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I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

 56936אביעוז ,מיכאל ,נבואתו של ירמיהו \ אוניברסיטה
משודרת ,משהב"ט 100 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avi'oz, Mikhael, JEREMIAH'S ORACLES

 57582בר-אשר ,מ; דימנט ,ד ,מגילות \ ג' ,מחקרים במגילות
מדבר יהודה ,מוסד ביאליק 262h+24e ,עמ'2005 ,
Bar-Asher; Diamant (Eds.), MEGHILLOT \ #3

 57540זהרי ,מנחם ,ונתתי שלום בארץ \ המושג שלום,
שימושיו ושגירותו בכתבי המקרא ,כרמל 75 ,עמ',
2005
Zahari, M., AND I WILL GIVE PEACE IN
THE LAND \ THE TERM PEACE, ITS USES
AND FREQUENCY IN THE MIKRA
 57219זוסמן,יעקב; רוזנטל ,דוד )עורכים( ,מחקרי תלמוד \
חלק ג'  2כרכים קובץ מאמרים בתלמוד ובתחומים
גובלים מוקדש לזכרו של פרופ' אפ ,מאגנס ,אונ'
עברית2005 , 2 Vols. ,
Sussman, Y.; Rosenthal, D. (Ed), MEHQEREI
TALMUD \ VOL.3 (2 VOLS) TALMUDIC
STUDIES DEDICATED TO MEMORY OF
PROFESSOR EPHRAIM

 56535יפת ,שרה )עורכת( ,שנתון לחקר המקרא והמזרח
הקדום כרך טו ,מאגנס ,אונ' עברית 352h+26e ,עמ',

2005
Yefet, S. (Ed.), SHNATON \ AN ANNUAL
FOR BIBLICAL AND ANCIENT NEAR
EASTERN STUDIES VOL.15

 56818לוינסון,יהושע ,סיפור שלא סופר \ אמנות הסיפור
המקראי המורחב במדרשי חז"ל  ,מאגנס ,אונ' עברית,
 360עמ'2005 ,
\ Levinson, Joshua, THE TWICE TOLD TALE
A POETICS OF THE EXEGETICAL
NARRATIVE IN RABBINIC MIDRASH
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 56821מ.פ.ק ,סמטת המזל  \ 35יפו העתיקה ,מחבר 37 ,עמ',
 ,2004רכה
M.P.K, 35 MAZEL ALLEY / OLD JAFFA

 56531עסיס ,אליהו ,ממשה ליהושע ומנס לטבע \ ניתוח
ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע ,מאגנס ,אונ'
עברית 243 ,עמ') 2005 ,סדרת ספרים לחקר המקרא(
& Asis, Eliyahu, FROM MOSES TO JOSHUA
FROM THE MIRACULOUS TO ORDINARY
 57574פאוסט ,אברהם ,חברה הישראלית בתקופת המלוכה \
מבט ארכאולוגי ,יד בן צבי 363 ,עמ'2005 ,
Faust, Avraham, ISRAELITE SOCIETY IN
THE PERIOD OF THE MONARCHY \ AN
ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVE

 56848פישר ,משה )עורך( ,יבנה ,יבנה-ים וסביבתן \ מחקרים
בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חוף יהודה,
ארץ h378+24e ,עמ') 2005 ,מו"ל נוסף :אוני' ת"א(
Fisher, Moshe (ed.), YAVNEH, YAVNEH\ YAM & THEIR NEIGHBORHOOD
STUDIES IN ARCHAEOLOGY & HISTORY
 57635ציפר ,אליהו ,בראשית  \ GENESISעברית ואנגלית,
חצב 51 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ziffer, Eliyahu, GENESIS

 56834ראובני ,משה; לבנה ,מיכה )עורכי ,גולן  -אדם ונוף \
קובץ מחקרים ,רמות ,אונ' ת"א 408h+24e ,עמ',

 ,2005רכה
Reuveni, Moshe; Livneh, Micha, ADVANCES
IN THE GOLAN RESEARCH MAN AND
LANDSCAPE

 57577שפרבר ,דניאל ,תרבות חומרית בארץ-ישראל ב' בימי
התלמוד \ כרך ב' ,יד בן צבי 185 ,עמ'2005 ,
Sperber, Daniel, MATERIAL CULTURE IN
ERETZ ISRAEL DURING THE TALMUDIC
PERIOD \ VOL. 2
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 מגילת שיר השירים \ לפי ההגייה,( י )ציורים, תורג'מן57081
,'עמ31,מרכז מורשת אר"ץ,(צובא )חלב-של יהדות ארם
(Aleppo manuscript, bible, Aram Zuba)2005
Tordjman, Y. (Paintings), MEGILAT SHIR
HA-SHIRIM (song of songs)
II. JEWISH HISTORY

\  אוהב שלום,( מרים )עורכים, דב; בן זאב, גרא56496
שלום בהגיעו-מחקרים לכבודו של ישראל פרידמן בן
2005 ,' עמ537h+37e , אונ' בן גוריון,לגבורות
Gera, D; Ben-Zeev, M. (Ed.), PATH OF
PEACE \ STUDIES IN HONOR OF ISRAEL
FRIEDMAN BEN-SHALOM

 צדיקים במאסר \ סיפורים מובחרים, מנחם, זיגלבוים57059
על צדיקים וגדולי האומה שישבו במאסר מתוך אמונה
,2005 ,' עמ170 , גוש קטיף- ספריית נצרים,ושמחה
persecuted pious with nationalist ) רכה
(implications, published Gush Katif
Zigelbaum, M, RIGHTEOUS IMPRISONED

 שמואל הנגיד \ כרך א' סיפורו של תור, אריה, מאר57172
2005 ,' עמ55 , מארווד הוצאה,הזהב
graphic novel, bio-historical, Jewish life in )
(Christian and Moorish Spain
Mar, Aryeh, SHMU'EL HA-NAGID \ VOL. 1

 דמויות ומקורות, נקיי הדעת \ אתרים, נעם, פרל56482
,' עמ364 , סוסיא,ירושלמיים לזכר ד"ר שמואל גיליס
Jerusalem history, with photos, bible ) 2005
(cites, antiquity to 20th c.
Pearl, Noam, NEKIYE HA-DA'AT
 זיכרון בהגירה \ חיילי הצבא האדום, סווטה, רוברמן57279
 רכה,2005 ,' עמ184 , אונ' עברית, מאגנס,בישראל
Roberman, S, MEMORY IN MIGRATION \
RED ARMY SOLDIERS IN ISRAEL
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 III. JEWISH THOUGHTMAHSHEVET
 ,----, 57249ברכי נפשי \ כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא
בראו אלא לכבודו אנשים וחיות דגים ובהמות ,גוונים
הוצאה 45 ,עמ'2005 ,

----, MY SOUL BLESSING
 57291אלון ,ארי ,בא אל הקודש \ ל"ו אגדות נסתרות ,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 357 ,עמ' ,2005 ,רכה
)יהדות כאן ועכשיו(
Alon, Ari, JERUSALEM-PASSIONPHILADELPHIA 36 HIDDEN AGGADOTH

 57134בובר ,מרטין ,אור הגנוז \ סיפורי חסידים מהדורה
מאוירת ,שוקן 449 ,עמ'2005 ,
Buber, Martin, 'OR HA-GANUZ \ HASSIDIC
)TALES (reprint – first published 1946
 57282דגן ,חגי ,יהדויות \ תמונה קבוצתית ,מפה  -מיפוי
והו"ל 174 ,עמ' ,2005 ,רכה )דתות העולם דעת יחיד(
Dagan, Hagi, JUDAISM \ A GROUP
PORTRAIT

 57218דן ,יוסף ,לב והמעיין \ מבחר חוויות מיסטיות,
חזיונות וחלונות מן העת העתיקה עד ימינו ,כתר296 ,
עמ' ,2005 ,רכה
\ Dan, Yosef, HEART AND THE FOUNTAIN
AN ANTHOLOGY OF JEWISH MYSTICAL
EXPERIENCES
 57215הורביץ ,ר ;.הר ,מ.ד ;.סילמן ,י ,ספר זיכרון לפרופסור
זאב פלק ז"ל \ מאמרים במדעי היהדות ובשאלות
השעה ,מכון שכטר ללימודי היהדות 400H+34E ,עמ',

2005
Horwitz, R.; Herr, M.D.; Silma, STUDIES IN
JUDAIM / IN MEMORY OF PROFESSOR
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ZE'EV FALK

 57214הלברטל ,מ; קורצווייל ,ד ;.שגיא ,על האמונה \
עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהודית,
כתר 753 ,עמ'2005 ,
\ Halbertal, M.; Kurzweil, D., ON FAITH
& STUDIES IN THE CONCEPT OF FAITH
ITS HISTORY IN THE JEWISH TRADITION
 57580יצחקי ,אפרים ,תהליכים בגיבושה של התורה שבעל
פה ,מכללת מורשת יעקב 162 ,עמ'2005 ,

)(oral law, talmud, scholarly with footnotes
Yitshaki, E., PROCESSES IN THE
EMERGENCE OF THE ORAL LAW

 57101ירחי ,רפאל ,למודי היהדות \ במבחן ההוראה
האפיסטמית ,אקדמון 218 ,עמ' ,2005 ,רכה
) scholarly, important, on education,
(philosophy,
Yarhi, Refael, JUDAIC SUBJECTS IN LIGHT
OF EPISTEMOLOGICAL TEACHING

 57318כהן ,טובה; לביא ,עליזה ,להיות אשה יהודייה \כרך 3
דברי הכנס הבינלאומי השלישי :אשה ויהדותה ,קולך-
פורום נשים דתיות 457H+56E,עמ'2005 ,
Cohen, Tova; Lavi, Aliza, TO BE A JEWISH
WOMAN \ VOL.3

 57125לאו ,בנימין ,ממרן עד מרן \ משנתו ההלכתית של
הרב עובדיה יוסף ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד437 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Lau, Benjamin, FROM "MARAN" TO
"MARAN" \ THE HALACHIC
PHILOSOPHY OF RAV OVADIA YOSEF
 57131לייטמן ,מיכאל ,ערבות \ מבוסס על מאמר "הערבות"
מאת בעל הסולם  ,קבלה לעם 458 ,עמ' ,2005 ,רכה

)סדרת הקבלה וחוכמת החיים(
Laitman, Michael, THE BOND

5

 57143סבתו ,חיים ,אני לדודי ,ידיעות אחרונות 231 ,עמ',
lithurgy poetry,prayer , philosophy) 2005
Sabato, Hayim, 'ANI LE-DODI \ ESSAYS ON
)THE DAYS OF AWE (high holidays piyyut

 56910סמט ,משה ,חדש אסור מן התורה \ פרקים בתולדות
האורתודוקסיה ,מרכז דינור 430 ,עמ'2005 ,
Samet, M, NEW IS FORBIDDEN IN THE
TORAH / ORTHODOXY

 56748עופר ,יוסף )עורך( ,שיטת הבחינות של הרב מרדכי
ברויאר \ קובץ מאמרים ותגובות ,תבונות 369 ,עמ',
 ,2005רכה )(bible interpretation, very important
Ofer,Yosef (Ed.), SHITAT HA-BEHINOT
SHEL HA-RAV MORDEKHAI BROYER
 56692עמיר ,יהוידע )עורך( , ,דרך הרוח ,מחקרי ירושלים
במחשבת ישראל \ ספר היובל לאליעזר שביד2 ,
כרכים ,מכון למדעי היהדות ,2005 ,2Vols. ,רכה
Amir, Yehoyada (Ed.), PATH OF SPIRIT /
J’LEM STUDIES IN JEWISH THOUGHT
ELIEZER SCHWEID

 57587פיירשטיין ,משה ,ספר החזיונות \ יומנו של ר' חיי
ויטאל ,יד בן צבי 235 ,עמ'2005 ,
Faierstein, M, DIARY OF R’HAYIM VITAL

 56679רוטנברג ,נפתלי )עורך( ,הוגים בפרשה \ פרשת
השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 669 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rotenberg, Naftali (Ed.), MEDITATIONS ON
THE PARASHA \ TORAH PORTION AS AN
INSPIRATION FOR JEWISH THOUGHT
 57542רפפורט ,גיזי ,בזכות אופצייה חילונית מסוימת \ מן
המונותאיזם אל הרציונליות ,כרמל 212 ,עמ',2005 ,

רכה
Rapaport, G, PARTICULAR SECULAR OPTION
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\ FROM MONOTHEISM TO RATIONALITY

