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I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

54010

$ 10.00

צובא- מגילת קהלת \ לפי מנהג יהדות ארם,----,
, מרכז מורשת אר"ץ,)חלב( בנוסח המקורי והמקראי
Bible, based on Manuscript 1859 ) 2004 ,' עמ47
(in judeo arabic-Haleb\Syria
,----, THE SCROLL OF ECCLESISTES

54011

$ 10.00

(צובא )חלב- מגילת רות \ לפי מנהג יהדות ארם,----,
,' עמ31 , מרכז מורשת אר"ץ,בנוסח המקורי והמקראי
Bible, based on Manuscript 1859 in ) 2005
(judeo arabic-Haleb\Syria
,----, THE BOOK OF RUTH

54012

$ 10.00

צובא- מגילת איכה \ לפי מנהג יהדות ארם,----,
, מרכז מורשת אר"ץ,)חלב( בנוסח המקורי והמקראי
Bible, based on Manuscript 1859 ) 2005 ,' עמ31
(in judeo arabic-Haleb\Syria
,----, THE SCROLL OF LAMENTATIONS

54634

$ 45.50

\  בית המקדש בירושלים, ישראל,אריאל
2005 ,' עמ270 , כרטא,אנציקלופדיה כרטא
Ariel, I., HOLY TEMPLE OF JERUSALEM

54311

$ 22.00

 בת, אביגיל, נשות דוד \ מיכל, חיה שרגא,איון-בן
,2005 ,' עמ261 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות,שבע
רכה
Ben-Ayun, C., S., DAVID'S WIVES \
MICHAL, ABIGAIL, BATHSHEBA
\ " נוסח המקרא ב"כתר ירושלים, מרדכי,ברויאר
- קרן המסורה, ומקורותיו במסורה ובכתבי היד

53862

$ 35.50

bible, keter yerushalayim, ) 2003 ,' עמ416 ,הוצאה
(heb. lit.,index
Broyer, M., THE BIBLICAL TEXT IN
JERUSALEM CROWN EDITION AND ITS
SOURCES IN THE MASORA

1

, ניב שפתיים ואמרי שפר \ ביטויים, רמי,דיין
מטבעות לשון ופתגמים בעברית המודרנית שמקורם
(bible, idioms 2005 ,' עמ598 , כתב וספר,בתנ"ך

54606

$ 35.50

dictionary)
Dayan, Rami, NIV SEFATAYIM VE-'IMRE
SHEFER
53500

$ 45.00

 כרכים )כרך2 \  יחזקאל-  מקרא לישראל, רימון,כשר
, מאגנס,(מח- כרך שני פרקים כה,כד-ראשון פרקים א
2004 ,' עמVols. 2 ,אונ' עברית
Kasher, Rimon, MIKRA LE-YISRA'EL \
EZEKIEL VOL. 1 CHAPTERS 1-24, VOL. 2
CHAPTERS 25-48
 מדרש עשרת הדיברות \ טקסט מקורות, ענת,שפירא
 רכה,2005 ,' עמ248 , מוסד ביאליק,70 ופירוש דורות

54632

$ 23.50

Shapira, A., A MIDRASH ON TEN
COMMANDMENTS \ TEXT, SOURCES &
INTERPRETATION, DOROT 70

II. LAW
54464

$ 24.00

, קרן כ"ץ, יישום ההלכה בחיים המודרניים,----,
(halacha and modern life, 2005 ,e183+210h
important,
----,, IMPLEMENTATION OF HALACHA
IN MODERN LIFE \ HEBREW &
MEXICAN PROCEDURAL LAW

54019

$ 11.00

, משהב"ט, קניין רוחני בעידן המדע, ניבה,קורן-אלקין
 רכה,2005 ,' עמ142
Elkin-Koren, N., INTELLECTUAL
PROPERTY IN INFORMATION AGE

53476

$ 93.50

,' עמ360 , אונ' ת"א, רמות, מיסוי בינלאומי, צילי,דגן
 רכה,2004
Dagan, Tzilly, INTERNATIONAL

2

TAXATION

53489

הכהן ,אביעד ,פרשנות תקנות הקהל במשפט העברי
)חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה( ,מחבר,

2004 ,h357+15e
Hacohen, Aviad, INTERPRETATION OF
COMMUNAL ENACTMENTS IN JEWISH
LAW

$ 85.00

54322

חשן ,אהוד; לסטר ,ראובן ,סביבה ,מינהל ומשפט
בישראל ב' המינהל המרכזי \ מינהל סביבתי מחקרי
מכון ירושלים ,מדיניות סביבתית מס'  ,11מכון

53437

עצור ,א ;.רוזנטל ,ח .ש) .עורכים( ,פסקי דין של בתי
הדין הרבניים \ כרך כא ,גדעון  -הוצאה לאור424 ,

עמ'2004 ,
Atsur, A.; Rosenthal, H.S. (eds.), PISKE DIN
\ SHEL BATE HA-DIN HA-RABANIYIM
VOL. 21

$ 80.00

54400

רבין ,יורם; שני ,יובל )עורכים( ,זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות בישראל ,רמות ,אונ' ת"א1017 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Rabin, Yoram; Shany, Yuval (Eds.),
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS IN ISRAEL

$ 59.00

54293

שינפלד ,אברהם )עורך( ,שורת הדין מאמרים ופסקים
\ דיני משפחה  -דיני ממונות ,חלק ט' דיני גירות -
סדר הדין ,מכון שער המשפט 496 ,עמ'2005 ,

ירושלים לחקר ישראל 277 ,עמ' ,2005 ,רכה
Hoshen, E.; et al., ENVIRONMENT,
ADMINISTRATION, AND LAW IN
ISRAEL - PART 2 \ CENTRAL
ADMINISTRATION

 Shinfeld, Avraham (Ed.), JUSTICEARTICLES & DECISIONS VOL. 9

3

$ 19.50

$ 32.00

III. MIDDLE EAST
54026

 ,----,מוקדי משבר \ המזרח התיכון  ,2004מרכז משה
דיין 118 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ ,----, ZONES OF CRISIS & CONFLICT
THE MIDDLE EAST IN 2004

$ 12.00

54922

ארנון ,אדם ,ארץ לבנון ,אורן  -הוצאה 574 ,עמ',
 ,2005רכה
Arnon, Adam, LAND OF LEBANON

$ 24.00

54794

סיון ,עמנואל ,התנגשות בתוך האסלאם ,ע"ע215 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Sivan, I.l, CRASH WITHIN ISLAM

$ 22.50

54730

תובל ,שאול ,קהילה היהודית באיסתאנבול 1948-
 ,1992ספריה הציונית2005 , h298+38e ,
Tuval, S., THE JEWISH COMMUNITY IN
ISTANBUL 1948-1992

$ 29.50

IV. CD ROM
53856

 ,----,פרוייקט השו"ת  -גרסה , \ CD ROM +12
אונ' בר-אילן2004 , ,
,----, RESPONSA PROJECT \ VERSION 12+
)(CD ROM

54016

 ,----,מקורות לתולדות החינוך בישראל  \ CDהמאגר
הממוחשב ,בית המדרש לרבנים באמריקה2005 , ,
,----, SOURCES OF HISTORY OF JEWISH
EDU. \ CD DATABASE

4

$
220.00

$ 87.00

V. YOUNG READERS
54348

בן שלמה ,א ,.מכתב הגורלי \ הסיפור המצויר שלי,
מחבר 128 ,עמ'haredi- mussar- comic- ) 2005 ,
(antimissionary
Ben Shlomo, A., MIKHTAV GORALI

$ 13.00

54566

מקמל-עתיר ,נאוה ,מבחן קבלה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 324 ,עמ' ,2005 ,רכה
Macmel-Atir, Nava, THE AUDITION

$ 17.50

54376

חליפה ,אלי ,מדינה של מר קשקוש ,סער 48 ,עמ',
2004
Halifah, Eli, MR. KISHKUSH'S STATE

$ 12.50

VI. JEWISH HISTORY
53720

דוד ,אברהם )עורך( ,היסטוריון בסערות רוחו \ דמותו
ואופיו של ההיסטוריון יוסף הכהן בעל עמק הבכא
המשתקפים מקובץ ,...בית דוד 98 ,עמ' ,2004 ,רכה
) history - bio 16th century - joseph the cohen -
(from manuscr
David, A., THE IRASCIBLE HISTORIAN

