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 .Iמקרא וארכיאולוגיה
BIBLE & ARCHAEOLOGY

49545

בן-ברק ,צפרירה ,ירושת בנות בישראל ובמזרח
הקדום \ מהפך חברתי ,משפטי ואידיאולוגי ,מרכז
ארכיאולוגי 328 ,עמ'2003 ,
Ben-Barak, Zafrira, INHERITANCE BY
DAUGHTERS IN ISRAEL AND THE
ANCIENT NEAR EAST

50901

ברי"ף ,שמואל )עורך( ,ספר הגר"א על סדר הפרשיות \
קול אליהו השלם  ,מכון הגאון רבי אליהו מווילנא,

50922

הרן ,מנחם ,אסופה המקראית \ חלק ב' הקאנוניזציה
של המקרא והחיבור הדבטרונומיסטי ,מאגנס ,אונ'

49737

ויצטום ,דורון ,צופן בראשית ,מסורה 381 ,עמ'2004 ,
)(bible, math,codes analysis, genesis, scholarly
Vitztom, D., CODE OF GENESIS

51029

טפר ,יגאל; טפר ,ויותם ,בית שערים \ היישוב
והקבורה לצידו ,קב"מ 277 ,עמ'2004 ,

 373עמ'2004 ,
)(bible-vilna gaon, from manuscript/rare books
Beri"f, S., Sefer ha-Gar”a Al Seder ha-Parshiot

עברית 331 ,עמ'2004 ,
\ Haran, M., THE BIBLICAL COLLECTION
VOL. 2

Tepper, Y.; Tepper, Y., BETH SHE'ARIM:
THE VILLAGE AND NEARBY BURIALS

 50026יפת ,שרה )עורכת( ,שנתון לחקר המקרא והמזרח
הקדום כרך יד ,מאגנס ,אונ' עברית18E + 354H ,
עמ'2004 ,

Yefet, S. (ed.), SHNATON \ VOL.14
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50886

פוזן ,רפאל בנימין ,עקיבות התרגומית בתרגום
אונקלוס ,מאגנס ,אונ' עברית 362 ,עמ'2004 ,
Posen, Rafael, THE CONSISTENCY OF
TARGUM ONKELOS' TRANSLATION

50011

שביד ,אליעזר ,פילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות
ישראל \ עיון בסיפור ,בהוראה ובחקיקה של החומש,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 390 ,עמ' ,2004 ,רכה
Schweid, Eliezer, PHILOSOPHY OF THE
BIBLE AS A CULTURAL FOUNDATION IN
ISRAEL
 .IIהיסטוריה יהודית
JEWISH HISTORY

49674

אטקס; טיקוצ'ינסקי )עורכים( ,ישיבות ליטא \ פרקי
זכרונות ,מרכז זלמן שזר 423 ,עמ'2004 ,
Etkes, I.; Tikochinski, S. (Eds.), MEMORIES
OF THE LITHUANIAN YESHIVA

 49657בונפיל; גוטליב; כשר )עורכים( ,איטליה \ כינוסים,
סדרת מוספים  - 2שמואל דוד לוצאטו .מאתיים שנה
להולדתו ,מאגנס ,אונ' עברית 130E/204H ,עמ'2003 ,
)(Musafim No.2-
\ Bonfil, R.; Gottlieb, I; Kashe, ITALIA
 CONFERENCE SUPPLEMENT SERIES, 2SAMUEL DAVID LUZZATTO

 49767בקנרוט ,אריה )עורך( ,אביר המלכות \ תולדות חייו
ופועלו של...רבי אברהם יעקב מסדיגורה ,מחבר,
2004 , vols. 2
'Bakenrot, A. (ed.), KING'S KNIGHT / R
AVRAHAM YA'AKOV FROM
SADEGORAH
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49388

גיחון ,מרדכי ,נפוליאון בארץ-ישראל ,אפי מלצר288 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Gichon, Mordechai, NAPOLEON IN THE
HOLY LAND

49836

כהן ,ש.ז ,.בשובך לציון \ ילדותי במשהד ועלייתי
לארץ ישראל ,מחבר 160 ,עמ'2004 ,
)(memory, mashad (iran) to israel
Cohen, S.Z., RETURN TO ZION /
CHILDHOOD IN 'MASHAD' AND ALIYAH

49707

כוגן ,מרדכי ,אסופת כתובות הסטוריות מאשור
לבבל :מאות ט'-ו' לפסה"נ ספריית האנציקלופדיה
המקראית י"ט ,מוסד ביאליק 179 ,עמ' ,2003 ,רכה
Cogan, Mordechai, HISTORICAL TEXTS
FROM ASSYRIA AND BABYLONIA: 9TH6TH CENTURIES BCE

50320

נבו ,יהושפט ,פרשנות המקרא הצרפתית \ עיונים
בדרכי פרשנותם של מפרשי המקרא בצפון צרפת בימי
הביניים ,מורשת יעקוב 320 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nevo, Y., FRENCH BIBLE COMMENTARY
- MIDDLE AGES

49854

נגאל ,גדליה ,לידת החסידות ,המכון לחקר הספרות
החסידית 318 ,עמ'2004 ,
Nigal, Gedaliah, BIRTH OF HASSIDUT

50066

סלאי ,אנה )עורכת( ,יהודי "האחר" בספרות ההונגרית
היפה ) \ (1847-1799אנתולוגיה קונטרסים  ,91אונ'

49939

קרסיק ,יוסף ,גבורה יהודית במלכות הרשע \ על פי
זכרונות הרב החסיד יצחק אייזיק קרסיק ,מחבר205 ,
עמ'2004 ,
Karisk, R., JEWISH HEROISM IN THE
)KINGDOM OF EVIL (RELIGIOUS USSR

העברית 217 ,עמ' ,2004 ,רכה
Salai, A. (ed.), JEW AS THE "OTHER" IN
\ HUNGARIAN LITERATURE, 1847- 1799
AN ANTHOLOGY
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49543

קרק ,רות ,יפו \ צמיחתה של עיר 1799-1917 ,מהדורה
שנייה ,אריאל 297 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kark, Ruth, JAFFA \ CITY IN EVOLUTION

49562

שחן ,אביגדור ,אל עבר הסמבטיון \ מסע בעקבות
עשרת השבטים ,קב"מ 378 ,עמ'2003 ,
Shahan, Avigdor, TOWARDS THE
SAMBATYON RIVER - TEN TRIBES

50522

שחר ,דוד ,דע מאין באת \ ...הוראת ההיסטוריה
הלאומית בחינוך העברי בארץ ישראל,1882-1918 ,
עידן 421 ,עמ' ,2004 ,רכה
…Shahar, D., FROM WHERE YOU CAME
HISTORY, NATION & EDUCATION
 .IIIמחשבת ישראל
JEWISH THOUGHT - MAHSHEVET

49485

אבינר ,שלמה חיים הכהן ,שיחות הרב צבי יהודה
הכהן קוק זצ"ל \ על ספר אורות  ,עטרת כהנים306 ,
עמ'2003 ,
Aviner, S., CONVERSATIONS W/R' ZVI Y.
HACOHEN KOOK ON SEFER OROT

49674

אטקס; טיקוצ'ינסקי )עורכים( ,ישיבות ליטא \ פרקי
זכרונות ,מרכז זלמן שזר 423 ,עמ'2004 ,
Etkes, I.; Tikochinski, S. (Eds.), MEMORIES
OF THE LITHUANIAN YESHIVA

49500

אלגמיל ,יוסף ,ספר מחכימת פתי \ לר' יוסף בן
כמהר"ר אברהם הרואה הכהן בביאור חידוש העולם
ומציאות ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 177 ,עמ',
(Karaite) 2003
Algamil, Y., SEFER MAHIMAT PETI
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50215

אליאור ,רחל ,ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה \
תורת הסוד הקדומה ומקורותיה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 284 ,עמ' ,2004 ,רכה
Elior, Rachel, HEIKHALOT LITERATURE
AND MERKAVAH TRADITION

50481

אליצור ,שולמית )עורכת( ,פיוטי רבי פינחס הכהן
מקורות לחקר תרבות ישראל  ,8איגוד העולמי למדעי
היהדות 898 ,עמ'2004 ,
Elizur, Shulamit (Ed.) , LITURGICAL
POEMS OF RABBI PINHAS HA-KOHEN

49840

ביטון ,אברהם ,תולדות השמים \ חלק ראשון סבק
בראשית ,כרזיל משה(numerology, poetry) 2004 , ,
Bitton, A, CANDELABRA OF BEGINNING

50482

בלפר ,אלה ,זהות כפולה \ על המתח בין ארציות
לרוחניות בעולם היהודי ,אונ' בר-אילן 302 ,עמ'2004 ,
)(territory/nationalism vs. spirit & Jewish world
Belfer, Ella, SPLIT IDENTITY

49236

בן שושן ,יצחק ,ספר הלכות תשובה \ ושמונה פרקים
להרמב"ם זצ"ל  ,מחבר 321 ,עמ'2003 ,
Ben Shoshan, Y., SEFER HALKOT
TSHUVAH RAMBAM, HALACHA,
REPENTANCE

49750

בן-ישר; גוטליב) ;,עורכים( ,מקרא בפרשנות חז"ל \
כרך  1ספר הושע  ,אונ' בר-אילן 804 ,עמ'2004 ,
Ben-Yashar; Gottlieb (Eds.), BIBLE IN
RABBINIC INTERPRETATION \ VOL.1
HOSEA

 49857בר-אילן ,מאיר ,נומרולוגיה בראשיתית ,לילך218H / ,
 6Eעמ'2004 ,
Bar Ilan, M., ORIGINAL NUMEROLOGY
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50560

ברזילאי ,שרית ,לפרוץ מאה שערים \ מסע אל עולמם
של היוצאים לשאלה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,

49600

גוטליב ,אפרים ,כתבים העבריים של בעל תקוני זהר
ורעיא מהימנא ,אקדמיה הלאומית הישראלית

49847

דביר-גולדברג ,רבקה ,צדיק החסידי וארמון הלויתן \
עיון בסיפורי מעשיות מפי צדיקים ספריית הילל בן-
חיים ,קב"מ 302 ,עמ' ,2003 ,רכה

 430עמ' ,2004 ,רכה
Barzilai, Sarit, STORM A HUNDRED GATES
)(WORLD OF QUESTIONS ORTHODOX

למדעים 246 ,עמ'2003 ,
Gottlieb, Efraim, HEBREW WRITINGS OF
THE AUTHOR OF TIQQUNEI ZOHAR

Dvir-Goldberg, Rivka, ZADDIK AND THE
PALACE OF LEVIATHAN \ A STUDY OF
HASSIDIC TALES
50123

הראבן ,אלוף ,לדעת שאיננו יודעים ,ידיעות אחרונות
 /ספרי חמד 260 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hareven, Alouph, TO KNOW THAT WE DO
NOT KNOW

49560

ויסמן ,זאב ,מושיעים ונביאים \ שני פניה של
הכריזמה במקרא ספריית הילל בן-חיים ,קב"מ222 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Weisman, Zeev, SAVIOURS AND
PROPHETS

49417

זילברשץ ,מרדכי ,מנהיגות עולמית \ כיצד נאחד את
האנושות ונשמור על העולם לאחר העידן הלאומי?,

מחבר 173 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zilbershatz, U. (ed.), WORLD LEADERSHIP
UNITING THE WORLD AND SAVING IT
AFTER THE NATIONAL ERA
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49936

כהן ,רפאל ,מאבק על תכני ההשכלה בספרד
ובפרובנס בראשית המאה הארבע עשרה ,רפאל כהן,
 54עמ'2004 ,
Kohen, Raphael, STRUGGLE ON
CONTENTS OF EDUCATION IN SPAIN
AND PROVENCE IN EARLY 14th C.

49277

לוי ,אביבית ,הולך תמים \ מורשתו ,חייו ופועלו של
הרב יוסף קאפח ,יד מהר"י קאפח 238 ,עמ'2003 ,
((biography, philosophy, important scholar
Lavi, A., "HOLEKH TAMIM" R' YOSEF
KAPAH

50076

לורברבוים ,יאיר ,צלם אלהים \ הלכה ואגדה ,שוקן,
 544עמ'2004 ,
 Lorberbaum, Yair, IMAGE OF GODHALACHA AND AGGADA

49614

מלמד ,אברהם ,על כתפי ענקים \ תולדות הפולמוס
בין אחרונים לראשונים בהגות היהודית בימי
הביניים ,...אונ' בר-אילן 335 ,עמ'2003 ,
Melamed, Abraham, ON THE SHOULDERS
OF GIANTS

49856

מרק ,צבי ,מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן
מברסלב ,ע"ע 416 ,עמ' ,2003 ,רכה
Mark, Zvi, MYSTICISM & MADNESS IN
WORK OF R’ NAHMAN OF BRATSLAV

50320

נבו ,יהושפט ,פרשנות המקרא הצרפתית \ עיונים
בדרכי פרשנותם של מפרשי המקרא בצפון צרפת בימי
הביניים ,מורשת יעקוב 320 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nevo, Y., FRENCH BIBLE COMMENTARY
- MIDDLE AGES

49854

נגאל ,גדליה ,לידת החסידות ,המכון לחקר הספרות
החסידית 318 ,עמ'2004 ,
Nigal, Gedaliah, BIRTH OF HASSIDUT
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160 , תפארת, אל תחכה לגלגול הבא, שרון,עטייה
2003 ,'עמ
Atiya, Sharon, DON'T WAIT FOR THE
NEXT TIME AROUND

49753

\  חכמיהם של יהודי ספרד והמזרח, גיורא,פוזיילוב
 משרד, )ג( מפתחות, )ב( ביוגראפיה,)א( ביבליוגרפיה
 רכה,2003 ,' עמ234 ,החינוך
Pozelov, G., SPANISH JEWISH SCHOLARS
- BIBLIOGRAPHY, BIBLE

50533

 מועדי הרב \ שיעורים מפי השמועה, שלמה זאב,פיק
,ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל על המועדים...של

49286

 חינוך והחברה היהודית \ באירופה, אפרים,קנרפוגל
, קב"מ,חיים-הצפונית בימי הביניים ספריית הילל בן

49846

2003 ,' עמ271 ,אילן- אונ' בר,מכון הגבוה לתורה
(halacha, holidays, philosophy)
Pick, Shlomo H., MO'ADEI HARAV \
LECTURES ON THE FESTIVALS BY R'
YOSEF DOV HALEVI SOLOVETCHIK

(translation from English)  רכה,2004 ,' עמ239
Kanarfogel, Ephraim, JEWISH EDUCATION
AND SOCIETY IN THE HIGH MIDDLE
AGES

 כוכב השחר \ אמרות רבי מנחם מנדל, שמחה,רז
Hassidut, ) 2003 ,' עמ172 , יריד הספרים,מקוצק

50058

(saying/teachings R' Menahem of Kutsk
Raz, Simcha, HASIDIC SAYINGS OF R.
MENAHEM MENDEL OF KOTSK

גטאר \ גלגולה של אמונה- יה סלת אל, מלכה,שבתאי
,' עמ138 , צ'ריקובר,2003-1928 בקרב נשים יהודיות

 רכה,2003
Shabtai, M., YA SLAT EL GTAR / THE
TURNIING POINT OF FAITH/ JEWISH
WOMEN 1928-2003
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50266

50472

שולמאן ,קלמן ,קדמוניות היהודים ,מחבר 240 ,עמ',
2004
Shulman, K., ANCIENT JEWS

49248

תנעמי ,זכריה ,משפחה בסערת התקופה \ התמודדות
המשפחה עם כוחות המאיימים לבלעה ,מכון מש"ה,

 351עמ'2003 ,
)(education, family in jewish sources
Tanami, Z., FAMILY IN TURMOIL
 .IVשואה
HOLOCAUST

50046

 ,---בשערי תופת \ על רצח המוני של יהודיםבסלובקיה בעת דיכוי המרד הלאומי הסלובקי 1945-
 ,1944התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה 207 ,עמ',2003 ,

רכה
,----, AT THE GATES OF HELL / MURDER
OF SLOVAKIAN JEWS

 50080אבני ,ש) .עורך( ,ספר זיכרון לקהילת יהודי\ ...
קימפולונג-בוקובינה והסביבה ,ארגון יוצאי
קימפולונג2003 ,vols 2 ,..
Avny, S. (Ed.), KIMPOLUNG-BUKOWINA
49925

אייזן ,אסתר ,אמי תפרה כוכבים ,כרמל 407 ,עמ',
2003
Eisen, Ester, MUM STITCHED STARS

49683

אילן-אונדרוייזר ,יהודית ,דמותם לנגדי תמיד \ קורות
ילדה אחת מגולת הולנד בימי השואה מהדורה שניה,

גפן 110 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ilan-Undreiser, Y., THEIR TEARS BEFORE
ME ALWAYS
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 50409ארד ,יצחק ,תולדות השואה  -ברית-המועצות
והשטחים המסופחים ,יד ושם2004 , vols. 2 ,
 Adar, Y., HISTORY OF THE HOLOCAUSTSOVIET UNION
49327

אשכנזי-אנגלהרד ,הלינה ,אלה חיים ,ספרית פועלים,
 93עמ' ,2003 ,רכה
Ashkenazy-Engelhard, Halina, THIS IS LIFE

49256

ביכלר ,יהושע רוברט )עורך( ,פנקס הקהילות -
סלובקיה ,יד ושם 588 ,עמ'2003 ,
Bichler, Y. (ed.), ENCYCLOPEDIA OF
JEWISH COMMUNITIES / SLOVAKIA

49573

בירגר ,טרודי ,שבועה )תרגום מאנגלית( ,ע"ע111 ,
עמ'2003 ,
)Birger, Trudi, VOW (Translated from English

49848

ברזניאק ,משה ,נפתלי ,עצי הלבנה הזקופים \ לוחם
יהודי בצבא הפולני ,בגטו מזריץ' ובמחנות ,יד ושם,

49568

ברלר ,וילי ,מסע בחשכה \ מונוביץ ,אושוויץ ,גרוס-
רוזן ,בוכוולד ,יד ושם 266 ,עמ'2003 ,

 227עמ' ,2003 ,רכה
Brezniak, Moshe, Naphtali, BIRCH TREES
STAND TALL \ A JEWISH FIGHTER IN
THE POLISH ARMY...

