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 .Iמקרא וארכיאולוגיה
BIBLE & ARCHAEOLOGY

47040

 ,---אוצר המדרשים על ספר דברים מהדורת פריעדמאן, 430עמ'2003 ,
----, TREASURE OF MIDRASH

46470

גלפז-פלר ,פנינה ,יציאת מצרים \ מציאות או דמיון )שמות
א-טו( ,שוקן 236 ,עמ'2003 ,
Galpaz-Feller, Pnina, EXODUS \ REALITY OR
ILLUSION

46750

דוד ,שמואל חיים ,מגילת שיר השירים עם פירוש רש"י \
ועליהם חונה השיר שלמה 192 ,עמ'2003 ,
David, S., CANTICLES, WITH RASHI

46635

דר ,שמעון ,רקית \ אחוזתו של מרינוס בכרמל ,ארץ,
 heb+66eng317עמ'2003 ,
Dar, Shimon, RAQIT / MARINUS ESTATE ON
THE CARMEL, ISRAEL

46801

הירש ,שמשון ,חמשה חומשי תורה \  5כרכים עם תרגום
אונקלוס ופירוש רש"י מהדורה חדשה מתוקנת2002 ,
& Hirsh, S., PENTATUCH TORAH, UNKELOS
RASHI COMMENT

46525

הלבני ,דוד ,מקורות ומסורות \ מסכת בבא מציעא,
מאגנס ,אונ' עברית 343 ,עמ'2003 ,
\ Halivni, David, SOURCES AND TRADITIONS
TRACTATE BABA METZIA

46855

הלוי ,מנחם דב ,לקוטי משנה \ סדר נשים פירושים
מובחרים של מפרשי המשנה ,מחבר 661 ,עמ'2002 ,
Halevy, M. D., MISHNA COLLECTION

46402

הלוי ,מנחם דב ,לקוטי משנה \ סדר מועד פירושים
מובחרים של מפרשי המשנה ,מחבר 793 ,עמ'2003 ,
Halevy, M. D., MISHNA COLLECTION
3

46459

טויטו ,אלעזר ,הפשטות המתחדשים בכל יום \ עיונים
בפירושו של רשב"ם לתורה ,אונ' בר-אילן 283 ,עמ'2003 ,
Touitou, Elazar, EXEGESIS IN PERPETUAL
MOTION

46765

רוזנסון ,ישראל ,שפוט השופטים \ עיונים פרשניים בספר
שופטים ,תבונות 227 ,עמ' ,2003 ,רכה
Rozenson, Yisrael, WHEN THE JUDGES
JUDGED / EXEGETICAL STUDIES IN THE
BOOK OF JUDGES

 .IIהיסטוריה יהודית
JEWISH HISTORY

46315

אסף ,שמחה ,מקורות לתולדות החינוך בישראל \ כרך ג.
מפתחות מהדורה חדשה ,בית המדרש לרבנים באמריקה,
 458עמ'2002 ,
Assaf, Simcha, SOURCES OF THE HISTORY
OF EDUCATION

46255

ארנד ,אהרן ,אלף המגן \ פירוש על אגדות מסכת מגילה
לר' שמריה בן אליהו האקריטי 248 ,עמ'2002 ,
Ahrend, Aaron, COMMENTARY ON AGADA
MEGILLA TRACT.

46919

בונפיל ,ראובן )עורך( ,איטליה \ כינוסים ,סדרת מוספים .1
אריה שאג  -ר' יהודה אריה מודינה ועולמו ,מאגנס ,אונ'

46166

בן-דוד ,יהודה ,ביד חזקה \ אברהם פולונסקי והמחתרת
היהודית בצרפת במלחמת העולם השנייה ,משהב"ט178 ,
עמ'2002 ,
Ben-David, Yehuda, ABRAHAM POLONSKI
AND THE JEWISH RESISTANCE IN FRANCE
DURING THE SECOND WORLD WAR

עברית h + 248e192 ,עמ'2003 ,
Bonfil, Robert (Ed.), THE LION SHALL ROAR
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46443

בר-אל ,עדינה ,עיתוני ילדים יהודיים בפולין \ סיכופ מחקר
כולל לקסיקון סופרים ומשוררים לילדים ביידיש118 ,

46252

יהלום ,יוסף; בלאו ,יהושע ,מסעי יהודה \ חמישה פרקי
מסע מחורזים לאלחריזי ,יד בן צבי 291 ,עמ'2002 ,

עמ' ,2003 ,רכה
Bar-El, Adina, JEWISH CHILDREN'S
PERIODICALS IN POLAND

Yahalom, j.; Blau, J., THE WANDERINGS OF
JUDAH ALHARIZI \ FIVE ACCOUNTS OF HIS
TRAVELS
46465

יואניד ,ראדו ,תולדות היהודים ברומניה כרך ד \ השואה,
אונ' ת"א 292 ,עמ'2002 ,
Ioanid, Radu, THE HISTORY OF THE JEWS IN
ROMANIA VOL.4 \ THE HOLOCAUST

46462

נדב ,מרדכי ,פנקס פתוח \ מחקרים בתולדות יהודי פולין
וליטא ,אונ' ת"א 338 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nadav, Mordechai, STUDIES ON THE HISTORY
OF THE JEWS OF POLAND AND LITHUANIA

46522

פרי ,יורם ,מאה שנות יהדות בתולדות העמים \ 1870-1970
כרך ג  525 ,1945-1970עמ' ,2002 ,רכה
Perry, ONE HUNDRED YEARS OF JEWISH
HISTORY

46314

צימרמן ,משה ,עבר גרמני  -זכרון ישראלי ,ע"ע 322 ,עמ',
 ,2002רכה
 Zimmermann, Moshe, GERMAN PASTISRAELI MEMORY

46464

צ'רנובודיאנו ,פאול ,תולדות היהודים ברומניה כרך א \
מראשית ההתיישבות היהודית עד המאה התשע עשרה,
אונ' ת"א 138 ,עמ'2002 ,
Cernovodeanu, Paul, THE HISTORY OF THE
JEWS IN ROMANIA VOL.1 FIRST SETLMENT
UNTIL THE 19th CENT.
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46254

קפלן ,יוסף ,מנוצרים חדשים ליהודים חדשים ,מרכז זלמן
שזר 335 ,עמ'2003 ,
Kaplan, Yosef, FROM NEW CHRISTIANS TO
NEW JEWS

46633

רובינשטיין ,נתן ,זכרונות אהבה לעיירת נעורי – בוטושאן
) 35 ,(1913-1930עמ' ,2003 ,רכה
Rubinstein, Nathan, LOVING MEMORIES OF
)MY HOMETOWN - BOTOSANI (1913-1930

47008

שמש ,אהרן ,עונשים וחטאים \ מן המקרא לספרות חז"ל,
מאגנס ,אונ' עברית 250 ,עמ'2003 ,
Shemesh, Aharon, PUNISHMENTS AND SINS /
FROM SCRIPTURE TO THE RABBIS

 .IIIמחשבת ישראל
JEWISH THOUGHT - MAHSHEVET

46436

אורון ,מיכל ,מבעל שד לבעל שם \ שמואל פולק ,הבעל
שם מלונדון ,מוסד ביאליק 296 ,עמ'2003 ,
Oron, Michal, SAMUEL FALK \ THE BAAL
SHEM OF LONDON

46751

אלכסנדר ,ת ;.חזן-רוקם ,ג) .עורך( ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי כרך כב ,מאגנס ,אונ' עבריתh + 25e215 ,
עמ', 2003 ,רכה
Alexander, t. ; Hazan-Rokem, G.
(Eds.),JERUSALEM STUDIES IN JEWISH
FOLKLORE \ VOL.22

46544

אריאלי ,נחום ,ששה היכלות הוצאה מחודשת ,מודן246 ,
עמ' ,2003 ,רכה
)Arieli, N., SIX ARKS (2nd edition
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 האם מדינת ישראל/  מדינה היהודית, יעקב משה,ברגמן
,' עמ160 , מחבר,?  יכולה להיות תחילת הגאולה,של היום
 רכה,2003
Bergman, Yackov Moshe, JEWISH STATE CAN ISRAEL BE THE BEGINNING OF
REDEMPTION

46656

2002 ,' עמ191 , פותחים חלון, אילה,גליקסברג
Glicksberg, I., OPENING THE WINDOW

46117

 רכה,2003 ,' עמ400 , מיתולוגיה היהודית, חגי,דגן
Dagan, Hagai, JEWISH MYTHOLOGY

46516

2002 ,' עמ142 , שוקן, מורשת במחלוקת, דוד,הרטמן
Hartman, David, ISRAEL AND THE JEWISH
TRADITION

46369

 מחויבות יהודית בעולם מודרני \ הרב חיים, דוד,זוהר
2003 ,' עמ413 , קב"מ,הירשנזון ויחסו אל המודרנה

46900

Zohar, David, JEWISH COMMITMENT IN A
MODERN WORLD : R. HAYYIM
HIRSCHENSOHN AND HIS ATTITUDE TO
MODERNITY
' אונ, גר"א ובית מדרשו," יוסף; שוח, משה; ריבלין,חלמיש
2003 ,' עמh + 90e235 ,אילן-בר
Hallamish, M.; Rivlin, Y.; Shu, THE VILNA
GAON AND HIS DISCIPLES

46550

 מדריך לגלגולי נשמה על פי הקבלה \ כל, זיו,מאיר
 רכה,2002 ,' עמ210 , מחבר,הסודות הכמוסים

46543

Meir, Ziv, GUIDE TO REINCARNATION
THOUGHT KABALA

 מקראה בחקר התפילה \ ליקוטי,( חננאל )עורך,מאק
2003 ,' עמ532 , אונ' עברית, מאגנס,"תרביץ" ו
Mack, Hananel (Ed)., STUDIES IN JEWISH
LITURGY \ A READER
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46442

46308

פירון ,מרדכי ,נתיבים בחכמת היהדות \ פרקי מחשבה,
מחקר וזיכרון ,משהב"ט 320 ,עמ'2002 ,
Piron, Mordechai, PATHS IN JEWISH WISDOM

46248

פרידמן ,שמא יהודה ,תוספתא עתיקא \ מסכת פסח
ראשון ,אונ' בר-אילן 484 ,עמ'2002 ,
Friedman, Shamma, ANCIENT TOSEFTA

46528

צרי ,דוד )עורך( ,מורה נבוכים \  2כרכים לרבנו משה בן
מימון  ,SOLD ONLY AS SETאונ' ת"א2002 ,
Tzari, D. (Ed.), MAIMONIDES \ THE GUIDE OF
THE PERPLEXED. 2 VOLS.

47034

קורמן ,אברהם ,אמונה הישראלית ,מחבר 336 ,עמ'2002 ,
Korman, Abraham, ISRAELI FAITH

46546

רוזנהיים ,אליהו ,תצא נפשי עליך \ הפסיכולוגיה פוגשת
ביהדות ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 318 ,עמ',2003 ,
רכה
Rosenheim, Eliyahu, MY HEART GOES OUT
FOR YOU , PSYCHOLOGY MEETS JUDAISM

46518

שוורץ ,דב ,ציונות הדתית \ תולדות ופרקי אידאולוגיה
אוניברסיטה משודרת ,משהב"ט 168 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Schwartz, Dov, RELIGIOUS ZIONISM
HISTORY AND IDEOLOGY

46700

שופט ,יעקב ,גנזים  /קובץ רשימות ,ירון גולן 143 ,עמ',
 ,2003רכה
Ya'acov Shofet, ARCHIVES / ESSAYS

46013

שלם ,דויד ,כאשר תריד 204 ,עמ'2002 ,
Shalem, D., WHEN IT SHALL COME DOWN

46351

שפרן ,אלכסנדר י' ,חשבונו של עולם ב \ מבית ומחוץ,
מוסד הרב קוק 201 ,עמ'2002 ,
Shafran, A., ACCOUNT OF THE WORLD B.
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46683

שרלו יובל ,אחריך נרוצה  /פירוש על השירים בתוספת
מבוא ופרק סיום על משמעות שיר השירים לימינו ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 510 ,עמ'2003 ,
Cherlow, Yuval, SONG OF SONGS: LET US
RUN AFTER YOU / A CONTEMPORARY
COMMENTARY ON THE SPIRITUAL

 .IVשואה
HOLOCAUST

46577

אנוליק ,בנימין ,רוץ אל השער בני \ קורותיו של נער בגטו
וילנה ובמחנות באסטוניה  ,1941-1944בית לוחמי

46076

אנצ'ל ,ז'אן ,תולדות השואה  -רומניה \  2כרכים ,יד ושם,
2002
 Ancel, Jean, HISTORY OF THE HOLOCAUSTROMANIA \ 2 VOLS.

46578

ביירך ,משה ,מבול והקשת \ קורות אדם יהודי במאה
העשרים ,בית לוחמי הגטאות 347 ,עמ' ,2003 ,רכה

הגטאות 135 ,עמ' ,2003 ,רכה
Anolik, Benjamin, RUN TO THE GATE MY
SON -GHETTO VILNA AND THE CAMPS IN
ESTONIA

Beirach, Moshe, THE FLOOD AND THE
RAINBOW
46152

בלטמן ,דניאל )עורך( ,גטו ורשה  -סיפור עיתונאי \ מבחר
מעיתונות המחתרת  ,1943-1940יד ושם 472 ,עמ',2002 ,
רכה
Blatman, Daniel, REPORTING FROM THE
GHETTO \ A SELECTION FROM THE JEWISH
UNDERGROUND PRESS IN WARSAW

9

 בגהינום הנאצי/...  בת חמש עשרה הייתי, רבקה,בלייער
2003 ,' עמ320 , מחבר,תרגום מהונגרית

46641

Blyier, Rebeca, I WAS FIFTEEN.../ IN THE
NAZI HELL ,( TRANSLATED FROM HUNG.)
,' עמ248 , בית לוחמי הגטאות, במלכודת, לייב,ברברמן
 רכה,2002
Braverman, Lieb, IN CAPTIVITY

46628

 שבר בת עמי \ ספר עזר להוראת קורות, חוה,ברונשטיין
2003 ,' עמ323 , מחבר,חורבן יהדות אירופה

46411

Borenstein, E., FRAGMENT OF MY PEOPLE HOLOCAUST EDUCATION ON THE
DESTRUCTION OF EUROPEIN JEWRY
 יד, ילד ניצל מן השואה/  נעורים בכבלים, תומס,גבע
 רכה,2003 ,' עמ236 ,ושם
Geve, Thomas, GUNS & BARBED WIRE / A
CHILD SURVIVES THE HOLOCAUST

46706

 אושוויץ \ אנטומיה של,( דניאל )עורך,; ברנבאום. י,גוטמן
2003 ,' עמ695 , יד ושם,(מחנה מוות )תרגום מאנגלית

46852

Gutman, I.; Berenbaum, M. (Eds.), ANATOMY
OF THE AUSCHWITZ DEATH CAMP,
(TRANSLATED FROM ENG.)