$ 11.50

54214

כוכבי-רייני ,ציפורה ,למלך אדוני \ מכתבי אל-
עמארנה כמד ,תענך ומכתבים אחרים ,ספריית
האנציקלופדיה המקראית כרך כ' ,מוסד ביאליק345 ,

עמ' ,2005 ,רכה
Cochavi-Rainey, Zippora, TO THE KING MY
LORD \ LETTERS FROM EL-AMARNA,
KUMIDU, TAANACH AND OTHERS

$ 29.50

54539

נגאל ,גדליה ,נשים בסיפורת החסידית ,מכון לחקר
הספרות החסידית 122 ,עמ'2005 ,
Nagal, Gedalyah, WOMEN IN THE
HASIDIC NARRATIVE

$ 20.00

5

54490

רפפורט ,אוריאל ,מכורש עד אלכסנדר \ תולדות
ישראל בשלטון פרס ,אונ' הפתוחה 256 ,עמ',2005 ,
רכה
Rappaport, Uriel, FROM CYRUS TO
ALEXANDER \ THE JEWS UNDER THE
PERSIAN RULE

$ 25.50

VII. CD MUSIC
53748

 ,----,פיוטי הימים הנוראים \ במסורת יהודי
כורדיסטאן-זאכו) , (CDרננות -המכון למוסיקה
יהודית2004 , ,
,----, PIYUTIM FOR THE HIGH HOLY
DAYS IN THE TRADITION OF JEWS OF
KURDISTAN (ZACHO) \ CD

54841

 ,----,דרור למנצח שיר מזמור \ מיטב השירים של
פסטיבל הזמר המזרחי) (3 CD SETהד ארצי, ,

2005
\ ,----, DROR ORIENTAL SONG FESTIVAL
3 CD SET

$ 55.50

53749

ברנע ,עזרא )עורך( ,זרקור לעדות ישראל \ CD
פיוטים מבית אבא סדרה א' ,רננות -המכון למוסיקה
יהודית2004 , ,
Barne'a, Ezra (Ed.), ZARKOR LE-'EDOT
YISRA'EL \ CD

$ 13.00

54534

גולדברג ,ל ,.שרות לאה גולדברג \,נענע2005 ,
Goldberg, Lea, WOMEN SINGS LEA
GOLDBERG \ 2 CD SET

$ 28.00

53850

דז'יגן; שומכר ,די פולע זאמלונג פון דזשיגאן און
שומאכער ,CD 3 \ 1958-1935 ,ישראל מיוזיקcd's 3 ,
עמ'(Yiddish) 2004 ,
Dzigan; Shumacher, COMPLETE WORKS \ 3

$ 25.00

6

$ 21.00

CD SET

 פרקי חזנות נדירים \ אשירה נא,( )ערך,. ע,צימרמן
2005 , ישראל מיוזיק,2 CD לידידי

$ 20.00

Zimerman, Akiva, GEMS OF THE
SYNAGOGUE \ 2 CD RARE CANTORIAL
TREASURES

 מייק בורשטיין \ א יידיש קאנצערט, מייק,בורשטיין
לונג-א- יידיש סינג- אין ישראל לאמיר אלע זינגען
2005 , , ישראל מיוזיק,DVD))
$ 37.50

54542

54911

Burstyn, M., MIKE BURSTYN \ DVD
VIII. MAHSHEVET / JEWISH
THOUGHT

$ 18.50

$ 22.00

, רעיון המשיחי מאז גירוש ספרד, ש"ץ. ר,אופנהיימר
 רכה,2004 ,' עמ264 , אונ' עברית,מאגנס
Uffenheimer, R. S., MESSIANIC IDEA
FROM EXPULSION FROM SPAIN

53958

 חושבים יהדות מתקדמת \ מסע להכרת, מאיר,אזרי
 רכה,2005 ,' עמ223 , בבל,היהדות הרפורמית

54079

progressive reform judaism in Israel-struggle )
for recognition)
Azari, Meir, REFORM JUDAISM

 נטיעות לדוד \ ספר היובל לדוד,.ב. א,; הלבני. י,אלמן
talmud, ) 2005,324h+177e , אורחות,הלבני

$ 12.50

(collceted articles, rabbinic lit in late antiquity
Elman, Y.; Halivni, E.B., NETI'OT LEDAVID \ JUBILEE VOLUME FOR DAVID
WEISS HALIVNI

 עיון תפילה2  עבודה שבלב זו תפילה \ חלק,. ש,אנגל
 סוכנות,מתפילת עמידה ועד לסיום תפילת שחרית

$ 22.50

53937

2005 ,' עמ468 ,היהודית
Engel, S., AVODA SHEBALEV ZO TEFILA
\ VOL. 2

7

54845

53499

ארדר ,יורם ,אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן \
לתולדות חלופה ליהדות הרבנית ,ספריית הילל בן-
חיים ,קב"מ 508 ,עמ'2004 ,
Erder, Yoram, THE KARAITE MOURNERS
\ OF ZION AND THE QUMRAN SCROLLS
ON THE HISTORY OF AN ALTERNATIVE

53802

$ 23.00

בן ידידיה ,רפאל ,פתרון חלומות \ לפי הקבלה הדפסה
 11מעודכנת ומתוקנת ,אסטרולוג 158 ,עמ',2004 ,
רכה

\ Ben Yedidyah, R., DREAM SOLVING
ACCORDING TO THE KABBALAH

$ 13.50

53833

בן ידידיה ,רפאל ,אסטרולוגיה לפי הקבלה,
אסטרולוג 160 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ben Refael, Y., ASTROLOGY ACCORDING
TO KABBALAH

$ 15.00

54769

בר-אשר ,מ ;.לוינסון ,י .ועוד ,מחקרים בתלמוד
ובמדרש \ ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ ,מוסד ביאליק,
 576עמ'2005 ,
Bar-Asher, M.; Levinson, Y., STUDIES IN
TALMUDIC AND MIDRASHIC
LITERATURE IN MEMORY OF TIRZAH
LIFSHITZ

$ 36.50

53431

גארב ,יהונתן ,הופעותיו של הכוח במיסטיקה
היהודית \ מספרות חז"ל עד קבלת צפת ,מאגנס ,אונ'
עברית 321 ,עמ'2004 ,
Garb, Jonathan, MANIFESTATIONS OF
POWER IN JEWISH MYSTICISM

$ 22.50

54574

גיאמני ,אהרן ,תמורות במורשת יהדות תימן \
בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י ,אונ' בר-אילן,
 370עמ'2005 ,
Giamni, Aharon, CHANGES IN THE
\ HERITAGE OF YEMENITE JEWRY
UNDER THE INFLUENCE OF SHULHAN
ARUKH

$ 32.50

8

54229

גינזבורג ,יצחק ,להפוך את החושך לאור \ קבלה
ופסיכולוגיה )תרגום מאנגלית( ,גל עיני 208 ,עמ',
philosophy, torah and psychology,from ) 2005
(controvercia
Ginzburg, Yitshak, TO TURN DARKNESS
INTO LIGHT \ KABBALAH AND
)PSYCHOLOGY (TRAN. FROM ENGLISH

$ 17.50

53834

גפני ,אלחנן ,מציאות בסימן שאלה \ מיתוסים
ומיסטיקה של העולם האחר ,אסטרולוג 336 ,עמ',
 ,2004רכה
Gafni, E., REALITY IN QUESTION MARK

$ 23.50

53530

גרוס ,בנימין ,ברית הלשון \ הרפתקת הדיבור
במחשבת היהדות ,ראובן מס 256 ,עמ'2004 ,
Gross, Benjamin, THE COVENENAT OF
THE LANGUAGE \ THE ADVENTURE OF
SPEECH IN THE JEWISH THOUGHT

54732

הלנר-אשד ,מלילה ,ונהר יצא מעדן \ על שפת החוויה
המיסטית בזוהר ,ע"ע 462 ,עמ' ,2005 ,רכה ) kabbala,
(zohar
Hellner-Eshed, Melila, A RIVER ISSUES
FORTH FROM EDEN

54023

53681

$ 22.50

טובלי ,שי ,פתיחה לאינסוף \ קריאה להתעוררות
רוחנית מלאה ,אלאיה 254 ,עמ'2004 ,
Tubaly, Shay, OPENING TO INFINITY