 57102שבטיאל ,יצחק ,כתבים ,לשון והגות ,אקדמון147 ,
עמ'(Yeminite Jewry) 2005 ,
Shabtiel, Yitshak, KETAVIM, LASHON VE)HAGUT (**important Israeli educator

 57284שביד ,אליעזר ,מסות גורדוניות חדשות \ הומניזם
גלובליזציה ,פוסט-מודרניזם והעם היהודי ,קב"מ155 ,
עמ' ,2005 ,רכה )ספריית הילל בן חיים(
Shweid, E., NEW GORDONIAN ESSAYS /
HUMANSM, GLOBALIZATION, POST
MODERNISM AND THE JEWISH PEOPLE
 56700שפירא ,יוסף ,חינוך של פתיחות ממקורות היהדות
על בעיית האינדוקטרינציה בחינוך ,מכללה אקד'

דתית לחינוך ליפשיץ 183 ,עמ' ,2005 ,רכה
)( in Jewish sources, problem of indoctrination
Shapira, Yosef, OPEN EDUCATION

IV. HOLOCAUST
 57186בן-ראובן ,שרה ,רחל ולאה ,עקד 155 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Reuven, Sarah, RACHEL AND LEAH

 57643הרשטיין ,יעקב ,תולדות שארית יוסף \ שביבי נוגה
ממסכת חייו הנאדרים ...רבי יוסף פאנעט מדעעש,
 366עמ'(holocaust, history R' Panet ) 2005 ,
Herstein, Y., TOLDOT SHE'ERIT YOSEF

 57062זילברקלנג ,דוד )עורך( ,יד ושם קובץ מחקרים ל"ג
) (33תשס"ה  ,יד ושם 394 ,עמ' ,2005 ,רכה
Zilberklang, D. (Ed.), YAD VA-SHEM \ # 33

 57238יגלניק ,מרדכי ,ספר שארית יצחק \ והוא סיפור חייו
והנהגותיו וקובץ מאמריו ...יצחק ברייטער זצ"ל,
אגודת משך הנחל 301 ,עמ'Breslav, Hassid, ) 2005 ,
(Yiddish and translation, incl. 1923 Elul prayer
Yeglenik, Mordekhai, SEFER SHE'ERIT
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YITSHAK

 57385לנצמן ,אברהם ,שרידי זקסנהאוזן מספרים \  60שנים
לגמר מלחמת העלם השנייה ) ,(1945-2005עמותה של

ניצולים..זקסנהאוזן 693 ,עמ'2005 ,
Lantsman, Avraham, SACHSENHAUSEN
SURVIVORS SPEAK

 57525מכמן ,דן ,שואה בהיסטוריה היהודית \
היסטוריוגרפיה ,תודעה ופרשנות ,יד ושם 703 ,עמ',
2005
Michman, Dan, THE HOLOCAUST IN
JEWISH HISTORY
 57223קורל ,נעמי ,מנדל זה אני \ סיפורו של נצ"מ מנחם
צפיר ניצול שואה שהיה בין חוקריו של אייכמן ,יד

ושם 143 ,עמ' ,2005 ,רכה
Koral, Naomi, I AM MENDEL \ THE STORY
OF COMMANDER MENACHEM ZAFFRIR
A HOLOCAUST SURVIVOR

V. ISRAEL & ZIONISM

 ,----, 56701חיים מעל הטבע \ סיפורי חיים מגוש קטיף
שלושים וחמש שנות התיישבות ארבע שנות לחימה,
ספריית נצרים -גוש קטיףstories, ) 2005 ,
(philosophy, history Jewish settlement in Gaza
----, LIFE BEYOND NATURE
 57290אלדר ,שלומי ,עזה כמוות ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 320 ,עמ' ,2005 ,רכה
Eldar, Shlomi, EYELESS IN GAZA

 56593אפלבאום ,לביאה; חזן ,אנה ,שיתוף פעולה בין
רשויות מקומיות קטנות \ לקחים לישראל ,מכון
פלורסהיימר למחקרי מדיניות 98 ,עמ' ,2005 ,רכה
)פרסום מס' (1/54
Apelbaum, L.; Hazan, A., COOPERATION
\ BETWEEN SMALL MUNICIPALITIES
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LESSONS FOR ISRAEL

 57546ארבל ,דוד; נאמן ,אורי ,שיגיון ללא כיפורים \
ההפתעה שלא היתה והאסטרטגיה שכשלה ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 301 ,עמ' ,2005 ,רכה
Arbel, David; Ne'eman, Uri,
UNFORGIVABLE DELUSION
 56822בחור ,איתי ,פעמון סדוק ,בחור -הוצאה לאור253 ,
עמ'2005 ,
Bahur, Itay, A CRACKED BELL

 57177בלייכר ,משה ,על הר גבוה \ לבירור ערכה של מדינת
ישראל ומהלך צמיחתה מתוך סיבוכי תקופתנו ,מעמק
חברון ,ישיבת שבי חברון 36 ,עמ' ,2005 ,רכה ) Zionist
(nationalist article-philosophy, politics, religion
Blikher, Moshe, ON HIGH MOUNT
 56631בן נון ,גבי; ברלוביץ ,יצחק; שנ ,מערכת הבריאות
בישראל ,משהב"ט 478 ,עמ'2005 ,
Bin Nun, G.; Berlovitz, Y.; THE HEALTH
SYSTEM IN ISRAEL

 57449בן-חורין ,דן ,מבט אחר \ הסכסוך הישראלי-ערבי
מבטו של משה שרת ,רימונים 106 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Horin, Dan, DIFFERENT LOOK /
ARAB-ISRAEL CONFLICT ACCORDING
TO MOSHE SHARETT
 57588בראלי ,אבי; גוטוויין ,דניאל ,חברה וכלכלה בישראל
מבט :היסטורי ועכשווי \  2כרכים ,עיונים בתקומת
ישראל ,יד בן צבי2005 , Vols. 2 ,
Bareli, Avi; Gutwein, Daniel, IYUNIM
BITKUMAT ISRAEL \ SOCIETY AND
ECONOMY IN ISRAEL 2 VOLS.

 56702ברטל ,נירה ,חמלה וידע \ פרקים בתולדות הסיעוד
בארץ-ישראל  ,1948-1918יד בן צבי 444 ,עמ'2005 ,
Bartal, Nira, COMPASSION AND
COMPETENCE \ NURSING IN

9

MANDATORY PALESTINE 1918-1948
 57584גדרון ,תמר; שרת ,יעקב )עור'( ,ימי לונדון \ )כרך ב(
מכתבי משה שרת ,לונדון  ,1922עמותה למורשת משה
שרת 344 ,עמ'2005 ,
Gidron, T, Sharett, Y. (Eds), MOSHE
SHARETT / LONDON DAYS LETTERS,
1922, VOL. 2
 57551גור ,חגית )עורכת( ,מיליטריזם בחינוך ,בבל2005 ,
Gur, Hagit (Ed.), THE MILITARIZATION OF
EDUCATION

 57528גורן ,חיים ,קתולים אמתיים וגרמנים טובים \
הגרמנים הקתולים וארץ ישראל  ,1910-1838מאגנס,
אונ' עברית 377 ,עמ'2005 ,
Goren, Hayim, REAL CATHOLICS AND
GOOD GERMANS \ THE GERMAN
CATHOLICS AND PALESTINE 1838-1910
 56497גורני ,יוסף ,חלופות נפגשות \ מפלגת הבונד ,תנועת
הפועלים העברית וכלל ישראל ,1897-1985 ,מוסד

ביאליק 336 ,עמ') 2005 ,מו"ל נוסף :אוני' חיפה(
Gorny, Yossef, MERGING ALTERNATIVES
\ THE BUND AND ZIONIST LABOR
MOVEMENT, 1897-1985

 56609גלי ,אביבה ,עיר שאיננה עוד \ ירושלים שלי 1920-
 ,1940אריאל 144 ,עמ' ,2005 ,רכה
Galli, Avivah, THE CITY THAT IS NO
MORE \ JERUSALEM 1920-1940

 57188גליס ,ישראל ,מדריך כרטא קברי צדיקים בארץ
ישראל \ תהלים ,סגולות ,תפילות ,כרטא 432 ,עמ',
2005
Gellis, I, CARTA'S GUIDE: TOMBS OF THE
RIGHTEOUS IN THE LAND OF ISRAEL
 56605דון-יחיא ,א )עורך( ,בין מסורת לחידוש \ מחקרים,
זיכרון ליהושע קניאל ,אונ' בר-אילן 611 ,עמ'2005 ,
Don Yehiya, E, BETWEEN TRADITION
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AND INNOVATION

 56934דרומי ,אורי )עורך( ,שבת אחים \ יחסי חילונים-
דתיים עמדות ,הצעות ,אמנות ,מכון ישראלי

לדמוקרטיה 442 ,עמ'2005 ,
Dromi, Uri (Ed.), BRETHERN DWELLING
TOGETHER / ORTHODOXY AND NONORTHODOXY IN ISRAEL

 57294הראל ,עמוס; יששכרוף ,אבי ,מלחמה השביעית \
מהדורה חדשה איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם
הפלסטינים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 431 ,עמ',

 ,2005רכה
\ Harel, A; Isscarof, A, THE SEVENTH WAR
NEW ED.

 57372זומר ,אלי; בלייך ,אבי )עורכים( ,בריאות הנפש בצל
הטרור \ הנסיון הישראלי ,רמות ,אונ' ת"א 588 ,עמ',
 ,2005רכה
Somer, E.; Bleich, A. (Eds.), MENTAL
HEALTH IN TERROR'S SHADOW \ THE
ISRAELI EXPERIENCE
 56597חסון ,שלמה ,התנתקות  -ומה אחר כך? ישראל
ושכנותיה הערביות ,מכון פלורסהיימר למחקרי

מדיניות 44 ,עמ' ,2005 ,רכה )פרסום מס' (3/37
Hason, Shlomo, DISENGAGEMENT - AND
?WHAT AFTER

 57445חשביה ,אריה ,עד הלום \ סיפורו של גדוד 53
מחטיבת "גבעתי" תש"ח ,משהב"ט 403 ,עמ'2005 ,
Hashavia, Arie, HITHER TO \ THE STORY
OF THE 53RD BATTALION GIVATI
BRIGADE, 1948
 57386טופול ,מנחם ,מנהלים החדשים \ הקיבוץ על דרך
אחרת ,מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון 229H+11E ,עמ',
 ,2005רכה
\ Topel, Menahem, THE NEW MANAGERS
THE KIBBUTZ CHANGES ITS WAY
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 57293יונה ,י; שנהב ,י ,רב תרבותיות מהי? \ על הפוליטיקה
של השונות בישראל ,בבל 184 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yonah, Y.; Shenhav, Y., WHAT IS
MULTICULTURALISM? THE POLITICS OF
DIFFERENCE IN ISRAEL

 56935יחזקאלי ,פנחס )עורך( ,יחסי הגומלין בין הדרג
האזרחי מדיני ובין הדרג הצבאי \ אוניברסיטה
משודרת ,משהב"ט 184 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yehezkeli, Pinhas (Ed.), CIVIL-MILITARY
RELATIONS

 57585ייבין ,עדה ,עין גנים \ סיפורו של מושב הפועלים
הראשון בארץ-ישראל ,יד בן צבי 207 ,עמ'2005 ,
Yevin, A, 'EN GANIM / 1908

 56831יערי ,ידידיה; אסא ,חיים ,לוחמה מבוזרת \ המלחמה
במאה ה ,21-ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 150 ,עמ',

 ,2005רכה
\ Yeari, y.; Asa, H., DIFFUSED WARFARE
WAR IN THE 21ST CENTURY

 57591לבל ,אודי )עורך( ,ביטחון ותקשורת \ דינמיקה של
יחסים ,אונ' בן-גוריון 410 ,עמ'2005 ,
Label, U(Ed.),SECURITY &COMMUNICATION
\ DYNAMICS OF INTERRELATIONSHIP

 56892לבנוני ,יהודה ,למי צלצלו השעונים? \ מגדלי השעון
שהוקמו בארץ-ישראל בתקופת התורכים ,מחבר,
 130H+14Eעמ' ,2005 ,רכה
Levanoni, Yehuda, FOR WHOM THE
CLOCK TOLLS? CLOCK TOWERS BUILT
DURING TURKISH RULE