, טרקלין, משפחה ועיר \ בפריחתן ובחורבנן, מרדכי,הלפרן
רכה2003 ,' עמ95
Halperin, Mordechai, FAMILY AND CITY / IN
THEIR RISE AND FALL

46903

 חטא המנהיגות \ מחדל ההצלה של קורבנות, יעקב,וולף
 רכה,2002 ,' עמ86 ,השואה

46353

Wolf, J., SIN OF THE LEADERSHIP - FAILUR
TO SAVE VICTIMS OF THE SHO’AH
,' עמ233 , כתר, מהגרים תרגום מגרמנית,.ג. וו,זבאלד
 רכה,2003
Sebald, W. G., IMMIGRANTS, (TRANSLATED
FROM GER.)
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46615

46962

ילון ,יצחק )עורך( ,ספר הזיכרון של יהודי וטרה -דורניי
והסביבה בוקובינה  -רומניה \  2כרכים ,יד ושם 903 ,עמ',
2001
Yalon, Y.(Ed.), MEMORIAL BOOK - ' VATRA'DORNEI

46814

כהן ,חיה ,קוים ,מחבר 102 ,עמ'2002 ,
Cohen, Chaya, LINES

46707

לדרר ,שושנה ,בית ברחוב האקאציות  /ילדות בבודפשט
הכבושה ,יד ושם 164 ,עמ' ,2003 ,רכה
Lederer, Shoshana, HOUSE ON ACACIA
STREET / CHILDHOOD IN BUDAPEST
DURING THE WAR

46819

לוקסנברג ,י ,.אחות לנו קטנה \ פרקי חיים הפותחים
אשנב על מסירות נפשם של קומץ אנשים ,מחבר248 ,
עמ'2003 ,
Luxenberg, Y., OUR LITTLE SISTER

46312

מאש ,יעל )ינטה( ,מוטיבים בסרביים \ סיפורים וזכרונות
)תרגום מיידיש( ,משהב"ט 180 ,עמ'2002 ,
Mash, Yente, BESSARABIAN MOTIVES

46519

מכמן )מלקמן(-דה פאו ,שולמית ,איש אינו יודע מה-ילד
יום \ מכתבים אישיים מתקופת השיקום שלאחר השואה
בהולנד ,גוונים 127 ,עמ' ,2003 ,רכה
Michman (Melkman)-De Pao, S., PERSONAL
LETTERS, REHAB PERIOD, POST
HOLOCAUST

46018

קסל ,ראובן ,מיום ליום ישועתו \ סיפור חייו של ר' ברוך
)ברנאר( מרזל ,מחבר 189 ,עמ' ,2002 ,רכה
Cassel, Reuven, SALVATION FROM DAY TO
DAY

46885

רוזנטל ,רוביק ,רחוב הפרחים  ,22כתר 296 ,עמ'2003 ,רכה
Rosenthal, Ruvik, BLUMENSTRASSE 22

46371

ריכב ,ויטה ,זכרונות מלחמה 79 ,עמ' ,2002 ,רכה
Richab, Vita, WAR MEMORIES
11

46579

שיינטוך ,יחיאל ,כמסיח לפי תומו \ שיחות עם יחיאל די-
נור )ק.צטניק( בליווי תעודות והערות ,בית לוחמי

46639

שלומון ,משה ,מבעד לערפל לתלמיד ולמבוגר  /עדות חיה.
מאוד מוצל מאש טרנסילבניה  -הונגריה 398 ,עמ'2003 ,

הגטאות 195 ,עמ'2003 ,
Schentoch, KATZETNIK 135633

Shlomon, Moshe, THROUGH THE FOG / A
)LIVING TESTIMONY, (TRANSLATED FROM HUNG.

 .Vישראל וציונות
ISRAEL & ZIONISM

46945

 ,---סוגיית אופי המדינה והשלכותיה על החוקה  -המבואלחוקה המועצה הציבורית מס'  ,8מכון הישראלי

46380

 ,---צה"ל והתקשורת בעתות לחימה \ דברי יום העיוןשנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה ,מכון הישראלי

46483

 ,---משה סנה כתבים \ כרך ה  ,1966-1972ע"ע 480 ,עמ',2003
----, MOSHE SNEH WRITINGS \ VOL.5 19661972

46373

 ,---מבוא לביטחון לאומי אוניברסיטה משודרת,משהב"ט 160 ,עמ' ,2002 ,רכה
----, AN INTRODUCTION TO NATIONAL
SECURITY

46370

אדליסט ,רן ,אהוד ברק מלחמתו בשדים \ מה קרה לברק?
מה קרה לכולנו? ,זמורה-ביתן 490 ,עמ' ,2002 ,רכה

לדמוקרטיה 190 ,עמ'2003 ,רכה

לדמוקרטיה 135 ,עמ' ,2002 ,רכה
----, THE ARMY AND THE PRESS DURING
HOSTILITIES

Edelist, Ran, EHUD BARAK FIGHTING THE
DEMONS
12

46441

אופיר ,יהושע ,ראשוני אצ"ל  359 ,1931-1940עמ'2003 ,
'Ofir, J., FOUNDERS OF THE IRGUN ' ETZ"L

46521

איבינסקי ,זאב ,לח"י  -צבת ראשונה \  2כרכים עיונים
בנפתולי תקופה ודרך2003 ,
Avininsky, Z., LECHI - THE FORMATIVE
YEARS \ 2 VOLS.

46622

איכנולד ,דב )עורך( ,בגין; ,משכל 195 ,עמ'2003 ,
;Ichnold, Dov, BEGIN

46486

אלבוחר ,שלמה ,הזדהות ,הסתגלות והסתייגות \ היהודים
הספרדים בארץ-ישראל והתנועה הציונית בימי השלטון,

47041

אלפסי ,יצחק ,שבט מיהודה \ כרך ד תולדות חייו ומבחר
הגותו של מרן הגרא"י .אונטרמן זצ"ל 599 ,עמ'2003 ,

46123

אפרת ,אלישע ,גיאוגרפיה של כיבוש \ יהודה ,שומרון
וחבל עזה ,כרמל 235 ,עמ' ,2002 ,רכה

 199עמ'2003 ,
Alboher, Shlomo, IDENTIFICATION,
 ADAPTATION, AND RESERVATIONSEFARDI JEWS IN ISRAEL

\ Efrat, Elisha, GEOGRAPHY OF OCCUPATION
JUDEA, SAMARIA AND THE GAZA STRIP
46119

בורוכוב ,אליהו ,מחקרים בכלכלה עירונית \ תיכנון
ומדיניות קרקע ,ירון גולן 248 ,עמ' ,2002 ,רכה
Borukhov, Eliahu, STUDIES IN URBAN
ECONOMY \ PLANNING AND LAND POLICY

46019

ביילין ,יוסי ,אחד העם פינת הרצל \ ביקור חוזר בארך
ישראל .בעקבות מאמרו של אחד העם "אמת מארץ
ישראל" ,קב"מ 140 ,עמ' ,2002 ,רכה
 Beilin, Yossi, TRUTH FROM ERETZ YISRAELREVISITED

46253

בן פורת ,אמיר ,ממשחק לסחורה \ הכדורגל הישראלי
 ,1948-1999אונ' בן גוריון 297 ,עמ' ,2002 ,רכה
Ben Porat, A., FROM GAME TO COMMODITY
\ FOOTBALL IN ISRAEL 1948-1999
13

46023

בנבנשתי ,מירון )עורך( ,בוקר למחרת \ עידן השלום  -לא
אוטופיה ,כרמל 572 ,עמ' ,2002 ,רכה
Benvenisti, Meron (Ed.), THE MORNING
AFTER \ THE ERA OF PEACE - NO UTOPIA

46770

בן-דב ,יואל ,אבו-גוש ,יד בן צבי 169 ,עמ'2003 ,
Ben-Dov, Yoel, ABU-GOUSH

46447

ברוך ,אייל; פאוסט ,אברהם )עורך( ,חידושים בחקר
ירושלים \  8הקובץ השמיני ,אונ' בר-אילןh + 19e215 ,
עמ', 2003 ,רכה
Baruch, E.; Faust, A. (Eds.), NEW STUDIES ON
JERUSALEM \ VOLUME 8

46070

גבירצמן ,חיים ,משאבי המים בישראל \ פרקים
בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה ,יד בן צבי 287 ,עמ'2002 ,
Gvirtzman, Haim, ISRAEL’S WATER
RESOURCES

46300

גורן ,עמוס ,מרדכי מקלף \ פרקים בחייו של הרמטכ"ל
השלישי ,ע"ע 144 ,עמ'2002 ,
Goren, Amos, MORDECHAI MAKLEFF -3rd
CHIEF OF STAFF

46487

גראור ,מינה ,עיתונות ומפלגה \ קשרי הגומלין בין
המפלגה הרביזיוניסטית לעיתוניה ,מכון ז'בוטינסקי
בישראל 242 ,עמ'2003 ,
Graur, Mina, THE VOICE OF A PARTY: THE
REVISIONIST MOVEMENT AND ITS PRESS

46461

גרילק ,משה ,חרדים :מי אנחנו באמת? \ מסמך אישי
מתועד על עימות שנראה חסר פתרון ,כתר 215 ,עמ',
 ,2003רכה
Grylak, Moshe, THE HAREDIM

46627

דור ,דני; שיף ,יהודה )עורכים( ,מצביאים \ סיפורם של
הרמטכ"לים ,מעריב 206 ,עמ'2002 ,
Dor, Danny; Shif, Yehuda (Eds.),
COMMANDING OFFICERS OF THE ISRAELI
ARMED FORCES
14

46448

דור ,דניאל ,מאחורי חומת מגן ,בבל 96 ,עמ' ,2003 ,רכה
"Dor, Daniel, BEHIND " DEFENSIVE SHIELD

46124

דר ,יוסי ,אהרן ברק \ ומנעמי שלטון החוק ,בית עלים430 ,
עמ'2002 ,
Dar, Y., AHRON BARAK

46635

דר ,שמעון ,רקית \ אחוזתו של מרינוס בכרמל ,ארץ,
 heb+66eng317עמ'2003 ,
Dar, Shimon, RAQIT / MARINUS ESTATE ON
THE CARMEL, ISRAEL

46612

הולצמן ,אבנר )עורך( ,כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי \ ה
)בן-גוריון( .שינוי ערכים :מאמרים ,1899-1896 ,קב"מ264 ,
עמ' ,2002 ,רכה
Holtzman, Avner (Ed.), MICHA JOSEF
BERDYCZEWSKI (BEN-GURION) \ VOL.5

46022

הורוביץ ,נרי )עורך( ,דת ולאומיות בישראל ובמזרח
התיכון ,ע"ע 371 ,עמ' ,2002 ,רכה
Horowitz, Neri (Ed.), RELIGION AND
NATIONALISM IN ISRAEL AND THE
MIDDLE EAST

46556

הראל ,מנשה ,מסעות ומערכות בארץ ישראל בימי -קדם
מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת 288 ,עמ' ,2002 ,רכה
Har-El, Menashe, ANCIENT JOURNEYS AND
CAMPAIGNS IN THE LAND OF ISRAEL

46970

הרמן ,ת ;.יער ,א) .עורכים( ,שילוב או הפרדה? \ בחינת
עתיד היחסים בין ישראל למדינה הפלסטינית ,אונ' ת"א,
 134עמ'1999 ,רכה
Herman, T. ; Ya’ar, A. (Eds.), TOGETHER OR
APART ? / FUTURE RELATIONSHIP
BETWEEN ISRAEL AND THE PALESTINIAN
STATE

15

חילונים- יחסי דתיים,(יוכטמן )עורכים-; יער. ת,הרמן
96 , אונ' ת"א,בישראל \ השלכות חברתיות ופוליטיות
רכה1998 ,'עמ
Herman, T. ; Ya’ar-Yoktman, A. (Eds.),
ORTHDOX – SECULAR RELATIONSHIP IN
ISRAEL / SOCIAL AND POLITICAL
RAMIFICATION

46969

 איתן בלחסן \ סיפור חייו ונפילתו של מפקד, גבי,וינברגר
,' עמ143 , משהב"ט,23.2.1999- 2.2.1969 סיירת הצנחנים

46983

 הקמתה/  ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית, יחיעם,ויץ
,' עמ255 , אונ' בן גוריון,1947-1949 של תנועת החרות

46658

2003
Weinberger, Gabi, EITAN BELACHASON \ THE
STORY OF THE PARATROOPERS ELITE
COMMANDERS LIFE AND DEATH

 רכה,2002
Weitz, Yechiam, FROM MILITANT
UNDERGROUND TO POLITICAL PARTY HERUT

 במלחמת יום198  גדוד טנקים, יהודה, ישי ; טל,וקסלר
2003 ,' עמ183 , משהב"ט,הכיפורים \ סיפור מלחמה

46783

Vexler, Ishai ; Tal, Yehuda, 198 REGIMENT IN
THE YOM KIPPUR WAR / A TALE OF WAR

 רבנות הראשית בישראל שבעים,( איתמר )עורך,ורהפטיג
2003 , תנש"א-  כרכים תרפ"א3 \ שנה לייסודה

46640

Verhaftig, I. (Ed.), 70 YEARS OF CHIEF
RABBINICAL COUNCIL IN ISRAEL
,' עמ63 , אריאל, אבן היתה לראש פינה, יהודה,זיו
רכה2002
Ziv, Yehuda, THE FIRST STONES OF ROSHPINA

16

47010

46937

חושן ,מ ;.חסון ,ש ;.קמחי )עורכים( ,תכנון ופיתוח בר-
קיימא בירושלים \ קווים מנחים לתכנון .תקציר ,מכון

46476

חושן ,מאיה )עורכת( ,שנתון סטטיסטי לירושלים מס' ,19
 + 2001על נתוניך רושלים  ,2001מכון ירושלים לחקר

46469

טסלר ,ריקי ,בשם השם \ ש"ס והמהפכה הדתית ,כתר,
 446עמ' ,2003 ,רכה
Tesler, Ricky, IN THE NAME OF GOD / SHAS
AND RELIGIOUS TRANSFORMATION

46467

מזר ,עפר ,בצלו של הספינקס \ גמאל עבד אל-נאצר
והתהוות היחסים המיוחדים בין ארצות-הברית לישראל,
משהב"ט 367 ,עמ'2003 ,
Mazar, Ofer, IN THE SHADOW OF THE
 SPHINX - NASSER AND SPECIAL U.S.ISRAEL RELATION

46685

מרדור ,מאיר )מוניה( ,שליחות עלומה  /פרקי מבצעים
מיוחדים במערכת ה"הגנה" 336 ,עמ'2003 ,

ירושלים לחקר ישראל 107 ,עמ'2003 ,רכה
Hushen, M.; Hason, S. (Eds.), PLANNING AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN
JERUSALEM

ישראל 393 ,עמ' ,2002 ,רכה
Choshen, Maya (Ed.), STATISTIC YEARBOOK
OF JERUSALEM \ NO.19, 2001

Mardor, Munya M., STRICTLY ILLEGAL /
SPECIAL OPERATION WITHIN THE
HAGANAH
46547

נאור ,מרדכי ,ציונות \  120השנים הראשונות ,1882-2002
 254עמ'2002 ,
Naor, Mordecai, ZIONISM \ THE FIRST 120
YEARS, 1882-2002