Berler, Willy, JOURNEY THROUGH
DARKNESS
50124

ברקוביץ' ,ריקה ,מלאכים בגיהנום ,באר 410 ,עמ',
 ,2004רכה
Berkovitch, Rika, ANGELS IN HELL

49502

הרשקו ,צילה ,הולכים בחושך יראו אור \ הרזיסטנס
היהודי בצרפת ,שואה ותקומה ,1940-1949 :צ'ריקובר,
 387עמ' ,2003 ,רכה
Hershco, Tsilla, THOSE WHO WALK IN
THE DARKNESS WILL SEE THE LIGHT
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49567

זלמנוביץ ,דב ,אביב בעלטה \ אבדן הנעורים בבנדין
ובמחנות ,יד ושם 310 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zelmanowicz, Dov, DARK SPRING

50030

יונגר ,מרים פאר ,שתי צמות \ סיפור חייה של ילדה
בשואה  ,1945-1944ביחד 118 ,עמ' ,2003 ,רכה
Unger, M., TWO BRAIDS

49695

לטר ,חנה ,העפלה שלי ,ביחד 89 ,עמ' ,2004 ,רכה
Letter, H., MY ILLEGAL IMMIGRATION

49849

מילנר ,איריס ,קרעי עבר \ ביוגרפיה ,זהות וזיכרון
בסיפורת הדור השני ,ע"ע 247 ,עמ' ,2003 ,רכה
Milner, Iris, PAST PRESENT \ BIOGRAPHY,
IDENTITY AND MEMORY IN 2nd GEN.

49616

ניר ,יורם ,מפה אל העבר ,מחבר 390 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nir, Yoram, MAP TO THE PAST

50005

נשר ,אליהו )אדלר ,אדי( ,גילגולי כפיה \ בגולגים
סובייטיים ,מחבר 221 ,עמ' ,2003 ,רכה
Nesher, Eliahu (Adler, Edi), FORCED
WANDERINGS \ IN THE GULAG

 50166סלע-סלדינגר ,אליהו ,מטרנסניסטריה לישראל \ עיון
ביצירות יעקב פרידמן מהשואה ואחריה ,לייוויק-
פארלאג 501H / 22E ,עמ'2003 ,
)(available in English - cat. no. 50168
Sela-Saldinger, E., FROM TRANSNITSRIAH
TO ISRAEL
49747

עופר ,יוסי ,מאלף החלומות ,חלונות 111 ,עמ',2003 ,
רכה
Ofer, Yosi, DREAM TRAINER

49559

פייטלסון ,אלכס )אלתר( 60 ,שנה מהגיהנום \ יום
השנה ה 60-לבריחה מהפורט התשיעי תרגום מיידיש,
מחבר 272 ,עמ' ,2003 ,רכה ) (from Yiddish
Faitelson, Aleks, 60 YEARS AFTER HELL

13

50397

פרגר ,משה )עורך( ,מן המצר קראתי \ שירי הגיטאות,
מחנות העבדות ,חצרות המוות ,הפרטיזנים ,הנקם
והקרב ,מוסד הרב קוק 236 ,עמ'2004 ,
Perger, M. (ed.), FROM THE STRAITS I
CALLED / POETRY FROM THE SHOAH

49923

פרנקל ,אלונה ,ילדה ,מפה  -מיפוי והו"ל 280 ,עמ',
2004
Frankel, Alona, GIRL

49569

ציטרין ,אברהם ,נער כותב בין החומות \ מחברות
מגטו לודז' ,יד ושם 220 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zitrin, Avraham, YOUTH WRITING BEHIND
THE WALLS

49536

קיפר ,מרים ,זכרונות שלי \ זכרונות מן השואה 1939-
 ,1945ירון גולן 64 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kipper, Miriam, MY MEMORIES

49311

קלוגר ,דניאל ,ויקטור \ על פי סיפורו של ויקטור
סולאפר ,לוחם מחתרת יהודי בצרפת ,ספרית פועלים,
 164עמ' ,2003 ,רכה )(translation from English
Kluger, Daniel, VIGDOR LE REBELLE

49872

רובינשטיין ,שמעון ,מברלד עד גאלאץ ובחזרה \ עדות
ארנה רובינשטיין )גרינברג( ,מחבר 170 ,עמ',2004 ,

רכה

Rubinstein, S., FROM BARLAD TO
GALATZ AND BACK
49873

רובינשטיין ,שמעון ,עדות קארול שטרייזנט על
המערכות בהן השתתף במלחמה ועל עלייתו ארצה
במסגרת עלייה ב' בסיומה ,מחבר 15 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubinstein, S., TESTIMONY OF KAROL
STREISANT

14

50496

ריצ'לר-פרידמן ,יעל ,שנות ראינו רעה \ מדריך למורה,
יד ושם ,2004 , ,רכה
Richler-Friedman, Y., YEARS WHEREIN I
SAW EVIL / TEACHING GUIDE

50029

שביד ,סבינה ,מלחמה ,מלחמה ,גבירה נהדרה \ ילדות
ונעורים בתקופת השואה בזבורוב ,יד ושם 336 ,עמ',

49405

שטייניץ ,צבי ,מקום אליו לא שבתי מעולם ,בבל508 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Steinitz, Zwi, PLACE OF NO RETURN

50362

שטנדיג-לינדברג ,גוסטבה ,תעוד \ מבחר שירים 1973-
) 1940תרגום מפולנית( ,יד ושם 55 ,עמ' ,2002 ,רכה

 ,2003רכה
Schweid, Sabina, WAR, O WAR, WHAT A
LADY ART THOU

)(translation from Polish
Standig-Lindberg, G., DOCUMENT / POEMS
FROM 1940 - 1977
49823

שלנגר ,צפורה ,עמדי בצללי צרפת \ אורות וצללים
תחת שלטון הנאצים ועוזריהם בצרפת הכבושה,

פלדהיים 432 ,עמ'2003 ,
)(holocaust, france, persecution and escape
Shelenger, Z., WITH ME IN THE SOUNDS
OF FRANCE / WWII IN OCCUPIED
FRANCE
 .Vישראל וציונות
ISRAEL & ZIONISM

50001

 ,---שימור חולות מישור החוף \ מסמך מדיניות,מכון ירושלים לחקר ישראל 126 ,עמ' ,2003 ,רכה
,----, DUNE & SHORE PROTECTION /
GOV'T PAPER

15

50192

אבניאון ,איתן ,בנקאות ושוק ההון \ מילון עברי-
אנגלי-עברי/אנגלי-עברי מהדורה חדשה ,איתאב ,בית
הוצאה לאור 616 ,עמ'2004 ,
Avneyon, Eitan, BANKING AND CAPITAL
MARKET TERMS - DICTIONARY

49686

אהרוני ,שרה ומאיר )עורכים( ,מי ומה בישראל,
מקסם 480 ,עמ'2003 ,
"who's who" Israel, also in English cat. 49708
Aharoni, Sara & Meir (Eds.), ISRAEL
DIRECTORY

49499

אוחנה ,דוד ,משיחיות וממלכתיות \ בן-גוריון
והאנטלקטואלים בין חזון מדיני לתאולוגיה פוליטית,
מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון 470 ,עמ'2003 ,
Ohana, D, MESSIANISM & NATIONALISM
/ BEN GURION AND THE VISION

50018

אוטווש ,יוז'ף ,אמנציפציה של היהודים \ )(1840
קונטרסים  ,92אונ' העברית 45 ,עמ' ,2003 ,רכה
Otvash, Y., EMANCIPATION OF THE JEWS

50126

אזרחי ,י ;.גושן ,ז ;.לשם ,ש ,.בעלות צולבת \ שליטה
ותחרות בשוק התקשורת הישראלי ,מכון הישראלי

50468

אלרואי ,גור ,אימיגרנטים \ ההגירה היהודית לארץ-
ישראל בראשית המאה העשרים ,יד בן צבי 253 ,עמ',
2004
Alroey, Gur, IMMIGRANTS / JEWISH
MIGRATION TO ISRAEL

50127

אראן ,א ;.נחמיאס ,ד ;.נבות ,ד ,.דמוקרטיה בישראל:
דוח מעקב \ 2003פרויקט  ,מכון הישראלי

לדמוקרטיה 96 ,עמ'2003 ,
Ezrahi, Y.; Goshen, Z.; Leshem, CROSS
OWNERSHIP, CONTROL & COMPLETION
IN MEDIA

לדמוקרטיה 298 ,עמ'2003 ,
Arian, A.; Nachmias, D.; Navot, AUDITING
ISRAELI DEMOCRACY 2003

16

49921

ארגמן ,דוד ,קיבוצים על פרשת דרכים \ מעקב אחר
שמונה קיבוצים בתהליכי שינוי ,יד יערי 168 ,עמ',

49522

בונן ,זאב; ארקין ,דן ,רפא"ל \ ממעבדה למערכה ,
נ.ד.ד .מדיה 207 ,עמ'2003 ,
Bonen, Zeev; Arkin, Dan, RAFAEL \ FROM
LABORATORY TO BATTLEFIELD

50069

בן אליהו ,ש ;.ויתקון ,ג ,.מקרקעי ישראל \ הצעה
לצמצום המעורבות הציבורית בניהול מקרקעין,

50364

בן-אליעזר ,יריב ,בין תקשורת לפרופגנדה ,ביתן
הוצאה לאור 261 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ben-Eliezer, Yariv, PROPAGANDA AND
COMMUNICATION

49306

גביש ,דב ,ציפור האדם באופקנו \ הטיסות הראשונות
לארץ-ישראל  ,1913-1914יד בן צבי 103 ,עמ'2003 ,

2003
Argaman, David, KIBBUTZIM AT
CROSSROADS \ A FOLLOW-UP OF EIGHT
KIBBUTZIM AT A PROCESS OF CHANGE

מפעלות המרכז הבינתחומי 56 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ben Eliahu, S., ISRAEL LAND
ADMINISTRATION

Gavish, Dov, MAN-MADE BIRDS ON OUR
HORIZON
49434

גדרון; אלון; בן-נון ,דו"ח מסד הנתונים של המגזר
השלישי בישראל \ דפוסי רישום של ארגונים הקצאות
ממשלתיות ,אונ' בן גוריון 86 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gidon, B.; Alon, Y. et al, FOUNDATION
REPORTS ON "3rd SECTOR" IN ISRAEL

49389

גדרון; בר; כץ ,מגזר השלישי בישראל \ בין מדינת
רווחה לחברה אזרחית ,קב"מ 272 ,עמ' ,2003 ,רכה
Gidron, B.; Bar, M.; Katz, H., 3rd SECTOR IN
ISRAEL

17

49276

גולדשטיין ,יוסי ,אשכול \ ביוגרפיה ,כתר 789 ,עמ',
2003
Goldstein, Yossi, ESHKOL \ BIOGRAPHY

50368

גל ,נעמי ,אלימות נגד נשים :נורמה או סטייה?,
קב"מ 384 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gale, Naomi, VIOLENCE AGAINST
WOMEN: A NORM OR A DEVIANT
?BEHAVIOR

50003

גנור ,בועז ,מבוך הלוחמה בטרור \ כלים לקבלת
החלטות ,מפעלות המרכז הבינתחומי 311 ,עמ'2003 ,
Ganor, Boaz, COUNTER-TERRORISM
PUZZLE \ A GUIDE FOR DECISION
MAKERS

49416

דהן ,אלון ,מדריך ליונה עיוורת \ הקולוניאליזם
האירופי :איום שקם לתחייה ,ירון גולן 175 ,עמ',
 ,2003רכה
Dahan, Alon, MANUAL FOR A BLIND
DOVE - EUROPEAN COLONIALISM

49544

דודזון ,מנשה ,משק ההדרים היהודי בארץ-ישראל,
אריאל 308 ,עמ'2003 ,
Davidson, Menashe, JEWISH CITRUS
INDUSTRY IN ISRAEL

49622

דנין ,יוסף ,אל ישיב \ זכרונות ,אפיקים 215 ,עמ',
 ,2003רכה
)(Zionist, biography Yemen- Israel 1943
Danin, Y., NON-RETURNABLE /
MEMORIES

50128

דרומי ,אורי )עורך( ,סוגיית העיגון של זכויות
חברתיות בחוקה המועצה הציבורית מס'  ,11מכון
הישראלי לדמוקרטיה 385 ,עמ' ,2004 ,רכה
Dromi, U. (ed.), ANCHORING OPTIONS
FOR SOCIAL RIGHTS IN THE
CONSTITUTION

18

49995

דרור ,י ;.נבו ,ד) ;.עורכים( ,תמורות בחינוך :קווים
למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים ,רמות,

50031

הורוביץ ,ת ;.שמאי ,ש ;.אילטוב ,,הטמעה ,דיאלוג
והעצמה \ ותיקים ועולים בקצרין ,רמות ,אונ' ת"א,
 246עמ' ,2003 ,רכה
Horowitz, T.; Shamai, S.; Ilat,
ASSIMILATION DIALOGUE AND
EMPOWERMENT

49304

הלוי ,משה )עורך( ,פרוטוקולים של הוועד-הפועל3...
הציוני  1919-1929ספטמבר  - 1921יוני  ,1923ספריה

49514

הרצוג ,י ;.נתנזון ,ר) .עורכים( ,איך יוצאים מזה? \
פתרונות כלכליים וחברתיים למשק במשבר ,מכון

50516

זולדן ,יהודה )עורך( ,נטיעות הארץ \ נטיעות וט"ו
בשבט אסופת מאמרים  ,מכון התורה והארץ506 ,

49677

זכריה ,שבתי ,ירושלים של מטה \ שכונות ירושלים
וסיפוריהן ,אריאל 327 ,עמ'2003 ,

אונ' ת"א 484 ,עמ'2003 ,
Dror, y.; Nevo, D.; (Eds.), TURNS AND
RETURNS IN ISRAELI EDUCATION:
POLICY GUIDELINES FOR THE 2000S

הציונית 329 ,עמ'2003 ,
Halevi, M. (ed.), MINUTES OF THE
ZIONIST GENERAL COUNCIL 1919-1929 /
VOL.3

הישראלי למחקר כלכלי וחברת 278 ,עמ' ,2004 ,רכה
Herzog, I.; Nathanson, R.(Eds), WHAT IS
?THE ANSWER

עמ'2004 ,
)(Halacha, planting, incl. Aggada, 40 essays
Zoltan, Y. (ed.), PLANTING THE COUNTRY
/ PLANTING & TU B'SHVAT

Zakariah, S., "REAL" JERUSALEM /
NEIGHBORHOODS & STORIES

19

49998

חושן ,מאיה ,על נתוניך ירושלים מצב קיים ומגמות
שינוי ,מכון ירושלים לחקר ישראל 75 ,עמ' ,2003 ,רכה
Choshen, Maya, JERUSALEM: FACTS AND
TRENDS 2002\03

49571

חריש ,גיל-עד ,תלמים \ תוכנית להתחדשות מקיפה,
מחבר 416 ,עמ' ,2003 ,רכה
Harish, Gil-Ad, “TLAMIM” PLAN

50137

חרל"פ ,יעקב ח ,.ארץ ישראל במשנתם של תנאים
ואמוראים ,יד הרב נסים 284 ,עמ'2003 ,
Charlap, Yaakov H., LAND OF ISRAEL IN
TANAITIC AND AMORAIC LITERATURE

49933

יער ,א ;.שביט ,ז) .עורכים( ,מגמות בחברה
הישראלית \ כרך ב' ,אונ' הפתוחה 1269 ,עמ',2003 ,
רכה
Ya'ar, E.; Shavit, Z. (Eds.), TRENDS IN
ISRAELI SOCIETY \ VOL. 2

49684

יצחקי ,אהרן ,מסכה \ מבוא לאסטרטגיה האתנית של
המשטר במדינת ישראל ,כותרות 703 ,עמ'2003 ,
Yitzhak, A., MASK / INTRO TO ETHNIC
STRATEGY

50400

יצחקי ,פלה ,לעלות עם נוער ,גוונים 141 ,עמ',2004 ,
רכה
Yitzhak, P., YOUTH ALIYAH

49432

יקוביץ; נפתלי; גדרון ,הנהלות ציבוריות של ארגוני
המגזר השלישי בישראל \ מאפיינים והיבטים מבניים,
תפקודיים ,...אונ' בן גוריון 131 ,עמ' ,2002 ,רכה
Yakovitz, A, Naftali, M., ON THE PUBLIC
"EXECUTIVE OF "3rd SECTOR
ORGANIZATIONS IN ISRAEL

49511

ישי ,יעל ,בין גיוס לפיוס \ החברה האזרחית בישראל,
כרמל 230 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yishai, Yael, CIVIL SOCIETY IN ISRAEL

20

49329

כהן ,אשר; זיסר ,ברוך ,מהשלמה להסלמה \ השסע
הדתי -החילוני בפתח המאה העשרים ואחת ,שוקן,

49307

כוכבא ,גד; רובינשטיין ,שמעון ,הצעה לתכנית אור-
קולית על יצחק בן-צבי ותקופתו \ כרך א ,מחבר149 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Kochva, Gad; Rubinstein, Shimo, PROPOSAL
FOR AN AUDIO VISUAL PRESENTATION
ON YITSCHAK BEN-ZVI \ PART ONE

50213

כרמיאל ,בתיה ,קורבמן \ צלם תל-אביבי אחר1936- ,
 ,1919מוזיאון ארץ-ישראל 253 ,עמ'2004 ,

 240עמ'2003 ,
Cohen, Asher; Susser, Bernard, FROM
ACCEPTANCE TO ESCALATION:
RELIGIOUS/ SECULAR SPLIT

Carmiel, B., KORVMAN / DIFFERENT TEL
AVIV PICTURES / 1919-1936
50204

למדן ,אראלה ,משתיקה לזעקה לדיבור \ שלושה
דורות של אימהות בקיבוץ ,יד טבנקין4E/272H ,
עמ' ,2004 ,רכה
Lamdan, Erella, SILENCE OUTCRY AND
DISCOURSE

50072

מאור ,משה ,סקטור הממשלתי בישראל \ המלצות
לרפורמה ,מפעלות המרכז הבינתחומי 36 ,עמ',2003 ,
רכה
Maor, M., ISRAELI GOVERNMENTAL
SECTOR REFORM

50071

מלניק ,רפי ,תכנית לקונסולידציה פיסקלית בישראל
 ,2012-2003מפעלות המרכז הבינתחומי 45 ,עמ',2004 ,
רכה
Melnik, R., FISCAL CONSOLIDATION IN
ISRAEL 2012-2003