 56948לבסקי ,חגית )עורכת( ,תולדות האוניברסיטה
העברית ב' בירושלים \ התבססות וצמיחה )כרך א' של
חלק ב'( ,מאגנס ,אונ' עברית 627 ,עמ'2005 ,
Lavsky, Hagit (Ed.), THE HISTORY OF THE
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
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)(PART 2, VOL.1
 56940לויתן ,אסף ,ימים ירוקים \ מדריך לסביבה ישראלית,
פרדס 245 ,עמ'2005 ,
Levitan, Asaf, GREEN DAYS \ AN ISRAELI
ENVIRONMENTAL GUIDE

 56499מרגלית ,מאיר; הלפר ,ג'ף ,מדיניות הורסת \ הריסת
בתים במזרח ירושלים 86 ,ICAHD ,עמ' ,2004 ,רכה
Margalit, M.; Halper, G., HOUSE
DESTRUCTION IN EAST JERUSALEM
 57295מרקוביצקי ,יעקב ,לקסיקון אצ"ל  ,משהב"ט300 ,
עמ'2005 ,
Markovitsky, Y., THE ETZEL LEXICON
 57285נבו ,גידי ,שבעה ימים בנגב \ על ימי צקלג לס .יזהר,
קב"מ 240 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Nevo, Gidi, SEVEN DAYS IN THE NEGEV
ON "DAYS OF ZIKLAG" BY S. YIZHAR

 57135נבו ,יוסף )עורך( ,שכנים במבוך \ יחסי ישראל-ירדן
לפני הסכם השלום ואחריו ,מרכז יצחק רבין 343 ,עמ',
 ,2004רכה
\ Nevo, Y (Ed.), NEIGHBORS IN A MAZE
& ISRAEL-JORDAN RELATIONS BEFORE
AFTER THE PEACE TREATY
 57583ניסן ,מרדכי; שרמר ,עודד )עורכ' ,מעשה בחינוך \
קובץ מחקרים לכבוד שלמה פוקס ,מוסד ביאליק2005,
Nissan, M.; Shermer, O. (Eds.),
EDUCATIONAL DELIBERATIONS
 56676סואן ,דן ,ישראל ממדינת רווחה לדרוויניזם חברתי,

צ'ריקובר 327 ,עמ' ,2005 ,רכה
Soen, Dan, ISRAEL: FROM WELFARE
STATE TO SOCIAL DARWINISM

 56498עזריהו ,מעוז ,תל-אביב העיר האמיתית \ מיתוגרפיה
היסטורית ,אונ' בן-גוריון 363 ,עמ'2005 ,

13

Azaryahu, M, TEL AVIV - THE REAL CITY
, כרמל, ירושלים: אדוני ראש הממשלה, משה, עמירב57288
 רכה,2005 ,' עמ245
Amirav, Moshe, MR. PRIME MINISTER:
JERUSALEM PROBLEMS & SOLUTIONS

 היסטוריה בשר ודם \ הציונות מנקודת, יעל, עצמון56677
, מוסד ביאליק,ראותם של מנהיגי מושבת ראשונים

2005 ,' עמ237
Azmon, Y, HISTORY OF FLESH & BLOOD
\ 19th C. ZIONISM FROM ONE PERSPECTIVE

 אחריות היהודים \ המהות היהודית, צבי, ערב57187
והפרדת החינוך מהמדינה כפתרון מודרני לקיום
 רכה,2005 ,' עמ190 , ירון גולן,היהדות
Arav, Zvi,RESPONSIBILITY OF THE JEWS\
JEWISH ESSENCE & MODERN EXISTENCE

2005 ,' עמ400 , ירון גולן, אדם לכל עת, יצחק, פונדק56889
Pundak, Yitshak, MAN FOR ALL TIME
(Commander in the Hagana, Nahal, Gaza, Sinai
and Ambassador to East Africa)

 סקר דעת קהל בקיבוצים, אליאט, מיכל; אורחן, פלגי56923
 שנים15  והצגת השינויים בעמדות לאורך2004 בשנת
 רכה,2005 ,' עמ102 , אונ' חיפה,186 ' מס... \ המכון
Palgi, M.; Orhan, A., KIBBUTZ SURVEY,
2004 ON THE CHANGES IN KIBBUTZ

 יד איש באחיו \ רצח רבין ומלחמת, יורם, פרי57448
 רכה,2005 ,' עמ406 , בבל,התרבות בישראל
Peri, Yoram, BROTHERS AT WAR \
RABIN'S ASSASSINATION AND THE
CULTURAL WAR IN ISRAEL

 ישן יתחדש והחדש,; עוזי, יהודה; שביט, פרידלנדר56722
 תרבות ויהדות אסופה לזכרו של,יתקדש \ על זהות
2005 ,' עמ407 , קב"מ,מאיר איילי
Friedlander, Y.; Shavit, U., THE OLD SHALL
BE RENEWED & THE NEW SANCIFIED \
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ON JUDAISM, IDENTITY AND CULTURE
 57458צבן ,חיים; אמדור ,לירון ,אריאל וראש העין \
השוואה על-פי מדדים של פיתוח עירוני ,מרכז מו"פ
לאזור השומרון והבקעה 61 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tzaban, H.; Amdor, L., ARIEL AND ROSH
HA-AYIN / COMPARING URBAN
DEVELOPMENT

 57364צוונג ,רזיאל ,התפתחות הבניה החופשית וראשיתה
בארץ ישראל עד שנת  ,1936מנדל עיצוב והפקות

דפוס 123 ,עמ' ,2005 ,רכה
Zwang, Raziel, PRIVATE DEVELOPMENT
IN PALESTINE UNTIL 1936

 57557צור ,יגאל ,שווקים בישראל \ אנשים ,צבעים ,טעמים,
כרטא 207 ,עמ'2005 ,
Zur, Yigal, ISRAELI OPEN-AIR MARKETS /
)PEOPLE, COLORS, TASTES (album w/text

 56599צורף ,יצחק ,התנתקות מתואמת \ ההזדמנויות
והחסמים ישראל ושכנותיה הערביות ,מכון

פלורסהיימר למחקרי מדיניות 24 ,עמ' ,2005 ,רכה
)פרסום מס' (3/36
Tsoref, Yitshak, COORDINATED
DISENGAGEMENT \ OPPORTUNITIES
AND BARRIERS

 56950קרויאנקר ,דוד ,ירושלים רחוב יפו \ ביוגרפיה של
רחוב  -סיפורה של עיר ,כתר +מכון ירושלים388 ,

עמ'2005 ,
Kroyanker, David, JERUSALEM JAFFA
 ROAD \ BIOGRAPHY OF A STREETSTORY OF A CITY

 56591רוזן ,גלעד; רזין ,ערן ,מרוץ אחר המכללה \ תחרות
בין רשויות מקומיות בישראל על מוסדות להשכלה
גבוהה ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,2005 , ,

רכה )פרסום מס' (1/53
Rozen, G.; Razin, E., THE COLLEGE CHASE
\ COMPETITION AMONG LOCAL
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AUTHORITIES IN ISRAEL

 56698רוזן ,ישראל ,אתרי סגולה בגובה חז"ל \ קוים
לדמותם המדרשית של אתרים בארץ ישראל ,מכון
צומת 182 ,עמ' ,2005 ,רכה ) midrash, land of israel,
(philosophy, incl footnotes/cites
Rozen, Yisrael, 'ATARE SEGULAH BEGOVAH HAZAL

 56924רוזנר ,מנחם ,תהליך השינוי בקיבוצים \ חקרי
אירועים בארבעה קיבוצים המכון  ...מס'  ,187אונ'
חיפה 94 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rosner, Menahem, CHANGE PROCESS ON
KIBBUTZ / LOOKING AT 4 KIBBUTZIM
 56719רייכל ,נירית ,בית ספר צומח בין ים למדבר ונעקר \
בית ספר "אופירה" )שארם א שייח'  ,(1974-1982מכון
מופ"ת 243 ,עמ' ,2005 ,רכה
Reichel, Nirit, THE "OPHIRA" SCHOOL AT
SHARM-EL-SHEIK, 1974-1982
 57586ריינהרץ ,יהודה; ריינהרץ ,שולמי ,עם הזרם ונגדו \
מניה שוחט איגרות ותעודות  ,1960-1906יד בן צבי,
 718עמ'2005 ,
Reinherts, Yehudah; Reinherts,, A FEARLESS
\ VISIONARY IN THE LAND OF ISRAEL
LETTERS OF MANYA SHOHAT 1906-1960
 57176שלזינגר ,דן ,לא לעולם מועקה \ הגיגי הראי"ה קוק
זצ"ל  ,סיני הוצאה 44 ,עמ' ,2005 ,רכה
(poetry, R' Avraham Yitzhak Kook and the
)assasination of Arlozorov
Shlezinger, Dan, FOR THAT DISTRESS
WILL NOT ENDURE

 56598שנל ,יצחק; משעל ,שאול ,עקירה ממקום ושיח
מתנחלים \ לקראת פינוי גוש קטיף ישראל ושכנותיה
הערביות ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 84 ,עמ',

 ,2005רכה )פרסום מס' (3/39
Shanel, Y.; Mishal, S., UPROOTING AND
SETTLERS' DISCOURSE \ THE CASE OF
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GUSH KATIF

 57363תורן ,נינה ,נשים באקדמיה הישראלית \ דימויים,
מספרים ,הפליה ,רמות ,אונ' ת"א 199 ,עמ' ,2005 ,רכה
Toren, Nina, WOMEN IN ISRAELI
ACADEMIA
& VI. HEBREW LANGUAGE
LITERATURE

 ,----, 56875הליקון  \ 68קיץ תשס"ה  2005שירה חדשה
עברית וערבית  , 2005הליקון 151 ,עמ' ,2005 ,רכה
----, HELIKON \ VOL. 68, SUMMER 2005
NEW HEBREW & ARABIC POETRY 2005
 57138אביב ,איציק ,בלש ומוכרת הפרחים ,ידיעות אחרונות
 /ספרי חמד 302 ,עמ' ,2005 ,רכה
Aviv, Itsik, BETWEEN SECRETS AND LIES
 56828אביטוב ,ירון ,אורות של מיאמי \ נובלה וסיפורים,
כרמל 221 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avitov, Yaron, THE LIGHTS OF MIAMI
 57354אבנרי ,א ,.חידת פישמן ,מעריב 320 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avneri, Aryeh, FISHMAN: AN ENIGMA

 56817אבנר-יעקב ,ירון ,שלום לך בגדאד \ יומן ההעפלה
לישראל ,השירות במוסד ,מכון לחקר מחתרת ציונ'
בבלית 376 ,עמ'2004 ,
Avner-Yaakov, Yaron, FAIRWELL BAGDAD
 56587אדיבי ,ראובן ,שבבי זיכרון \ סיפורים מובחרים ,אדמן
תכנון וביצוע הוצאה 128 ,עמ' ,2005 ,רכה )מהדורה
נסיונית(
Adivi, R., BITS OF MEMORY
 57211אדם ,אילנה ,מעבר לימים ,מעריב 517 ,עמ',2005 ,
רכה
Adam, Ilana, BEYOND SEAS
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 57365אהרוני ,רחל ואריה ,יומני לאה גולדברג ,ספרית
פועלים 633 ,עמ'2005 ,
Aharoni, Rahel, LEA GOLDBERG'S
DIARIES

 56932אוגד ,דורית ,עד שיצא עשן \ בהשראת ציורי שמן של
מקאולי אטלי ,מרנגא הוצאה 59 ,עמ'2005 ,
Orgad, Dorit, TILL THE SMOKE CLEARS
 57356אטינגר ,אסתר ,פלא לילה \ רומן ,קב"מ 311 ,עמ',
 ,2005רכה
Ettinger, Ester, NIGHT WONDER
 57213אלמוג ,ר ,באהבה ,נטליה ,כתר 260 ,עמ' ,2005 ,רכה
Almog, Rut, WITH LOVE, NATALIA

 57374אנ-סקי ,ש ,.דיבוק \ )בין שני עולמות( תרגום ח.נ.
ביאליק ,אור עם 71 ,עמ' ,2005 ,רכה
An-Ski, S., DIBBUK / BETWEEN TWO
)WORLDS (translation of Bialik’s work
 57446ארגמן ברנע ,עמליה ,חם כמוס ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 72 ,עמ'2005 ,
ArgamanBarnea, A, HIDDEN HEAT / POEMS
 56516אריאלי ,קובי ,עולם כמנהגו נוהג ,יפה נוף ,הוצאה,
 228עמ' ,2005 ,רכה ) jewish orthodox
'(humor,author journalist in 'bakehila
Arieli, Kobi, 'OLAM KE-MINHAGO NOHEG
 57057בודה ,חוה ,לפרוח בחורף ,מחבר 190 ,עמ'2005 ,
Bodah, Havah, TO BLOOM IN WINTER
 57298בוכמן ,נחום ,אמת שלי ,ירון גולן 142 ,עמ'2005 ,
Buchman, Nahum, MY TRUTH
 57005בוכמן ,עדנה ,נדדה האהבה ,אעלה בתמר 121 ,עמ',
 ,2005רכה
Buchman, Edna, WHEN LOVE WANDERED
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OFF
 56937בוצ'ן ,יעקב ,מודל עירום \ קובץ סיפורים ,גוונים114 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Butsen, Yaakov, NUDE MODEL