53999

$ 18.00

$ 22.00

לביא ,טוני; אורצל ,עקיבא ,אלוהים ,הרב והפילוסוף
\ סודות הבריאה בספר הזהר ובתורת האר"י דיאלוג
קבלי פילוסופי ,זמורה-ביתן 448 ,עמ'2004 ,
& Lavi, T.; Orzel, A., GOD, THE RABBI
THE PHILOSOPHER
מאמו ,ראובן ,בפי תהילתך \ פרקים בחינוך המודרני
בראי המקורות ,דני ספרים 298 ,עמ'2004 ,
Mamo, R., "BE-FI TEHILATKHA" / ON
MODERN EDUCATION IN LIGHT OF

9

$ 23.00

$ 20.00

TRADITION

53836

מלכיאל ,אליעזר ,חכמה ותמימות \ פירוש לכמה
תורות וסיפורים של רבי נחמן מברסלב ,ידיעות

אחרונות  /ספרי חמד 230 ,עמ' ,2004 ,רכה
Malkiel, E., WISDOM & SIMPLICITY

$ 23.00

54029

מרגולין ,רון ,מקדש אדם \ ההפנמה הדתית ועיצוב
חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות ,מאגנס ,אונ'
עברית 501 ,עמ'2005 ,
\ Margolin, Ron, THE HUMAN TEMPLE
RELIGIOUS INTERIORIZATIN AND THE
STRUCTURING OF INNER LIFE IN
EARLY HASIDISM

$ 23.50

54496

סטולוב ,יהודה ,תבניות התפתחות בסיפורי ר' נחמן
מברסלב \ גישת הדינמיקה של המורכבות )חיבור
לשם קבלת תואר( ,מחבר h+8e213 ,עמ' ,2005 ,רכה
Stolov, Y., DEVELOPMENT TEMPLATES
IN RABBI NACHMAN OF BRASTLAV'S
STORIES \ A COMPLEX DYNAMICS
)APPROACH (DOCTORAL THESIS

54022

סימון ,אוריאל ,בקש שלום ורדפהו \ מהדורה שניה
שאלות השעה באור המקרא מהדורה שניה מתוקנת
ומורחבת ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 358 ,עמ',

54795

רגב ,איל ,צדוקים והלכתם \ על דת וחברה בימי בית
שני ,יד בן צבי 457 ,עמ'2005 ,

 ,2004רכה
\ Simon, U., SEEK PEACE AND PURSUE IT
2nd EXPANDED &CORECTED EDITION

54782

$ 82.00

$ 23.00

Regev, Eyal, THE SADDUCEES AND
THEIR HALAKHAH

$ 31.50

רוטנברג ,מרדכי ,שכול והאגדה החיה \ לא המעשה
עיקר אלא המעשייה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 230עמ' ,2005 ,רכה
Rotenberg, M., BEREAVEMENT AND THE
LIVING LEGEND

$ 22.50

10

53992

רינג ,ישראל ,האם אלוהים מעורב בהיסטוריה? \ בין
דעת לאמונה ,ספרית פועלים 143 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ring, I., DOES GOD INTERFERE IN
? HISTORY

$ 19.00

IX. HOLOCAUST
54479

אונגר ,מיכל ,לודז' \ אחרון הגטאות בפולין ,יד ושם,
 600עמ' ,2005 ,רכה
Unger, Michal, LODZ \ THE LAST GHETTO
IN POLAND

53575

אסף ,דוד ,נע ונד \ זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק,
חלק שני מהדורה מתורגמת מיידיש ,מכון לחקר

התפוצות ,אונ' ת"א 290 ,עמ'2004 ,
Assaf, David, WANDERER \ THE
MEMOIRS OF YECHEZKEL KOTIK, VOL.
)2 (TRANSLATION FROM YIDDISH

$ 24.50

54583

אפלבאום ,מריאן ,בחזרה לגטו ורשה \ התקוממות
האיגוד הצבאי היהודי ,יד ושם 304 ,עמ' ,2005 ,רכה
Apfelbaum, Marian, RETURN TO THE
WARSAW GHETTO

$ 25.50

53488

בראונינג ,כריסטופר ,דרך אל הפתרון הסופי \
התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים )תרגום
מאנגלית( ,יד ושם 544 ,עמ' ,2004 ,רכה
Browning, C. R., ORIGINS OF THE FINAL
SOLUTION \ THE EVOLUTION OF NAZI
)JEWISH POLICY (TRAN. FROM ENG.

54119

$ 28.00

$ 27.50

ברסלר ,חנוך שמחה ,ספר יחי ראובן \ מעגלי חיים
של גבורה יהודית רצופי ניסים ואמונה ...ישראל
ראובן פיק ,מכון יד ארבע 287 ,עמ'2004 ,
(holocaust- religious memoire, r' reuven pik
(vidova
Bresler, H. S., SEFER YEHI RE'UVEN
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$ 17.50

54031

$ 39.50

 אחים להתנגדות ולהצלה \ המחתרת של, דוד,גור
,2 תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בעת מלח"הע
2005 ,' עמ222 ,מערכת
Gur, D., BROTHERS FOR RESISTANCE &
RESCUE \ THE UNDERGROUND ZIONIST
YOUTH MOVEMENT IN HUNGARY

54397

$ 22.00

327 , כתר,( לבי הפצוע )תרגום מגרמנית, מרטין,דרי
 רכה,2005 ,'עמ
Doerry, Martin, MEIN VERWUNDETES
HERZ (TRANSLATION FROM GERMAN)

 בין חיים למוות \ תולדות חיי היהודים, יוסף,מרקוס
,( )תרגום מאנגלית1939-1944 בפולין בימי המלחמה

54633

$ 26.50

history, )  רכה,2005 ,' עמ477 ,ארז הוצאות לאור
(translation, survivor- holocaust-professor
Markus, Yosef, BETWEEN LIFE AND
DEATH
54486

$ 22.00

 יד, מסע של רז'ין אל השנים השותקות, רבקה,פפו
 רכה,2005 ,' עמ122 ,ושם
Papo, Rifka, REGINE'S JOURNEY BACK
TO THE SILENT YEARS

54603

$ 20.00

, יפה נוף, בצל הלהבות, בצל העצים,. י. ח,פרל
holocaust) deportation, 2005 ,' עמ253 ,הוצאה
romania to Auschwitz)
Perel, H. Y., IN SHADOW OF TREES, IN
SHADOW OF FLAMES

54562

$ 15.00

,' עמ189 , מחבר, אנשים של פעם, מרים,צוריאל
 רכה,2005
Zuriel, M., PEOPLE OF THE PAST

 \ מבחר )תרגום1945-1933  יומנים, ויקטור,קלמפרר
 רכה,2004 ,' עמ536 , ע"ע,(מגרמנית

53743

$ 22.00

Klemperer, Victor, TAGEBUCHER 19331945 \ AUSWAHL (TRANSLATION FROM

12

)GERMAN

53455

שפרינגמן ריבק ,רחל ,לימונים מתוקים \ זיכרונות
ממחנה ההסגר במאוריציוס  ,1940 -1945יד ושם86 ,
עמ'2004 ,
\ Springman R., R., SWEET LEMONS
MEMOIR FROM MORCYUS DETENTION
CAMP 1945-1940

54166

שריד ,דוד ,מטבריה לאושוויץ ובחזרה \ מסע אל נבכי
העבר ,מערכת 202 ,עמ'2005 ,

54864

$ 12.50

Sarid, David, FROM TIBERIAS TO
AUSHWITZ AND BACK

$ 10.00

שרייבר גולדווסר ,פולה ,ארבע מחברות שחורות \
עדותה של פולה שרייבר גולדווסר )תרגום מפולנית(,
יד ושם 112 ,עמ' ,2005 ,רכה
Schreiber Goldwasser, P., FOUR BLACK
)NOTEBOOKS (TRAN. FROM POLISH

$ 22.00

X. ISRAEL & ZIONISM
54927

אבידן ,ג ;.למפרט ,ח .ועודקול השותק \ מבט אחר על
ילדים בבית-הספר ,קב"מ 127 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avidan, G.; Lampert, H.; Amit,, A VOICE
UNHEARD \ A DIFFERENT INSIGHT ON
SCHOOL CHILDREN

$ 18.50

54735

אור ,תיאודור ,שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה
הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר  ,2000מרכז משה
דיין 31 ,עמ' ,2005 ,רכה
Or, Theodor, A YEAR TO THE STATE
INVESTIGATIVE COMMISSION ON THE
OCTOBER 2000 EVENTS