46698

נויהויזר ,אברהם ,דינמיקה האנושית  /ראשי פרקים
למהות החברה ,המדינה והיחסים הבינלאומיים ,ירון גולן,
 296עמ' ,2003 ,רכה
Neuhauzer, Abraham, HUMAN DYNAMICS

17

46846

סואן ,דן ,ארץ עברה וזעם \ שסעים וזהות בחברה
הישראלית 427 ,עמ' ,2003 ,רכה
Soen, Dan, LAND OF RAGE AND FURY

46021

עודד ,אריה ,אוגנדה וישראל \ תולדות יחסים מפותלים
מדגם בתהפוכות היחסים עם מדינות אפריקה 248 ,עמ',
2002
Oded, Arye, UGANDA AND ISRAEL \ THE
STORY OF A COMPLEX RELATIONSHIP

46446

פאוסט ,אברהם; ברוך ,אייל )עורכים( ,חידושים בחקר
ירושלים \  7דברי הכנס השביעי ,אונ' בר-אילןh + 219 ,
 15eעמ', 2003 ,רכה
Faust, A.; Baruch, E. (Eds.), NEW STUDIES ON
JERUSALEM \ PROCEEDING OF SEVENTH
CONFERENCE

46259

פורת ,חנינא ,נגב :ממדבר לארץ מזרע \ פיתוח ויישוב
הנגב  ,1949-1956אונ' בן גוריון 323 ,עמ'2002 ,
Porat, Chanina, THE NEGEV: FROM
WILDERNESS TO GREEN FIELDS

46257

פפה ,אילן ,אצולת הארץ :משפחת אל-חוסייני \ ביוגרפיה
פוליטית ,מוסד ביאליק 444 ,עמ'2002 ,
Pappe, Ilan, ARISTOCRACY OF THE LAND:
THE HUSAYNI FAMILY

46779

פרומקין; חנין; אידלמן )עורכים( ,סימני חיים \ 2002
המגמות המעצבות את עתידנו 240 ,עמ' ,2003 ,רכה
Frumkin; Khenin; Eidelman(Eds.), VITAL SIGNS
2002 / TRENDS THAT ARE SHAPING OUR
FUTURE

46385

פרוסט ,מרדכי ,ואני שנתקתי מבלי להגמל ,כרמל299 ,
עמ' ,2002 ,רכה
Frost, Mordechay, I, WHO HAD BEEN TORN
AWAY UNWEANED

46314

צימרמן ,משה ,עבר גרמני  -זכרון ישראלי ,ע"ע 322 ,עמ',
 ,2002רכה
 Zimmermann, Moshe, GERMAN PASTISRAELI MEMORY
18

45976

קאופמן ,חיים; חריף ,חגי )עורכי ,סידרת עידן  \ 22תרבות
הגוף והספורט בישראל במאה העשרים ,יד בן צבי568 ,
עמ'2002 ,

46620

קימלמן ,מרים ,סורגת באור הגנוז 160 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kimelman, Miriam, KNITTING IN THE
HIDDEN LIGHT

46306

קליר ,אלי ,נקודת השבר \ העימות המשולש וייצמן  -בן-
גוריון  -הבריטים ,כרמל 224 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kalir, Eli, BREAKING POINT

46067

קרויאנקר ,דוד ,תכנון ואדריכלות  \ 1953-2002קריית
אדמונד י .ספרא ,גבעת רם 295 ,עמ'2002 ,
Kroyanker, David, PLANNING AND
ARCHITECTURE 1953 - 2002

46764

קרפל ,מוטי ,מהפכה האמונית \ שקיעתה של הציונות
ועלייתה של האלטרנטיבה האמונית 336 ,עמ' ,2003 ,רכה
Karpal, Moti, REVOLUTION IN FAITH / THE
DECLINE OF ZIONISM AND THE RISE OF
THE FAITH ALTERNATIVE

46699

רוב ,א ;.הדס ,נ) .עורכים( ,לא מה שהיה פעם  /הסיפור
של תרבות המועדונים המקומית ,בבל 245 ,עמ',2003 ,
רכה
Rob E.; Hadas N. (Eds.),AINT WHAT IT USED
TO BE / THE STORIES OF THE ISRAELI
CLUB CULTURE

46633

רובינשטיין ,נתן ,זכרונות אהבה לעיירת נעורי  -בוטושאן
) 35 ,(1913-1930עמ' ,2003 ,רכה
Rubinstein, Nathan, LOVING MEMORIES OF
)MY HOMETOWN - BOTOSANI (1913-1930

46541

רוזן ,יונה ,נקראתי ואלך 207 ,עמ'2002 ,
Rozen, Jona, ANSWERING SUMMONS

47012

רוזנסון ,ישראל ,זיכרון מירון \ עיונים בתולדותיה של
מירון ובמעמדה הדתי 130 ,עמ'2003 ,רכה
Rosenson, Yisrael, REMEMBERING MERON
19

46376

שור ,אבנר ,צוות איתמר \ סיירת מטכ"ל .האנשים.
המבצעים .האווירה ,.כתר 288 ,עמ'2002 ,
Shur, Avner, ITAMAR'S SQUAD

46523

שור ,נתן ,תולדות הגולן 351 ,עמ' ,2002 ,רכה
Schur, Nathan, THE HISTORY OF THE GOLAN

45162

שי ,שאול )עורך( ,עימות העיראקי  -ישראלי \ -1948
 ,2000משהב"ט 183 ,עמ' ,2002 ,רכה
Shay, Shaul (Ed.), THE IRAQ - ISRAELI
CONFLICT \ 1948-2000

46774

שמרון ,גד ,מוסד והמיתוס \ מהדורה חדשה ומעודכנת -
המוסד במאה ה ,21-כתר 246 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shimron, Gad, THE MOSSAD AND ITS MYTH

VI.לשון וספרות
HEBREW LANGUAGE & LITERATURE

46377

 ,---רוחות הרפאים של ישראל \ מבחר סיפורים שלסופרים ישראלים הכותבים ברוסית  ,1970-2000ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 509 ,עמ' ,2003 ,רכה
----, ISRAELI GHOSTS - STORIES OF ISRAELI
- RUSSIAN AUTHORS

46277

 ,---גנזים אחרונים \ מאוספי ד"ר ישראל מהלמן בביתהספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,ספריה הלאומית109 ,
עמ' ,2002 ,רכה
----, ARCHIVES - DR. ISRAEL MELMAN
COLLECTION

46375

אביזוב ,אילנה אסאו ,לב חצוי \ פעם היו לה חיים ...רומן,
אסטרולוג 157 ,עמ' ,2002 ,רכה
Avizov, I., TORN HEART Lev hatsui

20

47002

אבן-חן ,יעקב ,מעבר להרים \ שירים ,מוסד הרב קוק204 ,
עמ'2003 ,
Even-Chen, Yackov, BEYOND THE
MOUNTAINS

46886

אברבוך ,מוטי ,פליט -יליד ,יליד -פליט \ ארבע מחזות:
סוסי שוקולדה ,שמלה גדולה ,פסנתר של ברטה ,ירח
שחור ,בימת קדם לספרות 282 ,עמ'2002 ,רכה
Awerbuch, Motti, NATIVE - REFUGEE / FOUR
PLAYS

46418

אדליסט ,רן ,ביזנס טריפ \ רומן עכשיו ,אחיאסף בע"מ,
 208עמ' ,2003 ,רכה
Edelist, Ran, BUSINESS TRIP

46182

אהרוני ,אריה ,שלום עליכם באור חדש ,ספרית פועלים,
 239עמ'2002 ,
Aharoni, Arie, SHALOM ALEICHEM IN A NEW
LIGHT

46083

אוז ,קובי ,עבריין צעצוע ,קשת 200 ,עמ'2002 ,
Oz, Kobi, PETTY HOODLUM

46542

אוריאל ,גילה; מיטווך-מלר; לוינ ,ימי פעמונים \ שירי
חגיגה וזכרון 222 ,עמ' ,2003 ,רכה
Uriel, G., DAYS OF BELLS

46844

אוריאן ,מעבר לאופק ,חלונות 78 ,עמ' ,2003 ,רכה
Urian, OVER THE HORIZON

46313

אזולאי ,אריאלה; אופיר ,עדי ,ימים רעים \ בין אסון
לאוטופיה 207 ,עמ' ,2002 ,רכה
\ Azoulay, Ariella; Ophir, Adi, BAD DAYS
BETWEEN DISASTER AND UTOPIA

47026

אליגון-רוז ,תלמה )עורכת( ,עכשיו שרים \ שירים שטוב
לשיר ,כנרת 288 ,עמ'2003 ,
Aligon-Rose, Thelma (Ed.), NOW WE SING

21

46492

אלירז ,ישראל ,הלדרלין \ שירים ,קב"מ 66 ,עמ',2002 ,
רכה
Eliraz, Israel, HOLDERLIN

46560

אלמוג ,רות ,שורשי אוויר \ הדפסה חדשה ,כתר 359 ,עמ',
 ,2003רכה
Almog, Ruth, DANGLING ROOTS \ NEW
PRINTING

46515

אלמוג ,רות ,כל האושר המופרז הזה \ סיפורים ,1967-1997
כתר 475 ,עמ' ,2003 ,רכה
Almog, Ruth, ALL THE EXAGGERATED BLISS

46775

אלקובי ,בנימין ,באמצע החיים \ שירים ,ירון גולן118 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Alkoby, Benjamin, IN THE MIDDLE OF LIFE /
POEMS

46763

אמתי ,עדינה ,בשמחה תמיד \ מלחמתה של דסי רבינוביץ
במחלת הסרטן ,מחבר 214 ,עמ' ,2003 ,רכה
Amity, Adina, ALWAYS HAPPY / DASSI
RABINOVITCH'S FIGHT AGAINST CANCER

46168

אפרת ,מיכל )עורכת( ,שירת רטוש ולשונו \ מוספים ל-
העברית ואחיותיה ,כרך א ,אונ' חיפה 282 ,עמ'2002 ,
Ephratt, Michal, YONATAN RATOSH'S
POETRY AND LANGUAGE

46158

אריאלי ,בת-שבע ,כמה ירוק היה פרדסנו \ סיפורים,
אסטרולוג 95 ,עמ' ,2002 ,רכה
Arieli, Bat-Sheva, GREEN WAS OUR ORANGE
GROVE \ STORIES

46251

בארי ,טובה ,חזן הגדול אשר בבגדאד \ פיוטי יוסף בן חיים
אלברדאני ,יד בן צבי 693 ,עמ'2002 ,
Bari, T., THE "GREAT CANTOR" OF
BAGHDAD \ THE LITURGICAL POEMS OF
JOSEPH BEN HAYYIM AL-BARADANI

22

46890

בורשטיין ,דרור ,אבנר ברנר \ רומן ,בבל 248 ,עמ',
2003רכה
Burstein, Dror, AVNER BRENNER \ A NOVEL

46019

ביילין ,יוסי ,אחד העם פינת הרצל \ ביקור חוזר בארך
ישראל .בעקבות מאמרו של אחד העם "אמת מארץ
ישראל" ,קב"מ 140 ,עמ' ,2002 ,רכה
Beilin, Yossi,AHAD HA'AM CORNER OF
– "HERZEL "TRUTH FROM ERETZ YISRAEL
BY AHAD HA'AM REVISITED

46786

בלהסן ,נטלי ,קרני אור ,טרקלין 143 ,עמ' ,2003 ,רכה
Belhason, Natali, BEAMS OF LIGHT

46687

בן יצחק יעקב ,אלברט ,מכתב למלאך  /שירים ,גוונים48 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Ben Yitzchak Yackov, Albert, LETTER TO AN
ANGEL

46549

בן-דוד ,דורון ,מילים ,מחבר 125 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ben-David, Doron, WORDS

46299

בן-דוד ,זמיר ,גורדי-השחקים מעינים בספר-השירה שלי,
כרמל 60 ,עמ' ,2002 ,רכה
Ben-David, Zamir, SKY SCRAPERS BROWSE
MY POETRY \ POEMS

47019

בן-משה ,יקיר ,בכל בוקר מקריח לפחות אדם בלונדיני
אחד ,ע"ע 52 ,עמ'2003 ,
Ben-Moshe, Moshe, EVERY MORNING AT
LEAST ONE BLOND MAN GETS BALD

46163

בן-עזר ,עדי ,אפרודיטה  \ 25רומאן ,אסטרולוג 279 ,עמ',
 ,2002רכה
Ben-Ezer, Adi, APHRODITE 25 \ A NOVEL

46898

בצלאל ,נעם ,יומנו של משיח ,ירון גולן 158 ,עמ'2003 ,רכה
Bezalel, Noam, MESSIAH DIARY

46159

ברו ,אספו ,ירח אחר ,כתר 232 ,עמ' ,2002 ,רכה
Bero, Asafu, A DIFFERENT MOON
23

46982

ברזל ,הלל )עורך( ,בכרמי תימן \ יהודי תימן בספרות
העברית 406 ,עמ'2002 ,
Barzel, Hillel (Ed.), IN THE VINYARDS OF
YEMEN / THE YEMENITE JEWS IN HEBREW
LITERATURE

46305

בריסקר ,אופק ,דווקא עכשיו באמצע הכל ,מודן 192 ,עמ',
 ,2002רכה
Brisker, Ofek, JUST NOW IN THE MIDDLE OF
EVERYTHING

46466

ברנדס ,יוכי ,גרעינים לבנים ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 295 ,עמ' ,2003 ,רכה
Brandes, Yochi, WHITE SEEDS

46145

ברק ,ניקי ,זריחה אפריקנית ,מחבר 142 ,עמ' ,2002 ,רכה
Barak, Nicky, AFRICAN SUNRISE

46977

גברון ,אסף ,מובינג ,זמורה-ביתן 434 ,עמ'2003 ,רכה
Gavron, Assaf, MOVING

46613

גדליה ,עמי ,נעמת לי מאוד ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 307עמ' ,2003 ,רכה
Gedalia, Ami, YOU HAVE PLEASED ME SO

46621

גור ,בתיה )עורכת( ,עושים את זה \ סיפורים קצרים ,ע"ע,
 194עמ' ,2002 ,רכה
Gur,Batya (Ed.), MAKING IT / ANTHOLOGY
OF SHORT STORIES

46378

גורביץ' ,זלי ,יום יום ,ע"ע 210 ,עמ' ,2002 ,רכה
Gurevitch, Zali, DAYS

46164

גורליצקי ,אילי ,סוד הכמוס \ הרמב"ם וידידו אבן רשד,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 188 ,עמ' ,2002 ,רכה
\ Gorlizki, Ili, THE LATENT SECRET
MAIMONIDES AND HIS FRIEND IBN RUSHD

24

46382

גושן ,ריקי ,דימויים מהספרים \ פרוזה ,מקור ותרגום,
אחיאסף בע"מ 248 ,עמ'2002 ,
Goshen, R., CHARACTERS

46847

גל ,אלישבע ,מורה השעות \ שירים ,עקד 104 ,עמ'2003 ,
Gal, Elisheva, MASTER OF TIME \ POEMS

46161

גלבוע ,שולמית ,דרך עלמה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 437עמ' ,2003 ,רכה
Gilboa, Shulamit, ALMA'S WAY