 57601בלום ,גדי; חפץ ,ניר ,רועה \ סיפור חייו של אריאל
שרון ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 798 ,עמ',2005 ,
רכה
Blum, G.; Hefetz, N., THE SHEPHERD
 56886בן-גל ,אלי ,מותם של סכיזופרן ,קב"מ 136 ,עמ',2005 ,
רכה
Ben-Gal, Eli, THE DOUBLE DEATH OF A
SCHIZOPHRENIC
 57552בן-עמרם ,פ ,נונה פלור ,טרקלין 223 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Amran, Florah, NONA FLORE

 56704ברודי ,ירחמיאל )עורך( ,גנזי קדם \ שנתון לחקר
הגניזה א כרך א' תשס"ה  ,יד בן צבי e49+271h ,עמ',
2005

\ Brody, Robert (Ed.), GINZE QEDEM
GENIZAH RESEARCH ANNUAL VOL. 1
 56824ברוש ,דורון ,לחפש את אנה ,זמורה-ביתן 365 ,עמ',
 ,2005רכה
Brosh, Doron, LOOKING FOR ANNA
 56632בר-יוסף ,חמוטל ,קריאות ושריקות \ מסות ומאמרים,
כרמל 334 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bar-Yosef, Hamutal, CALLS & WHISTLES

 57544ברם ,שחר ,מבט המופנה לאחור \ גלגולי הפואמה
אצל ישראל פנקס ,הרולד שימל ואהרן שבתאי,

מאגנס ,אונ' עברית 198 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bram, Shahar, BACKWARDS GLANCE

 56887ברמוט ,אליהו ,שרים אחר נגנים \ פיוטי קוצ'ין,
מחבר 108 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Bermut, Eliyahu, SONGS AFTER SINGERS
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POETRY FROM KUCHIN
 57589ברנדס ,יוכי ,וידוי ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד422 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Brandes, Y., CONFESSION
 57377ברקאי ,אלון ,מחתרת של שלמה \  ,CD +מוזה138 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Barkai, A, SHLOMO'S UNDERGROUND +
CD

 56617בר-שלום ,הרי ,כאשר כוכב יהלום חולף מעל טחנת
קמח נטושה \ רומן ,גוונים 157 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bar-Shalom, H, WHEN A DIAMOND STAR
PASSES OVER AN ABANDONED MILL
 57371בר-שלום ,נתניה ,אמת מביטה בי ,מחבר 224 ,עמ',
2005
Bar-Shalom, Netaniyah, THE TRUTH IS
LOOKING AT ME
 57615גדור ,עוזי ,רקיע בתוך המים ,ירון גולן 168 ,עמ',
 ,2005רכה
Gdor, Uzi, A DOME IN THE MIDDLE OF
THE WATERS

 57289גוברין ,נורית ,נוסעת אלמונית \ שלומית פלאום:
חיים ויצירה ,כרמל 375 ,עמ'2005 ,
Govrin, Nurit, THE FORGOTTEN
TRAVELER \ SHLOMITH F. FLAUM: HER
LIFE AND WORK
 57184גוטפרוינד ,אמיר ,עולם ,קצת אחר כך ,זמורה-ביתן,
 461עמ' ,2005 ,רכה
Gutfreund, Amir, THE WORLD, A LITTLE
LATER

 57553גולן ,יהודית ,עד שתגיע למקומו \ כף הזכות מידות
במידות קטנות ,רובינשטיין הוצאה לאור 189 ,עמ',
2005
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Golan, Y, TILL YOU GET TO THE SPOT
 57554גולן ,יהודית ,רק להתכופף ולהרים \ חסדים גדולים
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 57543שטיינברג ,שירן ,למה לעזאזל לא נולדתי הומו?,
תמוז 67 ,עמ' ,2005 ,רכה
Steinberg, Shiran, WHY, DAMN, WASN’T I
?BORN GAY
 56926שיוביץ ,רון ,אדם החמישי ,מעריב 368 ,עמ',2005 ,
רכה
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Shiovitz, Ron, 5TH MAN
, שופרא לספרות יפה, סדנה לשירה, אילן, שיינפלד57007
2005 ,' עמ398
Sheinfeld, Ilan, THE POETRY WORKSHOP
 רכה,2005 ,' עמ526 ,ביתן- זמורה, רחמים, מיכל, שלו57287
historical novel on the rescue of the Jews of )
(Zakynthos, Greece
Shalev, Mikhal, MERCY
2005 ,' עמ323 , מחבר, כולם אהובים,. צ, שלזנגר56518
(stories from Poland/Holocaust to Israel)
Shlezinger, Ts., ALL LOVED
,' עמ226 , ירון גולן, כזה עמי? \ מקאמות, דב, שליט56620
2005
Shalit, Dov, IS THIS MY PEOPLE?
RHYMING POEMS

 תבת הזמרה חוזרת \ על שירי הילדים, זיוה, שמיר56956
-  רכה )מב"ע,2005 ,' עמ272 , קב"מ,של נתן אלתרמן
(מחקרים בספרות עברית
Shamir, Zivah, RETURN OF THE STREET
ORGAN / ON NATHAN ALTERMAN’S
CHILDREN'S POETRY
,2005 ,' עמ324 , אטד הוצאה, זמן אוויר, עמי, שמיר56532
רכה
Shamir, Ami, AIR TIME
,2005 ,' עמ142 , גוונים, לילה אצל יותם, נעם, שפנצר56938
רכה
Shpentser, Noam, NIGHT WITH YOTAM

 שפוי בדמשק \ סיפורו של קצין ישראלי, אמנון, שרון57210
 רכה,2005 ,' עמ173 , אורלי לוי,שחזר מהשבי הסורי
Sharon, Amnon, SANE IN DAMASCUS /
STORY OF AN ISRAELI P.O.W.
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RELEASED FROM A SYRIAN PRISON
2005 ,' עמ277 , כתר, חיים שתיים, רן, שריג57370
Sarig, Ran, DUAL LIFE
VII. NON-HEBREW LANGUAGES (translations into Hebrew
and other languages)

 בשבילי העיירות \ סיפורים יהודיים בין, בן, אברהם56675
 ליתם,(שתי מלחמות עולם )תרגום מפורטוגזית

 רכה,2005 ,' עמ116 ,הוצאה לאור
Abraham, B, O TRAJETO / STORIES ON LIFE
BETWEEN 2 WORLD WARS (from Portuguese)

 שנות הגות יהודית1000 \  תלמוד, בן ציון, בוקסר56663
,' עמ192 , עופרים הוצאה לאור,()תרגום מאנגלית

 רכה,2005
Bokser, Ben Zion, THE WISDOM OF THE
TALMUD (translation from English)
BISHARA, AZMI, LOVE IN THE
SHADOW'S ZONE  רכה,2005 , מטפורה,
(Book is in Arabic)

57025

 תורה אור ומזור \ ניצנוצי אור, מתתיהו, גלזרסון56752
,(בלשון הקודש על ענייני רפואה )תרגום מאנגלית
kabbala, mysticism, ) 2005 ,' עמ226 ,יריד הספרים
(modern, translation from English
Glazersohn, M., TORAH 'OR 'U-MAZOR
224 , חרגול,( גשם \ )תרגום מגרמנית, קארן, דובה56951
( רכה )עותק למירי,2005 ,'עמ
Duve, Karen, REGENROMAN (translation
from German)

 חופרי הבארות \ )תרגום, פריץ יוסף, היידקר56890
מגרמנית( עבודה חלוצית של היהודים בפלשתינה
 רכה,2004 ,' עמ265 , שונות,1939-1934 בשנים
Heidecker, Frits Yosef, WELL DIGGERS
(translation from German)
317 , אנדלוס,( יאלו \ )תרגום מערבית, אליאס, ח'ורי56629

34

( רכה )עותק למירי,2005 ,'עמ
Khoury, Elias,YALO (translation from Arabic)

 תולדות יהודי גרמניה בעת,( מיכאל )עורך, מאיר57412
\ 1871-1918 החדשה כרך ג' אינטגרציה במחלוקת
2005 ,' עמ440 , מרכז זלמן שזר,()תרגום מגרמנית
Meir, M. (Ed.), DEUTSCH-JUDISCHE
GESCHICHTE IN DER NEUZEIT \ VOL. 3
(translation from German)

( \ מחשבת1613-1541)  דוד גנז וזמנו, אנדרה, נהר57245
,עשרה-ישראל והמהפכה המדעית של המאה השש
( )תרגום מצרפתית2005 ,' עמ361 ,ראובן מס
Nahar, Andreh, DAVID GANS (1541-1613)
AND HIS TIME (translation from French)
,2005 ,' עמ136 , כתר, מוסיקה צבאית, ולדימיר, קמינר56696
(translation from German) רכה
Kaminer, Wladimir, MILITARY MUSIC

 דת האומיות המוסרית \ )תרגום, מנחם מרדכי, קפלן56902
 מוסד,מאנגלית( תרומת היהדות לשלום העולם
(translation from English)2005 ,' עמ188 ,ביאליק
Kaplan, M.Mordechai, RELIGION OF
ETHICAL NATIONHOOD \ JUDAISM'S
CONTRIBUTION TO WORLD PEACE

 ספרון על השכל הבריא והשכל, פרנץ, רוזנווייג57382
 רכה,2005 ,' עמ144 , רסלינג,החולה
Rosenzweig, Franz, DAS BUCHLEIN VOM
GESUNDEN UND KRANKEN
MENSCHENVERSTAND (translation from
German)

 שופר \ מחקר פסיכואנליטי של, תיאודור, רייק57212
 רכה,2005 ,' עמ214 , רסלינג,הריטואל היהודי
Reik, Theodor, DAS SHOFAR (translation
from German)
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 57017שטרקמן ,אנטולי ,חיבורים על כוזרים \ )ברוסית(,
מחבר 84 ,עמ'2004 ,
Shtarkman, Anatoli, KHAZAR ESSAYS
)(Books is in Russian

YIDDISH
 57087לוין ,יעל ,שמחת תורה ליד \ לרבקה טיקטינר ,מחבר,
 30עמ' ,2005 ,רכה ) prayer translation from
(yiddish, 17th century, women's prayer
Levin, Yael, SIMHAT TORAH POEM

 57527לוקר ,מלכה ,מלכה לוקר \ שירים מהדורה דולשונית
עם תרגומים לעברית מאת אביגדור המאירי ,שמשון
מלצר ,אוב  -ז.ע.פ 191 ,עמ' ,2005 ,רכה
Loker, Malka, MALKAH LOKER \ POEMS

 56707שפיגלבלאט ,אלכסנדר ,קרימעווע \ אן
אלטפרענקישע מעשה ,צור-אות 233 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shpigelblat, Alexander, KRIMEWE

VIII. DIASPORA COMMUNITIES
 56922אורפלי ,משה; חזן ,אפרים )עורכי ,התחדשות ומסורת
\ יצירה ,הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-
אפריקה ,מוסד ביאליק H281+74F ,עמ'2005 ,
Orfali, M.; Hazan, E. (Ed.), PROGRESS AND
TRADITION \ CREATIVITY, LEADERSHIP
AND ACCULTURATION PROCESSES

 57575אלבוחר ,שלמה ,מונסטיר )ביטולה( מקדוניה \ עיר
יהודית עתיקה ,שיהודים אין בה אש טרבלינקה
אכלתם ,ספריה הציונית 476 ,עמ'2005 ,
)Alboher, Shlomo, MONASTIR (BITOLA
MACEDONIA \ AN ANCIENT JEWISH
CITY WHERE JEWS EXIST TODAY

 56816בר-מעוז ,דני ,יקוב הדין את ההר \ מחלוקות ופלגנות
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בקהילת יהודי תימן ,אעלה בתמר 288 ,עמ'2005 ,
Bar-Maoz, Danny, JUSTICE AT ALL COSTS
\ DISPUTE AND SCHISMS IN THE JEWISH
COMMUNITY OF YEMMEN
 57506הורוביץ ,דני ,מרוקו \ את שאהבה נפשי ,דניאלה די-
נור 140 ,עמ'2005 ,
Horowits, Dani, MOROCCO \ WHOM MY
SOUL LOVETH