$ 10.50

53722

אורבך ,אהרן; מרחביה ,עמיחי; ,עין גנים \
ההיסטוריה היהודית בג'נין ,ארז הוצאות לאור264 ,
עמ'2004 ,
\ Orbach, A.; Merhaviyah, A., 'EYN GANIM

$ 16.00
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54508

THE JEWISH HISTORY IN JENIN
אורבך ,גדליה ,יסודות השלטון המקומי \ יחידה 8
ניהול ומינהל בשלטון המקומי ,אונ' הפתוחה122 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Auerbach, Gedalia, INTRODUCTION OF
LOCAL GOVERNMENT \ UNIT 8
ADMINISTRATIVE ASPECTS

54504

אייזנקנג-קנה ,פרלה ,יסודות השלטון המקומי \
יחידה  4ממשל ,פוליטיקה ושלטון מקומי ,אונ'

54082

אלדר ,עקיבא; זרטל ,עדית ,אדוני הארץ \ המתנחלים
ומדינת ישראל  ,2004-1967דביר 640 ,עמ' ,2004 ,רכה

הפתוחה 157 ,עמ' ,2005 ,רכה
Aizencang-Kane, Perla, INTRODUCTION OF
LOCAL GOVERNMENT \ UNIT 4
POLITICS AND LOCAL GOVERNMENT

$ 12.50

$ 16.50

Eldar, Akiva; Zertal, Idith, LORDS OF THE
LAND \ THE SETTLERS AND THE STATE
OF ISRAEL 1967-2004

$ 26.00

54859

אליצור ,י ,.ישראל והאתגר הגלובלי ,כרמל 188 ,עמ',
 ,2005רכה
Elitsur, Y., ISRAEL'S GLOBAL
CHALLENGE

$ 20.00

54787

אסייג ,ניסים ,עת מלחמה ועת שלום \ ,מחבר239 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Assiag, N., TIME FOR WAR & TIME FOR
PEACE

$ 19.50

54698

אריאן ,אשר; שמיר ,מיכל )עורכים( ,בחירות בישראל
\  ,2003מכון הישראלי לדמוקרטיה 384 ,ע',2004 ,רכה
Arian, A. Shamir, M. (Eds.), ELECTIONS IN
ISRAEL 2003

$ 23.00

54163

ארנוולד ,משה ,מצור בתוך מצור \ הרובע היהודי
בירושלים העתיקה במלחמת העצמאות ,משהב"ט,
 446עמ'2004 ,
Ehrnvald, M., SIEGE WITHIN SIEGE \ THE

$ 23.50

14

JEWISH QUARTER IN THE OLD CITY
בילו ,יורם ,שושבני הקדושים \ חולמים ,מרפאות
וצדיקים בספר העירוני בישראל ,אונ' חיפה 311 ,עמ',
 ,2005רכה
\ Bilu, Yoram, THE SAINT'S IMPRESARIOS
DREAMERS, HEALERS AND HOLY MEN
IN ISRAEL'S URBAN PERIPHERY

$ 24.00

54041

בן-אריה ,אשר; צ'רנובלסקי ,דנה ,ילדים עולים
בישראל  ,2004מועצה הלאומית לשלום הילד151 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Aryeh, A.; Chernovelsky, D,
IMMIGRANT CHILDREN IN ISRAEL 2004

$ 16.00

53568

בנדמן ,יונה ,מתי מפנים את ירושלים? \ העימות בין
הדרג הצבאי לנציב העליון בסוגיית הפינוי מירושלים,
משהב"ט 120 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bandmann, Yona, WHEN WILL BRITAIN
WITHDRAW FROM JERUSALEM

$ 12.50

53573

בן-שלום ,יגאל; בר-צורי ,רוני ,מדיניות רווחה לילדים
ונוער ,מרכז לחקר המדיניות החברתית 55 ,עמ',2004 ,
רכה
Ben-Shalom, Y.; Bar-Tsuri, R., SOCIAL
SERVICES POLICY FOR CHILDREN AND
YOUTH

$ 6.00

54499

בר-גיל ,שלמה ,בראשית היה חלום \ בוגרי תנועות
הנוער החלוציות מאמריקה הלטינית בתנועה
הקיבוצית  ,-1946מוסד ביאליק 160 ,עמ' ,2005 ,רכה

54781

53567

Bar-Gil, Shlomo, WE STARTED WITH A
DREAM \ GRADUATES OF LATIN
AMERICAN YOUTH MOVEMENTS

$ 19.50

ברוך ,אדם ,מה נשמע בבית ,דביר 310 ,עמ',2004 ,
רכה
Baruch, ADAM., HOW ARE THINGS AT
HOME

$ 20.50
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53981

בריל ,עפרה )עורכת( ,ניצחנו את האבן \ קיבוץ עין-
השופט מ'השומר הצעיר' בגולה ,דרך 'חומה ומגדל'
בג'וערה ועד ,..מערכת 63 ,עמ' ,2003 ,רכה
Bril, Ofra (ed), WE WON OVER THE
STONE

54480

בר-נר ,יובל ,מדריך לממסד הישראלי \ מהדורת ינואר
 ,2005מחבר 478 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bar-Ner, Y., GUIDE TO ISRAELI
INSTITUTIONS \ JAN. 2005 ED.

53859

$ 8.00

$ 97.00

גדרון ,ב ;.אלון ,י ;.בן-נון ,ר ,דו"ח מסד הנתונים של
המגזר השלישי בישראל  \ 2004פריסה מחוזית של
המגזר ...תשלומי שכר ,אונ' בן גוריון 54 ,עמ',2004 ,

רכה

Gadron, B.; et al,, DATA REPORT ON
THIRD SECTOR IN ISRAEL 2004

$ 19.50

54358

גולדשמיט ,גלעד; בן שלום ,מיכל ,חינוך ולדורף \
בתי-ספר ולדורף בישראל ,מערכת 111 ,עמ',2003 ,
רכה
Goldschmidt, G.; Ben Shalon, M, WALDORF
EDUCATION \ WALDORF SCHOOLS IN
ISRAEL

$ 14.00

53791

גולן ,חגי; שי ,שאול )עורכים( ,עימות המוגבל \ קובץ
מאמרים ,משהב"ט 491 ,עמ'2004 ,
Golan, Haggai; Shay, Shaul (eds.), LOW
INTENSITY CONFLICT

$ 20.50

53456

גולן-עגנון ,דפנה )עורכת( ,אי-שוויון בחינוך ,בבל238 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Golan-Agnon, Daphna (Ed.), INEQUALITY
IN EDUCATION

$ 22.00

54535

גורי-רוזנבליט ,שרה )ערכה( ,מורים בעולם של שינוי \
מגמות ואתגרים ,אונ' הפתוחה 443 ,עמ' ,2005 ,רכה
Guri-Rosenblit, Sarah (Ed.), TEACHERS IN
A CHANGING WORLD \ TRENDS AND

16

$ 40.50

CHALLENGES

54919

גלובמן ,רבקה; קולא ,עליזה ,הערכה מרובת פנים \
תפקודי הערכה משלימים לקידום למידה והוראה של
לומדים ,מורים ,מוסד ,יסוד  -הוצאה לאור 327 ,עמ',

53625

גלוסקא ,עמי ,אשכול ,תן פקודה \ צה"ל וממשלת
ישראל בדרך למלחמת ששת הימים,1967-1963 ,

משהב"ט 544 ,עמ'2004 ,
\ Gluska, Ami, ESHKOL, GIVE THE ORDER
ISRAEL'S ARMY COMMAND AND
POLITICAL LEADERSHIP

$ 25.00

54924

גל-עד ,מירית ,בת-שבע \ סיפורה של בת המושבה,
מלוא 330 ,עמ'2005 ,
Gal-Edd, Mirit, BAT-SHEVA

$ 27.00

53745

גרינברג ,יצחק ,אנטומיה של משבר ידוע מראש \
קריסת חברת העובדים בשנות השמונים ,מכון לחקר
הציונות וישראל 296 ,עמ' ,2004 ,רכה
Greenberg, Y., ANATOMY OF A CRISIS
FORETOLD \ THE COLLAPSE OF LABOR
OWNED ENTERPRISES IN THE 80'S

$ 21.00

53830

דורון ,חיים; שורץ ,שפרה ,רפואה בקהילה \ משירות
לעולים בנגב ועד לתחייתה של רפואת המשפחה,

54478

דרור ,צביקה ,הראל \ חטיבת פלמ"ח-הראל במערכה
על ירושלים תש"ח  ,קב"מ 303 ,עמ'2005 ,