46850

גלעד ,רונית ,במהירות הצל ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 232עמ' ,2003 ,רכה
Gilad, Ronit, SPEED OF A SHADOW

46960

גפן ,אביב ,אביב גפן \ השירים האסורים ,כנרת 151 ,עמ',
1996רכה
Gefen, Aviv, AVIV GEFEN \ THE FORBIDDEN
SONGS

46540

גרוסמן ,אבישי ,להגיע למקום שממנו התחלנו ,ספרית
פועלים 167 ,עמ' ,2003 ,רכה
Grosman, Avishay, RETURN TO OUR
BEGINNING

47024

גרסיאני-ניימן ,אסתר ,אהבת נפש \ שירים ,טרקלין47 ,
עמ'2003 ,רכה
Gresiani-Newman, Esther, LOVE OF THE SOUL
/ POEMS

47023

ד ,.דניאל ,פרחי אהבה \ שירים ,טרקלין 63 ,עמ'2003 ,רכה
D., Daniel, FLOWERS OF LOVE / POEMS

46772

דהן ,נורית ,לפקוח ולסגור לשכוח ולזכור ,חלונות 63 ,עמ',
 ,2003רכה
Dahan, Nurit, TO SUPERVISE AND CLOSE, TO
FORGET AND REMEMBER
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46438

דודי ,עמוס ,עיונים במסורת הלשון של יהודי ספרד לפני
הגירוש ,מוסד ביאליק 256 ,עמ'2003 ,
Dodi, Amos, STUDIES IN THE LINGUISTIC
TRADITION OF SPANISH JEWS BEFORE THE
EXPULSION

46124

דר ,יוסי ,אהרן ברק \ ומנעמי שלטון החוק 430 ,עמ'2002 ,
Dar, Y., AHRON BARAK

46121

הוס ,מתי ,מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת \ פרקי
עיון ומהדורה ביקורתית ,מאגנס ,אונ' עברית 248 ,עמ',
2002
Hoss, M., DON VIDAL BENVENISTE'S
MELITSAT EFER VE-DINAH, (CRITICAL
)EDITION

46087

הר-לב ,יזהר ,פובידיליה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 522עמ' ,2002 ,רכה
Har-Lev, Yizhar, PHOBIDILIA

46976

הרמתי ,שלמה ,עברית בגויים \ נוצרים יודעי עברית
ומשבחיה במרוצת הדורות ,ירון גולן 213 ,עמ'2002 ,רכה
Harmati, Shlomo, HEBREW AMONG THE
GENTILES

46002

וינשטוק-אשכול ,שפרה ,אש לבנה \ שירים 112 ,עמ',
2002
Weinstock-Eshkol, S., WHITE FIRE

46468

ורסנו ,שמוליק ,אדם מחרבן משמעות ,בבל 285 ,עמ',
 ,2003רכה
Varsano, Shmulik, MAN WITHOUT MEANING

46688

זהרי ,מנחם ,עיוני לשון ותולדה  /פרקי מחקר והגות,
כרמל 96 ,עמ'2002 ,
Zohori, Menahem, STUDIES IN HEBREW
LANGUAGE AND JEWISH
HISTORIOGRAPHY
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46140

זהרי ,מנחם )עורך( ,מחקרים בלשון העברית ובספרותה
כנס מילנו ,אלול תש"ס ,ספטמבר  .2002דברי הכנס המדעי
ה ,15-ברית עולמית עברית ,2002 ,רכה
Zahari, M. (Ed.), STUDIES IN HEBERW
LANGUAGE AND LITERATURE MILAN
CONGRESS

46449

זילברג ,תמי ,כבוד ראש הממשלה ,ביתן הוצאה לאור280 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Zilberg, Tami, YES, PRIME MINISTER

46302

זינגר ,גלי-דנה ,שירים עיוורים ,קב"מ 78 ,עמ' ,2002 ,רכה
Singer, Gali-Dana, BLIND POEMS

46849

זלוף ,לילי ,עד יחדל צלי ,עקד 61 ,עמ' ,2002 ,רכה

47025

חבר ,אהרון ,אלוהים לא היה פה ,חלונות 300 ,עמ',
2003רכה
Hever, Ahron, GOD WAS NOT HERE

46891

חזני ,דוד ,גם זה יעבור \ מהדורה שנייה מורחבת ,תמוז,
 160עמ'2003 ,
Chazani, David, THIS WILL TO SHALL PASS/
2nd EDITION

46304

חייק ,יואב ,חילוף חומרים \ שירים ,קב"מ 63 ,עמ',2002 ,
רכה
Hhyek, Yoav, METABOLISM

46460

טהרלב ,יורם ,מצע אשה מצע טוב ,בבל 114 ,עמ'2003 ,
Taharlev, Yoram, WHOSO FINDETH A
WOMAN FINDETH A GOOD THING

46904

טלשיר ,רחל ,פגישה בקצה הערב ,כתר 369 ,עמ'2003 ,רכה
Talshir, Rachel, MEETING ON THE BRINK OF
THE EVENING

46303

יבנה ,יובל ,סיפורים אמריקאיים ,כרמל 165 ,עמ',2002 ,
רכה
Yavneh, Yuval, AMERICAN STORIES
27

46252

יהלום ,יוסף; בלאו ,יהושע ,מסעי יהודה \ חמישה פרקי
מסע מחורזים לאלחריזי ,יד בן צבי 291 ,עמ'2002 ,
Yahalom, j.; Blau, J., THE WANDERINGS OF
JUDAH ALHARIZI \ FIVE ACCOUNTS OF HIS
TRAVELS

46762

יהלום ,משה ,ישראצחוק \ רק בדיחות ישראליות123 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Yahalom, Moshe, ISRAJOKES / HUMOR FROM
ISRAEL

46980

ינאי ,הגר )עורכת( ,שם יש שושנים \ סופרות ישראליות
כותבות ארוטיקה ,אלפא\זמורה-ביתן 282 ,עמ'2003 ,רכה
Yanai, Hagar (Ed.), ROSES OVER THERE /
EROTIC FICTION BY ISRAELI WRITERS

46848

יעוז-קסט ,איתמר 7 ,במות-יחיד \ מהוויה דו-שורשית עד
הוויה אמונית-דתית .על רקע השלכות השואה .מסות
אישיות ,עקד 267 ,עמ'2003 ,
Yaoz-Kets, Itamar, 7 ESSAYS

46538

כהן ,אורי ש ,.על מקומו בשלום ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 171 ,עמ' ,2003 ,רכה
Cohen, Uri S., RESTING IN PEACE

46084

כרמי ,דניאלה ,דבש קיץ ,ע"ע 241 ,עמ' ,2002 ,רכה
Carmi, Daniella, SUMMER HONEY

46297

כרמל ,שאול ,חיוך אבוד \ תרגום מרומנית 80 ,עמ',2002 ,
רכה
Carmel, Shaul, A LOST SMILE , (TRANSLATED
)FROM ROMANIAN

46517

כרמלי ,ליאורה ,פעימה חסרה ,מודן 242 ,עמ' ,2003 ,רכה
Carmeli, Liora, MISSING A HEARTBEAT

46080

לאור ,יצחק ,הנה אדם \ רומאן ,קב"מ 346 ,עמ' ,2002 ,רכה
Laor, Yitzhak, ECCE HOMO \ A NOVEL

46845

לב-אור ,חנה ,רומן הצרפתי שלי ,קב"מ 190 ,עמ',2002 ,
רכה
Lev-Or, Chana, MY FRENCH ROMAN
28

47018

להב-רדלמסר ,תמיר ,תמונות מחזור ,ע"ע 43 ,עמ',
2003רכה
Lahav-Radlmesser, Tamir, YEAR BOOK

46696

לובין ,אורלי ,אשה קוראת אשה ,אונ' חיפה 340 ,עמ',
 ,2003רכה
Lubin, Orly, WOMEN READING WOMAN

46773

לוי ,יצחק )איציק( ,גזעים חלולים 94 ,עמ' ,2003 ,רכה
Levi, Yitzchak (Issik), HOLLOW TREES

46563

לזרסון ,שעיה ,ריח הלחם ריח הגשם \ שירים ,גוונים78 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Lazarson, Shaya, THE SMELL OF BREAD THE
SMELL OF RAIN

46895

ליבליך ,עמיה ,סדר נשים \ סיפורי נשים במשפחה החדשה
בישראל ,שוקן 443 ,עמ'2003 ,רכה
Liblich, Amie, WOMEN'S ORDER / WOMEN'S
STORIES IN THE NEW ISRAELI FAMILY

46684

ליטבסקי ,צביה ,אל תצביע עלי  /שירים ,הליקון 69 ,עמ',
 ,2003רכה
Litevsky, Tzvia, DON'T POINT YOUR FINGER
AT ME / POEMS

46245

לפיד ,שולמית ,חיבוק דב ,בבל 158 ,עמ' ,2002 ,רכה
Lapid, Shulamit, BEAR IN MIND

46689

לפידות ,כנרת ,על הנהרות על היאורים  /שירים ,כרמל70 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Lapidot, Kinneret, OF RIVERS AND STREAMS /
POEMS

46782

מאירי ,גלעד ,פגני אורגני \ שירים ,כרמל 75 ,עמ',2003 ,
רכה
Meiri, Gilad, ORGANIC PAGANIC / POEMS
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46769

מגן ,מירה ,מלאכיה נרדמו כולם ,כתר 378 ,עמ' ,2003 ,רכה
Magen, Mira, HER ANGELS HAVE ALL
FALLEN ASLEEP

46122

מזרחי ,יוסי ,חידותיו של האי פסחא \ אלף שנים של
בדידות ,אסטרולוג 342 ,עמ' ,2002 ,רכה

46017

מידניק ,אליהו ,יום קרוש ומקולל \ מבחר סיפורים ,ביתן
הוצאה לאור 174 ,עמ' ,2002 ,רכה
Meidanek, Eliyahu, CURSED HOLY DAY

46160

מיטלמן ,איריס ,מלצרית מחוף הים ,אסטרולוג 255 ,עמ',
 ,2002רכה
----, WAITRESS FROM THE BEACH

46310

מיטלפונקט ,הלל ,חבילות מאמריקה * איסמעיליה
)מחזות( ,גוונים 119 ,עמ' ,2002 ,רכה
Mitelpunket, H., PACKAGES FROM AMERICA
)* ISMAILIA (PLAYS

46256

מירון ,דן ,אקדמות לאצ"ג ,מוסד ביאליק 282 ,עמ',2002 ,
רכה
Miron, Dan, PROLEGOMENA TO U.Z.
GREENBERG

46851

מלכין ,מכבית ,הסגת גבול \ שירים ,עקד 39 ,עמ',2003 ,
רכה
Malkin, Maccabit, TRESPASS \ POEMS

46896

מנדלי מוכר-ספרים ,ברנש הקטן ,כרמל 199 ,עמ'2003 ,רכה
Mendale Mokher-Sefarim, LITTLE FELLOW

46298

מנוסי ,דידי ,ותשקוט הארץ  40שניות \ ממשלת שרון
 160 ,2001-2002עמ' ,2003 ,רכה
Menussi, Didi, AND THE LAND HAD REST
FOURSCORE SECONDS

46165

מרנקו ,קובי ,מחתרת האושר ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 141 ,עמ' ,2002 ,רכה
Marenko, Kobi, THE HAPPINESS
UNDERGROUND
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46905

משעול ,אגי ,נרות נץ-החלב \ פרידה מהורים ,אבן חושן,
2002רכה
Mishol, Agi, WAX FLOWER

46897

נחום ,תמי לוי ,אלבר \ פואמה ,ספרית פועלים 40 ,עמ',
2003רכה
Nahum, Tami Levi, ALBERT

46785

נפשי ,יחזקאל ,עכשיו פתיחה \ שירים ,גוונים 63 ,עמ',
2003
Nafshy, Yehezkel, OPENING NOW / POEMS

46086

נץ ,גילה ,רומיאו וג'ולייט צ'רצ'יל )כולל דיסק( ,תמוז234 ,
עמ' ,2002 ,רכה

46902

נרדי ,רבקה ,זוגיות בסערה ,קב"מ 295 ,עמ'2003 ,רכה
Nardi, Rivka, MODERN COUPLES IN STORM

46079

סוכרי ,יוסי ,אמיליה ומלח הארץ \ וידוי ,בבל 112 ,עמ',
 ,2002רכה
Sucary, Yosi, EMILIA \ A CONFESSION

46780

סרנה ,יגאל ,מוזונגו \ סיפורו של המטוס שנפל על הרי
הירח ,משכל 179 ,עמ' ,2003 ,רכה
Sarna, Igal, MUZUNGU / THE STORY OF A
PLANE THAT FELL ON THE MOON
MOUNTAINS

46614

סתיו ,אורי ,גם שום מקום הוא מקום ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 194 ,עמ' ,2003 ,רכה
Stav, Uri, EVEN NOWHERE IS SOMEWHERE

46386

עוז ,עמוס ,בעצם יש כאן שתי מלחמות ,כתר 143 ,עמ',
 ,2002רכה
Oz, Amos, IN FACT THERE ARE TWO WARS

46697

עמרני ,מלכה ,פלחי חיי  /שירים ,ירון גולן 208 ,עמ',2002 ,
רכה
Amrani, Malka, SLICES OF MY LIFE / POEMS
31

46125

ערמוני ,חנה ,את מחכה לאליהו ? 174 ,עמ' ,2002 ,רכה
? Armoni, H., WAITING FOR ELIJAH

47020

עתי ,יהודה ,מה לך רוח ? \ שירים ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 127 ,עמ'2003 ,
Atai, Yehuda, WHAT'S WITH YOU, SPIRITUS
/ POEMS

46784

פגיס ,דן ,מחוץ לשורה \ מסות ורשימות על השירה
העברית המודרנית 127 ,עמ' ,2003 ,רכה
Pagis, Dan, OUT OF LINE / ESSAYS ON
MODERN HEBREW POETRY

46693

צבן ,יחיל ,לגיון  /שירים ,גוונים 62 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zaban, Yachil, LEGION

46909

צלקה ,דן ,טריסטיה ,אבן חושן 29 ,עמ'2003 ,רכה
Tsalka, Dan, TRISTIA

46539

קאלו ,שלמה ,מתמטיקה רום ,2003 ,רכה
Kalo, Shlomo, HIGH MATHEMATICS

46162

קוטנר ,מנחם ,גוף מדבר ,ירון גולן 150 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kuttner, Menachem, BODY TALKING

46301

קוטנר ,מנחם ,אנשים בלי מכסה 199 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kutner, M., PEOPLE WITHOUT COVER

46489

קישון ,אפרים ,ספר משפחתי ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 438 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kishon, Ephraim, MY FAMILY RIGHT OR
WRONG

46471

קצנלנבוגן ,יעקב שלום )יש"ק( ,בחוצות לונדון \ מבחר
סיפורים ורשימות ,ביתן הוצאה לאור 187 ,עמ' ,2002 ,רכה
Katzenellenbogen, Yaakov Shalo, THROUGH
THE STREETS OF LONDON