 57418הכהן ,כלפון  ,ספר דרכי משה \ בספר זה מוסרים
ורעיונות נפלאים לפי סדר הפרשיות ,מכון אורות

הנאמ"ן 276 ,עמ'2005 ,
)(teachings chief rabbi in Tunis 19th century
HaCohen, Halfon, SEFER DARKE MOSHEH

 57248הלוי )קאדי( ,צמח יצחק ,אתרוג שעליו דיברה התורה
\ סוגיית האתרוג הכשר האמיתי שמקורו בתימן,

אותות הוצאה 44 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(yemenite history with halacha
Halevi (Kadi), Tsemah Y., 'ETROG

 57264הלוי ,צפניה ,ספר צדה לדרך \ אשר אסף וליקט וחבר
חד מן חבריא אחד מסגני לויה ה"ה ,דפוס ר .ח .הכהן,
 196עמ'publ. 1947, offset, Caucus/ ) 2005 ,
(Georgian origin, somewhat obscure kabbala
Halevi, Ts, SEFER TSEDAH LA-DEREKH
 57204וונדר ,מאיר )עורך( ,הוד והדר  /שרידי אמנות יהודית
בגליציה  /חלק א :גליציה המזרחי א  -נ ,דפוס הד,

 174עמ'2005 ,
Wunder, Meir (ed.), GRANDEUR AND
GLORY / REMNANTS OF JEWISH ART IN
GALICIA / VOL 1 / A THRU O

 57074חדאד ,אפרים ,ספר מעיל שמואל \ תולדות חייו ורוב
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מפעליו של השו"ב ומוהל החכם ,מחבר 659 ,עמ',
rabbinic bio R' Shmuel Idan, history of ) 2005
(North African community
Hadad, Ephrayim, SEFER ME'IL SHMU'EL

 57259חורי ,שושן ,שמש ינון \ המאור הגדול ,איש האלהים,
מורה הדור ,שהפך לאגדה בחייו ,מחבר 337 ,עמ'2005 ,
)(talmud, halacha, hist
Huri, Shushan, SHEMESH ‘INON
 57576כהן ,טובה; רגב ,שאול )עורכים( ,אשה במזרח ,אשה
ממזרח \ סיפורה של היהודייה בת המזרח ,אונ' בר-

אילן 336 ,עמ'2005 ,
Cohen, Tova; Regev, Shaul (Eds), WOMAN
\ IN THE EAST, WOMAN FROM THE EAST
STORY OF THE ORIENTAL JEWISH
WOMAN

 56554לבהר ,מרדכי עקיבא אריה ,ספר מגן אבות \ הלכות
והליכות אשר נהגו במערב הפנימי )מארוקו( מסודר
עפ"י סדר שו"ע אורח חיים ,אור המערב הוצאה לאור,
 453h+34frעמ'2005 ,
)(halaha, custom Morrocan Jewry Sephardi
Levhar, Mordekhai Akiva, SEFER MAGEN
'AVOT

 57413מאיר ,מיכאל )עורך( ,תולדות יהודי גרמניה בעת
החדשה כרך ד' התחדשות וחורבן ) \ 1918-1945תרגום
מגרמנית( ,מרכז זלמן שזר 415 ,עמ'2005 ,
Meir, M. (Ed.), DEUTSCH-JUDISCHE
GESCHICHTE IN DER NEUZEIT \ VOL. 4
)(translation from German

 56633פיינר ,שמואל; ברטל ,ישראל )עור ,השכלה לגווניה \
עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה ,מאגנס,
אונ' עברית 295 ,עמ'2005 ,
Feiner, S.; Bartal, I. (Eds.), EDUCATION
VARIATIONS
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 56714צור ,אלי )עורך( ,עולם ישן אדם חדש \ קהילות
ישראל בעידן המודרניזציה מוגש לישראל אופנהיים
בהגיעו ,אונ' בן גוריון 306 ,עמ'2005 ,
Tzur, Eli (Ed.), OLD WORLD NEW WORLD
\ JEWISH COMMUNITTIES IN THE AGE
OF MODERNIZATION

 56534קרן ,צבי ,קהילת יהודי רוסצ'וק \ מ"ירכתי תגרמה"
לבירת מחוז הדנובה צמיחתה של קהילה ,יד בן צבי,
 h358+8eעמ'2005 ,
Keren, Zvi, THE JEWISH COMMUNITY OF
RUSCHUK
 57628רוזנטל ,יעקב ,אפיזודה של רשעות? \ ספירת
החיילים היהודים בגרמניה במלחמת העולם
הראשונה ,קב"מ 284 ,עמ' ,2005 ,רכה )מכון ליאו בק(
Rosenthal, Jacob, AN EPISODE OF
CRUELTY? \ THE COUNTING OF THE
JEWISH SOLDIERS IN GERMANY

 57536רז-קרקוצקין ,אמנון ,צנזור ,העורך והטקסט \ איטליה
 סדרת מוספים  ,2מאגנס ,אונ' עברית 260 ,עמ'2005 ,)כתב עת לחקר תולדותיהם ,תרבותם ו(
\ Raz-Krakotzkin, Amnon, ITALIA
SUPPLEMENT SERIES, 2 - CENSORSHIP,
THE EDITOR AND THE TEXT
 57303שוורץ ,שמואל ,נוצרים-החדשים בפורטוגל במאה
העשרים \ קונטרסים  ,95אונ' העברית 287 ,עמ',2005 ,
רכה )תרגום מפורטוגזית(
Schwarz, Samuel, THE NEW-CHRISTIANS
IN PORTUGAL IN THE 20TH CENTURY
)(translation from Portuguese
 57617שלומי-אכלופי ,אמנון ,אמרתי אעלה \ ...מבית-סלם
שבתימן לארץ הקדש ,מחבר 336 ,עמ'2005 ,
Shlomi-Achlufi, Amnon, I SAID WE’D GO
UP…. / FROM YEMEN TO ISRAEL
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IX. ART AND MUSIC
 57296אליאב ,אריה לובה; קרוון ,דני ,על השלום \ הרהורים
על השלום ,ע"ע -- ,עמ'2005 ,
Eli’av, Lova; Kraven, Dani, ON PEACE

 56739בראל ,יואב ,בין פיכחון לתמימות \ על האמנות
הפלסטית בשנות ה 60-בתל-אביב ,מוזיאון תל אביב
לאמנות 520 ,עמ'2005 ,
Barel, Yoav, BETWEEN SOBRIETY AND
INNOCENCE / TEL AVIV ART IN THE 60’S
 57283בר-לב ,עמרי ,ככה זה בארץ \ תמונות מצב ,דיבה
הוצאה 143 ,עמ' ,2005 ,רכה )(graphic novel/comics
Bar-Lev, Omri, THAT’S THE WAY IT IS IN
ISRAEL / THE SITUATION

 57126תמיר ,טלי ,לינה משותפת \ קבוצה וקיבוץ בתודעה
הישראלית )דו-לשוני אנג/עבר( ,מוזיאון תל אביב

לאמנות 215 ,עמ'2005 ,
Tamir, Tali, CHILDREN’S HOUSES / THE
'GROUP' AND THE KIBBUTZ IN ISRAELI
)CONSCIOUS (bi-lingual E/H

X. LAW

 56723אלון ,מנחם ,מעמד האישה \ משפט ושיפוט ,מסורת
ותמורה ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית ,קב"מ,
 490עמ') 2005 ,ספריית הילל בן חיים(
Elon, M, STATUS OF WOMEN \ LAW AND
JUDGMENT, TRADITION & TRANSITION
 56776בר אופיר ,דוד ,הוצאה לפועל הליכים והלכות  /עדכון
 ,7#מהדורה  ,04.2005 ,6פרלשטיין  -גינוסר2005 , ,
Bar Ofir, David, IMPLEMENTATION OF
PROCEEDINGS AND LAWS / UPDATE #7,
6TH EDITION, APRIL 2005
 56775בר שדה ,יהונתן ,אינטרנט והמשפט המסחרי המקוון
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2005 ,' עמ24h+7e,גינוסר- פרלשטיין,\ מהדורה שניה
Barsade, J., THE INTERNET AND ON LINE
BUSINESS LAW

\  סדר דין מקוצר בהלכה פסוקה, דוד,אופיר- בר56789
2004 ,' עמ281 , גינוסר-  פרלשטיין,מהדורה שביעית
Barofir, David, SEDER DIN MEKUTSAR
BE-HALAKHAH PESUKAH \ 7TH EDITION
\  מאבקה של דמוקרטיה בטרור, עמנואל, גרוס56790
2004 ,' עמ836 , נבו,היבטים משפטיים ומוסריים
Gross, Emanuel, THE STRUGGLING OF
DEMOCRACY AGAINST TERRORISM \
LEGAL AND MORAL DIMENSIONS
 חוקה בהסכמה \ הצעת המכון,( אורי )עורך, דרומי57627
,הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת השופט מאיר שמגר
2005 ,' עמ246 ,מכון ישראלי לדמוקרטיה
Dromi, U. (Ed.), THE ISRAEL
DEMOCRACY INSTITUTE'S PROPOSAL
FOR A CONSTITUTION BY CONSENSUS
 משפט לאברהם \ קובץ, אברהם מתתיהו, פוס57462
2005 ,' עמ424h+32e , מחבר,מאמרים במשפט עברי
jewish law collection of articles, doctoral )
(work. Scholarly. important
Fuss, M., MISHPAT LE-'AVRAHAM
 הפרטה כהצברה \ גופים מופרטים במשפט, איל, פלג57625
 רכה,2005 ,' עמ241 , אונ' ת"א, רמות,הציבורי
Peleg, Eyal, PRIVATIZATION AS
PUBLICIZATION \ PRIVATIZED BODIES
IN PUBLIC LAW

 פסיקה ומשפט, סימני מסחר \ דין, עמיר, פרידמן56755
,' עמ1032 , גינוסר-  פרלשטיין,משווה מהדורה שנייה
2005
Friedman, Amir, TRADEMARKS \ 2nd edition
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 57344פרענקיל ,ברוך תאומים ,קובץ לחו"מ \ גליונות ברוך
טעם על קצות החושן  ,ש.ל .מו"ל ומסחר בספרים, ,
halalcha, civil jewish law, publ. 1978 ) 2005
(from manuscript, part
Frenkel, B., KOVETS LA-HO"M
 56515קרן ,הלה ,דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית ,אונ
עברית  -פקולטה למשפטים 478 ,עמ'2004 ,
Keren, Hilla, CONTRACT LAW FROM A
FEMINIST PERSPECTIVE

 57241שינדלר ,מרדכי ,ספר דרכי הקנינים \ ביאורים
וחידושים בגדרי הקנינים מברר ומלבן שיטות
הראשונים ,מחבר 224 ,עמ'2005 ,
)(jewish law, halacha, property/sale
Shindler, M., SEFER DARKE HAKINYANIM

 57488ששון ,משה הלל ,ספר משפטי השליחות \ כולל שני
שערים )מהדורת וויינרעב -לפי כריכה חיצונית(,
מחבר 573 ,עמ'(halacha) 2005 ,
Sason, Moshe Hilel, SEFER MISHPATE HASHELIHUT

XI. MIDDLE EAST
 57113בק ,אירית ,אסלאם וזהות פוסט-קולוניאלית במערב
אפריקה \ סקירות מרכז דיין ,אונ' ת"א 117 ,עמ',

 ,2005רכה
Beck, Irit, ISLAM AND POST-COLONIAL
IDENTITY IN WEST AFRICA

 56618פלאח-פראג' ,ג'נאן פארס ,אישה הדרוזית ,ברקאי
ספרים 218 ,עמ' ,2005 ,רכה
Farraj-Falah, Janan, THE DRUZE WOMAN

XII. CD ROM
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 56917כהן ,זמיר ,סוד בריאת האדם והעולם על פי CD
הקבלה \ חידת הקוסמוס ...לצפיה במחשב ,הידברות
מולטימדיה2005 , ,
Cohen, Z., SOD BRIAT HA-'ADAM VE-HA'OLAM 'AL PI HA-KABALAH \ CD
 56918מוצפי ,בן ציון ,יעקוב ועשו והעולם הבא \ CD
לצפייה במחשב ,ארגון לשם שמיים2005 , ,
Mutsafi, Ben Zion, YA'AKOV VE'ASU VEHA-'OLAM HA-BAH \ CD