 ,2005רכה
Glaubman, R.; Kula, A., MULTIFACETED
COMPLEMENTARY EVALUATION \ FOR
FACILITATING LEARNING AND
TEACHING

אונ' בן גוריון 264 ,עמ' ,2004 ,רכה
Doron, H.; Shvarts, S., MEDICINE IN THE
COMMUNITY

Dror, Zvi, HAR'EL \ PALMACH BRIGADE
IN JERUSALEM
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$ 23.50

$ 23.00

$ 24.00

54744

הכט ,יעקב ,חינוך הדמוקרטי \ סיפור עם התחלה,
כתר 255 ,עמ' ,2005 ,רכה
Hecht, Y., DEMOCRATIC EDUCATION \ A
BEGINNING OF A STORY

$ 21.50

53880

הלל ,הגר ,ישראל בקהיר במצרים הלאומית 1939-
 ,1920מכון לחקר הציונות וישראל 285 ,עמ',2004 ,
רכה
Hilel, Hagar, ISRAEL IN CAIRO \ A
ZIONIST NEWSPAPER IN NATIONALIST
EGYPT 1920-1939

$ 21.00

54928

הראל ,מנשה ,קדמוניות נופי ארץ-ישראל \ הביוגרפיה
של העם על פי הגיאוגרפיה של הארץ ,זמורה-ביתן,

 707עמ'2005 ,

Har-El, Menashe, THE ANCIENT
LANDSCAPS OF THE LAND OF ISRAEL

$ 27.00

54688

הרצוג ,אסתר ,דעות \ פמיניזם וצדק חברתי בישראל,
קובץ מאמרים ממדור "דעות" במעריב ,צ'ריקובר234 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Herzog, E., OP-ED \ FEMINIST SOCIAL
JUSTICE IN ISRAEL, OPINION COLUMNS
IN MAARIV

$ 17.50

54020

זיו ,יהודה ,רגע של מקום \ סיפורים מאחורי שמות
ומקומות ,צבעונים 335 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ziv, Yehudah, A MOMENT IN SITE

$ 23.00

53852

זנד ,ש ,.היסטוריון ,הזמן והדמיון \ מאסכולת
ה"אנאל" ועד לרוצח הפוסט-ציוני ,ע"ע 269 ,עמ',
 ,2004רכה
& Sand, S., HISTORIANS, TIME
IMAGINATION

$ 18.00

53780

זקס ,אליעזר ,יש לנו ארץ נהדרת  -חורף \ מסלולי
טיול ברגל ברכב ובאופניים מהחרמון ועד אילת,

קורדינטה 126 ,עמ'2004 ,
Zax, Eliezer, WE'VE GOT A WONDERFUL
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$ 21.00

53993

COUNTRY - WINTER HIKES IN ISRAEL
זרטל ,עדית; צוקרמן ,משה )עורכים( ,חנה ארנדט:
חצי מאה של פולמוס ,קב"מ 224 ,עמ' ,2004 ,רכה
Zertal, I.; et al., (Eds.), HANNAH ARENDT:
A HALF-CENTURY OF POLEMICS

$ 20.50

54164

חסון ,שלמה; אבו-עסבה ,ח'אלד ,יהודים וערבים
בישראל במציאות משתנה \ בעיות ,מגמות,
תרחישים והמלצות ,מכון פלורסהיימר למחקרי

מדיניות 286 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hasson, S.; Abu-Asbah, K., JEWS & ARABS
IN ISRAEL FACING A CHANGING
REALITY

$ 12.00

54165

חקק ,יוחאי ,בין קודש לתכל'ס \ גברים חרדים
לומדים מקצוע ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,
 140עמ' ,2004 ,רכה
Hakak, Yohai, VOCATIONAL TRAINING
FOR ULTRA- ORTHODOX MEN

$ 4.00

54309

טבת ,שבתי ,קנאת דוד \ כרך ד' חיי דוד בן-גוריון,
שוקן 1062 ,עמ'2005 ,
\ Teveth, Shabtai, DAVID'S JEALOUSY
VOL. 4

$ 50.00

54000

טמיר-רופין ,מרים ,שמחה ועצב במשפחה הרב-דורית,
גוונים 219 ,עמ' ,2005 ,רכה
Tamir-Rupin, M., HAPPINESS &SADNESS
IN THE MULTI-GENERATION FAMILY

$ 20.50

54380

יוסף ,ד ,.פרידה מן הפרימוסים \ כל מה אמור עלא
דרכום אד'כר' זמאן אל פאת ,מחבר 454 ,עמ'2005 ,
Yosef, D., FAREWELL TO PRIMUS

$ 39.50

53618

לויתן ,ניסן; ברקאי ,חיים )עורכים( ,בנק ישראל \
חמישים שנות חתירה לשליטה מוניטרית ,בנק
ישראל Vols. 2 ,עמ'2004 ,
Levitan, N.; Barkai, H. (Eds.), BANK OF
ISRAEL \ JUBILEE

19

$ 16.00

53614

מגדל-קליין-בינדיגר ,שושנה ,הרצליה \ העשור
הראשון ייסודה הקמתה ובנייתה תרפ"ה-תרצ"ה
 ,1924-1934מחבר 212 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Migdal-Klein-Bindiger, S., HERTSELIYAH
FIRST DECADE

$ 32.00

53787

מיכאלי ,עובד; אביגדורי-אבידוב ,,עלילות 'גדוד
העבודה' \ על שם יוסף טרומפלדור ,קיבוץ עין חרוד
מאוחד 478 ,עמ'2004 ,
Michaeli, O. & Avigdori-A. , SAGA OF
'WORK BATTALION' DISCIPLES OF
JOSEF TRUMPELDOR

$ 39.50

53457

מלר ,אבי )עורך( ,הולנדי של עכו \ סיפורים קצרים
על כדורגל ,גלורי היכל התהילה 294 ,עמ' ,2004 ,רכה
Meller, Avi (Ed.), THE DUTCH STRIKER
FROM AKKO FOOTBALL

$ 20.50

54500

נזרי ,יגאל )עורך( ,חזות מזרחית \ הווה הנע בסבך
עברו הערבי  +שפת אם \ תיק תערוכה ,בבל,
 202h+184eעמ'2005 ,
Nizri, Yigal (Ed.), EASTERN APPEARANCE
\ MOTHER TONGUE: A PRESENT THAT
STIRS IN THE THICKETS OF ITS ARAB

$ 26.50

54923

סבירסקי ,שלמה ,מחיר היוהרה \ הכיבוש  -המחיר
שישראל משלמת ,מרכז אדוה 189 ,עמ' ,2005 ,רכה
Swirski, S., THE PRICE OF OCCUPATION

$ 20.00

54505

סואן ,דן; אייזנקנג-קנה ,פרלה ,יסודות השלטון
המקומי \ יחידה  5השלטון המקומי במיגזר הערבי,
אונ' הפתוחה 104 ,עמ' ,2005 ,רכה
Soen, D.; Aizencang-Kane, P.,
INTRODUCTION OF LOCAL GOV. \ UNIT
5 ARAB LOCAL GOVERNMENT

$ 12.50

53694

סושרד ,עודד ,שבר ענן \ סיפורה הבלתי נתפס של
רוננה סושדר " -בן צדק"  -ברונשטיין .עובדה ,.מחבר,
 163עמ'2004 ,

$ 17.00

20

Soshard, Oded, CLOUD BREAK

54375

סידרר ,יונה ,סיפור משפחתי \ קורות משפחתי
ושלוחותיה  -מפולין של ראשית המאה העשרים ,דרך
עלייה ,ירון גולן 320 ,עמ'2005 ,

Siderer, Yona, A FAMILY STORY
54493

$ 26.50

עזר ,חנה ,רב-תרבותיות בחברה ובבית-הספר \
היבטים חינוכיים ואורייניים ,אונ' הפתוחה,
 167h+39eעמ' ,2005 ,רכה
Ezer, Hana, MULTI-CULTURALISM IN
SOCIETY AND SCHOOL

$ 33.00

53574

פונדק ,רון; אריאלי ,שאול ,היבט הטריטוריאלי
במו"מ הישראלי פלסטיני על הסר הקבע  ,מרכז פרס
לשלום 60h+4e,עמ' ,2004 ,רכה
Pundack, Ron; Arieli, Shaul, THE
TERRITORIAL ASPECT OF THE ISRAELIPALESTINIAN FINAL STATUS
NEGOTIATION