46889

קראוס ,חיה היינברג ,חיים ואנשים ,חלונות 112 ,עמ',
2003רכה
Kraus, Haya Hayneberg, LIFE & PEOPLE
32

46374

קרביץ ,אשר ,בומרנג ,כתר 261 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kravitz, Asher, BOOMERANG

46126

קרייטלר ,רון ,סיקה \ רומן ,עקד 375 ,עמ' ,2002 ,רכה
Kreitler, Ron, SICCA

46243

קרת ,מעין ,נשים היפות ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 238עמ' ,2002 ,רכה
Keret, Maayan, THE BEAUTIFUL WOMEN

46776

קשת ,אורי ,קו רמב"ם  -אברבנאל ,תמוז 154 ,עמ',2003 ,
רכה
Keshet, Uri, THE RAMBAM - ABARBENEL
LINE

46901

קשת ,שולה ,אמרי-נא אחותי את \ גלגולו של סיפור חוזר
בתרבות ישראל ,קב"מ 185 ,עמ'2003 ,רכה
Keshet, Shula, SAY, I PRAY THEE, THOU ART
MY SISTER / INTERTEXTUAL NARRATIVE
IN JEWISH CULTURE

46545

רביד ,דביר ,פלשתים ,ירון גולן 114 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ravid, D., PHLISTINES

46906

רבינר ,אבישג ,עלמה ומרתה ,כתר 237 ,עמ'2003 ,רכה
Rabiner, Avishag, ALMA AND MARTHA

46691

רוט ,חנה ,סתיו של פרימורה  /שירים ,גוונים 63 ,עמ',
 ,2003רכה
Rote, Hana, THE AUTUMN OF PRIMAVERA
/POEMS

46309

רחמני ,עמית ,לנווט בשבילי המקריות ,תמוז ,2002 ,רכה
Rahmani, A., NAVIGATE RANDOM PATHS

46956

רייך ,אשר ,עתיד דומם 62 ,עמ'2002 ,רכה
Reich, Asher, STILL FUTURE
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46630

שטנגר ,חיים ,כסאות למשפט \ שירים  ,1975-2002כרמל,
 503עמ'2002 ,
Stanger, Chaim, CHAIRS FOR THE TRIAL /
POEMS 1975-2002

46724

שטרן ,דינה ,אלימות בעולם קסום \ מחקר באופייה
האלים של המעשייה הנשית לילדים .מהדורה שניה
מתוקנת ,ראובן מס 254 ,עמ' ,2002 ,רכה
Stern, Dina, VIOLENCE IN AN ENCHANTED
WORLD

46579

שיינטוך ,יחיאל ,כמסיח לפי תומו \ שיחות עם יחיאל די-
נור )ק.צטניק( בליווי תעודות והערות ,בית לוחמי

46887

שיר ,סמדר ,אין בעולם אהבה כמו ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 383 ,עמ'2003 ,רכה
Shir Sidi, Smadar, MOTHER'S LOVE IS MORE
THEN....

46893

שנהב ,חיים ,פרשת לופז \ עלייתו ונפילתו של רופא-
המלכה היהודי ,כתר 246 ,עמ'2003 ,

הגטאות 195 ,עמ'2003 ,
Sheintok, Y., KATZETNIK 135633

Shenhav, Chaim, THE LOPEZ AFFAIR
46143

שפילמן ,איל ,פריז ניו יורק \ סיפורים ,ספרית פועלים,
 154עמ' ,2002 ,רכה
Shpilman, Eyal, PARIS NEW-YORK

46686

שפינקה ,דרור ,גודוג ,חלונות 262 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shpinka, Dror, GODOG

 .VIIשפות אחרות
NON-HEBREW LANGUAGES
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46562

 ,.P.Mבולו'בולו )תרגום מגרמנית( 191 ,עמ' ,2002 ,רכה
), BOLO'BOLO (TRANSLATED FROM GER.

46068

בן-חיים ,רבקה בסמן ,אויף א סטרונע פון רעגן \ לידער,
 112עמ' ,2002 ,רכה
Ben-Haim, Rivka Basman, ON A STRING OF
RAIN

46576

בערקאוויטש ,א.ד ,.יידישע דערציילונגען ,1906-1924
מאגנס ,אונ' עברית 258 ,עמ' ,2003 ,רכה
Barkowitz, Y.D., YIDDISH STORIES 1906-1924

46118

גרילפרצר ,פרנץ ,פרנץ גרילפרצר \ 1791-1872
אוטוביוגרפיה ,היהודיה מטולדו ,ספפו ,אסתר ...תרגום
מגרמנית ,ירון גולן 328 ,עמ' ,2002 ,רכה
\ Grillparzer, Franz, FRANZ GRILLPARZER
)1791- 1872, (TRANSLATED FROM GER.

46157

האובן )נבו( ,יוסף )מתרגם( ,ניקולאוס לנאו \ 1802-1850
ביוגרפיה...ותרגומים משאר יצירותיו מגרמנית ,ירון גולן,
 264עמ' ,2002 ,רכה
Hauben (Nevo), Joseph, NICOLAS LENAO /
1802-1850 BIOGRAPHY, (TRANSLATED FROM
)GER.

46463

חייט ,משה דוד ,אפגעהאקטע ביימער )עצים גדועים(239 ,
עמ'2002 ,
Khayat, Moshe David, BROKEN TREES,
)(YIDDISH

46069

לב )לעוו( ,מ ,.סאביבאר * ווען ניט די פריינד מיינע\ ...
דערציילונגען 486 ,עמ'2002 ,
Lev, M., SOBIBOR * IF IT WERE NOT MY
)FRIENDS... , (YIDDISH

46623

לסינג ,גוטהולד אפרים ,נתן החכם תרגום מגרמנית ,ירון
גולן 224 ,עמ' ,2003 ,רכה
Lessing, Gotthold Ephraim, NATHAN THE
)WISE, (TRANSLATED FROM GER.
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46680

מנדל ,מנחם ,דער וואונדערליכער מאן  /שפאנענדא
היסטארישע ערציילונג 300 ,עמ'2003 ,
Mendel, Menachum, THE SPECIAL MAN,
)(YIDDISH

46805

מנדל ,מנחם ,דער באלאגערטער פעסטונג \ שפאנענדא
היסטארישע ערציילונג 297 ,עמ'2003 ,
…Mendel, Menachem, DAR BALAGARTAR
)(YIDDISH

46804

מנדל ,מנחם ,ביזנעס פון קינדר \ היסטארישע שפאנענדע
ערציילונג פון הרב מ .לעהמאן 288 ,עמ'2003 ,
Mendel, Menachem, BUSINESS FOR
)CHILDREN, (YIDDISH

46679

מנדל ,מנחם ,א רמז פון הימל 320 ,עמ'2003 ,
Mendel, Menachum, A SIGHN FROM HEAVEN,
)(YIDDISH

46818

מנדל ,מנחם ,די מידה פון אמת \ וואונדערליכע
ערציילונגען און אינטרעסאנטע פאסירונגען פון צדיקים
 318 ,.....עמ'2003 ,
Mendel, Menachem, DIE MIAH FON EMET,
)(YIDDISH

46120

נוברשטרן ,אברהם ,קסם הדמדומים \ אפוקליפסה
ומשיחיות בספרות יידיש ,מאגנס ,אונ' עברית 411 ,עמ',
2002
Novershtern, Avraham, THE LURE OF
TWILIGHT

46326

סמאליאקאוו ,צבי הירש ,ניט קיין פויגלען ,נאר
באפליגלט ,י.ל .פרץ 100 ,עמ' ,2002 ,רכה
)Smalikov, Z. H., NOT FROM FOIEGLEN,(BIRD

46327

סמאליאקאוו ,צבי הירש ,ווי א ייד אויף א יריד ,י.ל .פרץ,
 78עמ' ,2002 ,רכה
)Smalikov, Z. H., WHY A JEW (YIDDISH
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46325

סמאליאקאוו ,צבי נירש ,ווערטלעך צום גראם מיט א
היימישן טעם ,י.ל .פרץ 94 ,עמ' ,2002 ,רכה
Smalikov, Z. H., WORDS BY THE GRAM,
)(YIDDISH

46908

פירדוסי ,שאה-נאמה \ ספר המלכים ,כרך שני ,מוסד
ביאליק 335 ,עמ'2003 ,
Firdausi, SHA'H-NA'MA / THE BOOK OF
)KINGS (VOL 2.

46450

צווייג ,סטפן ,ז'וזף פושה \ דיוקנו של איש פוליטי ,יד"א-
ספרי חמד 268 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zweig, Stefan, JOSEPH FOUCHE

46888

קאמינסקי ,צבי ,געווען אמאל א שטאט בערדיטשעוו,.. .
 101עמ'2002 ,רכה
)Kaminski, Tsvi, BERDICHEV, (YIDDISH

46761

קפקא ,פרנץ ,מכתבים אל פליצה \ מבחר תרגום מגרמנית,
ע"ע 373 ,עמ'2003 ,
Kafka, Franz, LEITERS ABOUT FELICE,
)(TRANSLATED FROM GER.

46611

שולצה ,אינגו 33 ,רגעי אושר תרגום מגרמנית ,כתר286 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Schulze, Ingo, 33 MOMENTS OF HAPPINESS,
)(TRANSLATED FROM GER.

.VIIIיהדות בתפוצות
JEWISH DIASPORA COMMUNITIES
37

,2002 ,' עמ93 , בית התפוצות, מחווה לאודסה, רחל,ארבל
רכה
Arbel, Rachel, HOMAGE TO ODESSA

46624

 חזן הגדול אשר בבגדאד \ פיוטי יוסף בן חיים, טובה,בארי
2002 ,' עמ693 , יד בן צבי,אלברדאני

46251

Bari, T., THE "GREAT CANTOR" OF
BAGHDAD \ THE LITURGICAL POEMS OF
JOSEPH BEN HAYYIM AL-BARADANI

 מנורות חנוכה מאוסף/  אורות בהרי אטלס, חיה,בנז'מין
159 , מוזיאון ישראל,ז' שולמן במוזיאון ישראל ירושלים

46695

 רכה,2003 ,'עמ
Benz'min, Chaya, LIGHTS ON THE ATLAS
MOUNTAINS / CHANUKAH MENORAHS
FROM THE COLLECTION OF Z' SHULMAN

 עיתוני ילדים יהודיים בפולין \ סיכופ מחקר, עדינה,אל-בר
118 ,כולל לקסיקון סופרים ומשוררים לילדים ביידיש

46443

 בכרמי תימן \ יהודי תימן בספרות,( הלל )עורך,ברזל
2002 ,' עמ406 ,העברית

46982

 רכה,2003 ,'עמ
Bar-El, Adina, JEWISH CHILDREN'S YIDDISH
PERIODICALS IN POLAND / RESEARCH

Barzel, Hillel (Ed.), IN THE VINYARDS OF
YEMEN / THE YEMENITE JEWS IN HEBREW
LITERATURE

 סופר ועיתון \ מרכז התרבות היהודית, ספר, נתן,כהן
2003 ,' עמ363 , אונ' עברית, מאגנס,1918-1942 ,בוורשה
Cohen, Nathan, BOOKS, WRITERS AND
NEWSPAPERS - WARSAW 1918-1942

46437

 עיראק \ קהילות ישראל במזרח,( חיים )עורך,סעדון
2002 ,' עמ207 , יד בן צבי,עשרה והעשרים-במאות התשע
Saadoun, Haim (Ed.), IRAQ \ JEWISH
COMMUNITIES IN THE EAST IN THE
NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES

46244
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46258

קובו ,יוסף ,יהודי רוסצ'וק ,בולגריה \ בין מזרח למערב,
מחבר 208 ,עמ' ,2002 ,רכה
Covo, Joseph, THE JEWS OF RUSCHUK,
BULGARIA BETWEEN EAST AND WEST

 .IXאמנות ומוסיקה
ART & MUSIC

46911

בר-אור ,ג ; .שברי ,ז ,.אביבה אורי ,משכן לאמנות232 ,
עמ'2002 ,
Bar-Or, G. ; Shavarie, Z., AVIVA ORI

46912

אורבך ,עליזה ,נשים בעבודה ,כתר 195 ,עמ'2003 ,
Auerbach, Aliza, WOMEN AT WORK

46741

אזולאי ,אריאלה )עורכת( ,מלאך ההיסטוריה \ מילון
מונחים 31 ,עמ' ,2002 ,רכה
Azulay, A. (Ed.), ANGEL OF HISTORY

46435

בלקין ,אהובה ,פורים שפיל \ עיונים בתאטרון היהודי
העממי ,מוסד ביאליק 287 ,עמ'2003 ,
Belkin, Ahuva, THE PURIMSHPIL \ STUDIES
IN JEWISH FOLK THEATRE

46695

בנז'מין ,חיה ,אורות בהרי אטלס  /מנורות חנוכה מאוסף
ז' שולמן במוזיאון ישראל ירושלים ,מוזיאון ישראל159 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Benz'min, Chaya, LIGHTS ON THE ATLAS
MOUNTAINS / CHANUKA MENORAHS
FROM THE COLLECTION OF Z' SHULMAN

46187

ולנר ,אלאור ,ניגוני חב"ד \ ב ספר הניגונים בעיבודים
חדשניים כולל תקליטורים2002 ,
)Valner, E., HABAD MELODIES, (LVBAVICH
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 .Xמשפט
LAW

46899

ברהולץ ,עמיחי )עורך( ,מסע אל ההלכה \ עיונים בין-
תחומיים בעולם החוק היהודי ,משכל 574 ,עמ'2003 ,רכה
Berholz, Amichai (Ed.), THE QUEST FOR
HALAKHA / INTERDISIPLINARY
PERSPECTIVES ON JEWISH LAW

46124

דר ,יוסי ,אהרן ברק \ ומנעמי שלטון החוק 430 ,עמ'2002 ,
Dar, Y., AHRON BARAK

46410

לרנר ,שלום :לוינסון-זמיר )עורך( ,ספר ויסמן \ מחקרי
משפט לכבודו של יהושע ויסמן ,מכון סאקר ,אונ' עברית,
 604עמ'2003 ,
Lerner; Lewinsohn-Zamir (Eds.),ESSAYS IN
HONOUR OF JOSHUA WEISMAN

46647

משה נבון ,דוד ,מגן דוד  /על הלכות אישיות ,קידושין
וגיטין מתוך חלק אה"ע שבשולחן-ערוך 332 ,עמ'2003 ,
Moshe Navon, David, PERSONAL STATES
LAW

46379

קרמניצר ,מרדכי :קרצ'מר :בניש ,חוקי-היסוד כתשתית
לחוקה \ ארגון מחדש של חוקי-היסוד בדרך למסמך
חוקתי כולל .המועצה מס'  ,7מכון הישראלי לדמוקרטיה,
 202עמ' ,2002 ,רכה
Kremnitzer, M., BASIC LAWS - BASIS FOR
CONSTITUTION

46974

קרניאל ,יובל ,הפרת אמונים בתאגיד \ במשפט האזרחי
והפלילי 498 ,עמ'2001 ,
Carniel, Y., BREACH OF TRUST IN
CORPORATIONS \ CIVIL AND CRIMINAL
LAW

40

46862

שינפלד ,אברהם )עורך( ,שורת הדין מאמרים ופסקים ח \
דיני משפחה  -דיני ממונות דיני גירות  -סדר הדין581 ,

46606

שניידר ,אסתר מן )עורכת( ,מפתח לכתבי עת משפטיים
בישראל  ,1997-2002אונ' בר-אילן 658 ,עמ'2003 ,

עמ'2003 ,
Sheinfeld, A. (Ed.), JUSTICE – ARTICLESAND
DECISIONS VOL. 8 FAMILY COURT

Schneidere, A., INDEX TO LEGAL
PERIODICALS IN ISRAEL 1997-2002

 .XIIIמזרח התיכון
MIDDLE EAST
46249

אילן ,נחם )עורך( ,אסלאם \ ועולמות השזורים בו קובץ
מאמרים לזכרה של חוה לצרוס-יפה ,יד בן צביh + 591 ,
 65eעמ'2002 ,
Ilan, N. (Ed.), THE INTERWINDED WORLDS
OF ISLAM

45162

שי ,שאול )עורך( ,עימות העיראקי  -ישראלי \ -1948
 ,2000משהב"ט 183 ,עמ' ,2002 ,רכה
Shay, Shaul (Ed.), THE IRAQ - ISRAELI
CONFLICT \ 1948-2000

 .XIVשונות
MISCELLANEOUS
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46739

 ,---דור שלי ,חיה שלי \ משירת רוסיה במאה העשרים,שוקן 444 ,עמ'2002 ,
 ----, MY GENERATION, MY BEASTRUSSIAN 20th CENT. POETRY

46263

אדהאן ,מרים ,מודעות \ מפתח להבנה ,לסובלנות
ולצמיחה אישית ,פלדהיים 398 ,עמ'2002 ,
Adahan, M., AWARNESS - KEY TO
…UNDERSTANDING, TOLERANCE

46955

אדלמן ,גוון ,סיפור מן המלחמה ההיא )תרגום מאנגלית(,
 123עמ'2002 ,רכה
Edelman, Gwen, WAR STORY, (TRANSLATED
)FROM ENG.