21

49433

מנו-נגרין ,ריטה )עורכת( ,מחקרים על המגזר השלישי
חוברת הכנס השנתי החמישי ) ,(2002אונ' בן גוריון,

49332

סבוראי ,משה ,משפט הדיבה  \ 2בנסיבות רצח יאיר
הי"ד  ,מחבר 327 ,עמ'2003 ,

 82עמ' ,2003 ,רכה
Mano-Nagrin, R.(ed.), REPORTS ON THE
""3RD SECTOR

Savori, M., LIBEL SUIT - FACTORS IN THE
MURDER.. / VOL. 2
49865

סואן ,דן; שפר ,מיכאל )עורכים( ,שנתון סטטיסטי \
יהודה ושומרון  ,2002אריאל 200 ,עמ' ,2003 ,רכה
Soan, D; Shefer, M. (eds.), ANNUAL
STATISTICS/ JUDEA & SAMARIA

50048

עמית ,חנה ודוד ,מראי מקום \ לטייל עם המקורות
בצפון הארץ ,יד בן צבי 227 ,עמ'2004 ,
Amit, Hana & David, REFERENCE POINTS

50004

פלדמן ,שי; גרונדמן ,משה )עורכים( ,לאחר המלחמה
בעיראק ,משהב"ט 225 ,עמ' ,2004 ,רכה
Feldman, S.; Grundman, M. (Eds), IN THE
WAKE OF THE WAR IN IRAQ

50085

פלדשטיין ,אריאל ל ,.קשר גורדי \ דוד בן-גוריון,
ההסתדרות הציונית ויהדות ארצות-הברית 1948-
 ,1963מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון 268 ,עמ',2003 ,

49471

פעיל ,מאיר; יורמן ,פנחס ,מבחן התנועה הציונית
 \ 1931-1948מרות ההנהגה המדינית מול הפורשים,
צ'ריקובר 449 ,עמ' ,2003 ,רכה
Pa'il, M., Yurman, P., TEST OF THE
ZIONIST MOVEMENT 1931-1948

רכה
Feldestein, Ariel L., GORDIAN KNOT / BEN
GURION, HISTADRUT & AMERICAN
JEWRY

22

49323

פרל ,משה ,בעיניים פקוחות \ מנגנון ההרס העצמי
של הכלכלה בישראלית  -הסיפור האמיתי ,כתר306 ,
עמ'2003 ,
Pearl, M., WHILE WE WERE WATCHING

49570

צימרמן ,משה )עורך( ,גרמניה וארץ ישראל \ מפגש
תרבויות ,מאגנס ,אונ' עברית 289 ,עמ'2003 ,
Zimmermann, Moshe (Ed.), GERMANY AND
THE LAND OF ISRAEL

50439

קולב ,אויגן ,בניין תרבות בארץ ישראל ,מוזיאון תל
אביב לאמנות 406 ,עמ'2003 ,
Kolav, U., BUILDING CULTURE IN
ISRAEL

49504

קופ ,יעקב )עורך( ,הקצאת משאבים לשירותים
חברתיים  ,2003מרכז לחקר המדיניות החברתית362 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Kop, Y. (ed.), BUDGET ALLOCATIONS
FOR PUBLIC SERVICES 2003

50480

קימרלינג ,ברוך ,מהגרים ,מתיישבים ,ילידים \
המדינה והחברה בישראל -בין ריבוי תרבויות.
למלחמות תרבות ,ע"ע 627 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kimmerling, B, IMMIGRANTS, SETTLERS,
NATIVES

50476

רבינוביץ ,איתמר ,חבלי שלום \ ישראל והערבים
דביר 318 ,עמ' ,2004 ,רכה ) (Pub in English1999
Rabinovich, Itamar, WAGING PEACE

50084

רובינשטיין ,שמעון ,מה אני ומי אני לעומת
ז'בוטינסקי ? \ שבתאי נדיב) ,גוטנמאכר( ,דמות
מופת 60 ,עמ' ,מחבר ,כה
Rubinstein, S., WHAT AM I AND WHO AM I

50205

רובינשטיין ,שמעון ,לקחת ברצינות את הצהרת
בלפור ,מחבר 165 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rubinstein, S., TAKING THE BALFOUR
DECLARATION SERIOUSLY
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49298

רפל ,י; לוין ,א ,מורשת ,ציונות ודמוקרטיה \ 100
מושגי יסוד,ידיעות אחרונות/ספרי חמד 112 ,עמ'2003,
Rappel, Y; Levin, I, HERITAGE, ZIONISM
AND DEMOCRACY \ 100 CONCEPTS

50070

שושני ,שמעון ,מערכת החינוך בישראל  \ 2004הצעה
לשיפור המערכת וקידומה ,מפעלות המרכז

50087

שחורי-רובין ,צ ;.שורץ ,ש ,.הדסה לבריאות העם \
פעילותה הבריאותית-החינוכית של "הדסה" בארץ
ישראל בתקופת המנדט הבריטי ,ההס"צ 222 ,עמ',

הבינתחומי 40 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shoshani, S., ISRAELI EDUCATION
SYSTEM 2004

2003

Shehory-Rubin, Z.; Shvarts, S, HADSSAH
FOR THE HEALTH OF THE PEOPLE
50455

שטרית ,סמי שלום ,מאבק המזרחי בישראל \ בין
דיכוי לשחרור ,בין הזדהות לאלטרנטיבה ,2003-1948
ע"ע 388 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shitrit, S., MIZRAHI STRUGGLE IN ISRAEL

49273

שיין ,חיים ,מדינת היהודים \ שלב הסכומים הרב
עובדיה יוסף והנשיא אהרון ברק ,פרי 231 ,עמ'2003 ,
\ Shine, Chaim, JEWISH STATE
CONCLUDING SUMMARY: JUSTICE
BARAK & R' AVADIA YOSEF

50369

שמואלביץ ,מתי ,בימים אדומים \ זכרונות איש לח"י
מהדורה מחודשת ,משהב"ט 340 ,עמ'2004 ,
"Shmuelevitz, M, RED DAYS / "LEHI
MEMORIES

50217

שמיר ,אילנה ,לבל יהיו כלא היו \ היחידה להנצחת
החייל במשרד הביטחון ומיסוד דפוסי הזיכרון
הממלכתיים ,משהב"ט 283 ,עמ'2003 ,
Shamir, Ilana, SO THEY SHALL NOT BE AS
THOUGH THEY HAD NOT BEEN
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50456

שמר ,יצחק ,שמרלינגים \ חברון .יפו .תל-אביב שישה
דורות בארץ-ישראל ,מלוא 223 ,עמ'2004 ,
Shemer, Isaac, SHMERLINGS

50086

שנקר ,אברהם ,זהות והשתייכות \ מי אני ושל מי אני
? ,מחבר 252 ,עמ'2003 ,
Shanker, Abraham, BEING AND
?BELONGING / WHO AM I

50448

שפירא ,אניטה ,יגאל אלון :אביב חלדו \ ביוגרפיה,
קב"מ 588 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shapira, Anita, YIGAL ALON: SPRING OF
HIS LIFE

50068

שפרינצק ,אהוד ,שאלת הערבים בישראל \ מפתרון
הבעיה לניהולה ,מפעלות המרכז הבינתחומי 171 ,עמ',
 ,2004רכה
Shapernitz, E., ISRAELI ARABS

 .VIלשון וספרות
HEBREW LANGUAGE & LITERATURE

49400

 ,---וידיאו עברית מן ההתחלה החדש חלק א'  /חלקב' )קלטת( ,אקדמון2003 ,
,----, HEBREW FROM THE BEGINNING /
VIDEO / PART 1 – 49400 / PART 2 - 49401

49418

 ,---מילון כיס דו-לשוני עברי-איטלקי \ איטלקי-עברי ,פרולוג מוציאים לאור 292Italian /H220 ,עמ',

 ,2003רכה
,----, HEBREW-ITALIAN / ITALIANHEBREW POCKET DICTIONARY
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49419

 ,---מילון כיס דו-לשוני עברי-גרמני \ גרמני-עברי,פרולוג מוציאים לאור 309Ger/H 203 ,עמ',2003 ,
רכה
,----, HEBREW-GERMAN/ GERMANHEBREW POCKET DICTIONARY

49932

אביאל ,אילנה ,ערגה הזאת \ שירים ,ספרית פועלים,
 63עמ' ,2004 ,רכה
Aviel, Ilana, YEARNING

50467

אביב ,יצחק ,ערמונים ,תמוז 361 ,עמ' ,2004 ,רכה
Aviv, Y., CHESTNUTS

50471

אבידן ,י' ,תחיית חוה ,אורלי לוי 377 ,עמ' ,2004 ,רכה
Avidan, Y., RESURRECTION OF EVE

 50274אבן-שושן ,אברהם ,מלון אבן-שושן  6 / 2003כרכים
לשנות האלפים ,המילון החדש2003 ,vols 6 ,
Even Shoshan, A., EVEN-SHOSHAN
DICTIONARY 2003 / 6 VOLS.
49449

אהרוני ,עדה ,נשים \ יוצרות עולם ללא מלחמות
ואלימות ,לנה 104 ,עמ' ,2002 ,רכה
Aharoni, A., WOMEN/ CREATING A
WORLD W/O WAR AND VIOLENCE

49375

אופנהיימר ,יוחאי ,זכות הגדולה לומר לא \ שירה
פוליטית בישראל ,מאגנס ,אונ' עברית 438 ,עמ'2003 ,
Oppenheimer, Yochai, POLITICAL POETRY
IN ISRAEL

49924

אורגד ,דורית ,שעות מכושפות ,כרמל 63 ,עמ'2004 ,
\ Orgad, Dorit, BEWITCHED HOURS
POEMS

50526

אורן ,רם ,יורשת ,קשת 304 ,עמ' ,2004 ,רכה
Oren, Ram, HEIRESS
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49673

אידל ,מ ;.גרינולד ,א) .עורכים( ,מיתוס ביהדות /
היסטוריה ,הגות ,ספרות ,מרכז שזר 298 ,עמ'2003 ,
Gruenwald, I.; Idel, M. (Eds.), MYTHS IN
JUDAISM

50529

אידל ,שושנה ,ימים כינוריים ,כרמל 64 ,עמ',2004 ,
רכה
Idel, Shoshana, VIOLINS' DAYS

49930

אידר ,דרור ,אלתרמן  -בודלר פריס  -תל אביב \
אורבניות ומיתוס בשירי פרחי הרע וכוכבים בחוץ,
כרמל 247 ,עמ' ,2003 ,רכה
Eydar, Dror, ALTHERMAN - BAUDELAIRE
PARIS - TEL AVIV \ URBANISM AND
MYTH IN THE POETRY OF NATHAN
ALTHER

50530

אילון ,לאה ,אלי ואנוהו ,כרמל 144 ,עמ' ,2004 ,רכה
”Eilon, L., "ELI VEANVEHU

50077

איפרגן ,רחל ,בועטת במוסכמות ,גוונים 111 ,עמ',
 ,2004רכה
Ipergan, R., AGREED REJECTION

50354

אלטהולץ ,חיים ,מכנסיים של מוטל ,חלונות223 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Altholz, chaim, MOTL'S TROUSERS

50452

אלרואי-בלקין ,מאיה ,הבנה מאוחרת ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 175 ,עמ' ,2004 ,רכה
Alroy-Belkin, Maya, BELATED
ILLUMINATION

50195

אמיר ,דנה ,חיי אחינעם \ שירים ,קב"מ 61 ,עמ',
 ,2004רכה
Amir, Dana, LIFE OF ACHINOAM

50398

אמתי ,טלי ,להתעורר באותה המיטה ,חלונות144 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Amitai, T., WAKING UP IN THE SAME BED
27

50316

אסתר ,חיה ,מעשה תהום \ שירים ,כרמל 200 ,עמ',
 ,2004רכה
Esther, Haya, ABYSS AND THE MAKING

50075

אפלפלד ,אהרן ,פריחה פראית ,כתר 199 ,עמ',2004 ,
רכה
Appelfeld, Aharon, WILD BLOSSOMING

50125

אפפלד ,ערן ,כשענק מתעורר ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 363 ,עמ' ,2004 ,רכה
Upfeld, Eran, WHEN A GIANT RISES

49324

בדולח ,חנה ,שפיות העגורים ,עקד 62 ,עמ',2003 ,
רכה
Badulah, H., MOUTH OF THE CRANE

50353

בורשטיין ,מעיין ואילן ,מאוהב באלישבע ,חלונות,
 110עמ' ,2004 ,רכה
Bornstein, M&I., IN LOVE WITH ELISHEVA

50765

בירשטיין ,יוסל ,סיפורים מאזור השלווה ,קב"מ413 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Birstein, Yossel, STORIES FROM THE
REALM OF TRANQUILITY

50454

בן גיגי-יגר ,מינו ,אני ,שלום בת שמואל ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 286 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ben Guigui-Yeger, Myno, I AM SHALOM
BAT SHMUEL

50268

בן נריה ,מיכל ,ואפילו בשנתי ,ירדן 230 ,עמ',2004 ,
רכה
Ben Neria, Michal, EVEN WHILE SLEEPING

49850

בר-גיל ,ערן ,חיי יום יום \ שירים ,קב"מ 76 ,עמ',
 ,2003רכה
Bar-Gil, Eran, EVERY DAY LIFE \ POEMS

28

49852

ברזל ,הלל ,שירת ארץ-ישראל  -אקפרסיוניזם נבואי \
אורי צבי גרינברג ,יצחק למדן ,מתתיהו שוהם) ,כרך
ששי( ,ספרית פועלים 734 ,עמ'2004 ,
Barzel, Hillel, HISTORY OF ERETZ ISRAEL
POETRY \ VOL. 6

49521

ברנדשטטר ,צילי ,צל משלי ,משהב"ט 191 ,עמ'2003 ,
Brandstatter, Cilli, MY OWN SHADOW

50527

ברנשטיין ,אורי ,שירים  ,1962-2002קב"מ 451 ,עמ',
2004
Bernstein, Ory, POEMS 1962-2002

49509

ברץ ,לאה ,מונוגרפיה \ על אורות יצחק אורן )נאדל(,
אור-עם 255 ,עמ' ,2003 ,רכה
)Baratz, Lea, ISAAC OREN (NADEL
MONOGRAPH

50000

ברץ ,לאה ,חגיגה של התפוררות \ עיון בהתפוררות
התא המשפחתי בכמה רומנים ישראליים ,אור-עם,

49861

ברקאי ,רון ,אשה שאהבה סיפורים ,חרגול 254 ,עמ',
 ,2003רכה
Barkai, Ron, WOMAN WHO LOVED
STORIES

50207

בשן ,רינה ,אשה במראה מודדת תסריטים ,כרמל78 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Bashan, Rina, WOMAN IN THE MIRROR
TRYING ON SCRIPTS

49999

גדור ,עוזי ,עפולה \ רומן ,גוונים 221 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gedud, U., AFULA / NOVEL

50201

גורדון ,חן ,עולם מאפרה \ שלושה סיפורים ,קב"מ,
 189עמ' ,2004 ,רכה
Gordon, Chen, ASHTRAY WORLD

 192עמ' ,2002 ,רכה
Baratz, Lea, CELEBRATING BREAKDOWN
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50169

גורל ,יונתן חיים ,מרחק וגעגוע \ שירים ,צור-אות71 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Goral, Yonathan Haim, DISTANCE AND
LONGING

49506

גטריידה ,שי ,סוף חורפית ,ברקאי ספרים 258 ,עמ',
 ,2003רכה
Getraide, Shai, END OF WINTER

49920

גידלי ,אורית ,עשרים נערות לקנא \ שירים ,ספרית
פועלים 56 ,עמ'2003 ,
Gidali, Orit, TWENTY GIRLS TO ENVY ME

50008

גיורי ,עודד ,מופע רמזור קצר ,מחוג 95 ,עמ',2003 ,
רכה
Giory, Oded, SHORT GREEN LIGHT

49301

גינוסר ,רינה ,כשעכבר פגש דרקון \ סיפור אהבה,
ביתן הוצאה לאור2003 , ,
Ginossar, Rena, LOVE STORY BETWEEN A
MOUSE AND A DRAGON

50074

גלסנר ,אריק ,ובזמן הזה ,כתר 374 ,עמ' ,2004 ,רכה
Glasner, Arie, AND AT THIS SEASON

50523

גנדלמן ,גלית ,מתגרשת ,מסדה 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gendelman, G., I'M GETTING DIVORCED

50453

גנוסר ,יאירה ,חוצפה לחיות ,ושיריה ,גוונים 78 ,עמ',
 ,2004רכה
Ginossar, Yaira, CHUTZPA TO LIVE,
POEMS

49844

גנחובסקי ,דב ,רצח בבנק ישראל ,כרטא 384 ,עמ',
 ,2004רכה
Genachowski, Dov, MURDER AT THE
BANK OF ISRAEL

50559

גפן ,אדיבה ,פנמה ג'ק ,אריה ניר 365 ,עמ' ,2004 ,רכה
Geffen, Adiva, PANAMA JACK
גרא ,רון ,פשרות ,כרמל 76 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gera, Ron, CONCESSIONS

50525
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49510

גרוסמן ,דוד ,מוות כדרך חיים \ מאמרים ,2003 -1993
קב"מ 190 ,עמ' ,2003 ,רכה
Grossman, David, DEATH AS A WAY OF
LIFE

50532

גרנובסקי ,יוסי ,איש שגר מתחת לסירה \ סיפורים,
ביתן הוצאה לאור 143 ,עמ' ,2004 ,רכה
Granovski, Y., MAN WHO LIVED UNDER A
BOAT

49535

גש ,חנה ,תמונות של חיים ,ה .ספרן 181 ,עמ',2003 ,
רכה
Gash, Hanna, IMAGES OF LIFE

50521

גשורי ,סיגל ,לנשים בלבד \ נישואים -מביצה
משמימה לממלכה קסומה ,כתר 280 ,עמ' ,2004 ,רכה
Geshury, Sigal, FOR WOMEN ONLY

49601

הירשפלד ,אריאל ,אל אחרון האלים \ על מזרקות
רומא ,כתר 194 ,עמ' ,2003 ,רכה
Hirschfeld, Ariel, TOWARD THE LAST OF
THE GODS

49271

הלוי ,רצון ,שירת ישראל בתימן \ כרך ג ממבחר
השירה השבזית-תימנית ,מאש"ש 302 ,עמ'2003 ,
Halevi, R., HEBREW POETRY IN YEMIN /
VOL.3