XIII. VIDEO / DVDs
 ,----, 57531מפעלי מים בירושלים בתקופת המקרא \
 ,VIDEOרשות העתיקות2005 , ,
----, WATERWORKS IN JERUSALEM AT
THE TIME OF THE MIKRA
 56881בקר ,ישראל )במאי( ,שני קונילמל \ סרט ,DVD
גלובוס יונייטד בע"מ2005 , ,
Beker, Y (Dir.), TWO KUNILEMEL \ DVD
 56878גולן ,מנחם )במאי( ,פורטונה \ סרט וידאו ,גלובוס
יונייטד בע"מ2005 , ,
Golan, Menahem (Dir.), FORTUNA \ VIDEO
 56879דוידזון ,בועז )במאי( ,צ'רלי וחצי \ סרט ,DVD
גלובוס יונייטד בע"מ2005 , ,
Davidson, Boaz (Dir.), CHARLEY AND A
HALF \ DVD
 56880זרחין ,שמי )במאי( ,לילסדה \ סרט  ,DVDגלובוס
יונייטד בע"מ2005 , ,
Zarhin, S (Dir.), PASSOVER FEVER \ DVD

XIV. YOUNG READERS
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 57170בת מלך ,א ,.אבודים בנכר \ הסיפור המצויר שלי,
מחבר 127 ,עמ'2005 ,
)(haredi graphic novel, terror 9/11
Bat Melekh, A., LOST ABROAD

 57616גולן ,יהודית ,מחשבות הסודיות של שמוליק \ חשבון
הנפש מידות במידות קטנות ,רובינשטיין הוצאה

לאור 191 ,עמ'2005 ,
Golan, Yehudit, THE SECRET THOUGHTS
OF SHMULIK

 56928גלבוע ,גייל ,כולם שונאים מתמטיקה ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 98 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gilboa, Gail, EVERYBODY HATES
MATHEMATICS
 56949הכט ,שירלי ,שיעור בצדק ,מכון לחינוך דמוקרטי151 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Hect, Shirli, CLASS ON JUSTICE
 56625וולף ,רות ,שולחת לך פרחי יסמין ,תמוז 84 ,עמ',
2005
Wolf, Ruth, SENDING YOU JASMIN
FLOWERS

 56927חקק ,הרצל ובלפור ,לאמא באהבה \ ילדים כותבים
לאמא מכל הלב ,שלהבת ירושלים 93 ,עמ'2005 ,
Hakak, Herzl and Balfur, TO MOTHER WITH
LOVE / LETTERS TO MOM, W/LOVE
 57286ירדני-כץ ,רות ,אלברט איינשטיין \ סיפורו של גאון,
אמיר הוצאה 127 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yardeni-Kats, Rut, ALBERT EINSTEIN
 56929ליבנה ,חנה ,חברה שלי אלין ,כתר 107 ,עמ'2005 ,
Livneh, Hana, MY FRIEND, ALIN
 57368מורג ,אורה ,אש על פני המים ,כתר 204 ,עמ'2005 ,
Morag, Orah, FIRE ON THE WATER
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69 , מחבר, טרור חובק עולם \ סיפור מתח, שי, מנצר57171
2005 ,'עמ
(graphic novel, haredi, on terrorism 9/11)
Mentser, Shay, WORLD WIDE TERROR
, הוצאה, יפה נוף, מסע הארוך של נאן, לאה, פריד57174
2005 ,' עמ325
haredi youth novel, set in germany, anti )
(semitism- jewish identity during holocaust
Frid, Lea, THE LONG JOURNEY OF NAN
,' עמ76 , ציבלין הוצאה לאור, סופעולם, אורן, ציבלין56608
2005
Tzivlin, Oren, ENDOFTHEWORLD

 מראה כהן \ תולדות חייו של מרן רבי מאיר,. י, קאהן57075
שמחה הכהן מדוינסק בעל ה"אור שמח" וה"משך
2005 ,' עמ179 , מחבר,"חכמה
bio of R' Meir Hacohen of Dvinsk, youth lit, )
(stories of hassiut, preWWII
Kahan, Y., MAR'EH COHEN
 אלי וגולד, בין שתי טיפות, אלי וגולד, קומיקס57173
2005 ,' עמ59 ,קומיקס
graphic-novel- haredi-, fiction, set in )
(Constantinople, adventure, mussar
Comics, Eli V’Gold, BETWEEN TWO
DROPS

, לפתע פתאום \ א תעלומת כזריה, זלמן, רודרמן57560
,' עמ210 , גל הוצאה לאור, יד מסתורית,הסופר הצעיר
(short stories, rabbinic, with nikkud) 2005
Roderman, Zalman, SUDDENLY
2005 ,' עמ347 , מחבר, מה שרציתי להיות,. ר, רפפורט57079
Rapaport, R., WHAT I WANTED TO BE
 ספרי/  ידיעות אחרונות,13  כח, אבי, סמדר; רט, שיר57297
2005 ,' עמ254 ,חמד
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Shir, Smadar; Rat, Avi, FORCE 13

 57395עומר ,שבורה ,סיפורים בחתולים \ דבורה עומר
מספרת לתינוקות ,אחוזת בית -- ,עמ'2005 ,
Omer, Devorah, CRADLE STORIES

XIV. CD MUSIC
 ,----, 57456טללי זמרה \  CD SET 2המסורת המוסיקלית
של יהודי פירנצה וליבורנו ,בית התפוצות2005 , ,
----, SINGING DEW \ FLORENCELEGHORN JEWISH MUSICAL TRADITION

 57482עמרם ,אהרן ,ואי חשבון לך אתן \  CD SET 12ימים
נוראים ,מחבר2005 , ,
)(prayer, Yemenite melodies high holidays
Amram, Aharon, VE-'I HESHBON LEKHA
'ETEN \ 12 CD SET
 57483עמרם ,אהרן ,תהלים \ כן נפשי תערוג אליך ,מחבר,
(prayer, Yemenite melody& customs) 2005
Amram, A., TEHILIM \ 10 CD SET

 57229פישר ,דוד ,דודו פישר \  CDשר להיטי יידיש
בעברית ,ויזארט2005 , ,
Fisher, Dudu, DUDU FISHER SINGS
YIDDISH HITS IN HEBREW \ CD

.XV MISCELLANEOUS

 57008אפק ,אורי ,נוספו  250מעגלים \ המשלימים שבעת
אלפים וחמש מאות היבטים עובדות וסיפורים
אישיים ומעשיים ,מועדון לספורט תרבות ונפש131 ,

עמ' ,2005 ,רכה )ספר המשך לכרטיס (#56611
Ofek, Uri, COLLECTED 250 CIRCLES
 57009אפק ,אורי 250 ,מעגלים נסגרים ,מועדון לספורט
תרבות ונפש 157 ,עמ' ,2005 ,רכה )ספר המשך לכרטיס
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(#57008
Ofek, Uri, 250 CIRCLES CLOSED

 57281אפשטיין ,דניאל ,קרוב ורחוק \ על משנתו של
עמנואל לוינס אוניברסיטה משודרת ,משהב"ט, ,
2005
Epstein, Daniel, NEAR AND FAR
 56708גלבלום ,אמירה ,דיקטטורות \ גרמניה הנאצית עם
אחד ,רייך אחד ,מנהיג אחד ,אונ' הפתוחה 264 ,עמ',
 ,2005רכה
Gelbum, Amira, NAZI GERMANY \ EIN
VOLK, EIN REICH, EIN FUHRER
 57359כ"ץ ,גדעון ,נפש גדולה והחיים קטנים \ שניות הנפש
וסכסוכיה על פי 'פיידון' ועל פי 'מדינה' של אפלטון,

מאגנס ,אונ' עברית 158 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ka"tz, Gidon, THE SOUL IS BIG, LIFE IS
SMALL THE DUALITY OF THE SOUL
ACCORDING TO PLATO'S PHAEDO

 56710כהן ,אדיר ,אלף הפנים של האני \ הסיפור האישי
כמסע ספרותי-טיפולי היבטים פסיכולוגיים,
פילוסופיים ,מפגש הוצאה לאור 438 ,עמ' ,2005 ,רכה
Cohen, Adir, THOUSAND FACES OF SELF

 57419לוי ,אברהם; לנדאו ,אבי ,גם אני יכול \ ספר הדרכה
ועזר לגידול הילדים עם נפש בריאה בגוף בריא ,יפה
נוף ,הוצאה 277 ,עמ'health, children, ) 2005 ,
(learning disabilities, science and health
Levi, A.; Landau, A., I CAN DO IT TOO

 57122ליבוביץ ,י ;.כהנמן ,ד ;.יובל ,,נפש ומוח \ יסודות
הבעיה הפסיכופיסית ,קב"מ 137 ,עמ' ,2005 ,רכה )מול
נוסף :מכון ון ליר(
Leibowitz, Y.; Kahneman, D., MIND AND
BRAIN \ FUNDAMENTALS OF THE
PSYCHO-PHYSICAL PROBLEM
 56576מנוחין ,ישי; יובל ,ירמיהו )עור( ,האם הסובלנות
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' אונ, מאגנס,תנצח? \ חינוך מוסרי בעולם מגוון
 רכה )חלק מהמאמרים,2005 ,' עמ276 ,עברית
(מתורגמים מאנגלית
Menuchin, I.; Yovel, Y. (Eds.), CAN
TOLERANCE PREVAIL? (parts are
translations from English)

2  יסודות השלטון המקומי \ יחידה, נזר, מנוחין56912
84 , אונ' הפתוחה,זמננו-השלטון המקומי בעולם בן
 רכה,2005 ,'עמ
Menuhin, Nezer, INTRODUCTION OF
LOCAL GOVERNMENT \ NO. 2
CONTEMPORARY LOCAL GOVERNMENT
1  יסודות השלטון המקומי \ יחידה, דן, סואן56911
, אונ' הפתוחה,היסטוריה של השלטון המקומי בעולם
 רכה,2004 ,' עמ92
Soen, Dan, INTRODUCTION OF LOCAL
GOVERNMENT \ NO. 1 HISTORY OF
LOCAL GOVERNMENT
 דת הבהאאית \ וכתב הקדש שלה הספר, משה, שרון56835
,הקדוש ביותר )אלכתאב אלאקדס( לבהאא אללאה
translation of the holy book ) 2005 ,' עמ312 ,כרמל
of the Bahai, from Arabic. Also w/footnotes)
Sharon, M, BAHA'I FAITH AND ITS HOLY
WRIT (AL- KITAB AL-AQDAS) in Hebrew

XVI. SELECTED RABBINICS
 אוצר קובץ מפרשים \ על מסכת בבא קמא כרך,----, 56548
 הרב,א' פרק ראשון ושני מסודר על סדר הדף גפ"ת
Rishonim, Ahronim, ) 2005 ,' עמ575+205 ,רוטנברג
(thorough work, talmud & responsa collection,
----, 'OTSAR KOVETS MEFARSHIM \
BABA KAMA VOL. 1
 כר הישנות2 \  שאלות ותשובות הבית החדש,----, 56655
, זכרון אהרן,מוהדרים מחדש באותיות מאירות עינים
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(responsa) 2005 , Vols. 2
----, SHE'ELOT 'U-TESHUVOT HA-BAYIT
HA-HADASH \ 2 VOLS.