45975

אחיאסף ,עודד )עורך( ,מילון דו-לשוני...עברי-פורטוגזי
פורטוגזי-עברי .כולל תעתיק מלא ,פרולוג מוציאים לאור,
בע"מ 313H + 312P ,עמ', 2002 ,רכה
Achiasaf, O.(Ed.) – PORTUGESE – HEBREW /
HEBREW – PORTUGESE DICTIONARY

46419

אריסטו; רינון ,יואב )מתרגם( ,פואטיקה )ספרי-מופת
פילוסופיים נד( ,מאגנס ,אונ' עברית 172 ,עמ'2003 ,
Rinon, J.(Transl.) ; Aristotle, POETICS

46167

בילצקי ,ענת ,מהי לוגיקה ? אוניברסיטה משודרת,
משהב"ט 107 ,עמ' ,2002 ,רכה
? Biletzki, Anat, WHAT IS LOGIC

46020

בק ,אורליך ,עולם חדש יפה \ מודל של חברה אזרחית
תרגום מגרמנית ,קב"מ 200 ,עמ' ,2002 ,רכה
Beck, Ulrich, NEW BEAUTIFUL WORLD,
)(TRANSLATED FROM GER.

46632

גינצבורג ,קרלו ,היסטוריה ,רטוריקה ,הוכחה )תרגום
מאנגלית( במת י-ם להיסטוריה ,החברה ההיסטורית

הישראלית 168 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ginzburg, Carlo, HISTORY, RHETORIC, AND
)PROOF, (TRANSLATED FROM ENG.
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46781

דוידי ,אפרים )עורך( ,אנטי-גלובליזציה \ ביקורת
הקפיטליזם העכשווי ,רסלינג 118 ,עמ' ,2003 ,רכה
Davidi, Efraim (Ed.), ANTI-GLOBALIZATION:
CRITICISM OF LATE CAPITALISM

46778

ון-אסן ,יעל אילת )עורכת( ,תרבות דיגיטלית \
וירטואליות ,חברה ומידע ,קב"מ 206 ,עמ' ,2002 ,רכה
Van-Essen, Yael Eylat (Ed.), DIGITAL
CULTURE / VIRTUALITY, SOCIETY AND
INFORMATION

46963

מאראי ,שאנדור ,נרות בערו עד כלות תרגום מהונגרית,
כתר 160 ,עמ'2002 ,רכה
Marai, Sandor, CANDLES…,(TRANSLATED FROM
)HUNGARIAN.

46637

סמית ,אנתוני ד' ,אומה בהיסטוריה )תרגום מאנגלית(
במת י-ם להיסטוריה ,החברה ההיסטורית הישראלית136 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Smith, Anthony D., THE NATION IN HISTORY

46777

צ'רצ'מן ,א ;.סדן ,א ,.השתתפות \ הדרך שלך להשפיע,
קב"מ 303 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Churchman, A. ; Sadan, E., PARTICIPATION
YOUR WAY TO MAKE A DIFFERENCE

46957

קוסטולני ,דז'ו ,אנה מתוקה )תרגום מהונגרית( ,בבל260 ,
עמ'2000 ,רכה
Costaloni, D., SWEET ANNA, (TRANSLATED FROM
)HUNGARIAN.

46311

קריב ,אהד ,זהירות ,פנאי ,זמורה-ביתן 203 ,עמ',2002 ,
רכה
Kariv, E., CAREFUL, FREE TIME

46631

שלו ,שרה ,שיח האלטרואיסטי \ מוסר ,נשים ופוליטיקה,
 202עמ' ,2003 ,רכה
Shalev, Sara, THE ALTRUISTIC DIALOGUE/
ETHICS, WOMEN AND POLITICS

43

46708

שרון ,שרה'לה ,שרים עם שרה'לה שרון \  10שירונים415 ,
שירים כולל אינדקס שירים ,מודן ,2003 ,.vols 10 ,רכה
Sharon, Sara'le, SONGS OF SARALE SHARON

 .XVספרי קודש
SIFREI KODESH - RELIGIOUS TEXTS

46417

 ,----ספר כתבי רבי יחיאל \  2כרכים,

46494

 ,----ספר מקבים ,בבל 64 ,עמ' ,2002 ,רכה

46012

 ,---ספר שלמי יוסף \ על מסכת ביצה מתורתם ומשנתםשל רבני ואברכי כולל פוניבז' 790 ,עמ'2002 ,

46876

 ,---ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק ח יורה דעה ועליוחיבור אבן יקרה ,מכון דעת יוסף 319 ,עמ'2003 ,

46878

 ,---ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק ו יורה דעה ואליו חיבוראבן יקרה ,מכון דעת יוסף 316 ,עמ'2003 ,

46643

 ,---אהל מרים  /שיחות מורנו הגאון רבי שמעון דודפינקוס זצ"ל בעניני חינוך 206 ,עמ'2003 ,

46409

 ,---ספר זכור לאברהם \ הנהגות ראש חודש ,קידושלבנה ,יו"ט חדשי ניסן  -מנחם אב 365 ,עמ'2003 ,

46239

 ,---ספר תהלים זכות לישראל \ עם ע"ב שמות 289 ,עמ',2002

46148

 ,---אוצר הפירושים \ על מסכת הוריות  +ספר שער יוסףלהחיד"א2002 ,

46270

 ,---פעמי יעקב \ מפתחות ) CD +קבצים א-נ( 392 ,עמ',2002

46877

 ,---ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק ז יורה דעה ועליו חיבוראבן יקרה ,מכון דעת יוסף2003 ,
44

2003

46735

 ,---ספר משנת רש"י \ בו אספתי ...ממאמרי חכז"ל עםפירש"י ז"ל .ונלוה אליו קונטרס גל עיני 105 ,עמ'2002 ,

46979

 ,---מסכת עבודה זרה  -הוריות מן ת .בבלי )כרך כא(,מכון הישראלי לפרסומים תלמודיים2003 ,

46651

 ,---ליקוטי הגר"ח  /המיוחסים להגר"ח מבריסקזצוקלל"ה שנתפרסמו בקבצים שונים 171 ,עמ'2002 ,

47030

 ,---עטרת שלמה \ תשס"ג קובץ שנתי מרכזי 0217 ,עמ',2003

47031

 ,---עמודא דנהורא \ לבת אש תולדות חייו ופעלו של.....רבי בנימין ראבינאוויטץ זצוקללה"ה 415 ,עמ'2003 ,

46649

 ,---מגילת אסתר הנשקפה כמו שחר \ פנינים וחידושים,דברי דרוש ומחשבה ,עובדות והנהגות מגדולי 371 ,עמ',

46609

 ,---מדרש משנת רבי אליעזר )ברבי יוסי הגלילי(371 ,עמ'2003 ,

47001

 ,---ספר ספורי נפלאות 320 ,עמ'1992 ,, THE BOOK OF WONDERFUL STORIES

46789

 ,----חמשה חמשי תורה הבהיר \  5כרכים,

46648

 ,---צרור החיים  /סדר לימוד משניות ליום הזכרון)יארצייט( 378 ,עמ'2003 ,

46264

 ,---נתיבות אמונה \ על עניני תפלה נערך ונסדר לעשרהפרקים 113 ,עמ'2002 ,

46796

 ,----סיפורי א.מ .אמיץ \ כרך ד ,פלדהיים 249 ,עמ'2003 ,

46065

 ,---ספר ביאורי החסידות \ בראשית  -וירא 896 ,עמ',2002

46188

 ,---ספר מתיבתא דרבנן \  2כרכים גיטין חלק א  +חלקב2002 ,

2003
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46153

 ,---תלמוד בבלי \ מהדורת שוטנשטין ,מסכת מכות ,כרךב2002 ,

46827

 ,---שיעורי הרב..ליכטנשטיין \ בבא מציעא השואל355 ,עמ'2003 ,

46088

 ,----צרור חיבורי קדמונים על ספר איוב,

46860

 ,---הערות במסכת שבועות משיעורי...רבי יוסף שלוםאלישיב 202 ,עמ'2003 ,

46872

 ,....ספר שערי אמונה \ והם ביאורים חידושים והערות על
מס' תרומות ,מעשרות ,ביכורים ופי'הר"ש 339 ,עמ'2003 ,

46857

אביחצירא ,יעקב ,ספר פניני אביר יעקב \ שיר השירים,
 198עמ'2003 ,

46275

אביטבול ,יוסף חיים ,מאגר החלומות ופתרונם ,מחבר,
 169עמ'2002 ,
Abitbul, Y., DREAM INTERPRETATION

46660

אבינר ,שלמה ,ספר הכוזרי  /כרך א ,מאמר ראשון פירוש,
 335עמ'2003 ,
Aviner, Shlomo, KUZARI

46328

אבקרט ,שמעיה ,ספר תורת אש \ כרך א חידושים
וביאורים חקירות ובירורים בעניני נזיקין 402 ,עמ'2002 ,

46097

אדלר ,מנחם ,ספר חשמונאי ובניו \ ביאורים בסוגיות
ומדרשים בענין בית ...מהדורה שניה בתוספת מילואים,
מחבר 384 ,עמ'2002 ,

46233

אויערבך ,שלמה זלמן ,תקנת כתובה \ למרן רבי שלמה
זלמן אויברך זצלה"ה 60 ,עמ'2002 ,

46194

אופן ,בעז )עורך( ,מפתחות לכתבי הראי"ה \ מפתח
נושאים בכתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל459 ,
עמ'2002 ,

46341

אופנהיים ,דוד ,ספר מציאת דוד \ על מסכת בבא מציעא,
 390עמ'2002 ,
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45994

אזולאי ,חיים יוסף דוד ,ספר אורות החיד"א \ אוצר בלום
של אמרות מוסר תוכחה והדרכה 843 ,עמ'2002 ,

46091

אזקרי ,אלעזר ,ספר חרדים על התורה \ מכתבי יד קודש
להגאון הקדוש האלוקי 182 ,....עמ'2002 ,

46870

אילוז ,אליהו ,שני ספרים נפתחים \ מעשה אליהו דיני
קדושין ; תולדות אליהו ,ספריה הספרדית בני יששכר,
 31+86עמ'2003 ,
Eiluz, Elijah,

46057

אלבוים ,יהושע ,ספר דברי יהושע תנינא )חלק שני ,חלק
ראשון יצא בשנת  187 ,(1991עמ'2002 ,

46236

אלגאזי ,יום טוב ,ספר נאות יעקב \ חלק שני והוא ספר גט
מקושר 257 ,עמ'2002 ,

46520

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר באר יצחק \  5כרכים להרב
שמחה יצחק בן משה הלוצקי ,מכון "תפארת יוסף" לחקר
היהדות2003 ,
Eljamil, Y. (Ed.), SEFER BE'ER YITZHAK ,
KARAITE

47005

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר המועדים \ הרב יהודה בן אליהו
גבור ,מכון "תפארת יוסף" לחקר היהדות 255 ,עמ'2003 ,
Algamil, Yosef (Ed.), THE BOOK OF
HOLIDAYS / RABBI YEHUDA BEN ELIJAH
GAVOR

46527

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר הילקוט \ הרב אליהו ברוך
ירושלמי זצ"ל ,מכון "תפארת יוסף" לחקר היהדות267 ,
עמ'2003 ,

46156

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר הלכות שחיטה \ הרב יהודה בן
אליהו גיבור זצ"ל ,מכון "תפארת יוסף" לחקר היהדות247 ,
עמ'2002 ,
Eljamil, Y. Ed., HALACHA / SLAUGHTER,
KARAITE

46642

אליישיב ,ידידיה ,חכמת הפרצוף 164 ,עמ'2003 ,
Elyashiv, Yadidya,
47

46408

אליעזרוב ,שמואל ברוך ,ספר דבר שמואל \ על מסכת בבא
בתרא ,מחבר 232 ,עמ'2003 ,

46825

אלישיב ,יוסף שלום ,הערות במסכת גיטין משיעורי...רבי
יוסף שלום אלישיב 549 ,עמ'2003 ,

46058

אלפנביין ,ישראל ,סיפורים חסידיים \ כרך ב סיפורי
חסידים מסודרים לפי נושאים ועניינים 258 ,עמ'2002 ,

46342

אלקבץ ,שלמה ,לכה דודי לקראת כלה \ עם באור אל
חפצי החיים ,מחבר 233 ,עמ'2002 ,

46798

אפללו ,חנן ,ספר שו"ת אלקבץ \ כרך א על ארבעה חלקי
השו"ע ,מחבר 303 ,עמ'2002 ,

46406

אפרתי ,יעקב אליהו ,ספר ווים לעמודים \ חלק שלישי,
מחבר 305 ,עמ'2003 ,

46865

אריאב ,דוד ,לרעך כמוך חלק ג הלכות וביאורים במצוות:
אונאת דברים ,הלבנת פנים ,אונאת הגר 367 ,עמ'2003 ,

46092

אריאל ,יעקב ,שו"ת באהלה של תורה \ חלק רביעי
מאמרים ותשובות בענייני ארץ ישראל ,מדינת ישראל,
מקדש 494 ,עמ'2002 ,
Ariel. Y., RESPONSA ON THE TORAH / PART
4 ON 'ERETZ YISRAEL', STATE OF ISRAEL..