$ 10.50

53432

פילק ,דני; רם ,אורי )עורכים( ,שלטון ההון \ החברה
הישראלית בעידן הגלובלי ,קב"מ 319 ,עמ' ,2004 ,רכה
Filc, Dani; Ram, Uri (editors), THE POWER
OF PROPERTY: ISRAELI SOCIETY IN
THE GLOBAL AGE

$ 23.00

54248

פנסלר ,דרק יונתן ,תכנון האוטופיה הציונית \ עיצוב
ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל  ,1918-1870יד בן

54223

פרבר ,שמואל; טור-פז ,שלומית ,נישואין בישראל \
היבטים מסורתיים ,מעשיים ומשפטיים )לפי כריכה
חיצונית( ,עתים  -יעוץ במעגל החיים היהודי 48 ,עמ',

צבי 264 ,עמ'2005 ,
Penslar, Derek J., ZIONISM AND
TECHNOCRACY \ THE ENGINEERING OF
JEWISH SETTLEMENT IN PALESTINE
1870-1918

 ,2005רכה )
Farber, S.; Tur-Paz, S., MARRIAGE IN

21

$ 23.00

$ 8.50

ISRAEL

54786

פרידמן ,מרדכי ,יחידות הדתיות ב"הגנה" ובפלמ"ח
עיונים במחתרת ובמרי מס'  , 10אונ' בר-אילן244 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Fridman, M., THE RELIGIOUS UNITS IN
THE HAGANA AND IN THE PALMAH

53697

פרסבורגר ,יונה ,רוח אחרת \ סיפור המאבק והמחאה
בעידן אשליות השלום ,מהסכם אוסלו  -למלחמת
אוסלו ,עם ורוח 422 ,עמ'2004 ,

$ 22.00

Presburger, Yona, DIFFERENT WIND

$ 31.50

54389

פרץ ,שלמה ,ישראל שנתון הממשלה 2002-2003
תשס"ב  -תשס"ג  ,משרד החינוך 752 ,עמ' ,2004 ,רכה
Perets, Shlomo, ISRAEL GOVERNMENT
YEAR BOOK 2002-2003

$ 90.50

53613

קולקר ,אמיר; קולקר ,עופר ,משרד החוץ ,ירושלים,
בבל 116 ,עמ' ,2004 ,רכה )ארכיטקטורה ,משרד החוץ(
Kolker, Amir; Kolker, 'Ofer, THE FOREIGN
MINISTRY BUILDING, JERUSALEM

$ 23.50

54734

קיסטר ,יוסף ,תגר ומגן \ זאב ז'בוטנסקי והאצ"ל ,
מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי 220 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kister, Joseph, FROM DEFENSE TO
RESISTANCE \ JABOTINSKY AND THE
""ETZEL

$ 11.00

53569

קליינברג ,אביעד )עורך( ,לא להאמין \ מבט אחר על
דתיות וחילוניות ,כתר 306 ,עמ'2004 ,
Kleinberg, Aviad (Ed.), HARD TO BELIEVE
\ RETHINKING RELIGION AND
SECULARISM IN ISRAEL

53509

$ 21.00

קמחי ,שאול; אבן ,שמואל ,מי הם מתאבדי הטרור
הפלסטינים ,JCSS STUDY NO. 73, NOV. 2004

אונ' ת"א 87 ,עמ' ,2004 ,רכה
kimhi, S.; Even, S., WHO ARE THE
\ ?PALESTINIAN SUICIDE BOMBERS

22

$ 10.00

JCSS STUDY NO. 73

53744

קמיר ,אורית ,שאלה של כבוד \ ישראליות וכבוד
האדם ,כרמל 250 ,עמ' ,2004 ,רכה

Kamir, Orit, ISRAELI HONOR AND
DIGNITY \ SOCIAL NORMS, GENDER
POLITICS AND THE LAW

$ 21.00

54742

רגב ,יואב ,בית-גן \ מושבה בגליל התחתון ,אחיאסף
בע"מ 173 ,עמ' ,2005 ,רכה
Regev, Y., BEIT-GAN \ SETTLEMENT IN
THE LOWER GALILEE

$ 18.00

53742

רגב ,עופר ,שוטרים ,פושעים וכל השאר ,...אסטרולוג,
 109עמ' ,2004 ,רכה
& Regev, O., COPS, CRIMINALS
OTHERS...

$ 15.00

53844

רוזנר ,שלמה ,תאריכון  ,2004-2007תשס"ד-תשס"ח \
אירועים בתולדות היישוב והמדינה ,התנועה
הציונית ,העם ,..משרד החינוך 135 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rosner, S., DATE-STAMP 2004-2007

$ 25.50

54689

רונן ,ב ;.כרמלי ,ס ;.לבנה ,ע ,.התפכחות \ נסיקתו
וקריסתו של גל הסטארט-אפ בישראל ,מרכז ליזמות
ע"ש פקטור אונ' ת"א 182 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ronen, B.; Karmeli, S.; Livnah,
DISILLUSIONMENT

$ 24.50

54001

רם ,אורי ,גלובליזציה של ישראל \ מק'וורלד בתל-
אביב ,גיהאד בירושלים ,רסלינג 266 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ram, Uri, THE GLOBALIZATION OF
ISRAEL \ MCWORLD IN TEL-AVIV,
JIHAD IN JERUSALEM

$ 21.00

53838

שטרית ,ש ,.על השפיטה \ מערכת הצדק במשפט,
ידיעות אחרונות 609 ,עמ'2004 ,
Shetreet, S., ON ADJUDICATION: JUSTICE
ON TRIAL

$ 63.00

23

53837

שכטר-פייל ,עידית ,טיולים בעקבות סופרים ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 274 ,עמ'2004 ,
Shechter-Fiel, I., TRAVELING WITH
WRITERS

$ 33.50

53849

שלום ,זכי ,כאש בעצמותיו \ דוד בן-גוריון ומאבקיו
על דמות המדינה והנהגתה  ,1963-1967אונ' בן גוריון,
 324עמ'2004 ,
Shalom, Zaki, WITH HEART AFLAME

$ 19.50

53882

שמשי ,אלישיב ,בהם יותר מכל \ על סוד ההצלחה
של צה"ל  ,משהב"ט 248 ,עמ'2004 ,
\ Shimshi, E., THE INDISPENSABLE ONES
SECRET OF I.D.F SUCCESS
שפט ,א .י ;.שפט ,ש .א ,.יסודות השלטון המקומי \
יחידה  6חוק ומשפט ברשות המקומית ,אונ'
הפתוחה 243 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shafat, A. J.; Shafat Sh. A., INTRODUCTION
OF LOCAL GOVERNMENT \ UNIT 6
LEGAL ASPECTS OF LOCAL G.

$ 24.50

54627

שרגאי ,נדב ,על אם הדרך \ סיפורו של קבר רחל,
שערים לחקר ירושלים 371 ,עמ'2005 ,
Shragai, N., STORY OF RACHEL'S TOMB

$ 31.50

54491

תלם ,ע ;.צבאג ,ש ;.נויברגר ,ב ,.מדיניות החוץ של
ישראל \ קובץ מסמכים ,אונ' הפתוחה Vols. 2 ,עמ',

54506

 ,2005רכה
Telem, I.; et al., ISRAEL'S FOREIGN
AFFAIRS POLICY \ DOCUMENTS
)COLLECTION (2 VOLS.

24

$ 18.00

$ 72.50

& XI. HEBREW LANGUAGE
LITERATURE
54558

אבידר ,תמר ,היו גם פיספוסים \ ראיונות ללא
הפסקה ,אסטרולוג 176 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avidar, T., THERE ARE THINGS THAT WE
MISSED

$ 17.50

53454

אביטוב ,ירון ,יומה ,גלורי היכל התהילה 207 ,עמ',
 ,2004רכה
Avitov, Yaron, YUMA

$ 20.50

54484

אביטוב ,ירון; יגיל ,רן )עורכים( ,הקשב \ אנתולוגיה
של סיפורי צבא ,משהב"ט 388 ,עמ'2005 ,
\ Avitov, Y.; Yagil, R. (Eds.), ATTENTION
ANTHOLOGY OF ARMY STORIES

$ 26.50

54731

אבי-תמר ,יורם ,פציעה \ מהדורה חדשה עם תוספת
"סוף דבר -אחרי  30שנה"  ,ע"ע 209 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Avi-Tamar, Yoram, THE WOUNDING
NEW EDITION
אביתר ,הנה ,לתמיד ) THE BOOK IS NOT A
) ,TRANSLATIONחלונות 143 ,עמ' ,2004 ,רכה
Avitar, Henah, TOUJOURS

$ 18.00

54159

אבנון ,נעמה ,הודו ובוהו \ רומן מסע ,גל 341 ,עמ',
 ,2005רכה
Avnon, Na'ama, MY INDIAN CHAOS

$ 19.50

54167

אבניאון ,איתן ,לקסיקון לכלכלה \ עברי-אנגלי -עברי
 /אנגלי-עברי מהדורה שנייה ומורחבת ,ידיעות

אחרונות  /ספרי חמד 524 ,עמ' ,2005 ,רכה
Avneyon, Eitan, DICTIONARY OF
ECONOMICS \ HEBREW-ENGLISH /
)ENGLISH- HEBREW (2nd ED.