 ספר היובל לציון חמישים שנה ליסוד רמת,----, 56738
 איגוד חסידי סערט,תשס"ד-ויזניץ בחיפה תשי"ד

2005 ,' עמ611 ,ויזניץ
----, SEFER HA-YOVEL LE-TSIYUN 50
SHANAH LE-YISUD RAMAT VIZNITS BEHEYFAH

 הגדה של פסח \ הגדת גוש קטיף על הניסים,----, 56753
, עם פירושים להגדה ומאמרים לחג,ועל הנפלאות
(nationalistic, Zionist 2005 ,' עמ136 ,כפר דרום
dati-leumi, historical significance)
----, “GUSH KATIF” PASSOVER
HAGGADAH / 'AL HA-NISIM VE-'AL HANIFLA'OT

 ספר עמודי הקבלה \ כרך ב' והוא כינוס של,----, 56766
2005 ,' עמ-- , מכון נזר שרגא,חיבורים קדמונים
(kabbala, classics.13th cent Prior offset 16th c,
1st printing in square print..)
----, SEFER 'AMUDE HA-KABALAH

 מי כמוהו. ספר לקוטי מוהר"ן \ הנכבד והנורא,----, 56994
 אגודת משך,( עם כל הפירושים )כריכה חיצונית.מורה
R' Nahman, collection with ) 2005 ,' עמ600 ,הנחל
(commentary
----, SEFER LIKUTE MOHORAN
 סדר קינות \ לתשעה באב ומגילת איכה מבואר,----, 57098
2005 ,' עמ418 , מכון בני משה מהר"ם שי"ק,ומפורש
lamentations with comment- liturgy fest of av, )
(with footnotes, inc.Eikha, w/nikkud
----, SEDER KINOT
 נ"ך מקראות גדולות אורים \ קהלת חמש,----, 57380
-  מכון אבן,מגילות מן עשרים וארבעה כתבי קודש
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ישראל 703 ,עמ'2005 ,
----, MIKRA'OT GEDOLOT 'URIM
GEDOLIM KOHELET

 ,----, 57441אוצר קובץ מפרשים \ על מסכת בבא קמא כרך
ב' פרק שלישי ורביעי מסודר על סדר הדף גפ"ת,

רובינשטיין הוצאה לאור 260 ,עמ'2005 ,
\ ----, 'OTSAR KOVETS MEFARSHIM
)BABA KAMAH VOL. 2 (talmud, responsa

 ,----, 57442אוצר קובץ מפרשים \ על מסכת בבא קמא כרך
ג' פרק חמישי ושישי מסודר על סדר הדף גפ"ת,

רובינשטיין הוצאה לאור 354 ,עמ'2005 ,
\ ----, 'OTSAR KOVETS MEFARSHIM
BABA KAMAH VOL. 3

 ,----, 57487על מסכת בבא קמא \ ספר חידושי הראב"ד ,
מפעל על מסכת --- ,עמ'talmud, halacha, ) 2005 ,
(lithoanian, litvak brisk, prev. published
----, 'AL MASEKHET BABA KAMA

 ,----, 57508אוצר המדרשים \  4כרכים על ספר בראשית,
שמות ,ויקרא ,במדבר ,מהדורת פריעדמאן ,מכון
המדרש  -שע"י תפארת בחורים Vols. 4 ,עמ'2005 ,
----, 'OTSAR HA-MIDRASH \ 5 VOLS.

 56854אבינר ,שלמה ,ספר הכוזרי \ חלק ג' מאמר שלישי
פירוש ,ספריית חווה 297 ,עמ'(classic) 2005 ,
Aviner, S., SEFER HA-KUZARI \ VOL. 2

 57083אויערבאך ,שלמה זלמן ,חידושי מנחת שלמה \
באורים וחדושים על הש"ס מסכת נדרים  ,אוצרות
שלמה 451 ,עמ'talmud, nedarim, from ) 2005 ,
(manuscripts, noted 20th c. posek scholar
Aurbakh, Shlomo Zalman, HIDUSHE
MINHAT SHLOMOH \ NEDARIM
 57268אייזנבאך ,ח ;.ביסטריצקי ,מ ,.כשרות \ עיונים
תורניים בנושאי כשרות המזון בעידן הטכנולוגי
50

ופתרונות מעשיים ,כשרות  -מכון לחקר..נושאי
כשרות 551 ,עמ'kashrut, halacha, chabad, ) 2005 ,
(with footnotes, in light of technology
Eisenbach, H.; Bistritzki, M., KASHRUT

 56794אייכענשטיין ,יצחק ,ספר זהר בהיר \ על הזהר הקדוש
ג פרשיות וירא-חיי שרה פירוש על כל ספר הזהר ,אהל
תורה 508 ,עמ'2005 ,
Eikhenstein, Yitshak, SEFER ZOHAR BAHIR
\ VOL. 3
 57436אילן ,יעקב דוד ,חידושי הריטב"א  -מסכת בבא בתרא

 ,מוסד הרב קוק 1278 ,עמ'2005 ,
\ Ilan, Yaakov David, HIDUSHE HA-RITB"A
MASEKHET BABA BATRA

 56483אכלופי ,אלמוג ,ספר זיכרון שערי שלמה \ לעילוי
נשמת ר' שלמה ....והוא אוצר כתבי יד במדרש,
בהלכה ובאגדה ,מחבר 580 ,עמ'midrash and ) 2005 ,
halacha, Yemenite, inc.Judeo-Arabic
(w/translation, some from manuscripts
Akhlufi, Almog, SEFER ZIKARON SHA'ARE
SHLOMO

 57410אל אשקר ,משה ,ספר שאלות ותשובות מהר"ם אל
אשקר \ שחיבר כבוד אדונינו ורבינו ,הרב רוטנברג,
 333עמ'pub.in NY, responsa, 16th ) 2004 ,
)(century maharam, orig. publ. 1514 then 1824
Al Ashker, Moshe, SEFER SHE'ELOT 'UTESHUVOT MAHARA"M 'AL 'ASHKAR

 56897אלגמיל ,יוסף ,ספר עשרה מאמרות \ לחכם אליהו בן
כמהר"ר ברוך ירושלמי זצ"ל  ,מכון תפארת יוסף לחקר
היהדות 84 ,עמ'(karaite, early 18th cent) 2005 ,
Elgamil, Yosef, SEFER 'ASARAH
MA'AMAROT
 57061אלימלך ,ספר נעם אלימלך \ זה החיבר אשר חיבר
ה"ה הרב המקובל החסיד המפורסם ,אור לישרים
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מכון להוצ"ס --- ,עמ'classic hassidut, from ) 2005 ,
(facsimile of 1st edition Luvuv 1785
Elimelekh, SEFER NO'AM 'ELIMELEKH

 57266אלפנביין ,ישראל ,חסידים הראשונים \ חלק ב'
סיפורי חסידים על דמויות חסידיות ,ספריית כפר
חב"ד 312 ,עמ'2005 ,
Alpenbeim, Yisrael, HASIDIM HARISHONIM \ VOL.2
 56768אשכנזי ,גרשון ,שאלות ותשובות עבודת הגרשוני \
שחיבר הרב הגאון הגדול המפורסם מופת הדור ,יריד
הספרים 418 ,עמ'responsa, 17th cent 1861, ) 2005 ,
(new ed
Ashkenazi, Gershon, SHE'ELOT 'UTESHUVOT 'AVODAT HA-GERSHONI
 56556בחור ,אליהו ,ספר התשבי \ חיברו המדקדק הגדול
החכם רבי אליהו בחור זצ"ל כולל ביאורים וכללים
למלים קשות ,מכון הרב מצליח 407 ,עמ'2005 ,
) classic- dictionary of biblical and rabbinic
(hebrew, 1st pub- 16th c. comm. of R' Emden
Bahur, Eliyahu, SEFER HA-TISHBI

 57256ברוידא ,שמחה מרדכי זיסקינד ,שם דרך \ שיעורים
במסכתות סנהדרין מכות ,אוצר הפוסקים 279 ,עמ',
2005
SAM DEREKH \ SHI'URIM BEMASAKHTOT SANHEDRIN MAKOT
 56579ברונזניק ,נחום מאיר ,פיוטי יניי \ כרך משלים
ביאורים ופירושים עם הצעות מנומקות לתיקונים,
ראובן מס 293 ,עמ'2005 ,
Bronznick, Nachum M., THE LITURGICAL
POETRY OF YANNAI
 57346גבריאל ,דוד ,רבות בנות עשו חיל \ בו נקבצו הלכות
ודינים ...בכל הקשור לבת ישראל ,מדרשת רחל143 ,
עמ'(, prayer custom by sephardi rabbi) 2005 ,
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Gavriel, David, RABOT BANOT 'ASU
)HAYIL (womens halacha

 57267גולדהבר ,יחיאל ,ספר מנהגי הקהילות \  2כרכים
כולל מנהגי שבע הקהילות בחבל בורגנלנד-אוסטריה,
מחברhalacha, customs, ) 2005 , Vols. 2 ,
cong/community:Mattersdorf, Austria
(*important
Goldhaber, Yehiel, SEFER MINHAGE HAKEHILOT \ 2 VOLS.
 56801גולדמינץ ,א"י; קטן ,יואל )ערכו ,שאלות ותשובות
זכרון יהודה \ לרבנו יהודה בן הרא"ש זצ"ל יו"ל מחדש
ע"פ כת"י ודפו"ר ,מכון ירושלים 247 ,עמ'2005 ,
) responsa, new edition from manuscript, orig.
pub. 1846
Gldmints, A.; Katan, Y. (Ed.), SHE'ELOT 'UTESHUVOT ZIKHRON YEHUDAH

 56793גולדמן ,אלימלך ,ספר מנוחת מלך \ שבת שיר
השירים ...זמירות לשב"ק ...אור שבעת הימים ,מכחול
 הוצאה לאור 193 ,עמ'2005 ,Goldman, Elimelekh, SEFER MENUHAT
MELEKH \ SHABAT
 56528גרינולד ,זאב ,גורל הגר"א \ פרקי אמונה והגות קובץ
עובדות נרחב  ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת 240 ,עמ'2005 ,
)(vilna gaon, folklore, prophecy
Greenvald, Zeev, GORAL HA-GERA"H
 57470דבליצקי ,בצלאל ,מסכת הוריות \ מוגהת ומתוקנת
ע"פ נוסח ספרדי קדמון ...פירוש רש"י להוריות...
תוספי הרא"ש ,מכון אהבת שלום -- ,עמ'2005 ,
) talmud, horayot, incl from manuscript/ paris
(and parma, incl. Laws of courts, errors
Davlizki, B., MASEKHET HORIYOT
 56546דשא הלוי ,עידן ,ספר ילקוט מדרשים \ חלק שלישי

אוצר מדרשי חז"ל והוא מאסף לכל הברייתות

והמדרשים הקטנים ,אור עולם 406 ,עמ'2005 ,
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midrash, aggada collection, some publ. now )
(1st time, important work w/footnotes
Deshe halevi, Idan, SEFER YALKUT
MIDRASHIM \ VOL.3

 ספר שפע טל \ לברכה והוא, שבתי שעפטל, הורוויץ57432
,' עמ478 , יריד הספרים,מפתח לפתוח חדרים נעולים
(kabbala, classic, 17th cent) 2005
Horowits, Shabtai, SEFER SHEFA TAL
 קובץ פירושי הראשונים על ברייתת,.מ. ח, הלוי57427
 מכון,הקטורת \ עם פירושי רש"י רגמ"ה-פיטום
incense offerings, with ) 2005 ,' עמ458 ,מרא"ה
(supplement- photo's and text on plants
Halevi, H.M., KOVETS PIRUSHE
RISHONIM 'AL BERETAT PITUM - HAKETORET

 כרכים נהר"א4 \  ספר נהר שלום, שבתי, ונטורה57066
 מכון בני משה מהר"ם, ופשטי"ה על ש"ע אורח חיים
halacha, publ 1785 ) 2005 ,4Vols. ,שי"ק
(Amsterdam, sephardi + offset, new edition
Vanturah, Shabati, SEFER NAHAR SHALOM
\  ספר תורת חיים הנהגות ופסקים,. שלמה ח, ורנר56981
,רבי יוסף חיים זוננפלד צלל"ה מרא דארעא דישראל
(halacha) 2005 ,' עמ257 ,מכון קרן רא"ם
Verner, Shlomo H., SEFER TORAT HAYIM
HANHAGOT 'U-PESAKIM RABI YOSEF
HAYIM ZONENFELD
 כרכים בירורים במצות2 \  נחלת יעקב, יעקב, זיסברג56760
,2 Vols. , מכון תורני אור עציון,ישיבת ארץ ישראל
halacha, nationalist and zionist dati leumi, ) 2005
(land of israel,
Zisberg, Y., NAHALAT YA'AKOV \ 2 VOLS.
 סדור דרכי אבות \ השלם לפי מנהגי, משה, זריהן57073
- מנהגי אבות,מרוקו ועדות המזרח בסדר חדש
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הוצאה 692 ,עמ'(siddur- Moroccan ) 2005 ,
Zarihan, Mosheh, SIDUR MINHAGE 'AVOT

 57334חיון ,יהודה ,ספר יסודות התלמוד \ מסכת עירובין,
פרקים א-ג יסודות ,כללים ,מונחים ומושגים ,מכון
יסודות 439 ,עמ'(talmud, eruvin) 2005 ,
\ Hayun, Yehuda, YESODOT HA-TALMUD
MASEKHET 'IRUVIN, PARTS 1-3