50352

הלר ,דורית ,בעצי התומר ראיתיך ,חלונות 59 ,עמ',
 ,2004רכה
Heller, D., FROM THE PALM TREES I SAW
YOU

49507

המרוב ,הדס ,אחים לדרור ,ברקאי ספרים 302 ,עמ',
 ,2003רכה
Hamrov, D., FREEDOM BROTHERS

50269

הנדלזלץ ,מיכאל ,ספר הספרים הזמני ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 299 ,עמ' ,2004 ,רכה
Handelzalts, Michael, TEMPORAL BOOK OF
BOOKS
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50520

הראל ,אורית ,זה לא שאני לא אוהבת ,כתר 426 ,עמ',
 ,2004רכה
Harel, Orit, IT'S NOT THAT I DON'T LOVE
YOU

50564

הרן-הכהן ,אריאנה ,האם אתה מאושר האם אני
מאושרת \ שירים בלי שם לאורו החיוור של הרדיו
שירים אחרי ,קב"מ 82 ,עמ'2004 ,
Haran-Hacohen, Ariana, ARE YOU HAPPY
AM I HAPPY

50034

הרצברג ,אליה ,סטארט-אפ ,מחבר 244 ,עמ',2004 ,
רכה
Hertzberg, A., START-UP

50367

וילהלמינה ,בתיאבון ,וילהלמינה \ ביוגרפיה
קולינרית ,תמוז 176 ,עמ' ,2004 ,רכה
Wilhamina, "BETE'AVON" WILAMINA /
BIOGRAPHY

50470

ורסס ,שמואל )עורך( ,ידידתו של המשורר \ איגרות
מרים מארקל-מוזסזון אל יהודה ליב גורדון )יל"ג(.
סדרת דורות ,מוסד ביאליק 283 ,עמ' ,2004 ,רכה
Werses, Shmuel (Ed.), LETTERS OF
MIRIAM MARKEL- MOZESSOHN TO
YEHUDA LEIB GORDON

49938

זליקוביץ ,צביקה ,אישונים  -מנצ'לך ,מחבר 54 ,עמ',
2003
Zelikovitch, Zvika, MENCHALE - THE
SHUTTER HOLDER

50210

זמרן ,אילנה ,אלבום תמונות ,כרמל 116 ,עמ'2004 ,
Zimmran, Ilana, PHOTO ALBUM

50010

חזקוני ,ירחמיאל ,מאתמול-שלשום יש לי כרטיס
נסיעה ,פואטיקה 110 ,עמ'2004 ,
Hazkoni, Y., I HAVE A TICKET FROM
BEFORE
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50562

חיימוף ,חיים ,קדחת השחורה ומות החילוני האחרון,
קב"מ 303 ,עמ' ,2004 ,רכה
Chaimoff, Chaim, BLACK FEVER AND THE
DEATH OF THE LAST NON-BELIEVER

50561

חילו ,אלון ,מות הנזיר ,חרגול 250 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hilu, Alon, DEATH OF A MONK

50402

חן ,איילת ,עירום בנהר הזה ,ספרי עתון  87 ,77עמ',
 ,2004רכה
Chen, Ayelet, NAKED IN THIS RIVER

49540

חרלף ,עמירם ,כי יצר לב האדם \ מבחר סיפורים,
חלונות 159 ,עמ' ,2003 ,רכה
Harlap, A., BECAUSE MAN WAS GIVEN A
HEART

49751

חתוכה ,צוריאל ,זכרונות ותמונות מתימן ועד מתן,
מחבר 252 ,עמ'2003 ,
Hatuhah, Z., MEMORIES & SCENES FROM
YEMEN

50528

טואג ,חנה ,עלים של חסה ,כרמל 147 ,עמ',2004 ,
רכה
Tweg, Hannah, LEAVES OF LETTUCE

50313

טוקר ,דור ,בורשלסיד ,ברקאי ספרים 247 ,עמ',2002 ,
רכה
”Toker, D., “BORSHLESID

49330

יברקן ,גדי ,מתחיל מהתחלה ,חלונות 63 ,עמ'2003 ,
Yiberkan, G., START FROM THE
BEGINNING

49279

ידעיה ,עודד ,יומרות אפורות ,כתר 244 ,עמ',2003 ,
רכה
Yeda'ya, Oded, GRAY ASPIRATIONS

50264

יזרעאלי ,בועז ,אדריכל ,קב"מ 134 ,עמ' ,2004 ,רכה
Izraeli, Boaz, ARCHITECT
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50193

יזרעאלי ,יוסי ,משורר ואשתו \ שירים ,2003-2002
אבן חושן 49 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yzraely, Yossi, POET AND HIS WIFE

49602

יחימוביץ' ,שלי ,משחקי זוגות ,קשת 398 ,עמ',2003 ,
רכה
Yachimovich, Shelly, COUPLINGS

49512

ינאי ,נתן ,מרכבת זהב ,כרמל 63 ,עמ' ,2003 ,רכה
Yanai, Nathan, GOLDEN CHARIOT\ POEMS

49697

יעוז-קסט ,איתמר )עורך( ,בסימן כוכב \ שירי
משוררים יהודים בספרות העולם )מתורגם( ,עקד288 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Yaoz-Kast, I.(ed.), ANTHOLOGY OF
JEWISH POETS IN WORLD LITERATURE

50012

יעקב עמנואל ,אסתר ,כלו מחר \ יומן שירים סדרת
פגאסוס ,הליקון 50 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ya'akov Immanuel, Ester, IT'S ALL
TOMORROW \ POEMS DIARY

50202

יערי ,נ ;.לוי ,ש ,.חנוך לוין \ האיש עם המיתוס
באמצע ,קב"מ 352 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yaari, N.; Levy, S., HANOCH LEVIN

49774

ישי ,א.ב ,.זעם \ סיפור חיים ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת,
 312עמ'(holocaust novel) 2004 ,
Yeshi, A.B., RAGE

50360

כהן ,זהר ,מלך ,סער 46 ,עמ' ,2003 ,רכה
Cohen, Z., KING

49627

כוכב ,ל ,.מתבייש בך ,מחבר 238 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kochav, L., SHAME ON YOU

50203

כספי ,דני ,עצירת פתע ,קב"מ 189 ,עמ' ,2004 ,רכה
Caspi, Danny, SUDDEN BREAK

50047

לביא ,אינגריד ,סיפור של רפאלה תרגום מגרמנית,
ספרית פועלים 264 ,עמ' ,2004 ,רכה
)Lavi, I., RAFAELA'S STORY (translation
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49407

לוי ,יוסי ,דרוס ,משכל 117 ,עמ' ,2003 ,רכה
Levi, Yossi, TRAMPLED

49928

לויתן ,נדב ,פוליטיקה משפחתית \ נובלה וסיפורים,
גוונים 112 ,עמ'2004 ,
Levitan, N, FAMILY AFFAIRS \ STORIES

49557

לוריא ,דורון ,חשיפה כפולה \ סיפור בלשי אמיתי על
אמנות ,מפה  -מיפוי והו"ל 173 ,עמ' ,2003 ,רכה
Lurie, Doron J., DOUBLE EXPOSURE

49711

לימור ,גליה ,תערוכת העשור \ התערוכה שנעלמה
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך במדעי הרוח ,מחבר,
 116עמ' ,2004 ,רכה
Limor, G., EXHIBITION OF THE DECADE /
LOST EXHIBIT

50399

לירון ,צ ,שמע ישראל ,ירון גולן 375 ,עמ' ,2004 ,רכה
Liron, Ziona, SHEMA ISRAEL

50167

מואב ,נילי )לי-יא( ,עקורה שירים ,ירון גולן 63 ,עמ',
 ,2004רכה
Moav, Nili (Li-Ya), UPROOTED

49513

מוקדי ,ע ,פשוט ,לחיות ,כרמל 293 ,עמ' ,2003 ,רכה
Mokadi, Amos, JUST LIVE

50524

מירון ,דן ,אמהות מייסדות ,אחיות חורגות \ על
ראשית שירת הנשים העברית מהדורה שניה ,קב"מ,
 453עמ' ,2004 ,רכה
Miron, Dan, FOUNDING MOTHERS,
STEPSISTERS/ 2ND ED.

49979

ממן ,א; פסברג,ש )עורכים( ,מחקרים בלשון \ ט',
מאגנס ,אונ' עברית 277 ,עמ' ,2004 ,רכה
Maman; Fassberg (Eds.), LANGUAGE
STUDIES NO. 9
35

49853

מנוסי ,דידי; כהן ,שלמה ,על ארץ מרגיזה \ בציור
וחריזה ,טפר 143 ,עמ' ,2004 ,רכה
Menussi, D; Cohen, S, ON AN IRRITATING
COUNTRY

50007

מנסור ,מאירה ,בחמר הגמיש של המסטיק\ שירים
סדרת פגאסוס ,הליקון 50 ,עמ' ,2003 ,רכה
Mansour, Me'ira, IN THE STRETCHY STUFF
OF THE CHEWING GUM \ POEMS

50208

מצאלחה ,סלמאן ,אחד מכאן ,ע"ע 68 ,עמ',2004 ,
רכה
Masalha, Salman, IN PLACE

49561

נבון ,נחמה ,מבט בחמישה מהלכים \ שירים ,קב"מ,
 78עמ' ,2003 ,רכה
Navon, Nechama, SIGHT IN FIVE PHASES

50270

נחמיאס ,לימור ,סרט לבן על כיפה אדומה ,כתר358 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Nachmias, Limor, 7 INCHES

 49845סבניה-גבריאל ,נרי ,ספר הביטויים המקיף \ תזאורוס
עברי  -אנגלי  -עברי ,יבנה 46E/H 418 ,עמ'2004 ,
Sevenier-Gabriel, Neri, THESAURUS OF
 IDIOMS AND PHRASES \ ENGLISHHEBREW - ENGLISH
50273

סדן ,פ ,.אחים \ סיפור עלילה הסטורי מתקופת מסעי
הצלב ,תעודה 187 ,עמ'Historical rabbinic ) 2004 ,
(novel of crusader times, life of Rambam
Sadan, P., BROTHERS / HISTORICAL
NOVEL OF CRUSADER TIMES

49615

ספיר-נבו ,שולמית ,איש ספטמבר ,ויזארט 302 ,עמ',
 ,2003רכה
Sapir-Navo, Shulamit, SEPTEMBER MAN

49391

עופר ,עופרה ,שירה והירושימה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 199 ,עמ' ,2003 ,רכה
Offer, Ofra, SHIRA AND HIROSHIMA
36

50312

עזריאלי ,ראובן ,געגוע ,ברקאי ספרים 102 ,עמ',2003 ,
רכה
Uziel, R., LONGING

50211

עין-גיל ,אהוד ,תחנות בדרך חצרמוות ,קב"מ294 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Ein-Gil, Ehud, MILESTONES ON THE
ROAD TO HADHRAMAUT

49538

עפרת ,הדס ,היית מת ,גוונים 160 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ophrat, Hadas, EVER NEVER

50265

עקאד ,א ,.אוטופיה  ,אור-עם 96 ,עמ' ,2004 ,רכה
)Akad, Orna, UTOPIA (A PLAY

50355

פוחצ'בסקי ,נחמה ,במדרון \ רומן ארצישראלי ,ספרי
עתון  236 ,77עמ' ,2004 ,רכה
Pohatchevsky, N., ON THE DECLINE

50028

פורת ,יורם לוי ,עיר התחתית ,קשב לשירה 58 ,עמ',
 ,2004רכה
Porat, Yoram Levy, INFERNO CITY

50450

פלד ,ציונה ,אבני סחף \ סיפור בשלושה קולות,
מלוא 191 ,עמ' ,2004 ,רכה
Peled, Ziona, DRIFTWOOD

49501

פלח ,דליה ,2003 ,ע"ע 60 ,עמ' ,2003 ,רכה
Fallah, David, 2003

49566

פרנקל ,נעמי ,פרדה ,גפן 444 ,עמ' ,2003 ,רכה
Frankel, N., SEPARATION

50365

צדוק ,ארז ,השתלטות ,תמוז 359 ,עמ' ,2004 ,רכה
Zadok, M., DOMINATION

49946

צויבל ,שרה ,מלח ופלפל ,מחבר2004,
)(Haredi - humorous stories
Tsuriel, S., SALT AND PEPPER
37

50263

צור ,פנינה ,היום כבר אפשר לספר ,ברקאי ספרים,
 224עמ' ,2002 ,רכה
Tsurr, P., IT CAN BE TOLD

49541

קאלו ,שלמה ,שנת ארבע-עשרה לספירה שלא החלה,
 Yדע"ת 109 ,עמ' ,2003 ,רכה
Kalo, Shlomo, YEAR 14 OF AN ERA THAT
DID NOT BEGIN

50565

קאלו ,שלמה) KATA ,בעברית( ,דעת 154 ,עמ',2004 ,
רכה )(in Hebrew
Kalo, Shlomo, KATA

49456

קובנר ,אבא ,כל שירי אבא קובנר \ כרך ד' שירים
ופואמות קטנות ,חלק ראשון ,מוסד ביאליק 295 ,עמ',
2003
\ Kovner, Abba, COLLECTED POEMS
)VOL.4 (PT.1

49457

קובנר ,אבא ,כל שירי אבא קובנר \ כרך ה' שירים
ופואמות קטנות ,חלק שני ,מוסד ביאליק 192 ,עמ',
2003
\ Kovner, Abba, COLLECTED POEMS
)VOL.5 (PT. 2

50474

קומם ,אהרן ,שלשלת שירה \ על שירה ומשוררים,
אונ' בן גוריון 412 ,עמ'2004 ,
Komem, Aharon, CHAIN OF POETRY

49862

קוסמן ,אדמיאל ,ארבעים שירי אהבה \ ושני שירי
אהבה נוספים לאלוהים ,קב"מ 70 ,עמ'2004 ,
)(Watercolor prints
& \ Kosman, Admiel, FORTY LOVE POEMS
TWO LOVE POEMS TO GOD

49931

קורינה ,סודות \ טרילוגיה קטנה ,חודנה 253 ,עמ',
 ,2002רכה
Corinna, SECRETS / SHORT TRILOGY

38

50314

קישון ,אפרים ,נקמתו המתוקה של פיקאסו \ צלילה
לתוך ביצת האומנות המודרנית )תרגום( ,ספרי חמד,
 145עמ'(translation from German) 2004 ,
Kishon, E., PICASSOS SUSSE RACHE

49326

קרביץ ,אשר ,אני מוסטפא רבינוביץ' ,ספרית פועלים,
 164עמ' ,2003 ,רכה
Kravitz, Asher, I, MUSTFA RABINOVITCH

49387

קרן ,רותי ,ליקוי ירח בפירנצה ,קב"מ 152 ,עמ',2003 ,
רכה
Keren, Ruthie, SHADOWED MOON IN
FLORENCE

49855

קשוע ,סייד ,ויהי בוקר ,כתר 234 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kashua, Sayed, LET IT BE MORNING

49927

רביבו ,ג'ניס ,אחרי העזריאלי לפני הקריה ,כרמל61 ,
עמ'2004 ,
Revivo, Janice, AFTER THE AZRIELI
BEFORE THE KIRYA \ POEMS

49605

רואי ,אמיליה כהן ,חצרות קופנהגן \ גאורג כהן
במאמץ למנוע מלחמה .שבעה דורות בדנמרק ,ראובן
מס 222 ,עמ'2003 ,
Roi, Emilie, COPENHAGEN COURTYARDS
רוזנטל ,רוביק ,חדוות הלשון \ שיחות על העברית
הישראלית ,ע"ע 269 ,עמ'2004 ,
Rosenthal, Ruvik, JOY OF LANGUAGE

49972

רולינג ,ג'יי.קיי ,.הארי פוטר ומסדר עוף החול) תרגום
מאנגלית( ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד2004 ,

50483

J.K.Rowling, HARRY POTTER AND THE
)ORDER OF THE PHOENIX (from English
50477

רייך ,אשר ,איש עם דלת \ סיפורים ,קב"מ 188 ,עמ',
 ,2004רכה
Reich, Asher, MEN WITH A DOOR

39

49520

שומרון ,דוד ,התחזות \ האיש בעל שתי הזהויות,
קינג 332 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shomron, David, IMPOSTURE OR THE
MAN WITH A DOUBLE IDENTITY

50451

שופט ,יעקב ,מאורעות ומעשים \ קובץ רשימות ,ירון
גולן 224 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shofet, Ya'acov, EVENTS AND DOINGS

50259

שור ,רחל ,אנשים בדרך ,מחבר 324 ,עמ'2004 ,
)(novel written by a religious woman
Shor, R., PEOPLE ON THE PATH

50479

שחם ,נתן ,שלום חברים \ דפים מארכיון פרטי ,דביר,
 285עמ'2004 ,
Shaham, Nathan, GOODBYE FRIENDS

49278

שחר-כהן ,אידה ,סודה של אנבלה ,שחר ניר 189 ,עמ',
 ,2003רכה
Shahar-Cohen, I., ANABELA'S SECRET

49851

שיינפלד ,אילן )עורך( ,גאים להציג \ ילקוט שירה
וסיפורת ,שופרא לספרות יפה 320 ,עמ' ,2003 ,רכה
Sheinfeld, Ilan, WE ARE PROUD TO
PRESENT / POETRY AND STORIES

49390

שמרת ,ציפי ,פרידה ,חלונות 125 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shomrat, Z., FRIEDA

50401

שנקר ,שלמה פ ,.גפרור שצרב \ שירים ומקאמות,
ירון גולן 64 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shenkar, Shlomo F., BURNING MATCH

49996

שקדי ,אשר ,מילים המנסות לגעת \ מחקר איכותני -
תאוריה ויישום ,רמות ,אונ' ת"א 304 ,עמ' ,2003 ,רכה
\ Shkedi, Asher, WORDS OF MEANING
QUALITATIVE RESEARCH - THEORY
AND PRACTICE

40

50309

שרייבר )חתולי( ,אלי ,אשר סיפרתי לנכדותי ,גוונים,
 143עמ' ,2004 ,רכה
Shriber, E., …AS I TOLD MY
GRANDCHILDREN

50310

ששון ,דני ,הפתעה ,ברקאי ספרים 126 ,עמ',2003 ,
רכה
Sasson, D., SURPRISE

50311

תדהר ,תמר ,בין גואה לתקוע ,ברקאי ספרים 55 ,עמ',
 ,2003רכה
Tidhar, T., FROM GOA TO TEKOA

 .VIIשפות אחרות
NON-HEBREW LANGUAGES

50013

גורי ,יוסף ,לאמיר הערן גוטע בשורות \ יידישע
ברכות און קללות ,אונ' העברית 171H / 75E ,עמ',
 ,2004רכה
Guri, Yosef, LET'S HEAR ONLY GOOD
NEWS \ YIDDISH BLESSINGS AND
CURSES

49698

חייט ,משה-דוד ,מיט א שמייכל ,לייוויק-פארלאג188 ,
עמ' ,2003 ,רכה )(Yiddish
Khayat, Moshe David, WITH A SMILE...