$ 39.00

54088

אברהמי ,ניב ,בלי פילטר \ מחשבות ללא סינון ,ע.
נרקיס 143 ,עמ'2005 ,
Avrahami, Niv, UNFILTERED

$ 15.50

53623

25

$ 21.50

53831

אברהמי ,עצמון ,שאריות תסכול במערכת העיכול,
חלונות 110 ,עמ' ,2004 ,רכה
Avrahami, Atsmon, FRUSTRATION
LEFTOVERS IN THE DIGESTIVE SYSTEM

$ 12.50

53427

אגמון ,גורן ,קיסריה  -סוף שבוע )מחזה( ,אור עם96 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Goren, Agmon, WEEKEND IN CAESAREA

$ 8.50

54611

אדיר ,ישראל ,פירמידה כושלת 304 ,עמ'2005 ,
)(haredi novel
Adir, Yisrael, FALLING PYRAMID

$ 24.50

54700

אדמון ,תלמה ,אגמים ,זמורה-ביתן 252 ,ע' ,2005 ,רכה
Admon, Talmah, LAKES

$ 20.00

53493

אופנהימר ,הלל ,מבט אחורה \ זיכרונות ,מאגנס ,אונ'
עברית 258 ,עמ'2004 ,
Oppenheimer, Hillel, LOOKING BACK

$ 22.00

53994

אור ,נ ,.פרחים מזן אחר ,חלונות 527 ,עמ' ,2005 ,רכה
Or, N., FLOWERS OF DIFFERENT
SPECIES

$ 23.50

54568

אורבך ,דלית ,קיפודים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 317עמ' ,2005 ,רכה
Orbach, Dalit, PORCUPINES

$ 24.00

54906

אורן ,יוסף ,סיפורת הישראלית בשנות האינתיפאדה,
יחד הוצאה 160 ,עמ' ,2005 ,רכה
Oren, Y., ISRAELI PROSE DURING
""INTIFADA

$ 18.50

54085

אורציון ,ישי ,לשתוק עם פרננדו \ סיפורים ,כרמל,
 182עמ' ,2005 ,רכה
Orzion, Y., BEING SILENT WITH
FERNANDO

$ 19.00

26

54879

אטלס-תדמור ,טל ,התנשלות \ שירים ,גוונים 78 ,עמ',
 ,2004רכה
Atlas-Tadmor, Tal, SLOUGHING

$ 13.00

53832

אייל ,ורדית ,מי חיבר את שון? ,אסטרולוג 141 ,עמ',
 ,2004רכה
?Eyal, V., WHO COMBINED SEAN

$ 16.50

54314

אילון ,לאה ,שמא \ שירים ,ט"ז-י"ט בסיוון תשס"א -
ז' בטבת תשס"ב עם הפסקות ,אבן חושן 76 ,עמ',

 ,2005רכה

Ayalon, Leah, PERHAPS \ POEMS

$ 12.50

54306

אינדיג ,דב ,מכתבים לטליה ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 199 ,עמ' ,2005 ,רכה
Indig, Dov, LETTERS TO TALIA

$ 22.00

54867

אליאני ,פנינה ,אמא כותבת אותי ,עקד 48 ,עמ',
 ,2005רכה
Aliani, P., MOTHER WRITES ME

$ 11.50

54685

אלירז ,ישראל ,דו"ח מודד הקרקעות  ,קב"מ125 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Eliraz, I., RAPORT DE L'ARPENTEUR

$ 15.00

54312

אלפר ,רוגל ,ספיבק ,כתר 277 ,עמ' ,2005 ,רכה
Alpher, Rogel, SPIVAK

$ 21.00

53790

אלשטיין ,יואב; ליפסקר ,אבידב ,..אנציקלופדיה של
הסיפור היהודי \ כרך א' ,סיפור עוקב סיפור סדרת
תימה מחקרים בתימטולוגיה ,אונ' בר-אילן 373 ,עמ',

2004
Elstein, Yoav; Lipsker, Avidov,
ENCYCLOPEDIA OF THE JEWISH STORY
\ VOL. 1

$ 42.50

54313

אפלפלד ,אהרן ,פולין ארץ ירוקה ,כתר 217 ,עמ',
 ,2005רכה
Appelfeld, Aharon, POLAND, A GREEN
COUNTRY

$ 21.00

27

54791

ארצי ,ציפי )עורכת( ,מעגלים כתומים \ אנתולוגיה
לשירה ,פרדס 94 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Artsi, Tsipi (Ed.), ORANGE CIRCLES
POETRY ANTHOLOGY

$ 12.50

54792

אשין ,עומרי ,חתיכות ,סער 104 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ashin, Omri, PEACES

$ 15.00

54687

בז'רנו ,מאיה ,תדרים \ מבחר  1978-2004וחדשים,
קב"מ 424 ,עמ'2005 ,
\ Bejerano, Maya, FREQUENCIES
SELECTED POEMS 1978-2004

$ 26.50

53629

בירמן ,אמנון ,אחד מאוזן \ טור אישי ,כל העיר 1984-
 ,2000מחבר 192 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Birman, Amnon, ONE ACROSS
SELECTED TEXTS KOL HA'IR 1984-2004

$ 23.50

54738

בלומנפלד ,מיכל ,כמו שמים \ כמו רומן ,גוונים95 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Blumenfeld, Mikhal, LIKE SKY

$ 15.50

53498

בן גלים ,גבי ,בין הגלים ,טקסטים הוצאה לאור296 ,
עמ'2004 ,
Ben Galim, Gabi, BETWEEN THE WAVES

$ 23.00

53496

בן כנען ,ציון ,גם געגוע הוא מסה של הגוף ,גוונים,
 160עמ' ,2004 ,רכה
Ben Kena'an, Z., EVEN YEARNING IS A
BODY MASS

$ 18.00

54740

בן נון ,חמי )עורך( ,בכור היצירה \ יובל ליצירתו של
שלמה גיורא שוהם ,מכללת שערי משפט,

54310

 643h+253eעמ' ,2005 ,רכה
Ben-Noon, C. (Ed.), CRADLE OF
CREATIVITY \ S. G.SHOHAM

$ 24.00

בן-ארצי ,סופי ,דמעות של קרח ,כתר 211 ,עמ',2005 ,
רכה
Ben-Artsi, Sofi, ICE TEARS

$ 21.00
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54353

בן-זאב ,ירמי ,נשר ,דם ויין \ רומן ,דרור הוצאה לאור,
 793עמ' ,2005 ,רכה
Ben-Zeev, Y., EAGLE, BLOOD & WINE

53881

בן-זאב ,מ ;.בר-לב ,ע ,.שותק בקול רם \ סאטירה
מצלצלת ,דיבה 192 ,עמ' ,2004 ,רכה

$ 23.50

Ben-Ze'ev, M.; Bar-Lev, 'O., SILENT
ALOUD \ SATIRE

$ 20.50

54218

בן-ישראל ,מרית ,טבע דומם ,קב"מ 144 ,עמ',2005 ,
רכה
Ben-Yisra'el, Marit, STILL LIFE

$ 19.00

53878

בן-נר ,יצחק )עורך( ,סופת חול עומדת להגיע \
הקולות הבאים בסיפורת הישראלית ,ינשוף הוצאה
לאור 336 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ben-Ner, Y. (Ed.), A SANDSTORM IS
COMING \ THE NEXT VOICES OF
ISRAELI LITERATURE