46821

באב"ד ,יוסף ,ספר משפט שלום \ על שולחן ערוך חושן
המשפט ,ספר חידושים לבעל מנחת חינוך .....למסכת
ברכות 141 ,עמ'2003 ,
Babad, Yosef,

46189

ביטון ,אליהו ,ספר דרכי פלא \ פסקי דינים בענייני טלפון
ופלאפון ויתר המכשירים הסלולריים ,מחבר2002 ,
Biton, E., WAYS OF WONDER, HALACHA ON
PHONES

46197

ביטון ,אליהו ,ספר מועד לכל חי \ ובו דיני ומנהגי ביקור
חולים ואבלות  +ספר חזון למועד ,מחבר2002 ,

48

46654

ביטון ,דניאל ,ספר עובר אורח ) /שמע אליהו( ...של רבנו
הגאון האדיר ...האדר"ת ,מחבר 272 ,עמ'2003 ,
Biton, Daniel,

46745

בירנצויג ,ישראל ,ספר שמועות גיטין \  2כרכים כולל
יסודות הסוגיות וביאוריהם ,מחבר2003 ,

46072

בלייכר ,משה ,למהלך הפרשיות ספר בראשית מהדורה
שנייה מתוקנת 308 ,עמ'2002 ,

46601

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת שבועות183 ,
עמ'2003 ,
Ben Arza, Ed., ADDING KNOWLEDGE /
TRACTATE SHAVUOT

47046

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת עבודה זרה חלק
א :דפים ב  -מ )כרך לה( 252 ,עמ'2003 ,

46352

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכתות מכות הוריות
כרך לג( 285 ,עמ'2002 ,

46413

בן חיים ,אברהם ,ילקוט אור החיים המבואר \  2כרכים.
על פרשיות השבוע ונלוה אליו...ניצוצי אור ,מחבר2003 ,

46407

בנדר ,לוי יצחק ,דיבורי אמונה \ כרך א שיחות קודש
ודיבורים נאמנים 214 ,עמ'2003 ,

46112

בניהו ,מאיר )עורך( ,אסופות -ספר שנה למדעי היהדות
ספר ארבעה עשר 376 ,עמ'2002 ,
Benihu, M. (Ed.), ASUFOT - YEAR BOOK FOR
JEWISH STUDIES, VOL. 14

46661

בניזרי ,שלמה ,שמים מספרים  /פרקי הלכה ותכונה628 ,
עמ'2003 ,
Binezri, Shlomo, HEAVEN'S TALES

46834

בן-יעקב ,צבי יהודה ,משפטיך ליעקב \ חלק ד פסקים
ותשובות .בדיני ממונות שבין אדם לחבירו ובין איש
לאשתו 636 ,עמ'2003 ,

46842

בן-פורת ,אליעזר ,ספר נעם אליעזר \ אורח חיים חלק
ראשון ,מהדורה מתוקנת ומורחבת 365 ,עמ'2003 ,
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46150

בענדין ,יוסף ענגיל ,ספר לקח טוב \ ישא מדברותיו על
ענינים כליים ושרשיים בש"ס 263 ,עמ'2002 ,

46059

בצלאל ,חיים ברבי ,ספר החיים \ הדפסה חדשה כשמו כן
הוא נותנת עוז וממשלת חיי הנצחיים לעוסקיה 267 ,עמ',
2002

46391

בקהופר ,יוסף גבריאל ,ספר בגדי שש על ספר שופטים \
רסיסי מחשבות ,עיונים והגיונות ,פלדהיים 319 ,עמ'2003 ,

46653

בר ,קלמן מאיר ,מעשה רקם  /יריעות של תורה ומחשבה
על ימי המועדים ,מחבר 275 ,עמ'2002 ,
Meir Bar , Kalman,

46011

בר ,רבקה ,אחרי הסדר \ יומנו של בחור ישיבה ,מחבר,
 184עמ'2002 ,

46321

ברוידא ,אליעזר רפאל ,ספר נפשי תדום \ והוא ספר
התמודדות עם בזיונות ומורה דרך לקניין מעלות ,מחבר,
 239עמ'2002 ,

46795

ברלין ,חיים ,ספר נשמת חיים \ דרשות מאמרים ומכתבים
בעניני צבור חיזוק הדת ומערכות ישראל 224 ,עמ'2003 ,

46000

גארדאן ,יעקב יצחק ,ספר חדושי הלכות  -מהר"ם שיף \
על מסכת כתובות חלק ראשון פרק א-ב-ג 293 ,עמ'2002 ,

46831

גבהרד ,חנוך )עורך( ,שעורים בהגדות חז"ל \ מסכת תענית.
על פי הספר עין-יעקב ,מחבר 488 ,עמ'2002 ,

46235

גולדברג ,חיים בנימין ,ספר בין ישראל לנכרי \ עניני "חושן
משפט" .אוצר דינים והנהגות המוטלים על ישראל ,מחבר,

46398

גולדברג ,צבי הירש ,מסורתנו \ בירור מסורת נוסח התנ"ך,
מחבר 122 ,עמ'2003 ,

 456עמ'2002 ,
Goldberg. H., BETWEEN JEWS AND
GENTILES\THE STUDY OF HOSHEN
MISHPAT

50

46185

גינצבורג ,זאב ,ספר נר תמיד \ שני חלקים :כתית למאור,
מגילת חנוכה 74 ,עמ'2002 ,

46144

געשטעטנער ,נתן ,ספר שאלות ותשובות להורות נתן חלק
שנים עשר 182 ,עמ'2002 ,

46793

גרוס ,מרדכי ,קונטרס ביום חתונתו \ הליכות והנהגות
בעניני יום ט"ו באב 124 ,עמ'2002 ,

46404

גרוסמן ,ישראל ,ספר שו"ת כנסת ישראל ,מחבר 214 ,עמ',
2003

46265

גרי"ז מבריסק ,ספר הדור והתקופה \ קובץ רשימות
מהנהגותיהם של ...מהדורה שניה עם הוספות ,הגהות73 ,
עמ'2002 ,

46859

גריינימן ,חיים שאול ,ספר חדושים ובאורים \ שבועות
הוצאה חדשה עם תוספות 346 ,עמ'2003 ,

46828

גרין ,ח .מ ;.פרידמן ,י .א ,.תלמוד ירושלמי \ מסכת פסחים
עם פירוש לב ירושלים  -כרך ז ,מחבר2003 ,

46330

גרינוואלד ,פנחס אלימלך ,ספר שאלות ותשובות אבני
שהם * קונטרס ערוגת הבשם ,מחבר 148 ,עמ'2001 ,

46095

גריססגאטט ,יהושע חיים ,ספר שיח השדה \ שיחות נאות
להאיר מאמרי הכתובים בפרשיות השבוע 126 ,עמ'2002 ,

45990

דבורקס ,אליקום ,בשבילי הפרשה \ נושאים הלכתיים
אקטואלים לפי סדר פרשיות השבוע 612 ,עמ'2002 ,

47032

דבורקס ,אליקום )עורך( ,צהר \ חלק יא קובץ תורני מרכזי
מחכמי תורה בעניני הלכה ומנהג 444 ,עמ'2003 ,

47006

דוידוביץ ,אברהם )עורך( ,ספר חכמוני \ לרבי שבתי בר
אברהם דונולו 98 ,עמ'2002 ,

46063

די ליאון ,משה ,נפש החכמה,

46339

הארענבלאס ,פתחיה ,ספר פתחי תורה \ על התורה
ומועדי השנה וחדושים על מסכתות ברכות ושבת ,מחבר,
 266עמ'2002 ,
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46790

הורביץ ,אלעזר ,שיטה מקובצת \ על מסכת חולין2 .
כרכים .לרבינו בצלאל אשכנזי2003 ,

46836

הכהן ,רחמים חי חויתה ,ספר מנחת כהן על התורה \ ספר
מנחת ערב ,מוסר ומעשיות )עפ"י כריכה חיצונית(241 ,

46403

הלברשטאם ,חיים ,ספר לשון חיים ,מחבר 223 ,עמ'2003 ,

46139

הלוי ,יוסף דוב ,שעורים לזכר אבא מרי ז"ל \  2כרכים .מרן
ר' משה הלוי סולוביצ'יק )מהדורה חדשה( ,מוסד הרב קוק,

עמ'2003 ,

2002
47036

הלוי ,יעקב ,ספר תורת גיטין \ והוא חידושים וביאורים על
הלכות גיטין ,מכון ירושלים 200 ,עמ'2003 ,

47000

הלוי ,מאיר ,ספר אור לשמים  +אור לשמים -קונטרס
המפתחות 148+ 372 ,עמ'2003 ,

46401

הלוי ,מנחם דב ,לקוטי משנה \ סדר זרעים פירושים
מובחרים של מפרשי המשנה ,מחבר 524 ,עמ'2002 ,

46664

הלוי ,נפתלי הרץ ,ספר ברית עולם \ עם פירוש לוחות
הברית .חלק א-ב2001 ,

46826

הלל ,יעקב משה ,ספר שרשי הים \ כרך ג ביאורים
וחידושים לספר הקדוש "עץ חיים" 336 ,עמ'2003 ,

46978

הראל ,יהודה ,לב אבות \ פירוש וביאור בצירוף מבוא על
מסכת אבות מהדורה שניה ,מתוקנת ומורחבת ,מחבר,
 222עמ'2003 ,

46074

הרבסט ,מרדכי אברהם ,ספר מאור מרדכי \ על מסכת בבא
בתרא ,מחבר 534 ,עמ'2002 ,

47004

ואנונו ,שמעון )עורך( ,אוצרות רבינו יהונתן אייבשיץ,
מחבר 548 ,עמ'2003 ,

46431

וויטל ,חיים ,ספר טועמיה חיים זכו,
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46792

ווייס ,מנחם מנדל )עורך( ,ספר אורות האלשיך \  2כרכים
קרני הוד פני משה ,מחבר 316 ,עמ'2003 ,

46829

וולדמן ,חיים יוסף ,ספר עין יעקב המבואר \ כרך טז
סנהדרין חלק שני 672 ,עמ'2003 ,

46794

ווסרמן ,אלחנן בונם ,ספר קובץ הערות למסכת יבמות,
 284עמ'2003 ,

46837

ויינר ,מאיר יחזקאל )עורך( ,ספר מבשר טוב \ חלק ראשון
לישועתך קויתי ה' 316 ,עמ'2003 ,

47039

וייסברגר ,משה טוביה ,ספר שאלות ותשובות מראה ריאה
\ על הלכות שחיטות וטריפות הריאה ,מחבר 310 ,עמ',
2003

46881

וילנסקי ,יחיאל ,ספר תורת יחיאל \ חידושים וביאורים
בסוגיות הש"ס ובעניינים שונים 389 ,עמ'2003 ,

46428

וינד ,אלי' שמואל )עורך( ,לוח הלכות ומנהגים דבר יום
ביומו לשנת תשס"ג 558 ,עמ' ,2003 ,רכה

46813

וינטרויב ,ישראל אליהו ,ספר בסוד ישרים \ מאמרי ליל
שבת קודש ,שנאמרו בשנים תשנ"ט,תש"ס ,תשס"א )חלק
שלישי( ,מחבר 378 ,עמ'2003 ,

46186

ויסברג ,יוסף דוד )עורך( ,ספר אוצר הברית \ חלק שלישי
 +חלק רביעי ) 2כרכים( ,מחבר2002 ,

45996

וקנין ,פינחס ,ספר שלמי פינחס \ על מס' עירובין בעניני
ערובי חצירות ,מחבר 246 ,עמ'2002 ,

46840

זאבי ,אברהם ישראל ,שאלות ותשובות אורים גדולים
ספר אור לישרים 435+118 ,עמ'2002 ,
Ze'evi, Abraham Israel, RESPONSA

46866

זורבין ,א ;.גולדשטיין ,י) .עורכים( ,תלמוד בבלי \ מהדורת
שוטנשטין ,מגכת שבועות2003 ,

46662

זינגער ,אליהו ,ספר גנזי אליהו \ פילפולים חידושים
וביאורים בהלכה אגדה של רבי אליהו זינגער 348 ,עמ',
2003
53

45998

זק"ש ,ניסן )עורך( ,משנה זרעים \ כרך ב .עם שינויי
נוסחאות2002 ,

45997

זק"ש ,ניסן )עורך( ,משנה זרעים \ כרך א .עם שינויי
נוסחאות2002 ,

46657

חזן ,יששכר ,ספר שערי מקואות  /והוא ביאור על שו"ע
הלכות מקואות 427 ,עמ'2003 ,
Chazan, Yisaschar, HALACHA - RITUAL BATH

46269

חיון ,יהודה ,מסכת החיים \  2כרכים דברי גדולי הדורות
על כל תקופה ותקופה בחיי האדם ,מחבר2002 ,

46064

חיים ,משה ,פתחו לי \ מפתחות לספר הקדוש אדיר
במרום להרמח"ל זללה"ה 230 ,עמ' ,2002 ,רכה

46524

חמיאל ,חיים יצחק ,מקרא ותרגומיו \ כרך ב ,ספר שלישי,
מחבר 371 ,עמ'2003 ,
Chamiel, Haim I., THE BIBLE AND ITS
TARGUMIM \ VOL.2, BOOK 3

46484

חמיאל ,חיים יצחק ,מקרא ותרגומיו \ כרך ב ,ספר שני,
 514עמ'2003 ,
Chamiel, Haim I., THE BIBLE AND ITS
TARGUMIM \ VOLUME 2, BOOK 2

46926

חפוטא ,אברהם ,ספר אשל אברהם \ על חומש ויקרא חלק
א' 395 ,עמ'2002 ,

46927

חפוטא ,אברהם ,ספר אשל אברהם \ על ספר הכוזרי חלק
א' 355 ,עמ'2003 ,

46925

חפוטא ,אברהם ,ספר אשל אברהם \ על ספר דניאל חלק
ו' 322 ,עמ'2003 ,

46924

חפוטא ,אברהם ,ספר אשל אברהם \ על ספר דניאל חלק
ה' 340 ,עמ'2002 ,

46923

חפוטא ,אברהם ,ספר אשל אברהם \ על ספר דניאל חלק
ד' 401 ,עמ'2001 ,

47035

חפוטא ,אברהם ,ספר המצוות להרמב"ם \ השגות הרמב"ן
עם ביאור שמע אברהם 468 ,עמ'2002 ,
54

46062

חרל"פ ,אפרים אליעזר צבי ,ספר הוד תהלה \ על הלכות
חנוכה2002 ,

46134

טולידאנו ,חיים ,שו"ת חק ומשפט \ שאלות ותשובות על
ארבע חלקי שו"ע מהדורה מצומצמת ,ספריה הספרדית

46397

יונה החסיד מגירונדי ,ספר שערי תשובה \ עם ספר היראה
ויסוד התשובה .עם ביאור חדש ,בשם דלתי תשובה424 ,

47007

יוסף ,דוד ,ספר הלכה ברורה \ כרך ד ,סימנים נא-עג .אוצר
פסקי הלכות על פי סדר השלחן ערוך 495 ,עמ'2003 ,