41

50033

לאנדאו ,מוסיע ,מיט שרייבערס ,ביכער און מיט...
ווילנע ,צור-אות 292 ,עמ'(Yiddish) 2003 ,
Landau, Mosia, WITH WRITERS, BOOKS
AND WITH… VILNA

49678

סמוליאקוב ,צבי הירש ,א יונגער ציטער ,י.ל .פרץ,
 120עמ'(Yiddish) 2003 ,
Smoliakov, Tzvi Hirsh, YOUNG SHIVER

50485

ריאנט ,מקס ,מיט די אויגן פון מיין הארץ \ לידער,
באלאדעס ,פאעמעס ,לייוויק-פארלאג 223 ,עמ',2003 ,
רכה )(Yiddish
Riant, Max, WITH THE EYES OF MY
HEART

49558

שטראסר ,יוהנו ,כאשר העבודה אוזלת לחברת
העבודה תרגום מגרמנית ,קב"מ 136 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(translation from German
Strasser, Johano, WHEN THE WORK STOPS

49548

שלום-עליכם ,מאטל פייסע דעם חזנס \ מהדורה
שנייה ,מאגנס ,אונ' עברית 360 ,עמ'2003 ,
Sholem-Aleikhem, MOTL PEYSE DEM
)KHAZNS (Yiddish
.VIIIיהדות בתפוצות

JEWISH DIASPORA COMMUNITIES
50235

אוחיון ,דוד ,ימי הזית והארגאן ,אוצרות המגרב360 ,
עמ' ,2004 ,רכה
)(Morocco, 1952-1962, Jewish community
Ohayon,D.,DAYS OF OLIVES& ARGAMAN

49981

אורפלי ,מ ;.טואף ,א) .עורכים( ,ממזרח וממערב \ ז'
קובץ מחקרים בתולדות היהודים במזרח ובמגרב ,אונ'
בר-אילן2004 , ,
Orfali, M.;Toaff, A.(Eds.), EAST & MAGREB
#7 HISTORICAL RESEARCH

42

49769

דורי ,זכריה ,רפואה המסורתית בקרב יהודי תימן \
חלק ראשון צמחי מרפא ובשמים ,אפיקים 199 ,עמ',
 ,2004רכה
Dori, Zacaria, TRADITIONAL MEDICINE
AMONG THE YEMENITE JEWS \ VOL.1
MEDICAL AND AROMATIC HERBS

49408

זילכה ,יואל )עורך( ,בגדאד  -טהראן  -תל-אביב \
תיעוד ההעפלה של חברי תנועת המחתרת דרך צפון
עיראק לאיראן ,מכון לחקר תנועת המחתרת הציונית,

50358

טובי ,יוסף )עורך( ,עטרת יצחק \ קובץ מחקרים
במורשת יהודי תימן מוגשים ליצחק קרנר ,אגודה
לטיפוח החברה 196 ,עמ'2004 ,
Tobi, Y. (ed), 'ATERET ITZHAQ \ JUDEOYEMENITE STUDIES

50517

ידידיה ,אדוניה-אדיב; רוזן ,יקה ,עד עלות השחר \
שאלות ,תשובות ושיח ציבורי בהתמודדות...ומסורת
של יהדות אתיופיה ,ישיבת אור עציון 199 ,עמ'2004 ,

 175עמ'2003 ,
Zilka, V. (ed.), BAGHDAD - TEHRAN - TELAVIV

50563

)(Ethiopian Jewry, Aliya, Absorption Responsa
Yedidiah, A; Rozen, Y., TILL THE SUNRISE
עודד ,אריה ,יהדות בתוככי אפריקה \ האבאיודאיה
של אוגנדה ,אגודה ידידות אפריקה-ישראל 130 ,עמ',
 ,2003רכה
Oded, Arye, JUDAISM IN AFRICA

49929

פתאל ,סלים ,בסמטאות בגדאד ,כרמל 357 ,עמ'2003 ,
Fattal, Salim, IN THE ALLEYS OF BAGDAD

49482

צור ,ירון ,סיפור תרבות \ יהודי תוניסיה וארצות
מוסלמיות אחרות ,מרכז זלמן שזר 121 ,עמ',2003 ,
רכה
\ Tsur, Yaron, EVOLUTION OF A CULTURE
JEWRY IN TUNISIA AND OTHER
MUSLIM COUNTRIES

43

49935

שורצפוקס ,שמעון ,פנקס ההתכתבות של המדינה
היהודית של לותרינגן \ העתקי מכתבים מן השנים
תקמ"ג-תקנ"א ,אקדמיה הלאומית  175 ,עמ'2003 ,
Schwarzfuchs, Simon, WRITINGS/NOTES
FROM JEWISH STATE OF LUTRINGEN
 .IXאמנות ומוסיקה
ART & MUSIC

50175

 ,---זמן לאמנות -סט של  4כרכים ,זמן לאומנות, ,2004 , vols.4רכה )(Sold only as set
,----, TIME FOR ART \ 4 VOLS.

50461

דונביץ ,נתן ,וירטואוזים \ גדולי הכנרים מפגניני עד
מידורי ,זמורה-ביתן 576 ,עמ'2003 ,
Dunevich, Nathan, VIRTUOSITY

49359

חרל"פ ,רענן; חדוה ,אטלס בן דוד ,סלינו על כתפינו,
וילקוטינו גם ,גלרית הקיבוץ 20 ,עמ' ,2003 ,רכה
Harlap, R.; Hedva, A., BASKETS ON OUR
)SHOULDERS (exhibit catalog

50190

מסג,סבינה ,כליל ,אבן חושן 135 ,עמ' ,2003 ,רכה
Messeg, Sabina, COMPLETELY

49866

עפרת ,גדעון ,לראות בחשכה \ מירון סימה ,ש .זק,
 227עמ'2003 ,
Efrat, A., SEEING IN THE DARK
 .Xמזרח התיכון
MIDDLE EAST

50534

ארליך ,חגי ,מזרח התיכון בימינו \ מצרים האחות
הבכירה ,אונ' הפתוחה 343 ,עמ' ,2004 ,רכה
Erlich, Haggai, MIDDLE EAST IN OUR
TIME / BOOK 1 - EGYPT
44

49300

זיסר ,אייל ,פניה של סוריה \ חברה ,משטר ומדינה,
קב"מ 346 ,עמ' ,2003 ,רכה
Zisser, Eyal, FACES OF SYRIA \ SOCIETY,
REGIME AND STATE

49860

סומך ,ששון ,בגדאד ,אתמול ,קב"מ 159 ,עמ',2004 ,
רכה
Somekh, Sasson, BAGHDAD, YESTERDAY

49412

שי ,שאול ,ציר הרשע \ איראן ,חזבאללה והטרור
הפלסטיני ,מפעלות המרכז הבינתחומי 280 ,עמ',

50078

שי ,שאול ,ג'האד שלא נגמר \ ...המג'אהדין ,הטליבאן
ובן לאדן ,מפעלות המרכז הבינתחומי 169 ,עמ',2002 ,

 ,2003רכה
Shay, Shaul, AXIS OF EVIL \ IRAN,
HIZBALLAH AND THE PALESTINIAN
TERROR

רכה )(also in English, code 50079
…Shay, Shaul, NEVER-ENDING JIHAD
 .XIשונות
MISCELLANEOUS

49675

אבינר ,שלמה ,חינוך באהבה \ חלק א הגיל הרך,
ספריית חווה 424 ,עמ'2003 ,
Aviner, S., EDUCATING LOVINGLY /
EARLY CHILDHOOD / PT. 1

49295

אטלס ,יהודה ,ילדים גדולים \ כרך  - 1האנגלים
סופרים אהובים לילדים  -חייהם ויצירתם ,משכל228 ,
עמ'2003 ,
 Atlas, Yehuda, CHILD WITHIN \ PT. 1ENGLISH WRITERS

49296

אטלס ,יהודה ,ילדים גדולים \ כרך  - 2האמריקאים
סופרים אהובים לילדים  -חייהם ,משכל 262 ,עמ',
2003

 Atlas, Yehuda, CHILD WITHIN \ PT. 2AMERICAN WRITERS
45

49297

אטלס ,יהודה ,ילדים גדולים \ כרך  - 3בעיקר
אירופאים סופרים אהובים לילדים  -חייהם ,משכל,
 272עמ'2003 ,
 Atlas, Yehuda, CHILD WITHIN \ PT. 3MAINLY EUROPEAN

50271

אפרון ,יהושע ,ראשית הנצרות ואפוקליפטיקה
בתולדות ישראל ,קב"מ 414 ,עמ' ,2004 ,רכה
Efron, Joshua, ORIGINS OF CHRISTIANITY
AND APOCALYPTCISM

50531

בראשית ,ח ;.זנד ,ש ;.צימרמן ,מ ,קולנוע וזיכרון \
יחסים מסוכנים? ,מרכז זלמן שזר 402 ,עמ'2004 ,
Bresheeth, H.; Sand, S.; Zimme, CINEMA
AND MEMORY \ A DANGEROUS
?RELATIONSHIP

49997

גילולה ,דבורה )עורכת( ,קניין לדורות \ היסטוריונים
יוונים וכתיבת היסטוריה ביוון וברומא ,מאגנס ,אונ'

50319

גירון ,אורן \ BON APPETIT ,מילון מונחים
גסטרונומיים ,מטר 173 ,עמ'2003 ,

עברית 289 ,עמ'2004 ,
Gilula, Dwora (Ed.), POSSESSION FOR ALL
TIME \ GREEK HISTORIANS AND
HISTORY WRITING IN GREECE

Green, A., GASTRONOMIC DICTIONARY
50403

גרסון ,רימונה )עורכת ראשית( ,אנציקלופדיה כרטא
בכרך אחד \ מהדורה חמישית ,כרטא 1505 ,עמ'2004 ,
\ Rason, R. (ed.), ENCYCLOPEDIA CARTA
5TH ED.

49858

הברמאס ,יורגן ,עתידו של טבע האדם \ בדרך אל
אוגניקה ליברלית? ,קב"מ 156 ,עמ' ,2003 ,רכה
Habermas, Jurgen, DIE ZUKUNFT DER
MENSCHLICHEN NATURE AUF DEM
?WEG ZU EINERLIBERALEM EUGENIK
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49303

ויטה ,ברנד ,ולטר בנימין תרגום מגרמנית ,מאגנס,
אונ' עברית 130 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(translated from German
Vita, B., WALTER BENJAMIN

49333

לוס ,אדולף ,דיבור לריק ,למרות הכל \ מבחר
מאמרים ,בבל 350 ,עמ' ,2003 ,רכה
Loos, Adolf, SPEAKING TO NOTHING,
INSPITE OF IT ALL

49302

לוריא ,יובל )עורך( ,מועקה וגאולה \ אסופת מאמרים
בפילוסופיה של היקום האנושי ,אונ' בן גוריון376 ,

50566

50383

עינב ,רחלי ,אצות החוף של ישראל ,אונ' בר-אילן,
 276עמ'2004 ,
Einav, Rachel, SEAWEEDS OF THE
EASTERN MEDITERRANEAN COAST
פארן ,מינה ,רפואת הצמחים \ ספר ללימוד צמחי
המרפא ואופן השימוש בהם ,יריד הספרים 464 ,עמ',
2004
Faran, M., HERBAL MEDICINE (scholarly w/
)citation

50218

קם ,אפרים ,מן הטרור ועד הגרעין \ משמעותו של
האיום האיראני ,משהב"ט 519 ,עמ'2004 ,

עמ'2003 ,
Lurie, Y. (Ed.), DESPAIR & REDEMPTION

Kam, Ephraim, FROM TERROR TO
NUCLEAR BOMBS
50475

שרמר ,עודד ,אוריינות היסטורית וטיפוח
הביקורתיות ,אונ' בר-אילן 344 ,עמ'2004 ,
Schremer, Oded, HISTORICAL LITERACY
AND CRITICAL SENSIBILITY
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 .XIIספרי קודש
SIFREI KODESH - RELIGIOUS TEXTS

49246

 ,---על מסכת פסחים \ ספר תשובות וחידושיהרשב"א ...ספר חידושי מהר"ם חלאווה...ספר אור
חדש ,יצירה(talmud, many editors) 2003 ,

49262

 ,---מחזור ליום הכיפורים \ זכור לאברהם .ביתהכפורת .נוסח שאמי ,מרגלית 466 ,עמ'2003 ,

49268

 ,---נתיבות שלום \ קובץ מכתבים ,מכון אמונהודעת 31 ,עמ' ,2003 ,רכה ) history, hassidic, letters.
(Slonim Rebbe, Berezovsky

49334

 ,---ספר כתבים וגליונות \ על שולחן ערוך אורחחיים לגדולי רבותינו האחרונים ,ש.ב.ה2003 ,
)Halacha, shulhan arukh, new edition R' Diskin

49335

 ,---חידושי רבינו יונתן אייבשיץ \ על שולחן ערוךאורח חיים מסוגר ומקובץ מכמה ספרי תלמידיו,
ש.ב.ה 250 ,עמ'(new edition) 2003 ,

49383

 ,---שלחן ערוך השלם  -כרך ד אורח חיים ,סימניםרמב-ש ,מכון ירושלים 481 ,עמ'2003 ,

49402

 ,ספר שולחן ערוך הזהר \ חלק ב' ,מכון דעת ----
יוסף 328 ,עמ'2003 ,

49687

 ,---מסכת חלה מן תלמוד ירושלמי מהדורת קרןרא"ם מהדורה שלישית ומתוקנת ,מכון למצוות
התלויות בארץ ,2004 ,רכה ) jerusalem, talmud law
( commentary Rashba, Vilna Gaon

49806

 ,---תיקון קוראים \ חמישה חומשי תורה ומגילתאסתר ,סימנים 343 ,עמ'2002 ,

48

49818

 ,---מסכת מועד קטן מן תלמוד ירושלמי עם פירושארץ הצבי 188 ,עמ'2003 ,
talmud, Jerusalem (mostly mourning), offset
from Vilna R' Davi Zvi Falk

49833

 ,---סידור תפילה למשה \ להרמ"ק זיע"א ,חלקים א-ב משולב עם ספר "אור הישר" למהר"ם פאפירש432 ,

49839

 ,---כתלנו \ חלק טז הדרה של שבת ,דברי תורהמבית המדרש של ישיבת הכתל 816 ,עמ'2004 ,

עמ'2004 ,
)(commentary siddur, classic, publ.orig. 1892

)(bible, halacha, midrash, scholarly w/footnotes
49842

49952

 ,---שאלות ותשובות במאמרים של לקוטי תורהלאדמו"ר הזקן  254 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(comment & questions by/of R' Shneor Zalman
,----, QUESTIONS & ANSWERS IN
CHASSIDIC DISCOURCE OF LIKUTEI
TORAH
 ,---אסדר בשבחין \ סדר סעודות השבת ובקשותופיוטים לימים וזמנים עם סדר החופה ושבע ברכות,
אהבת שלום 130 ,עמ' ,2004 ,רכה
,----, ASADER BISHBAHIN \ PRAYERS
AND SONGS FOR THE SABBATH TABLE

49955

 ,---ספר לקוטי מוהר"ן  ,אגודת משך הנחל2004 , ,)(classic by R' Nahman of Braslav w/nikkud,

49990

 ,---קונטרס אור הגנוז \ ליקוט על עניני ימיהחנוכה ,חברת יגדיל תורה(Hassidut Belz) 2003 ,

50228

 ,---קדמונים \ על מסכת חולין והוא אוסף מהדורותמוגהות של ספרי ראשונים 311 ,עמ'2004 ,

50293

 ,---ספר ישעיה \ עם פרוש רש"י ועם פרוש בשםאומרו  ,אוצר התורה 579 ,עמ'2004 ,
)(Bible, Isaiah, Rashi, Midrash
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50322

 ,---ספר חידושי רבי עקיבא איגר \ על מסכתסנהדרין ומכות ,מחבר 332 ,עמ'2004 ,

50341

 ,---קדמונים \ על מסכת בבא בתרא פרק ראשון,אגודת תורת חסד(talmud) 2003 ,
,----, KADMONIM \ ON MASECHES BOVO
BASRO CHAPTER 1

50350

 ,---ספר שר התורה \ קורות חייו של  ...יחיאל מיכלפיינשטיין זצוק"ל 360 ,עמ'2004 ,

50371

 ,---סדור התפילות \ חלק ראשון כמנהג היהודיםהקראים כולל תפילות ערב ובוקר חול ,מכון תפארת
יוסף לחקר היהדות 464 ,עמ'Karaim- ) 2004 ,
(Liturgy-Poetry, w/ nikkud, pub. 1890, customs

50244

אבולעפייא ,ידידיה רפאל חי ,סדור כוונת הרש"ש
הירא \ חלק א'  ,מדרש עבדיה 665 ,עמ'2004 ,
Abulafia, Y.

