF
TORAH \ EXEGESIS AND MEANING... BIBLICAL
SCROLLS isbn:9789659035618
2008 , , המחבר, ספר תורת השליחות, מנחם,יאקאב
(halacha, Jewish civil law)
Yakav, Menahem, SEFER TORAT HA-SHELIHUT

68502

שנאמרו... ספר משמר הלוי \ על התורה הכולל אוסף, צבי,יברוב
Author of series on ) 2008 ,' עמ608 , המחבר,ופורסמו ברבים

68481

(Talmud, Halacha/...
Yevrov, Zvi, SEFER MISHEMAR HA'LEVI
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 ישיבה "קדושת,  ספרי רבי אליעזר ידיד הלוי זצ"ל, מנחם,ידיד
kabbalic/) 2008 ,' עמ+268+89 ,"יום טוב
midrash, early 20th cent. works, publ. 1906-1928,
Yadid, Menahem, SIFREY R' ELIEZER YADID
HALEVY Z"L
 ספר חזון עובדיה \הלכות שמיטת כספים, עובדיה,יוסף
, מכון מאור ישראל, בשנה השביעית... הלכות: כולל.ופרוזבול
halacha, Pruzrbul, debt forgiveness, ) 2008 ,' עמ114
(sabbatical excepti
Yosef, 'Ovadia, SEFER HAZON OVADIA/HILCHOT
SHEMITAT KESAFIM

68809

 ספר המוסר השירה והפיוט \ חלק,( מרדכי צדוק )עורך,יצהרי
2008 ,' עמ494 , מחבר,'ב-'א

68770

69013

Yizhari, Mordechai Zadok (Ed.), SEFER HA-MUSAR
HA-SHIRAH VE- HA-PI'UT \ PART 1-2

יורה, שו"ת משאת משה \ ב' כר' אורח חיים, משה,ישראל
2008 , vols 2 , מכון נחלת ישראל, חושן משפט,אבן העזר,דעה
responsa, halach, chie judge of Rhodes, orig. pub.1736))
Yisrael, Moshe, SHU"T MAS'AT MOSHE

69402

, עם פירוש ישמח לב/  מעשה מאבידת בת מלך, מאיר,כ"ץ
philosophy parable- princess ) 2008 ,' עמ173 ,ספריית מים
(with 135 footnotes \ cites
Ka"ts, Meir, MA'ASEH ME-'AVEDAT BAT MELEKH
/ 'IM PERUSH 'ISEMAH LEV

67978

 ספר יראים השלם \ עם ביאור תועפות,( חיים )עורך,כהן
402 , מכון תורה שבכתב, מקומות והערות...בתוספת ציוני...ראם
R' Eliezer m-Mintz z"l w/100 year old ) 2008 ,'עמ
(comment. & New Comm.,
Cohen, Haim(ed.), SEFER YERE'IM HA-SHALEM

68484

 חיזוק "לבית. השקפה. ספר אור ליעקב \ הלכה, יעקב,כהן
2008 ,'עמ126,מ’ תורת יעקב,יעקב" שער מיוחד לאשה ולבת
(halacha, for women, much on modesty, historical)
Cohen, Yakov, SEFER 'OR LE-YA'AKOV

68870
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69389

כהן ,מלכיצדק מיכאל ,הקדמה מרבי חיים ויטאל זיע"א עם
מקורות מאת בעל הסולם זצ"ל הקדמה לתלמוד עשר הספירות,
יריד הספרים 254 ,עמ'2008 ,
Cohen, Malkizedek, HAKEDAMAH MI-RABI HA'IM
VITAL 'IM MEKOROT... LE- TALEMUD

69390

כנפו ,דוד ,ספר קול זמרה \ ח' א' דרושים על התורה בראשית-
שמות ,אות ברית קודש 504 ,עמ'bible, ) 2008 ,
(genesis/exodus, R' Yosef Knafo z"l, 19th cent.
Kanfo, David, SEFER KOL ZIMRA isbn:

68582

לוי ,אהרן ,לא בשמים היא ,ערכים -אגודה להפצת התודעה
היהו 783 ,עמ'2008 ,
Levi, Aharon, LO BA-SHAMA'IM HI isbn:

69448

לייפר ,יהושוע ,משנת המועדים \ סוכות לקט דברי רז"ל ,מכון
עוז והדרhalacha, midrash, publ. new sqn, NY 2008 ) 2008,
(- recommended
Lifer, Yehushua, MISHENAT HA-MO'ADIM /
SUKKOT

68155

למברג ,יואב ,אוצר סגולות הרבי \ סגולות קודש לכל תחומי
החיים מתוך אוצר מכתביו של הרבי מליובאוויטש ,מחבר242 ,
עמ'(prayers \ segulot lubav) 2008 ,
Lamberg, Yoav, 'OTSAR SEGULOT HA-RABI

68881

לערנער ,חיים שלמה ,ספר דרכי חיים \ החדש יפרד לשני
חלקים הנהגות והדרכות ,שיחות ועובדות ומצורף לו "באר
חיים" ,מחבר 322 ,עמ'hassidut sanz, publ. 1923, ) 2008 ,
(cracow, now
\ Lerner, Hayim Shlomo, SEFER DAREKEY HA'IM
HA- HADASH isbn:

68213

מאור ,זוהר )עורך( ,נהלך ברג"ש \ מבחר מאמרים יוצא לאור
לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו )שג"ר( ,מכון כתבי הרב
שג"ר 385 ,עמ'phil., jewish thought dedicated to r' ) 2008 ,
(shaga"r- r' shimon ger
Ma'or, Zohar (Ed.), NEHALEKH BE-REGE"SH
isbn:9789657244104
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68660

מאיר ,אלחנן י ,.שבת וינפש \ פרשיות השבוע בהיבט פסיכולוגי
 ,ספר בראשית +ספר במדבר ,ב' כרכים ,גילוי הוצ' ,ישיבת

69395

עתניאל vols. 2 ,עמ' ,2008 ,רכה ) bible, comment,
(philosophy
Meir, Elhanan Y., SHABAT VAYINAFESH \ 2 VOLS.
BERESHIT+ BAMIDEBAR
מה-טוב ,יאיר ,ספרי קבלה ומוסר \ ספר סגולות ...ספר לחם
שלמה...ספר מפעלות אלהי...עשר אותות ,...המחבר 480 ,עמ',
kabbaka, collection Yemenite 16th 17th cent. ) 2008
) ((some may be previously puslished.
Ma-Tov, Ya'ir, SIFREY KABALA U-MUSAR

68826

מוסקוב ,ירחמיאל עמנואל ,ספר גם זו לטובה \ מסורת ומנהג
שקבלנו מרבותינו בענין הייסורים,שמחת התורה 132 ,עמ'2008 ,
Moskov, Yerahmiel 'Imanuel, SEFER GAM ZU
LETOVAH \ MASORET U-MINEHAG SHEKIBALENU

68583

מינצברג ,לייב ,ספר בן מלך \ לקט שיחות ומאמרים ...ימי
הרחמים והסליחות ראש השנה ...יום הכיפורים ,מכון קהל עדת
ירושלים 250 ,עמ'(teachings - high holidays responsa)2008 ,
Minzberg, Leib, SEFER BEN MELEKH

68969

מן ,אליהו ,להודות ולשבח \ פרקי שבח והודאה מאוצרם של
דברי רבותינו ,המחבר 356 ,עמ'2008 ,
Mann, Eliyahu, LEHODOT U-LESHABE'AH

68177

מנדלבוים ,דוד אברהם )עורך( ,ספר זכר נתן \ המכיל חדושי
תורה הערות והארות ,ותולדות חיים ...עמק הלכה -ווארשא,
מחבר 392 ,עמ'(halacha \ history, publ, pre sho'ah \) 2008 ,
Mendleboim, David Avraham (Ed., SEFER ZEKHER
NATAN