46138

יוסף ,יצחק ,ספר ילקוט יוסף \ הלכות מצוות התלויות
בארץ  -כרך ב' 768 ,עמ'2002 ,

47014

יוסף ,עובדיה ,ספר חזון עובדיה \ פורים 383 ,עמ'2003 ,
Yosef, Ovadyeh, THE BOOK OF OVADYE'S
VISION / PURIM

46867

יצחק ברוך ,יעקב חיים ,ספר קול יעקב על הלכות סתו"ם
 ....עם הש"ע ובאר הגולה 185 ,עמ'2002 ,

46142

יצחק יעקב מביאלא ,ספר דברי בינה \ במדבר 256 ,עמ',
2002

46638

כהן ,גיל ,ספר מגילת כהן  /הכולל הלכות ומנהגים
הקשרורים לכהנים הלכה למעשה 256 ,עמ'2002 ,

בני יששכר 133 ,עמ'2002 ,

עמ'2003 ,

Cohen, Gil, THE BOOK OF THE SCROLLS OF
COHEN
47042

כהן ,יעקב אברהם ,ספר עמק המשפט \ חלק ד  -דיני
זכויות יוצרים ,מחבר 877 ,עמ'2003 ,

46853

כהן ,מנחם )עורך( ,מקראות גדולות  -הכתר תהלים חלק
א' :מזמורים א-עב ,אונ' בר-אילן 224 ,עמ'2003 ,

46972

כהנא ,יצחק זאב ,שו"ת מהר"ם מרוטנבורג \  4כרכים
תשובות פסקים ומנהגים )עפ"י כריכה חיצונית( ,מוסד
הרב קוק2003 ,
55

46817

כרמי ,יצחק ,קונטרס הלכות שעטנז \ מצב השעטנז בארץ
ובעולם ולקט ההלכות הנצרכות" -הלכה למעשה" ,מחבר,
 50עמ' ,2002 ,רכה
Carmi, Yitzchak, STATE OF SHATNEZ

47043

לאו ,ישראל מאיר ,ספר יחל ישראל \ חלק שלישי שו"ת
עיונים ובירורי הלכה 318 ,עמ'2003 ,

46610

לוברבוים ,יעקב ,ספר חוות דעת \ על הלכות רבית הוצאה
שניה מתוקנת 93 ,עמ'2003 ,

46922

לוין ,יצחק ,ספר ברכת יצחק \ חלק י' ,מחבר 587 ,עמ',
2003

47029

לוין ,עמיהוד )עורך( ,אוריתא \ כרך י"ט  -ארץ ישראל478 ,
עמ'2003 ,

46809

לוינזון ,אלכנסדר יהושע ,סוגיות בהלכות צבא ומשטרה,
מוסד הרב קוק 384 ,עמ'2002 ,
Levinson, Alaxander Yehoshua, RELIGIOUS
OBSERVANCE IN THE ARMY AND POLICE

46003

לוריא ,רפאל משה ,ספר בית גנזי \ כולל עניני חנוכה
ומאמרים בעניני חדשי חשון כסלו טבת ,מחבר 338 ,עמ',
2002

46871

לוריא ,רפאל משה ,ספר בית גנזי \ מאמרים ..השבת ..לפי
סדר הזמנים של ערב שבת ושבת ותפלות ושמירות שבת,

46856

לוריא ,רפאל משה ,ספר בית גנזי \ כולל...בעניני חדשי
שבט אדר ט"ו בשבט ארבע פרשיות פורים ופירוש מגילת
אסתר ,מחבר2003 ,

46204

לוריא ,רפאל משה ,ספר בית גנזי \ כולל ...בארבעה מצות
של שמחה שהאב חייב לבן ,מחבר2002 ,

46368

ליב ,יהודא ארי' מגור ,מאמרי שפת אמת \ חנוכה ,פורים,
ד' פרשיות 326 ,עמ'2002 ,

מחבר 664 ,עמ'2003 ,

56

46858

ליב ,יהודא אריה ,ספר שפת אמת \ במדבר יוצא לאור
בהוצאה מחודשת 371 ,עמ'2003 ,

46367

ליב ,יהודה ארי' מגור ,מאמרי שפת אמת \ ענייני אלול,
ראש השנה ,שבת תשובה ,יום הכיפורים 153 ,עמ'2002 ,

46875

ליבוביץ ,נחמה ,הוראת פרשני התורה \ שמות ,סוכנות
היהודית לארץ-ישראל 215 ,עמ'2003 ,
Lebowitz, Nechama, COMMENTARIES ON THE
BIBLE/ EXODUS

46234

ליבערמאן ,שמחה בונם ,ספר בשבילי החנוכה 156 ,עמ',
2002

46198

ליבערמאן ,שמחה בונס ,ספר פאר הלבנון \ בשבילי
המקדש משא ומתן רחב ומקיף ביסודי וגדרי קדושת
המקדש )חלק ראשון( 584 ,עמ'2002 ,

46835

לייטנר ,משה שמואל ,ספר תורת המלאכות \ חלק רביעי
מלאכות טז-כד .על ל"ט מלאכות שבת 310 ,עמ'2003 ,

46880

ליפמןהעליר ,יום טוב ,אוצרות יום טוב על התורה147 ,
עמ'2003 ,

46400

ליצאטי ,משה חיים ,ספר נשמת שלמה מרדכי 160 ,עמ',
2003

46655

מגער ,מרדכי )עורך( ,מחזור לסוכות ושמחת תורה  /סוכת
מרדכי  ,כמנהיג תימן  -נוסח שאמי ,מחבר 616 ,עמ'2003 ,

46841

מהר"אף ,שו"ת תשובה מאהבה \  2כרכים )עפ"י כריכה
חיצונית(2003 ,
Mahara"f, RESPONSA

46184

מהר"ל מפראג ,ספר באר הגולה \  3כרכים )עפ"י כריכה
חיצונית( ,מכון ירושלים2002 ,

47011

מולכו ,יוסף ,ספר שולחן גבוה יורה דעה \ ה 513 ,עמ',
2003

46268

מולכו ,שלמה ,ספר שמן זית זך 378 ,עמ'2002 ,
57

46607

מולכו ,שלמה ,שמן משחת קודש \ פירוש על שיר השירים
מהדורה מצומצמת ,ספריה הספרדית בני יששכר 285 ,עמ',
2003

46203

מלר ,שמעון יוסף ,ספר הרב מבריסק \ תולדות מרן רי"ז
הלוי ,מחבר 613 ,עמ'2002 ,

46136

מנחם מגור ,פני מלך \ לקט אמרות בעניני נישואין174 ,
עמ'2002 ,

46262

מרגליות ,אפרים זלמן ,ספר בית תפלה \ מכיל דברי מוסר
השכל והתעוררות לתפלה בכוונת הלב 95 ,עמ'2002 ,

47038

מרדכי מזוועהיל ,ספר יקרא דמלכא \ חלק שלישי  -ויקרא,
 147עמ'2003 ,

47028

מרדכי ,שלום מאיר )עורך( ,אדיר במלוכה \ אמרות,
ספורים ומשלים על הגדה של פסח ,תבונה ,מכון ספרותי
חרדי 478 ,עמ'2003 ,

46238

מרק ,שלמה זלמן ,ספר מעשה אומן \ ליקוט ובירור דברי
הפוסקים 461 ,עמ'2002 ,

45991

משה מאימראן ,חידושי רבינו משה מאימראן \ מסכת
פסחים 406 ,עמ'2002 ,

46864

נחמן מברסלב ,ספר אוצר-הקונטרסים \ חלק כב,

46863

נחמן מברסלב ,ספר אוצר-הקונטרסים \ חלק כג 391 ,עמ',
2003

46743

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לב 369 ,עמ'2003 ,

46749

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לד 365 ,עמ'2003 ,

46748

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לג 364 ,עמ'2003 ,

47033

נידאם ,משה ,מערכת המשנה ברורה  3כרכים \ הלכות
שבת מסימן רמ"ב עד שד"ם2002 ,

46336

סג"ל ,י) .עורך( ,רבי וואלבל 416 ,עמ'2002 ,
58

2003

46416

סופר ,אליעזר מרדכי ,פרקי אבות עם פירוש זכרון
סופרים ,מחבר 250 ,עמ'2003 ,

46815

סופר ,יוחנן ,קונטרס יומין דחנוכה \ מהדורה חדשה
)מתוקנת( .כולל חידושים והערות בעניני חנוכה ,חלק א-ב,
 270עמ'2003 ,

46237

סופר ,משה ,ספר עטרה למשה \ שלשה ספרים נפתחים
2002 ,...

46644

סימן טוב ,אהרן ,ספר נתיבות התורה  /וזאת הברכה הגות
ומחשבה ערוכים ומסודרים לפי פרשיות השבוע ומועדי
ישראל ,מחבר 338 ,עמ'2003 ,

46271

עדס ,אברהם חיים ,ספר ויאמר אברהם הלכות רבית,
מחבר 249 ,עמ'2002 ,

46272

עדס ,אברהם חיים ,ספר ויאמר אברהם פסקי הלכות
ארבעת המינים ,מחבר 145 ,עמ'2002 ,

46395

עדס ,יעקב ,בכתבי הגר"א בעניני קבלה ,יריד הספרים913 ,
עמ'2003 ,

46137

עובדיה ,יוסף )עורך( ,ספר הלבלר \ ובו ג' פרקים יסודיים.
כתיבה כסדרן ,מוקף גויל בדיו ובנקב ,וחק תוכות ,מחבר,
 177עמ'2002 ,

47027

עוזירי ,אור נריה )עורך( ,סידור המפואר אור מהרי"ץ \
נוסח ספרד ,נוסח שאמי ,ערוך עם פירוש עץ חיים883 ,
עמ'2003 ,

46944

עטיה ,מאיר אלעזר ,ספר שיר ידידות מאיר נתיב \ מלוה
בתוים ובמלוי נעימות לתלמיד )כרך א( ,מחבר2003 ,

46329

עטייה ,גדעון ,ספר גביע הכסף \ על מסכת עירובין ,מחבר,
 494עמ'2002 ,

46133

עטייה ,יצחק ,שני ספרים נפתחים תנא ושייר פני המים \
דרשות ופרושים על התורה ,ספריה הספרדית בני יששכר,
 104עמ'2002 ,

59

46141

עטלינגר ,יעקב ,בנין ציון השלם \  2כרכים )מהדורה
חדשה לספר  (8971שאלות ותשובות וחידושים בשלשה,
2002

46195

עמר ,זהר; שוויקי ,אביבית ,במה מדליקין 134 ,עמ'2002 ,

46154

פאלאג'י ,חיים ,ספר ספר חיים,

46146

פאלאג'י ,חיים ,ספר משא חיים 320 ,עמ'2002 ,

47009

פאנעט ,יחזקאל ,ספר שאלות ותשובות מראה יחזקאל על
ד' חלקי שו"ע וסוגיות הש"ס 552 ,עמ'2003 ,

46736

פינק ,דוב הכהן ,ספר ישועה גדולה על מגילת אסתר \
אשר חיבר...רבי ר' יהונתן זצלל"ה 176 ,עמ'2003 ,

46322

פיקהולץ ,אופיר ,הגיון לבי \ פרקי מחשבה ועיון בנושא
התפילה ,מחבר 218 ,עמ'2002 ,

46010

פלדמן ,שלמה ,ספר שערי דעת \ כללים ויסודות בסדר
טהרות על פי דברי הראשונים והאחרונים ,מחבר503 ,

46652

פנחס מפאלאצק ,ספר גבעת פנחס  /על איוב 219 ,עמ',
2003

46883

פרומקין ,אריה ליב ,סדור תפלה כמנהג אשכנז \  2כרכים
סדר רב עמרם גאון2003 ,

46267

פרומקין ,אריה ליב ,תולדות חכמי ירושלים \  3כרכים
צילום מהדורת תרל"א2002 ,

46094

פרנסיס ,רפאל ,ספר דרכה של תורה \ בו יבואר מהותה
של התורה שבעל פה מהדורה מורחבת שניה ,מחבר325 ,
עמ'2002 ,

46089

פרנסיס ,רפאל ,ספר דגן ותירוש ,מחבר2002 ,

46093

פרנסיס ,רפאל ,ספר אבני מילואים \ לקט מאמרים מדברי
חז"ל בעניני הלכה ,מחבר 339 ,עמ'2002 ,

2002

עמ'2002 ,

60

45992

פרנקל ,נפתלי הירצקא ,ספר שאלות ותשובות אמרי בינה
\ בירורי הלכות בארבעה חלקי השולחן ערוך ,מחבר668 ,
עמ'2002 ,

46812

פרץ ,מיכאל ,אוצר פסקי רפואה \ פסקי הלכות רפואה,
שמירה הגוף והנפש ,יריד הספרים 293 ,עמ'2002 ,
Peretz, Michael, HALACHA, MEDICINE

46260

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר פסקי מזוזה אוצר בירורי
הלכה ,שו"ת ,חקירות ופסקים על הלכות מזוזה ,מחבר,
 281עמ'2002 ,

46007

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר יורה דעה ,מחבר 315 ,עמ',
2002

46098

פתיה ,יהודה ,ספר יין הרקח \ פירוש על האדרא זוטא,
מחבר 146 ,עמ'2002 ,

46061

צב"ר ,ספר הנסתרות והנגלות על מגילת אסתר \ עפ"י
שיטת האריז"ל  -זיע"א 306 ,עמ'2002 ,

46056

צב"ר ,ספר המאיר לארץ \  2כרכים על ברכת המזון עפ"י
שיטת האריז"ל  -זיע"א2002 ,

46338

צוריאל ,משה ,אוצרות המוסר \  2כרכים לקט מדברי
חז"ל...וכן ספר "אוצר עבודת ה'" וכן קונטרס "סגולות",
יריד הספרים2002 ,

46873

צורן ,משה מיכאל ,עלינו לשבח \ על ספר שמות ,מחבר,
 693עמ'2003 ,

47013

צפור ,משה ,תרגום הפשיטתא לספר ויקרא \ עם ביאור,
סימור 264 ,עמ'2003 ,
Zipor, Moshe, THE PESHITTA VERSION OF
LEVITICUS / WITH A COMMENTARY

46332

קאלמייר ,אורי ,ספר אור תורה \ פירוש על התורה שבכתב
ועל המדרשים ומאמרים תמוהים .מהדורא חדשה
ומפוארת 275 ,עמ'2001 ,

61

46806

קאפח ,אהרן )עורך( ,ספר מתהלך בתמו צדיק \ מזכרת
נצח לר' אליה בר' שלום גיאת 400 ,עמ'2001 ,
Kapach, Aharon (Ed.), WALKING
UNKNOWINGLY A PIUS MAN

46874

קוק ,אברהם יצחק הכהן ,תלמוד בבלי עם הלכה ברורה
מסכת ראש השנה2003 ,

46414

קורח ,פנחס ,שיר מזמור ספר השירים )דיואן( ,מחבר169 ,
עמ'2003 ,

46921

קיבלביץ ,ש ;.גרינצייג ,א) .עור ,אוצר מפרשי התלמוד \
גיטין ג' ,מכון ירושלים 962 ,עמ'2003 ,

46746
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