50459

אבידור ,יובל ,מגילת אסתר עם פירוש עקידת יצחק
לרבינו יצחק עראמה ,מוסד הרב קוק 97 ,עמ'2004 ,
Bible Esther, commentary R' Yitchak Arame
(Spain, 19th cent

50336

אבינר ,שלמה ,מגילת אסתר \ פירוש 213 ,עמ'2004 ,

49732

אבן תבון ,יהודה ,תורת חובות הלבבות \  3כרכים
החדש ,השלם ,המנקד והמפואר ,מכון מסורת ישראל,
 417עמ'2004 ,
)(new edition, philosophy, classic, 12th cen

49899

אברבנאל ,דון יצחק ,פרקי אבות \ עם פירוש הנשר
הגדול רבנו משה בן מימון ז"ל ועם פירוש נחלת
אבות ,פלדהיים 418 ,עמ'2004 ,
)(pirke avot, Rambam, Mamonides, Abarbanel

49835

אויערבאך ,ישראל מתתיהו ,ספר אמרי בינה \ על
ש"ע יורה דעה  221 ,עמ'(halacha, incl. Shas) 2003 ,

49843

אויערבאך ,שלמה זלמן ,הליכות שלמה על מועדי
השנה \ )כרך א'( על הלכות תפילה 412 ,עמ'2004 ,
50

50148

אורנשטיין ,יעקב משולם ,ספר ישועות יעקב \ על
התורה ,א .מ .בלוטניק 154 ,עמ'2004 ,

50396

אושינסקי ,יצחק צבי ,אורחות משפט ,מוסד הרב
קוק 421 ,עמ'Responsa 2003 ,
R' Oshinsky-member of chief Rabbinate

50117

אייכארן ,יששכר דוב הכהן ,ספר מסילת ישרים \
מרבינו הרמח"ל זיע"א  ,מחבר 263 ,עמ'2004 ,

49582

איינהארין ,זאב וואלף ,ספר מדרש תנאים \ ספר
הגהות וביאורים על פרקי דרבי אליעזר ,מכון משנת
רבי אהרן 409 ,עמ'8th cent midrash, classic ) 2003 ,
(pub.1938/ attributed 1st Cent.

49902

אילוז ,יוסף חיים ,שני ספרים נפתחים \ הלכות
אישות שאלות ותשובות ,ילקוט יוסף ,תולדות רבי
חיים בן עטר ,הספריה הספרדית ,בני יששכר2004 , ,
)(responsa, halacha, R' Eliyahu Eloz, publ.1934,

50152

אישון,שלמה & בזק,יצחק)עורכים( ,כתר \ כרך ד'
מחקרים בכלכלה ומשפט על-פי ההלכה ,מכון כתר,
 503עמ'2004 ,
Ishon, S.; Bazak, Y. (ED), KETER \ VOL. 4

49237

אלאחדב ,יצחק ,מסכת אבות עם ביאור ראשי אבות \
לרבינו יצחק ב"ר שלמה אלאחדב מחכמי ספרד
וסיציליה ,מכון בית אהרן וישראל 107 ,עמ'2002 ,
) mishna, ethics, commentary 15th cent. Spain
(R' Yitzhak Alahdav

49586

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,איגרת תוכחות נחמות וספר
איוב \ לצום עשרה באב כמנהג היהודים הקראים,

49587

אלגמיל ,יוסף )עורך( ,ספר נעימות \ הנקרא בערבית
"אלמחתוי" לר' יוסף בן כמהר"ר אברהם הרואה הכהן,
מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 357 ,עמ'2003 ,
)(Karaite, philosophy 11th cent.

מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 132 ,עמ'2003 ,
)(Karaite, 9th of Av & Job
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 49726אלגמיל ,יוסף עובדיה )עורך( ,ספר צרור המור \ 5
כרכים להרב אליהו בן ברוך ירושלמי ,מכון תפארת
יוסף לחקר היהדות2004 ,vols 5 ,
)(Bible, Karaite, 18th Century
49490

אלול ,דניאל משה ,ספר אורח צדיקים \ כרך א
תולדות חייהם ומעשיהם של כמאה וחמישים מגדולי
ישראל ,מחבר 463 ,עמ'2003 ,
)(short biographies of rishonim / with nikkud

49993

אליקים ,נסים ,העמק דבר לנצי"ב \ מידות וכלים
בפרשנות הפשט  ,מכללה אקדמית מורשת יעקב448 ,
עמ'2004 ,
Alikim, N., HA'EMEK DAVAR LA-NATSIV
INTERPRETATION OF R’ NAFTALI ZVI
BERLIN

49585

אלישיב ,יוסף שלום ,הערות במסכת ראש השנה
משיעורי...רבי יוסף שלום אלישיב 273 ,עמ'2003 ,

50616

אלנקווה ,יוסף ,טובו אהליך יעקב \ ילקוט נפלא
מתורת האדמו"ר...יעקב אביחצירא על עבודת
התפילה 224 ,עמ'(19thC. R' Y. Abuhazera) 2004 ,

49270

אלפסי ,יצחק ,מאורות מעולם הקבלה והחסידות,
דעת יוסף 574 ,עמ'2003 ,
)(Kabbala.biography, rabbis, scholars, hassidim

50155

אלפסי ,יצחק ,צדיקים וחסידים \ דמות דיוקנם
ותולדותיהם של צדיקים וחסידים ,מכון תלפיות276 ,
עמ'(Hassidut, bio's of rabbis & letters) 2003 ,

49274

אפללו ,אליהו דוד )עורך( ,הגדת המערביים הגדה של
פסח \ לפי מנהג יהודי מרוקו עם תרגום לערבית
מרוקאית ,ארז הוצאות לאור 65 ,עמ'2003 ,
)(Haggada with translation to judeo-arabic
52

50428

אפרתי ,בנימין ,דרך ה' \ כללי האמונה והעבודה רבי
משה חיים לוצאטו ,פלדהיים 464 ,עמ'2004 ,
Philosophy, 18th cent. R' Moshe Haim Luzatto

50091

אשכנזי ,שמעון ,ספר נחלת שמעון \ על התורה אור
זרוע לצדיק יסוד עולם מהדורה חדשה ,זכרון אהרן,
 177עמ'(Hassidut, early bible ) 2004 ,

49337

בארקי ,משה ,ספר מזכרת משה \ והוא...בארבעת
חלקי השלחן ערוך .ונוסף עליו מזכרת הגטין 504 ,עמ',
(talmud, gittin; R' Barky of Izmir , 1913) 2003

49984

בורודיאנסקי ,יצחק ירוחם ,ספר שיח יצחק \ שיחות
חכמה בינה ומוסר בעניני החגים והזמנים ,מחבר493 ,
עמ'(mussar) 2004 ,

50272

בורנשטיין ,אהרן ישראל ,מראה הדשא \ שרטוט
דמות דיוקנם של...בעל "אבני נזר" ...ובנו"...שם
משמואל"...מסוכטשוב ,מחבר 300 ,עמ'2004 ,

50376

ביטון ,דניאל ,ספר מגילת אסתר \ עם תרגום שני
ועליו המאור שבמגילה ,מכון המאור 400 ,עמ'2004 ,
)(Megilat Esther with comment.

49906

בירדוגו ,פתחיה מרדכי ,שו"ת נופת צופים \ שאלות
ותשובות על ארבע חלקי שו"ע שני כרכים ,הספריה

50537

בית המדרש "מתיבתא דרש"י" ,קובץ מפרשי רש"י \
על התורה  382 ,עמ'2004 ,

הספרדית ,בני יששכר2004,
)(responsa, Morrocco 1938

)(Bible Rashi, Comment, Collection
50538

בית מדרש "מתיבתא דרש"י" ,קונטרס שביבים מכתבי
קדמונים \ בתורת רש"י על החומש  70 ,עמ',2004 ,
רכה )(Letters on Rashi

49987

במברגר ,שלמה הלוי ,על קרי וכתיב \ דרשות חז"ל
על הקרי וכתיב בתורה בנביאים ובכתובים2004 , ,
)(bible, incl prophets, text & chant variation
53

49453

בן ארזה ,יוסף )עריכה( ,יוסף דעת \ מסכת מנחות
חלק ב )כרך מ( ,דפים נב-קי ,מכון עיון הדף 337 ,עמ',
2003
,----, YOSEF DA'AT / TRACTATE MINHOT
)PART 2 (VOL.40

50083

בן-ארצי ,חגי ,ראי"ה קוק כפוסק \ יסודות חדשניים
בפסיקתו של הרב קוק וזיקתם לעולמו ההגותי
)דוקטורט( ,מחבר E + 351H15 ,עמ' ,2003 ,רכה

49791

Ben-Artzi, Hagi, RAV ABRAHAM ISAAC
HACOHEN KOOK AS AN HALAKHIC
)LEADER (POSEK
בנוביץ ,משה ,פרק שבועות שתים בתרא שבועות
פרק שלישי ,בית המדרש לרבנים באמריקה 604 ,עמ',
(talmud, critical scholarly edition) 2003
Benovitz, Moshe,

50025

בניהו ,מאיר ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי \  2כרכים,
כרך ראשון :תולדות חייו ,כרך שני :מחקרים ומקורות,
מוסד הרב קוקclassic history teachings ) 2003 , ,
(of hida, r' azulai, 18th cent,

50053

בצלאל ,רפאל )עורך( ,ספר פאר לשולחן \ בו נקבצו
ובאו למאות ,...בצלאל 46 ,עמ'2003 ,
)(Bible- numerology

49784

בר נחמן ,משה ,פסקי הלכות רב אלפס \ ממסכת
כתובות עם מלחמות ה' ,ספר הזכות ,מכון נוה אשר,
(talmud) 2003 ,

49947

ברוך מגרמיזא ,ספר התרומה ,יריד הספרים 398 ,עמ',
2004
) halacha, 13th cent., R' barouch m-germeiza

49765

ברזם ,משה זכרי' ,אגרות ורשימות קהלות יעקב ב' +
אמרות משה ג' ,מחבר 282 ,עמ'2004 ,
)(talmud , teaching of R' Yakov Kaniersky

 49629בריח ,נסים ,ספר שאלות ותשובות בריח התיכון \ .
מכיל שאלות ותשובות בהלכה בנושאי מילה ואיסור
והיתר ,מחבר(responsa) 2003 ,vols. 2 ,
54

49474

ברלין ,נפתלי צבי יהודה ,מגלת שיר השירים \ עם
פירוש ראש המפרשים רש"י ז"ל .ויחיד יקראו בשם
של רנה של תורה ,.ישיבת וולאזין 141 ,עמ'2003 ,
)(new edition,canticles Naftali Z.Yehuda Berlin

49607

גולדנבערג ,אברהם יצחק ,ספר ברכות הורי \ מאה
ברכות  -הלכות ומנהגים ,מחבר 73 ,עמ'2003 ,

49595

גולדשמידט ,אריה ,מחזור ויטרי \ ) (2003לרבינו
שמחה ויטרי תלמיד רש"י  ,מכון אוצר הפסוקים603 ,
עמ'(new edition) 2003 ,
גייזלר ,זאב חיים ,ספר לחם עני \ על מסכת פאה,
מכון תורה שבכתב 352 ,עמ'2003 ,

49288
49588

גינזבורג ,יצחק ,נפש בריאה \ שכתוב מעובד מתוך
סדרת הקלטות "תורת הנפש  -פסיכולוגיה לאור
החסידות" ,גל עיני 140 ,עמ' ,2003 ,רכה

50388

גינזבורג ,לוי יצחק ,בחירתו של הפיקח \ שיעורים
בשפה פשוטה ,ופרצת-ספרי קודש 228 ,עמ'2004 ,
)(Hassidic, Lubavich teachings

50231

גלזרסון ,מתתיהו ,מאורעות עולם בדילוגי אותיות \
המאורעות בישראל ובעולם כפי שמשתקפים בדילוגי
אותיות בתורה ,יריד הספרים 421 ,עמ'2004 ,

49826

געווירצמאן ,משה יצחק ,ספר כתבי קודש \ 247 ,עמ',
2004
)(hassidut R' Gvirtzman from Psevorsk, history

49777

גרונר) ,ברוך( צבי ,ברכות שנשתקעו ,מוסד הרב קוק,
 279עמ'(Talmud, halacha, scholarly) 2003,

49834

גרוסברד ,יעקב ,ספר דעת שרגא \  5כרכים שיחות
ומאמרים פרקי מחשבה והגות על התורה מועדים
ומאמרי חינוך ,מחבר 354 ,עמ'(bibliography) 2004 ,

50377

גרין ,ח .מ ; .פרידמן ,י .א ,.תלמוד ירושלמי \ מסכת
כתובות ,מסכת סוטה פירוש לב ירושלים  -כרך יא,
מחבר 344 ,עמ'2004 ,
)(Talmud, Yerushalmi, Ketuvot + Sotah
55

49369

גרין ,יקותיאל ,שער היחוד והאמונה עם משכיל
לאיתן \ פרקים ז-ח תניא לקוטי אמרים עם משכיל,
מחבר 299 ,עמ'2003 ,
)(tania 1st lubavicher R' Shneor Zalman

49424

גרינבוים ,שמעי' ,משניות מסכת ביצה \ עם פירוש
סייעתא דשמיא ,מסורה 129 ,עמ'2003 ,

50507

גרינבוים ,שמעי' ,משניות מסכת בבא מציעא \ עם
פירוש סייעתא דשמיא ,מסורה 366 ,עמ'2004 ,

 49770דאנציג ,אברהם ,ספר חיי אדם \ כעת יו"ל לראשונה
עם פסקי משנה ברורה ,מש' קצנלבוגן2003 ,vols 2 ,
50505

דביר ,מאיר יהודה ,פירוש הרמב"ן על התורה עם
ביאור בית היין \ ויקרא  380 ,עמ'2004 ,

49783

דבליצקי ,בצלאל ,תוספות הרא"ש \ מסכת נדרים +
מסכת נזיר לרבינו אשר ב"ר יחיאל ,מוסד הרב קוק,

50387

דדש ,אברהם ישעיהו ,ספר אמרי איש \ משא ומתן,
ביאורים וחידושים ,מחבר 356 ,עמ'2004 ,

50458

דוכס ,יוסף ,ספר בית יוסף להבה \ ביאורים דרשות
וחידושים על התורה ,מכון ירושלים 320 ,עמ'2004 ,

 154עמ'2004 ,
)(talmud, R' AsherBen Yehiel rishon

)(19th c Bible comm.1st time pub.from manu.
49943

דזיאלאשינסקי ,שרגא ,ספר טעמי הטעמים \ על
חמישה חומשי תורה ,מחבר 168 ,עמ'2004 ,

49483

דיין ,שלמה ,ספר עטרת שלמה \ שאלות ותשובות
בירורי הלכות וחקרי מנהגים על פי מנהג המערב
הפנימי )מארוקו( ,מחבר 348 ,עמ'2003 ,
)(responsa, sephardi - Morrocan

50112

דים ,שלמה ,ספר רשפי אש \ עבודה זרה ,מחבר138 ,
עמ'2003 ,

49911

דינין ,מ ;.גולדברג ,ח.ב) .עורכ ,ספר יומא טבא לרבנן
\ בעניני סיום מסכת ,מחבר 376 ,עמ'2004 ,
56

50240

דינר ,יהודה אריה ,מחזור סדר תפילותנו \ שלש
רגלים ,מחבר 640 ,עמ'2004 ,

50602

דיסקין ,משה יהושע יהודה ליב ,ספר שו"ת מהרי"ל
דיסקין  ,יריד הספרים 246 ,עמ'2004 ,

50230

)(Responsa, R Yehuda Lev Diskin, end19th C.
הדאיה ,שלום ,ספר שלום לעם \ הדורש לכבוד
התורה ולומדיה 384 ,עמ'2004 ,

49905

הוכמן ,חיים אריה הלוי )עורך( ,ספר חוט שני \
ביאורים ובירורי ענינים וחידושי דינים בהלכות רבית,
ספרי אור החיים 251 ,עמ'2004 ,
)(halacha, law interest r' kerlitz

49910

הומינר ,מרדכי ,חינוך מלכותי \ מאמרי חינוך לפי
דברי חז"ל  ,מחבר 240 ,עמ'2004 ,

50622

הכהן ,אברהם צבי ,הלכה ערוכה \ הלכות שבת
מלאכת בנין ואהל ,מחבר 267 ,עמ'2004 ,
)(Halacha, Shabbat, Talmud, W/footnotes

49477

הכהן ,ישראל מאיר ,ספר אהבת חסד \ ועל זה
הוספנו מפתח מקורות וענינים מפורט ,מכון דעת
ותבונה 347 ,עמ'thought, mussar 19th cent. ) 2003 ,
(Hafuta Hayim, R' Yisrael Meir

49941

הכהן ,ישראל מאיר ,ספר חפץ חיים )עם תרגום
באידיש( \ חלק א'  -הלכות איסורי לשון הרע ,לשון
הרע 324 ,עמ'2004 ,
)(halacha, Sefer Hafetz Haim in Yiddish

49810

הכהן ,צבי מאיר )התפארת שלמה( ,ספר שער
הגלגולים \ הכולל סדר הגלגולים והפרקים למהרחו"ו
זי"ע ,מכון שארית כהן2003 , ,
)(kabbala and folklore

50241

הכהן ,שאול; מזוז ,מצליח ,סידור המדוייק איש
מצליח \ באותיות ענק תפילות חול ,שבת ,וחגים,
מכון הרב מצליח 730 ,עמ'(Sephardi siddur) 2004 ,

57

49731

הלוי ,יצחק זאב ,חדושי רבנו הגרי"ז הלוי \ חדושים
ובאורים על מסכת נזיר  ,מישור 284 ,עמ'2004 ,
)(talmud, (nazir), R' Yithak Zev Solovechik

49589

הלוי ,רפאל ,ספר קול בן לוי \ חידושים על הש"ס,
רמב"ם ,שו"ע שאלות ותשובות ודרשות ,מכון משנת
רבי אהרן 353 ,עמ'talmud, halacha, ) 2003 ,
(responsa of: R' Rafael Br' Eliyahu Halevi

50589

הלוי ,רצון )עורך( ,שערי צדק \ כרך ד קובץ מאמרים
בדיני ממונות הלכה למעשה ,מכון משנת הרמב"ם,

 388עמ'2004 ,

,----, SHA'ARE TZEDEK / VOL. 4
49704

הלפרין ,מרדכי )עורך( ,ספר אסיא \ כרך תשיעי ,מכון
שלזינגר 545 ,עמ'2003 ,
Halperin, Mordechai (Ed.), ASIA \ VOL.9

50050

ואנונו ,שמעון )עורך( ,אוצרות מפרשי התפילה \ 3
כרכים ,יריד הספרים 1243 ,עמ'2004 ,
)(Liturgy, prayers, commentary, w/ citations

49764

וואלק ,צבי הירש הכהן ,כתר כהונה \ חידושי סוגיות
וענינים ,מכון ירושלים 277 ,עמ'Halacha ) 2004 ,
(incl. civil law /contracts, from manuscripript

49869

וואלקין ,אהרן ,ספר בית אהרן \ על מסכת בבא קמא,
בבא מציעא ,גיטין ,כתובות  4כרכים ,מכון המאור,
(talmud, commentary) 2003