67861

מענדל ,יחיאל מנחם ,ספר מי טל \ כתובות פרק אלו ובו
חידושים וביאורים על מסכת כתובות פרק אלו נערות ,מכון
ירושלים 383 ,עמ'2008 ,
Mendel, Yhiel M, MEI TAL / U-VO HIDUSHIM UBE'URIM 'AL MASEKHET KETUBOT PEREK 'ELU
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NE'AROT
69169

ניטו ,דוד ,מטה דן וכוזרי ,מכון הכתב(bilingual) 2008 2v ,
Nieto, David, MATEH DAN VEKUZARI \ 2 VOLS.

68871

נמני ,יצחק; אידלס ,צבי ,סמכויות הרוב בהלכה \ המוסר
ההלכתי בקבלת דעת הרוב ,מכון רבני ישובים 143 ,עמ'2008 ,
Nimni, Yitshak; Idales, Zvi, MAJORITY RULES IN
)HALACHA (halacha, scholarly w/footnotes
סבאג ,ברוך )עורך( ,רבי ויהדות ספרד \ על הקשר המיוחד של
כבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש ...אישיות ,מחבר 459 ,עמ',
(hassidut- lubavich and sephardi jewry) 2008
Sabag, B (Ed.), RABBI VEYAHADUT SFARAD

68423

68180

סופר ,אברהם ,פירוש הראב"ד על מסכת עבודה זרה  ,קדם
הוצאה לאור 269 ,עמ'important Talmud, classic, ) 2008 ,
(12th cent.
Sofer (Schreiber), Abraham, PERUSH HARAV”D

69595

סופר ,אברהם אליעזר ,ספר ויוסף אברהם \ ילקוט נפלא האוסף
ומקבץ ...ונלווה עליו קונטרס ,יריד הספרים 361 ,עמ'2007 ,
Sofer, Avraham Eliezer, SEFER VAYOSEF
'AVERAHAM \ YALEKUT NIFELA... +KONETERES
HA-HEZEYONOT isbn:

69055

סופר ,מהר"י משה ,חידושי אמרי סופר \ על מסכת ראש
השנה ...לקט מהנדפסים במכ"ע ומכתבי יד ,מכון ע"ש חתם
סופר 246 ,עמ'talmud, son of hatam sofer collection ) 2008 ,
(of unpublis
Sofer, M., HIDUSHE 'IMRE SOFER \ 'AL
MASEKHET ROSH HA-SHANAH isbn:

68964

סטפנסקי ,אלטר שמואל ,שאלות ותשובות צמח צדק )הנקרא
"צמח צדק הקדמון"( תשובות ומערכות ...והעניינים ,מחבר671 ,
עמ'2008 ,
Stefansky, Alter Shmuel, SHU”T TZEMAKH
TZEDEKH

69093

סלאם ,ישועה בן דוד ,קול רנה וישועה /פירושים ופנינים על
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סדר פרשיות התורה  /חידושי הרי"ד ...מחקרי אר"ץ ,מחבר267 ,
עמ'(bible and talmud) 2008 ,
Slam, Yeshua Ben-David, KOL RINAH VEYESHU'AH / HIDUSHEY HA-RI"D
67860

סלומון ,חיים ,ספר ארץ חיים \ חידושים וביאורי סוגיות
במסכת שביעית ,המחבר 116 ,עמ'talmud, halacha, ) 2008 ,
(scholarly, significant
Salomon, Hayim, SEFER 'ERETS HA'IM \ HIDUSHIM
U-BE'UREY SUGIYOT BE-MASEKHET SHEVI'IT
סמואל ,מרים ,נשים נסתרות בתנ"ך \ חלק ב' רעיות  ,מחבר,
 530עמ'(bible, women,) 2008 ,
\ Samuel, Miriam, MYSTERIOUS WOMEN IN BIBLE
VOL. 2 WIVES