 57169טולידאנו ,שלמה ,ספר דברי שלום ואמת \ חלק ב'
חיזוק כמה פסקי הלכות ברוח הפסיקה של חכמי צפון
אפריקה ,ספריה הספרדית בני יששכר 384 ,עמ'2005 ,
\ Tolidano, S, DIVRE SHALOM VE-'EMET
)PT. 2 (North Africa, Morocco, scholarly

 57415יוסף ,עובדיה ,ספר מאור ישראל \ חלק ראשון ,ג'
טבעת המלך על הרמב"ם  ,מכון מאור ישראל362 ,
עמ') 2005 ,פורמט גדול(
Yosef, O, SEFER ME'OR YISRA'EL\ VOL.1:3
 57501כהן ,זמיר ,מהפך \ המדע מגלה את האמת שבתנ"ך ,
הידברות  -ארגון לקירוב לבבות 319 ,עמ'2005 ,
) science, bible/torah, astronomy, biology,
(medicine, philosophy
Cohen, Zamir, MAHAPAKH

 56855כנאפו ,יוסף ,ספר זך ונקי \ ז"ך דרושי מוסר להלהיב
לבות בני ישראל לעבודת הבורא ,מכון אהבת שלום,
 320עמ'ethics, teachings, R' of Mogador ) 2005 ,
(Morocco from manuscript
Knafo, Yosef, SEFER ZA"KH VE-NAKI

 57180לוצאטו ,משה חיים ,משכני עליון \ על בית המקדש
השלישי בו מבואר צורת הבית ,מכון רמח"ל 106 ,עמ',
 ,2005רכה ) temple, 19th cent Italian Jewish
(leader, new edition
Luzato, Moshe, MISHKANE HA-'ELIYON
 57077לוריא ,חנוך זונדל ,ספר כנף רננים \ ביאור נחמד על
מדרש פרק שירה ,וורטהיימר יעקב 597 ,עמ'2005 ,
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)(classic midrash comm. Only prior publ 1892
Luriya, Hanokh Z., SEFER KENAF
)RENANIM (from Lithunania

 56749לייפער ,יהושע ,ספר משנה ברורה עוז והדר \ חלק
חמישי ,כרך ראשון המבואר סימנים תכ"ט-תנ"ב
הלכות פסח ,עוז והדר --- ,עמ'2005 ,
Leifer, Yeosha, SEFER MISHNAH
BERURAH 'OZ VE-HADAR \ PT. 5, VOL. 1

 57088לרנר ,יוסף יצחק ,ספר שגיאות מי יבין \ חלק שני
דיני טעויות בתפילה וברכות כולל :שכחה ,ספק,
דילוג ,אוצר הפוסקים 469 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(prayer
Lerner, Yosef Y., SHEGI'OT MI YAVIN

 56640מברטנורא ,עובדיה ,ששה סדרי משנה \  3כרכים עם
פרוש רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב
מנוקד ,ספרי אור החיים2005 , 3Vols. ,
Me-Bartenura, Ovadiya, SHISHAH SIDREH
MISHNAH

 57416מחפוד ,שגיב ,סידור מנחה וערבית \ לימות חול
ושבת נוסח תימן בלדי ,נוסח תימן שגיב מחפוד295 ,
עמ'(siddur, Yemenite Baladi, w/nikkud,) 2005 ,
Mahfud, Sagiv, SIDUR MINHAH VE-'ARVIT
 57417מחפוד ,שגיב ,סידור מנחה וערבית \ לימות חול
ושבת נוסח תימן שאמי ,נוסח תימן שגיב מחפוד346 ,
עמ'(siddur, Yemenite Shami, w/nikkud,) 2005 ,
Mahfud, Sagiv, SIDUR MINHAH VE-'ARVIT
 56747מטראני )המבי"ט( ,משה ,שער התשובה \ מתוך הספר
בית אלוהים ,פלדהיים 128 ,עמ'2005 ,
)('bet elohim'16th c., w/nikkud, classic, faith
Mitrani (Hamabi"t), Moshe, SHA'AR HATESHUVAH

 57433מקורביל ,יצחק ,ספר עמודי גולה \ הם שבעה עמודי
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 מהדורת... אשר נקרא בשם ספר מצות קטן...עולם
halacha, ) 2005 ,' עמ304 , יריד הספרים,קרימונה
(classic, 12-13th cent, early baal tosefot, France
Mekorbil, Yitshak, SEFER 'AMUDE GOLAH

 פרק שירה \ המיוחס לדוד, אברהם אליעזר, סופר56558
2005 ,' עמ141 , פלדהיים, המלך ולשלמה בנו ע"ה
(midrash, w/comm. Mabit of Tromi and Hida)
Sofer, Avraham E., PEREK SHIRAH

 שלשה ספרים נפתחים על מגילת רות, יואל, סירקיש56772
 ספר+  ספר יפה ענף+ ספר משיב נפש באר מים
(bible comment) 2005 , זכרון אהרן,חתם סופר
Sirkish, Yoel, SHELOSHA SEFARIM
NIFTAHIM 'AL MEGILAT RUT

: ספר חכמה ומוסר \ יבואר בו בקצרה, יצחק, ספרינג57049
, והכללים של הספר מסילת ישרים, העקרים,היסודות
comm. on classic 18th ) 2005 ,' עמ287 ,מכון רמח"ל
(century 'mesilat yesharim' by Ramh"al,
Spring, Y., SEFER HOKHMAH VE-MUSAR
247 , מחבר, בעניני קבלה בספרי הכוונות, יעקב, עדס56796
(kabbala, based on R' Shalom Sharabi) 2005 ,'עמ
Adas, Yaakov, BE-'INYANE HA-KABALAH
BE-SIFRE HA-KAVANOT
218 , מחבר,  בעניני קבלה בכתבי הגר"א, יעקב, עדס56798
(kabbala, Modern) 2005 ,'עמ
Adas, Yaakov, BE-'INYANE KABALAH BEKHITVE HA-GERA"H
315 , מחבר,  בעניני קבלה בכתבי האר"י, יעקב, עדס56799
(kabbala) 2005 ,'עמ
Adas, Yaakov, BE-'INYANE KABALAH BEKHITVE HA-'AR"I
,' עמ397 , מחבר,' דברי יעקב \ חלק ב, יעקב, עדס57091
(talmud, modern kabbalist) 2005
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Adas, Yaakov, DIVRE YA'AKOV \ PART 2

 56795עזריאל ,מחום לוין ,מחודדים בפיך \ שאלות
ותשובות במפרשי התורה תרגום יונתן בן עוזיאל,
רמב"ן ,ספורנו ,מחבר 574 ,עמ'2005 ,
Azriel, Nahum Levin, MEHUDADAIM BE)FIKHA (on bible, comment, explanation

 56857עמיאל ,משה אביגדור ,דרשות אל-עמי \  2כרכים דבר
בעתו לכל תקופות השנה והמועדים ,מהדורת נאוה,
תשס"ה ,שם – הוצאה2005 ,2Vols. ,
) teachings on bible, by holidays, important
(modern thinker
Amiel, Moshe A., DERASHOT 'EL-'AMI

 57347עפשטיין ,ברוך הלוי ,חמשה חומשי תורה עם חמש
מגילות תורה תמימה \  6כרכים תורה שבכתב עם
תורה שבעל פה ,מכון התורה2005,Vols. 6 ,
)(classic, bible, cites talmud, great new edition
Epstein, Barukh, HAMISHAH HUMSHE
TORAH 'IM HAMESH MEGILOT TORAH
TEMIMAH

 57348עפשטיין ,ברוך הלוי ,חמשה חומשי תורה עם חמש
מגילות תורה תמימה \ מתורה שבכתב עם תורה
שבעל פה 5 ,כרכים ,כתר מלוכה הוצאה,Vols. 5 ,

2005
Epstein, Barukh, HAMISHAH HUMSHE
TORAH 'IM HAMESH MEGILOT TORAH
TEMIMAH \ 5 VOLS.

 57426עפשטיין ,יהושע חיים ,ספר חידושי רי"ח \ חידושים
וביאורים על מדרש רבה חמשה חומשי תורה ,מכון
משנת רבי אהרן -- ,עמ'bible, Lithuanian ) 2005 ,
(Litvak, publ Vilna 1890, publ Lakewood/Israel
Epstein, Y. H., SEFER HIDUSHE RI"H

 56877פאלאג'י ,חיים ,כל כתבי רבינו רבי חיים פאלאג'י 3
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כרכים ,כרכים א'+ב' :ברכת מועדיך לחיים ,כרך ג':
ישמח חיי ,מכון שובי נפשי2005 ,3 Vols. ,
Falachi, Hayim, KOL KITVE RABENU RABI
HAYIM FALAGI \ 3 VOLS.
 57414פאלאג'י ,חיים ,ספר ברכת מועדיך לחיים \  2כרכ',
ישיבת שובי נפשי 585 ,עמ'2005 ,
Falagi, Hayim, SEFER BIRKAT
MO'ADEKHA LE-HAYIM

 56606פליקס ,יהודה ,תלמוד ירושלמי מסכת מעשרות \
פירוש וביאור ...הטקסט ע"פ כ"י ליידן עם שינויי
נוסחאות ,אונ' בר-אילן 337 ,עמ'2005 ,
) talmud, ma'asarot tractate, comment by
(Yehuda Felix, important
Fellix, Yehudah, THE JERUSALEM
TALMUD TRACTATE MA'ASROT

 57099פריש ,דניאל ,ספר תקוני הזהר \  3כרכים מהתנא
האלקי רבי שמעון ...פירוש מתוק מדבש ,מכון דעת
יוסףkabbala on bereshit, Aramaic ) 2005 ,3 Vols.,
)(with Hebrew comm., good edition
Frish, Daniel, SEFER TIKUNE HA-ZOHAR
 57504פריש ,דניאל ,ספר תקוני הזהר \ הוצאה מתקנת
באותיות מאירת עינים ...יוצא...תקוני הזהר ע"פ
מתוק מדב ,מכון דעת יוסף 770 ,עמ'kabbala, ) 2005 ,
(classic 14th cent., Ashkenazi,
Frish, Daniel, SEFER TIKUNA HA-ZOHAR

 57047פרץ ,יעקב ,ספר מעשה הצדקה \ הלכות צדקה
ומעשר כספים ובו שני חלקים פסקי הלכות ,מכון
מרכבת המשנה 286 ,עמ'halacha, law of ) 2005 ,
(charity, tithes
Perets, Yaakov, SEFER MA'ASEH HATSEDAKAH
 57486פרקש ,פנחס ,תשובה בכוח בכוח התשובה \ מאמרים
ופרשנות לספר יונה ,דני ספרים 123 ,עמ'2005 ,
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(bible, rabbinic comm., dati leumi educator)
Farkash, Pinhas, TESHUVAH BA-KO'AH
BAKO'AH HA-TESHUVAH (on Jonah)

 ספר מחנה יצחק \ חדושים וביאורים, יצחק, קוליץ56977
 מכון,בהלכה ובאגדה על סדר פרשיות התורה
bible, comm. former ) 2005 ,' עמ265 ,ירושלים
(chief rabbi of jerusalem
Kolich, Yitshak, MAHANEH YITSHAK

 ספר דף על הדף \ על,; לפקוב. ד,; מנדלבוים. א, קליין56814
497 , מחבר, ' חלק ב- הש"ס כרך ב על מסכת שבת

2005 ,'עמ
Klein, A.; Mandelbaum, D., SEFER DAF 'AL
DAF \VOL.2 NO. 2 \ TRACTATE SHABBAT

 גדולי ליטא \ חלק ראשון מסכת חייהם,. ג, קצנלבוגן56523
, ספרי מכלל,המופלאה של גדולי האומה שחיו בליטא
history, ethics, rabbis of ) 2005 ,' עמ224
(Lithuania, w\nikkud
Katsenelbugen, G., GEDOLE VILNAH \ PT. 1
\  הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה, נחמיה, רוט56802
,' עמ147 ,מכון ירושלים, דרך הנשר...בתוספת ביאורים
(mesora w\ modern comment.,w\footnotes) 2005
Rot, Nehamiyah, HAKDAMAT HARAMBA"M LE-PERUSH HA-MISHNAH
 תשובה \ עצה והדרכה,ישראל- עדין אבן, שטיינזלץ57497
, מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים,בדרכי התשובה
(repentance, philosophy) 2005 ,' עמ255
Steinzalts, Adin Even-Yisrael, TESHUVAH
,'עמ510, מחבר,דיוקים ודקדוקים בתורה, חיים, שרעבי57051
(self published yet scholarly, grammar,) 2005
Sharabi, Hayim, DIYUKIM VE-DIKDUKIM
BA-TORAH
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