50381

וולדמן ,חיים יוסף )עורך( ,ספר עין יעקב המבואר \
כרך טו סדר נזיקין מסכת סנהדרין 686 ,עמ'2002 ,

50150

ויא ,משה ,בדיקת המזון כהלכה \ כרך ב' הלכות
תולעים הלכה למעשה פירות ,מזון מן החי ,מכון
להנחלת ההלכה 646 ,עמ'2004 ,
Vaye, Moshe, CHECKING FOOD
ACCORDING TO HALACHA
58

49285

וייזר ,אפרים ,ספר אדני כסף \ על פרק איזהו נשך,
מחבר 525 ,עמ'2003 ,
)(talmud, mod. halacha, interest, w/ footnotes

 49341ויינגרטן ,יואב יהושע ,ספר חלקת יואב \ על כללי
הש"ס לפי סדר א-ב  ,מכון להנצחת מורשת חכמי
פולין2003 ,vols. 2 ,
)Poland, halacha, comm. R' Yoav Weingerten,
49779

וייס ,אשר ,מנחת אשר \ על ספר שמות )כרך ב(.
לקט שיעורים ושיחות ,מכון מנחת אשר 567 ,עמ',
(bible, mod. r' weis) 2003

50227

וייס ,אשר ,קונטרס מנחת אשר \ לקט שיעורים
ותשובות בגדרי הקנינים והלכותיהם ,מכון מנחת
אשר 131 ,עמ' ,2004 ,רכה

50284

וייס ,אשר ,ספר מנחת אשר \ על מסכת בבא בתרא,
מכון מנחת אשר 229 ,עמ'2004 ,
)(Talmud dealing w/damages, witness, property

49760

וייסבלום ,אורי ,ספר הארת דרך \ עבודת המידות
אמת דיבור ,מכון מנחת ישראל 354 ,עמ'2004 ,
)(mussar' modern

50541

וינברג ,יצחק ,בכל נפשך \ בעניני חיוב מסירות
נפש...בתוספת מקורות והארות ,מחבר 379 ,עמ'2004 ,

50131

וינברגר ,רפאל ,תולדות שם \ על משמעות השמות
הפרטיים בתורה ,נחלת הספר 428 ,עמ'2004 ,

50247

וינד ,אהרן )עורך( ,ספר ביאורי החסידות על התורה
חיי שרה  -וישלח 869עמ'Bible, Belz Hassid ) 2004 ,

50549

ויקלר ,מאיר ,זורע צדקות \ סיפורים מן החיים,
פלדהיים 216 ,עמ'2004 ,

50345

ולך ,שלום מאיר ,הגדה של פסח \ שרפי קדש
סיפורים מאלפים ממקורות ,...תבונה ,מכון ספרותי
חרדי 444 ,עמ'2004 ,
)(Halacha, Hassidut, R' Bonim, 1942
59

50052

וקסלשטיין ,אהרן ,ספורי התנאים מרבי עקיבא \
מקבץ לאגדות חכמינו זכרונם לברכה ,דני ספרים389 ,
עמ'(Legends of Tana'im w/ nikkud) 2003 ,

50390

וקסלשטיין ,אהרן ,ספורי התנאים \ מקבץ לאגדות
חכמינו זכרונם לברכה ,מסודרות לפי סדר הדורות,...
דני ספרים 198 ,עמ'(vol. 1) 2003 ,

50251

ורטהימר ,יוסף חיים ,ביאור שמות הנרדפים \ של
תורה נביאים וכתובים ,מכון כתב יד וספר 376 ,עמ',

49249

ורנר ,ד ,.צדיק יסוד עולם \ הרה"ק רבי שלמה
מזוועהיל זי"ע  ,מכון אל ההרים 294 ,עמ'2003 ,
(biography, rabbinic hassidic r' shalom of zvil

49289

ורנר ,חיים שלמה ,ספר רזא דאחד \ בראשית שמות.
שיעורים עיוניים בפרשיות התורה על דרך העבודה,

50386

זוין ,שלמה יוסף ,לאור ההלכה \ בעיות ובירורים
מהדורה חדשה ,קול מבשר 474 ,עמ'Halacha, ) 2004 ,
(important r' Zevin, new Ed. 1957, with sources

50129

זופניק ,יהודה דב ,ספר כתב יד \ על מסכת כתובות
בסוגיות קנייני אישות והמסתעף ,מכון עיון הדף278 ,
עמ'2004 ,

2004

מחבר 208 ,עמ'2003 ,
)(bible, mod. r' verner, tiberius

 50245זכאי ,אהרן ,אוצרות האגדה \דרשות שיר השירים
שלושה כרכים פרקים א-ח ,ישיבת אור יום טוב3 ,
2004 , vols.
50542

זכאי ,אהרן ,אוצרות האגדה \ דרשות ספר משלי חלק
ראשון ,ישיבת אור יום טוב 224 ,עמ'2004 ,
)(Proverbs, Commentary

60

49989
49245

זרגרי ,מתתיהו ,מדרשי קורות עמנו והמקדשים \
דברי ימי עם ישראל מתקופת שלמה המלך עד אחרי
חתימת התלמוד ,מחבר 512 ,עמ'2004 ,
חזן ,חיים דוד ,שאלות ותשובות נדיב לב \ חלק אבן
העזר יו"ל מחדש ,מכון הכתב 217 ,עמ'2003 ,
) responsa, halacha 19th cent.
(R' Hayim David Hazan

49954

חלפון ,אליהו ,מגילת אסתר \ עם פירוש יין המשמח,
עמותת אור צח 412 ,עמ'2004 ,
) esther, megilla, w\mod. commentary,
(w/footnotes

49455

חמיאל ,חיים יצחק ,מקרא ותרגומיו \ כרך ג ,ספר
שני ,מאירים 348 ,עמ'2003 ,
Chamiel, Haim I., BIBLE AND ITS
TARGUMIM \ VOLUME 3, BOOK 2

49489

טביב ,משה ,ספר ימין משה \ ח"א  -קונטרס איש
איטר  +ח"ב  -קונטרס ימין משה ,מחבר2003 , ,
) (halacha R' Kanievsky important 20th cent.

49590

יאדימאווע ,יחיאל משה ,שלשה ספרים נפתחים \
נפלאות חדשות ,לקוטים חדשים ,משענת משה ונלוה
אליהם ספר יד אבי שלום2003 , ,

49907

יונגרייז ,אשר אנשיל הלוי ,ספר מנוחת אשר \ חלק
ראשון על סוגיות הש"ס ושאלות ותשובות 2003 , ,
(responsa - offset,
)R' Asher Anchil Halevy Yungreis, 1st vol

49734

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת עירובין ,המכון להוצאת ספרים וכתבי יד של,
 692עמ'2004 ,
)( talmud on 'eruvim, rishonim – extensive

49948

יוסף ,עובדיה ,קול תורה \ קובץ א' ,סיון תשס"ג
ירחון בעניני הלכה קובץ תורני בהלכה ,יריד הספרים,
2003 ,
)( halacha, responsa, sefaradi, R' Ovadiya Yosef
61

50335
49624

יוסף ,עובדיה ,ספר משנת יוסף \ פניני יוסף  3כרכים
שיעורי מורינו ...עובדיה יוסף 259 ,עמ'2004 ,
ימיני ,משה ,ילקוט שערים לרבנו יונה ז"ל מגירונדי \
ערוך ומסודר לשערים מתוך ביאורי רבנו למשלי
ולאבות 310 ,עמ'(new edition) 2003 ,

 50411ינקלביץ ,זלמן משה )עורך( ,ספר אוצר הקודש \ 6
כרכים שיטה למסכת זבחים2003 ,vols 6 ,
49292

יעבץ ,יצחק מאיר ,ספר נחלת זאב \ כרך א  -בראשית
שמות ,מחבר 543 ,עמ'bible, Genesis & ) 2003 ,
(exodus

49263

יעקב אב"ד ליסא ,אורות הגאון מליסא \ ילקוט נפלא
ומבחר חידושים 540 ,...עמ'teachers, R' ) 2003 ,
(Yaakov of Lisa late 18th cent.

50607

יעקבי ,ישראל חיים ,ספר צורת הבית \ על צורת בית
המקדש השלישי ,מחבר 232 ,עמ'2004 ,

49475

יצחק ,יעקב )החוזה מלובלין( ,ספר זאת זכרון \ ספר
זכרון זאת \ ספר דברי אמת ,היכל הזכות2003 , ,
) bible, hasidut hoze of lublin 19th cent. 1940
(offset

50598

ישיבת אור אלחנן ,אהל תורה \ מראה מקומות
כתובות 259 ,עמ'2003 ,

49242

ישראל ,חיים אברהם ,ספר בית אברהם \ על טור
שולחן ערוך חושן משפט ,מכון נחלת ישראל 846 ,עמ',
halacha, civil law - witness , claims, ) 2003
(litigation

 49235כהן ,דוד ,יסודות אמונת ישראל על-פי ספר הכוזרי
לרבנו יהודה הלוי ,מפעלי תורה 239H / 79E ,עמ',
commentary on kuzari R' D. Cohen,editor) 2003
50605

כהן ,דקל ,ספר אלישיב הכהן \ חלק ראשון כולל
שאלות ותשובות בחלק אורח חיים ,מחבר 312 ,עמ',
2004
62

50243

כהן ,יהושע; וינוגרד ,ישעיהו ,סידור אזור אליהו
כמנהג אשכנז )פולין( הישן על פי דעת הגר"א מהדורה
שלישית ,מחבר 605 ,עמ'2004 ,
)(Siddur - Ashkenazi Poland, 3rd edition

50109

כהן ,ירמיהו מנחם ,שו"ת והרים הכהן \ חלק ג'
שאלות ותשובות בד' חלקי שולחן ערוך ,מחבר269 ,
עמ'(from Belguim) 2004 ,

50443

כהן ,רפאל ,איילת חן \ סקירת כל כתבי היד של
חיבורי ר' משה בן יהושע נרבוני בעולם ,מחבר57 ,
עמ' ,2004 ,רכה
\ Kohen, Raphael, HIND OF GRACE
REVIEW OF ALL THE MANUSCRIPTS OF
RABBI MOSSES BEN JOSHUA

49269

כץ ,צבי ,שלחן ערוך אורח חיים  +חמשה ספרים
נפתחים \  3כרכים ,זכרון אהרן2003 , ,
)(halacha, shulhan arukh

49985

לוין ,יהושע ,ספר ירושה וחזקה בשררה וענינים
המסתעפים ,בית מדרש זכרון משה לדיני ממונו124 ,
עמ'2004 ,

50457

לוצאטו ,משה חיים ,ספר קיצור הכוונות \ בו מבואר
הכוונות של כל תפילות השנה ע"ד האריז"ל326 ,...
עמ'Kabbala, 18th cen, Ramhal-) 2004 ,
( R' Luzatto, typewritten Ed 1978

49290

לוריא ,רפאל משה ,ספר אסיפת שיעורים \ כולל..
מלאכת הוצאה בשבת ועניני ביעור וביטול בפסחים
ועניני המועדים ,מחברTalmud, collection) 2003 , ,

49841

לוריא ,רפאל משה ,ספר אסיפת שיעורים  +אבני
שהם חידושים...מסכת כתובות חידושים...אבן העזר,
(talmud) 2004 ,

50550

ליבערמאן ,שמחה בונם ,ספר בשבילי הפורים \ על
הלכות פורים ודיני מחצית השקל 260 ,עמ'2004 ,

63

49741

ליסא ,יעקב ,ספר נתיבות המשפט השלם \ הלכות
חזקת מטלטלין ,חזקת קרקעות)...סימנים קלג-קפא(,
מכון נתיבות המשפט 396 ,עמ'2004 ,
)(halacha, civil law incl. Property, partnership

 50544ליצמן ,טוביה )עורך( ,סיפורים שאהבתי לספר,
(Hassidut) 2004 ,vols. 2
49780

ללוש ,ראובן ,שו"ת בית ראובן \ כרך א על שו"ע
חושן משפט  ,מחבר 301 ,עמ'responsa, civil ) 2004 ,
)law - people\ building rights\ commercial

49481

לנדא ,יחזקאל סגל ,מבית מדרשו של הנודע ביהודה \
בעניני חכמה ודעת  -מוסר והשקפה ,מכון ברוך1019 ,
עמ'philosophy, teaching, responsa of ) 2003 ,
(noda beyehuda R' Yehezkel

49293

לעוו ,בנימין וואלף ,ספר שערי תורה \ חידושים...על
ארבעת חלקי השלחן ערוך ,מכון ירושלים 571 ,עמ',
(halacha, R' Binyamin Wolf Lev, 1st pub.) 2003

50590

מווילנא ,אליהו ,תלמוד ירושלמי \ מסכת תרומות
מבואר בדברי הראשונים ז"ל  101 ,עמ'2004 ,

50252

מוטייב ,ישראל חיים ,ספר עשה חיל \ חלק שני
שאלות ותשובות בהלכות אבידה ומציאה ,מחבר146 ,
עמ'2004 ,

49953

מונק ,יונה ,הגי יונה \ ביאורים וחידושים על הש"ס
והדרנים על דרך הפשט בעזרת החונן לאדם דעת,

49830

מייזליש ,עוזיאל ,ספר תפארת הצבי \ על מסכת ביצה
ספר כרם שלמה על סוגיות הש"ס  191 ,עמ'2003 ,

מחבר 490 ,עמ'2004 ,

)(talmud, classic, 1803 R' Uziel Meizlish
49825

מייזליש ,צבי הירש ,מגילת אסתר \ עם פירוש אור
צבי ,מחבר 51 ,עמ'(hassidut) 2002 ,
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50104

מימון ,יהודה ליב הכהן ,מאורות הגר"א \ הגאון רבי
אליהו מווילנא ממשנתו ומתורתו  ,מוסד הרב קוק,

50349

מכון אליעזר יצחק ,חסידות מבוארת \ מאמרי
אדמו"ר הזקן ...מועדים אלול-ימים נוראים סוכות-
חנוכה 483 ,עמ'(Hassidut, Lubavich) 2003 ,

50300

מכון נצח דוד ,קובץ נצח דוד \ למשנת ותולדות בית
טשערנוביל  -טאלנא 123 ,עמ' ,2004 ,רכה

 286עמ'2004 ,
)(Vilna Gaon, pub. Approx. 50 years ago.
'Mamon, D., ILLUMINATIONS OF GAON R
ELIAHU FROM VILNA

)Hassidut Chernobil\ Tolna,
( incl. first pub. material R' Davi
50153

מכון שפתי צדיקים )עורכים( ,ספר עבודת יצחק \
חלק ראשון ספר בראשית ,מכון שפתי צדיקים269 ,
1880's R' Pinhas of Kantikuzba
עמ'2004 ,

49478

מלכה ,מיכאל ,ספר אדם ומלואו \ הכולל גדרי חובל
בעצמו ,ומקום סכנה ,רפואה ,רודף ,גדרי טריפה
וגוסס ,מחבר 637 ,עמ'2003 ,
)halacha, injury, destructive behavior (smoking

 49342מנדלבוים ,דוד אברהם ,ספר כוכבי אור \ ,מכון
להנצחת מורשת חכמי פוליןhalacha, 2003 , vols. 2 ,
(talmud letters teachings, ethics curriculum
49776

מנדלביץ' ,יוסף ,מקצה השמים ,ארז הוצאות לאור,
 108עמ'(religious memoir, russian jewry) 2003 ,

50249

משאש ,דוד ,קונטרס שיעורים בענייני רפואה והלכה,
מכון ארץ חמדה 159 ,עמ' ,2002 ,רכה

49894

משה מאימראן ,חידושי רבינו משה מאימראן \
למסכתות ראש השנה מגילה מועד קטן וחגיגה ,אהבת
שלום 384 ,עמ'talmud' 18th cent., R' ) 2004 ,
(Moshe Maymaran, Morrocco
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49896

משה מאימראן ,חידושי רבינו משה מאימראן \
למסכתות כתובות ונדרים ,אהבת שלום 388 ,עמ',
(talmud, 18th cent., Morrocco) 2004

49793

נחמן מברסלב ,ספר שיח שרפי קודש \ מפתחות354 ,
עמ'2003 ,

49584

נטע משינאווא ,ספר קישוטי כלה \ כתבי קודש,
קישוטי כלה 264 ,עמ'2003 ,
)(bible, philosophy, orig. 1973

50555

ניסילעוויטש ,משה ,תניא קדישא וכוחו האלקי240 ,
עמ'Hassidut, Chabad, on R' Sneor ) 2004 ,
(Zalman, some oral traditions

49484

סאלאווייציק ,יוסף בער הלוי ,ספר הררי קדם \ חלק
שני 348 ,עמ'Solovechik, halacha edited \ ) 2003 ,
(published from his shiurim

50613

סאלאווייציק ,יצחק ,ספר רווחא שמעתא \ מסכת
נדה ,מחבר 105 ,עמ'(Talmud modern) 2004 ,

50406

סאלאוויציק ,חיים הלוי ,חידושי רבנו חיים הלוי /
חדושים וביאורים על הרמב"ם  /מדורה חדש תשס"ג,
 121עמ'2003 ,

50226

סאלאנט ,ישראל ליבקין ,ספר אור ישראל \ כולל
קבוצת מכתבים ומאמרים ,מחבר 661 ,עמ'2003 ,

49756

סולובייצ'יק ,יוסף דוב הלוי ,ספר שיעורי הרב \ על
מסכת חלה ועניני מצוות התלויות בארץ ,מסורה230 ,
עמ'(talmud, R' Solovechik) 2003 ,

 49871סופר ,משה ,ספר תשובות חתם סופר על ארבעה
חלק אבן העזר ,חלק ראשון+שני \ שני כרכים ,מכון
לחקר כת"י ע"ש ה"חתם סופר"2003 ,vols 2 ,
(responsa, hatam sofer on marriage & divorce
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50618

סופר ,משה ,הגדה של פסח פרעשבורג \ מפורשת
ומבוארת מאלו...ראשי ישיבה הרמה -פרעשבורג138 ,
עמ'Haggada, R' Sofer, 19th cent. incl. ) 2004 ,
(history of Presburg Yeshiva

 50348סופר ,עקיבא מנחם ,ספר מעדני סופר \ חלק ראשון
מכיל בירורי הלכות 2 ...כרכים2004 , vols. 2 ,
)(Responsa, court of Erloi
50158