67851

עדל ,יהודה ליב ,ספר מי נפתוח טהרות \ עם "אמנה" ו"פרפר"
ביאור נרחב ...לסדר טהרות ,פלדהיים 300 ,עמ'mishna, ) 2008 ,

69260

(purity, *scholarly/important / 1st publ. Bialiastok 1806
Adel, Yehuda, SEFER MEI NAFTOAH TEHAROT
68057

עם-שלם ,גיתאי )עורך( ,ספר נר מערבי  /דרשות מתוקות
ופלפולי הלכה עמוקים מאת ...רבי מנחם עטיאה
זצ"ל..הקדמונים ,מכון בני יששכר h+47f435 ,עמ'2008 ,
Am- Shalem, Gitai (Ed.), SEFER NER MA'ARAVI /
DERASHOT METUKOT U-PILEPULEY
HALAKHAH 'AMUKIM

69230

פיינשטיין ,יחיאל מיכל ,חידושי רבינו הגרי"מ \ על מסכת זבחים
חלק ראשון פרקים  , 1-2-3המחבר 272 ,עמ'2008 ,
Feinstein, Y. Michal, HIDUSHEI RABEINU HAGER"IM / ZEVAHIM; CHAPTERS. 1-2-3

69257

פיליפ ,משה ,חזקוני \ על פירוש רש"י ...מפתחות ומבוא  ,מכון
רש"י שע"י עמותת חסדי שלמה 460 ,עמ'2008 ,
)( bible, r' yakov ben shabta 13th cen
Philip, Moshe, HAZEKUNI \ 'AL PERUSH RASH"I:

69388

פישביין ,צבי ,חומש עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י ותרגום
יונתן ...עם פירוש המליץ בינותם...ספר שמות  -בשלח ,המחבר,
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 567עמ'2008 ,
Fishbane, Zvi, HOMESH, HA-MELITZ BEINOTAM
67864

פרנסיס ,רפאל בן משה ,ספר תהילים "זמירות ישראל"  /ע"ש
ישראל בן ניסים פרנסיס  345 ,עמ'(comm) 2008 ,
"Francis, Refael, PSALMS "ZEMIROT ISRAEL

68740

68229

פרץ ,מיכאל ,אוצר פסקי גרים \ פסקים בירורים וחקירות
בהלכות גרים ,יריד הספרים 299 ,עמ'halacha, ) 2008 ,
(converts, gentiles, w/responsa
Perets, Michael, 'OTSAR PISKEI GERIM
פרצוביץ ,נחום ,ספר חדושי רבי נחום \ שיעורי הדף על מסכת
בבא קמא ,המחבר 760 ,עמ'Talmud - BabaKama, ) 2008 ,
(Rosh Yeshiva Mir, teachings 1970
Pertsovitz, Nahum, HIDUSHEI RABI NAHUM

67849

קאהן ,אברהם ,חידושי המהר"ם שיק על מסכת כתובות  ,מפעל
מורשת יהדות הונגריה 210 ,עמ'Talmud, 19th cent., ,) 2008 ,
Kahan, Avraham, HIDUSHEI HAMAHARA"M SHIK/
)KETOVOT ( Machon Yerushalayim

69156

קמפינסקי ,מנחם ,בין שני כהנים גדולים \ מרן ה"חפץ חיים"
ומרן הראי"ה קוק ...עם באר לחי ראי ,אישים מכון תורני

68156

ראסקין ,לוי יצחק ,נתיבים בשדה השליחות \ כולל פסקי הלכות
וגם בירורי הלכה בעניינים ...נשיא דורנו ,מחבר 322 ,עמ'2008 ,

והוצאה לאור 151 ,עמ'2008 ,
Kampinsky, Menachem, BEN SHENEY KOHANIM
GEDOLIM \ MARAN HA"HAFETS HA'IM" UAMRAN KUK

isbn:978098146317
Raskin, Levi Yitzhak, NETIVIN BI-SEDEH HASHELIHUT KOLEL PISEKEY HALAKHOT VEGAM
BERUREY HALAKHAH
68878
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