עזריה ,מחם ,ספר פניני הרמ"ע מפאנו \  2כר' 659 ,
עמ'2004 ,

50096

עמר ,זהר ,מסורת העוף \ קובץ מאמרים ,מחבר340 ,
עמ'2004 ,
Amar, Zohar, TRADITION OF FOWL IN
JEWISH HALACHA

49893

עפג'ין ,אבנר ,ספר דברי שלום \ חלק ד' ,כל המנהגים
שהנהיג הרש"ש הקדוש ואיתו חבריא קדישא
המקובלים 541 ,עמ'2003 ,

50073

פיירמן ,נתן ,ספר טעם זקנים \ משנת התנא רבי יוסי
בן קסמא ,מחבר 174 ,עמ'2004 ,

49621

פינקוס ,שמשון דוד ,ספר נפש שמשון \ בעניני לימוד
התורה .מעלות התורה ודרכי וקניניה 380 ,עמ'2003 ,

 50551פיעטרקובסקי ,אברהם חנוך ,ספר שולחן המבואר \
על שולחן ערוך אורח חיים ,מחבר2004 , vols. 2 ,
50347

פיש ,יקותיאל זלמן זאב ,סוד החשמל \ לבאר ענין
החשמל המוזכר ביחזקאל ,מחבר 529 ,עמ'2004 ,

50108

פישר ,ש ,ספר בית ישי \ דרשות,מחבר 466,עמ'2004 ,

50130

פלאצקי ,מאיר דן ,ספר כלי חמדה \ כרך ב' ,חנוכה על
מועדי השנה ,מכון להנצחת מורשת 211,עמ'2004 ,

50546

פלאצקי ,מאיר דן ,ספר כלי חמדה \ כרך ג' ,פורים,
מכון להנצחת מורשת חכמי פולין 408 ,עמ'2004 ,
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49240

פלדמן ,אברהם )עורך( ,ספר תורת הברכה \ דיני
ברכות הנהנין .לוח הברכות השלם מהדורה חדשה
מעודכנת ומורחבת ,מכון מנחת ישראל 423 ,עמ'2003 ,
)(Halacha, blessing

49992
49890

פרוש ,י .א ;.הילדסהיימר ,ש).עו ,ספר ברכות איש על
מסכת ברכות \ פרקים א-ה( ,מחבר 240 ,עמ'2004 ,
פרידלס ,יהודה אריה ,ספר איזהו מקומן \ חלק שני
על מסכת מנחות ,מחבר 428 ,עמ'2004 ,

 50370פרידמן ,שמא יהודה )ערך( ,חמש סוגיות מן התלמוד
הבבלי \ עם פרשנות על דרך המחקר ,האיגוד
לפרשנות התלמוד 166H/E 8 ,עמ'2002 ,
)(Talmud, Conservative scholar
50149

פריימן ,חיים )עורך( ,ספר כתוב שם \ מהדורה חדשה
השגות הראב"ד כל בעל המאור  ,מחבר 343 ,עמ',

49837

פרלוב ,אהרן )עורך( ,אוצרותיהם של צדיקים \ על
התורה והמועדים ,מחבר 772 ,עמ'2004 ,

2003

)(bible, Hassidut collection
49829

פרנק ,זאב ,תורתך שעשועי \ שלושת אלפים עשרים
וארבע חידות על התורה ופתרונן על סדר פרשות
השבוע 445 ,עמ'2003 ,

49625

פרנקל ,שבתי )עורך( ,ספר רזא דשבתי \ מפתחות
למסכת בבא בתרא ,שבתאי פרנקל 799 ,עמ'2003 ,
)(talmud , good reference work on baba batra

49944
49267

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר פסקי חלה ,יריד
הספרים 332 ,עמ'(halacha, from mexico) 2004 ,

צאלח ,מארי )מהר"ץ( ,ספרים חמשה \ א .פרי צדיק
ב .לקוטים וחידושים ג .ספר הבדיקות למהר"ץ ד.
הגהות מהר"ץ 381 ,עמ'halacha, custom, ) 2003 ,
philosophy 18th cent. r' salah
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50486

ציון ,משאל ונעם ,הלילה הזה \ הגדה ישראלית ,כתר,
 164עמ'2004 ,
\ Zion, Mishael & Noam, HALAILA HAZEH
AN ISRAELI HAGGADAH

50105

צלר ,יוסף ,ספר זכרון אלימלך \ על מסכת בבא
מציעא ,פרק ב' אלו מציאות ,נחלת יחזקאל  -המכון
לחקר תורני 150 ,עמ'2003 ,
קאליש ,מנחם צבי ,ספר אמת ואמונה \ דברי תורה
מרבינו הקדוש ,מרנא ורבנא מנחם מנדל מקאצק597 ,
עמ'hassidut' R' Menachem Mendel of ) 2003 ,
(Kutzk, publ 1948, w/comm

49838

קאצינעלינבויגן ,אהרן שלמה הלוי ,קונטרס שלהבת
אש \ מאמרים ודרשות 319 ,עמ'2004 ,

49892

)(sermons, mid.20th cent./articles
49898

קובלסקי ,חיים דוד )עורך( ,מאורות הדף היומי \ בבא
בתרא לפי סדר דפי הגמרא 332 ,עמ'(talmud) 2004 ,

50509

קוסובסקי ,משה ,אוצר לשון תלמוד ירושלמי כרך י'
קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי אוצר מדרשי המקרא
שבירושלמי ,אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,

 310עמ'2004 ,
Kosovsky, Moshe, CONCORDANCE TO THE
TALMUD YERUSHALMI / VOL. 10

 49462קוק ,אברהם יצחק הכהן ,שמונה קבצים \  ,מהדורה
שניה .מהדורה מיוחדת לבני ישיבות ,מחבר, vols. 2 ,
2003
49959

קוק ,אברהם יצחק הכהן ,שדה אברהם \ שיעורי
הלכה בעניני אורח חיים ומועדים ,ישיבת מאור
התלמוד 338 ,עמ'(halacha) 2004 ,

49735

קוק ,הראי"ה ,ספר בריתו להודיעם \ פנינים
וחידושים עובדות והנהגות בענייני ברית מילה ,מכון
הלכה ברורה ובירור הלכה 405 ,עמ'2004 ,
)(halacha, brit
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49744

קורדואירו ,משה ,ספר תיקוני הזהר עם פירוש אור
יקר \ כרך ד 286 ,עמ'kabbala, 16th cent. R' ) 2004 ,
(Moshe Cordevero comm. of yakar

49817

קלוגר ,שלמה ,ספר החיים \ על אורח חיים  3כרכים,
מכון חכמת שלמה2004 , ,
) halacha, classic scholar \orig. pub 1825, now
(w\corrections

50159

קלוגר ,שלמה ,שאלות ותשובות עץ החיים \ על אורח
חיים 428 ,עמ'2004 ,

50160

קלוגר ,שלמה ,שאלות ותשובות שנות חיים \ על
אורח חיים 542 ,עמ'responsa, R' Kluger, ) 2004 ,
(pub originally 1856

 50512קלוגר ,שלמה ,ספר קרבן פסח \ על הלכות פסח ,מכון
חכמת שלמה לחקר כת"י2004 , vols. 2 ,
50255

קלזאן ,משה ,ספר שפת השולחן \ חלק א' תפלה
וברכות ,מכון באר אברהם 229 ,עמ'halacha, ) 2004 ,
(Sephardi, Commentary on Hefets Hayim

 50511קליין ,דוד ,ספר בית ארזים \  3כרכים פירוש על
הטוש"ע הלכות פסח  ,בני משה ,מכון לחקר כת"י3 ,
2004 ,vols.
49958

קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדל ,ספר אפיקי מים \ 3
כרכים ים המלך ,חזקת קנין ,חידושים וביאורים
בעניני עדות ומשפט ,מכון ירושלים2004 , ,

 50554קניבסקי ,יעקב ,ספר כתבי קהלות יעקב החדשים \
סדר נשים ,מחבר2004 ,vols. 2 ,
49956

קראקאבסקי ,אפרים צבי ,ספר עונג שבת \ חידושים
נפלאים על התורה ועל המועדים ,אגודת משך הנחל,

 518עמ'2004 ,
)(hassidut, Breslav 1961, new ed. w/index
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 49344ראזענבוים ,גרשון ליטש סג"ל ,ספר דברים נכוחים \,
talmud, comm. R' Gershon ) 2003 ,vols 2
(Rozenbaum, student of ktav sofer
49261

ראזענבערג ,יהודה יודל ,מזמור לתודה \ דין ברכת
הגומל מתוך הספר קריאה הקדושה ,מחבר 34 ,עמ',
 ,2003רכה )(halacha, law blessing travel

49340

ראק ,יהודה ,עבד המלך \ מאמר בענייני ציצית
ותכלת ,עמותת פתיל תכלת 92 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(halacha - blue dye in tzizit

49900

רבי ,ניסן נסים ,ספר נר תמיד \ הלכות והליכות
לשליח ציבור ,מחבר 206 ,עמ'2004 ,

49811

רבינוביץ ,דוב בער )עורך( ,אגרות הרה"ק מרוז'ין ובניו
\ שלושה כרכים 2003 , ,

49343

רובין ,ישראל נתנאל ,ספר אור הלבנה \ כרך - 2
הלכות זכייה ומתנה ,מחבר 248 ,עמ'2003 ,
)(rambam, maimondes commentary

49748

רוזמן ,דוב )עורך( ,ספר נתיבות המשפט \ כרך ,2
סימנים עה-קפח .מהדורה חדשה ,פלדהיים 482 ,עמ',
(Halacha, civil / Hoshen Mishpat) 2004

49749

רוזמן ,דוב )עורך( ,ספר נתיבות המשפט \ כרך ,3
סימנים קפט-שעה מהדורה חדשה מאירת עינים
מוגהת ,פלדהיים 495 ,עמ'(halacha civil law) 2002 ,

49874

רוזנטל ,אברהם ישראל ,כמוצא שלל רב \ על ברכת
המזון וזמירות שבת קודש ,הרב פראנק 363 ,עמ'2004,

49814

רוטנברג ,נחמיה ,ספר שבת היום \ חלק א' על סדר
השולחן ערוך והמשנה ברורה ,הלכות שבת סימן
רמ"ב-ש"א ,מחבר 330 ,עמ'(halacha) 2004 ,

50515

רז ,שמחה ,חכמי לב ,דני ספרים2004 , ,
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49480

ריבלין ,אברהם ,עיוני הפטרה \ עיונים בהפטרות
לפרשות השבוע ומועדי השנה ,ישיבת כרם ביבנה,
 740עמ'2003 ,
)(prophets - haftarot with commentary

50113

ריגל ,חנוך ,אביר יעקב \ יריעות תולדות חייהם
ויפעת הליכותיהם בקודש של כקש"ת מרנן
האדמו"רים ,ישיבת אביר יעקב אור מאיר שמחה596 ,
עמ'(History, of Abuhatzera dynasty) 2004 ,

50057

רפפורט ,אוריאל ,ספר מקבים א' \ מבוא ,תרגום
ופירוש ,יד בן צבי 414 ,עמ'2004 ,
Rappaport, U., BOOK OF MACCABEES \ 1

50342

רפפורט ,צבי חנוך ,אז נדברו  -אנשי חינוך \ ספר
הדרכה והעשרה למלמדים 332 ,עמ'2004 ,

49574

רקובר ,ברוך ,שלחן ערוך חושן משפט כרך תשיעי עם
באר הגולה וביאורי הגר"א ופירוש ברכת אליהו ,מכון

49243

רשב"י הרופא ,ספר חמאת החמדה \ בראשית ,ישועה
בן דוד סאלם 355 ,עמ'2003 ,
)(bible, 13th cent. published from manuscript

49912

רשב"י הרופא ,ספר חמאת החמדה \ שמות ,ישועה בן
דוד סאלם 334 ,עמ'(bible, 13th century) 2004 ,

49942

שאול ,בן ציון אבא ,מראה הא"ש \ מקבץ תמונות
והליכות מארחות חיי איש האלקים ,רבן של ישראל,
אור לציון 319 ,עמ'rabbinic history, R' Ben ) 2004 ,
(Zion Abba Shaul, Rosh Yeshiva Porat

49515

שביב ,יהודה ,בין הפטרה לפרשה \ מהדורה שנייה
מתוקנת ומורחבת על הקשרים בין ההפטרות
לפרשות ,ראובן מס 250 ,עמ'2003 ,

49757

שוורץ ,יואל ,פרק שירה \ עם פירוש דבר ירושלים.
זמרה וניגון בראי היהדות ,דבר ירושלים-זכרון צבי,

הרי פישל 373 ,עמ'2003 ,

 100עמ' ,2003 ,רכה
)(midrash, breita - classic - nature & god
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49761

שוורץ ,יואל ,ספר קדושת ישראל \ הצניעות -
בדיבור ,בלבוש ובהתנהגות ,דבר ירושלים-זכרון צבי,
 88עמ' ,2004 ,רכה

49466

שולביץ ,יעקב )עורך( ,חברותא למסכת מנחות א \ דף
ב ע"א  -דף לח ע"א  ,מערכת חברותא 324 ,עמ'2003 ,

49488

HEVRUTA FOR TRACTATE MINHOT 1
שורצברט ,יעקב ,ספר שיח משפט \ תשובות וברורי
הלכה בדיני ממונות בשאלות המצויות בחיי היום יום,
מחבר 206 ,עמ'responsa - halacha ) 2003 ,
(mod.)monetary law theft\ loss\damage

50118

שטוב ,מרדכי ,אוהבן של ישראל \ קורות חייו ופעלו
של כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא,

49476

שטיין ,יוסף ,ספר נחת רוח \ ביאורים בעניני הקדיש
ומנהגיו ,מחבר 190 ,עמ'(kadish & customs) 2003 ,

49740

שטיינזלץ ,ע ;.תורג'מן י ,.אשת חיל ,ספרי מילתא,
 111עמ'women, w\passages from bible , ) 2003 ,
(talmud and sages, inc. art & illus

49628

שטיצברג ,שמואל יוסף ,ספר שערי הברכה \ הלכות
נטילת ידיים ,סעודה ,כללי הברכות ,דיני ברכות
הנהנין ,מחבר 813 ,עמ'(halacha (popular)) 2003 ,

49986

שטרן ,יחיאל מיכל ,מקומות הקדושים \ סקירה על
מקומות הקדושים בארץ ישראל 688 ,עמ'holy ) 2004 ,
(places/graves of sages, bio's, maps & photos

50620

שינפלד ,יודה ,וירא מנוחה \ חלק א' סדר השתלשלות
התושבע"פ ומעבירי השמועה 518 ,עמ'2004 ,

 246עמ'2003 ,

)(Oral Law- 2nd Temple to Mishna

 50321שיק ,משה ,ספר דרשות מהר"ם שיק \ דרושי מוסר
והתעוררות מאמרים תשרי-אלול  +מפתחות,
2003 ,vols 2
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50543

שיק ,משה ,ספר מהר"ם שיק \ עניני פורים וד'
פרשיות בהלכה ובאגדה  ,בני משה ,מכון לחקר כת"י,
 300עמ'Bible, Purim, Sermons, 19th c. ) 2004 ,

49336

שך ,אלעזר מנחם ,ספר שיעורי רבנו אבי עזרי \ על
מסכת בבא בתרא ,ועד להוצאת שיעורי רבינו474 ,

עמ'2003 ,
)(talmud, baba batra from teachings of R' Shach

 49250שכטר ,יצחק שמואל ,ספר שאלות ותשובות ישיב
יצחק כרכים ו  +ז ,מכון ישיב יצחק2003 ,vols 2 ,
)(halacha, shulhan arukh
50606

שלזינגר ,מנחם אריה ,ספר איל משולש \ על הלכות
שטרי הדיוטות 279 ,עמ'2004 ,

49659

שלמה מחעלמא ,ספר מרכבת המשנה \ ספר עבודה -
ספר קרבנות מהדורה חדשה ,פלדהיים 287 ,עמ'2003 ,

49425

שלמן ,שניאור ,שלחן ערוך אורח חיים \ חלק ד
סימנים תצה  -תרנא ,אוצר החסידים ,ליובאוויטש,
 519עמ'2003 ,

49486

שמואלי ,דוד מאיר ,שו"ת ושננתם \ על חושן משפט
הלכות קניינים סימנים קפ"ט-רי"ד ,רכ"א-רכ"ו ,מחבר,
 505עמ'responsa - halacha on civil law - ) 2003 ,
(acquisition. Scholarly

49291

שפירא ,אברהם ישעי' ,ספר מנחת איש \ ריבית
ובסופו קונטרס פותח שערים ,מחבר 460 ,עמ'2003 ,
)(halacha, interest, mod. with footnotes

49951

שפירא ,אהרן ,ספר ימי זכרון \ חודש טבת ,מכון מים
חיים 336 ,עמ'2004 ,

49247

שפירא ,משה ,פניני שפת אמת \ ימים נוראים ,מכון
שובה 399 ,עמ'(holidays Sfat Emet) 2003 ,
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50514

שפרבר ,דוד ,ספר מצודת דוד \ על שישה סדרי
משנה ,מחבר 596 ,עמ'Mishna, R' Shperber, ) 2004 ,
( pre-WWII- from manuscript

49594

שרלו ,יובל ,רשו"ת היחיד \ תשובות שניתנו
באינטרנט בענייני צניעות ,זוגיות ומשפחה 486 ,עמ',
 ,2003רכה )(responsa, from internet

49824

תאומים ,אליהו דוד רבינוביץ ,אוצר כתבי האדר"ת \
זכר למקדש ,זכר דבר ,אלה יעמדו ,עריכת נר )ארבעה
ספרים נפתחים( ,אהבת שלוםhalacha, ) 2004 , ,
from manuscript r' eliyahu d rabinovits teumim

49338

תאומים ,אליהו דוד רבינוביץ' ,סדר פרשיות \
בראשית ,מכון ירושלים 399 ,עמ'bible ) 2003 ,
(comm. important r' eliyahu david rabinovich

49266

תימצטית ,ראובן ,ספר מחנה ראובן \ דרושים לכל
חפצים ...וספר אמרות טהורות ,ספריה הספרדית בני
יששכר 221 ,עמ'kabbala & sermons ) 2003 ,
(R' Reuven Timzatit 1st publ.1934

49264

תנעמי ,זכריה ,משפחה ועולם החינוך \ עיצוב אישיות
הילד כיצד ,בעיות חינוכיות ודרכי התמודדות ,מכון

מש"ה 333 ,עמ'2003 ,
)(education, scholarly with footnotes
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