$ 20.50

54852

בן-עמי צ ,..ג ,.פרקים בתולדות הלשון העברית יחידה
 :5לשון המתרגמים החטיבה השנייה החטיבה
הביניימית ,אונ' הפתוחה 215 ,עמ' ,2003 ,רכה
Ben-Ami T., G., HISTORY OF HEBREW
LANGUAGE \ LANGUAGE OF
TRANSLATORS FROM ARABIC

$ 26.00

54690

בקר ,דן ,מקורות ערביים של 'ספר ההשוואה בין
העברית והערבית' ליצחק בן ברון ,ביה"ס למדעי

היהדות רוזנברג 227 ,עמ'2005 ,
Becker, D., ARABIC SOURCES OF ISAAC
BEN BARUN'S BOOK OF COMPARISON
BETWEEN HEBREW & ARABIC

$ 25.50

54220

ברטונוב ,דבורה ,מאחורי הקלעים של הנפש ,קב"מ,
 205עמ' ,2005 ,רכה
Bertonov, Dvora, BEYOND THE CURTAINS
OF THE SOUL

$ 20.00

29

54561

בר-מנחם ,ניר ,אימת הנוחיות \ סיפורים קצרים,
חלונות 128 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bar-Menahem, N., COMFORT-FRIGHT

$ 15.50

53996

בת שחר ,חנה ,נימפה לבנה ,שעירה משוגעת ,קב"מ,
 203עמ' ,2005 ,רכה
Bat-Shahar, Hanna, WHITE NYMPH, WILD
SATYR HAIR

$ 21.00

54567

גוז ,אביעד ,חופש זה לא סופשבוע באנטליה,
מומנטום אם .פי .הפקות 187 ,עמ' ,2005 ,רכה
Goz, Aviad, FREEDOM IS NOT A
WEEKEND IN ANTALYA

$ 21.50

54352

גולדברג ,חנה ,אין סוסים שמדברים עברית \ השירים,
הסיפורים והרגעים שלפני ,קב"מ 213 ,עמ'2005 ,
Goldberg, H., NO HORSES SPEAK
HEBREW

$ 24.00

53693

גולן ,אבירמה  ,עורבים ,קב"מ 183 ,עמ' ,2004 ,רכה
Golan, Avirama, THE RAVENS

$ 21.00

53579

גולן ,ארנה ,גבר ,אישה ,תעודת זהות \ שאלות של
זהות ביצירות מן הספרות העברית ,חורב ,הוצאת

ספרים 320 ,עמ' ,2004 ,רכה
Golan, A., MAN, WOMAN, ID CARD

$ 25.50

54083

גונן ,דב ,חרבו של המלך האראלד ,אורלי לוי152 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Gonen, D., SWORD OF KING HERALD

$ 17.50

54851

גמליאל ,חנוך ,פרקים בתולדות הלשון העברית יחידה
 :4לשון הפיוט הארץ -ישראלי \ חטיבה שנייה
ביניימית ,אונ' הפתוחה 183 ,עמ' ,2003 ,רכה )ha-
('Ivrit Yehidah 4
Hanoch, Gamliel, HISTORY OF THE
HEBREW LANGUAGE UNIT 4 \ THE
LANGUAGE OF THE PIYYUTIM THE
MEDIEVAL DIVISION

30

$ 22.00

54605

גרוזמן ,מאיר צבי ,מפנקסו של מרצה \ חוויות
אישיות של מרצה בעבודתו ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת,
 303עמ'2005 ,
Grozman, Meir Zvi, FROM THE
NOTEBOOK OF A PROFESSOR

$ 13.00

54487

דהן ,ארז ,אהבה הזמן הטבע האינסוף \ שירים,
חלונות 31 ,עמ' ,2005 ,רכה
Dahan, Erez, LOVE THE TIME THE
NATURE THE INFINITY

$ 10.50

53879

דודאי ,שושנה ,נקמה כואבת \ עשרה סיפורים
קצרים ,מחבר 225 ,עמ' ,2004 ,רכה
Dudai, Shoshanah, REVENGE HEARTS

$ 17.00

54024

דויזון ,שי ,חלקים מן השלם \ שירים ,מערכת61 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Davizon, Shay, PARTS FROM THE WHOLE

$ 5.00

53497

דורון ,אביבה ,אבל הרוח יודעת \ שירים ,קב"מ78 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Doron, Aviva, THE WIND KNOWS

$ 13.00

54036

דישון ,יהודית ,ספר ערוגות הבשמים \ ליוסף בן
תנחום הירושלמי ,אונ' בן גוריון 584 ,עמ'2005 ,
Dishon, Judith, THE BOOK OF THE
PERFUMED FLOWER BEDS BY JOSEPH
BEN TANCHUM HAYERUSHALMI

$ 35.50

54364

דרוקר ,דפנה ,יום אחד ,...דרור הוצאה לאור 92 ,עמ',
 ,2005רכה
Druker, Dafnah, ONE DAY...

$ 12.50

54692

הולצמן ,אבנר ,מפת דרכים \ סיפורת עברית כיום,
קב"מ 343 ,עמ' ,2005 ,רכה
Holtzman, Avner, ROAD-MAP \ HEBREW
NARRATIVE FICTION TODAY

$ 22.50

31

54087

הולצמן ,אבנר )עורך( ,חיים נחמן ביאליק \ השירים,
דביר 559 ,עמ'2005 ,
Holtzman, A/ (Ed.), H. N. BIALIK \ POEMS

$ 25.50

54691

הולצמן ,אבנר )עורך( ,ממרכזים למרכז \ ספר נורית
גוברין ,ביה"ס למדעי היהדות רוזנברג 600 ,עמ'2005 ,
Holtzman, avner (Ed.), PERSPECTIVES ON
MODERN HEBREW LITRATURE \ IN
HONOR OF PROFESSOR NURIT GOVRIN

$ 22.00

54489

הורוביץ ,צבי ,אש הבוערת בי ,גוונים 79 ,עמ',2005 ,
רכה
Horovits, Tsvi, FIRE THAT BURNS IN ME

$ 13.00

53985

הראל ,יאיר ,תחנת ויקטוריה ,מטר 230 ,עמ',2005 ,
רכה
Harel, Yair, VICTORIA STATION

$ 19.50

54556

הררי ,שרון ,שתזכה לשנה הבאה \ סיפור על קשר-
דם ,דביר 208 ,עמ' ,2005 ,רכה
Harari, S., A PRESENT FOR THE FUTURE

$ 22.00

53616

ויסמן ,נועם ,סונטות ,פואמות ושירי אהבה ,כרמל64 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Weissman, N., SONNETS, POEMS & LOVE
SONGS

$ 14.00

54926

ורטמן ,ישראל ,חיי ובחזרה \ קווים ומילים מתחת
למכחול ,תמוז 96 ,עמ' ,2005 ,רכה
Wartman, Yisrael, MY LIFE AND BACK

$ 16.00

53627

זייפמן ,יגאל ,תסביך סיזיפוס ,חלונות 360 ,עמ',2004 ,
רכה
Zeyfman. Y., SISYPHUS COMPLEX

$ 20.50

54570

זמורה ,צבי ,שבשבת \ שירהורים ,פרוזשירים,
שירעופים ,מחברות לספרות 143 ,עמ' ,2005 ,רכה
Zmora, Zvi, WEATHER-VANE

$ 18.50
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54916

זמיר ,מיכל ,ספינת הבנות ,חרגול 191 ,עמ',2005 ,
רכה
Zamir, Michal, A SHIP OF GIRLS

54853

חזן ,א ,.פרקים בתולדות הלשון העברית יחידה :6
לשון השירה העברית הספרדית ,חטיבה שנייה
ביניימית ,אונ' הפתוחה 189 ,עמ' ,2003 ,רכה

$ 20.00

Hazan, Ephraim, HISTORY OF THE
HEBREW LANGUAGE UNIT 6 \ THE
HEBREW POETRY OF SPAIN

$ 22.00

54367

חיות ,ראובן ,נגונים בשחר לבן ,ברקאי ספרים137 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Hayut, Reuven, SONGS IN BLACK AND
WHITE

$ 15.50

54762

חיימוביץ' ,רבקה ,זכרונות ושירים \ )תרגום מיידיש,
מחבר 143 ,עמ' ,2005 ,רכה
Chaimovitz, Rivkah, MEMORIES AND
POEMS

$ 16.00

54907

חן ,אילנה ,פנדורה של שכטר ,סער 228 ,עמ',2005 ,
רכה
Hen, Ilana, SHECHTER'S PANDORAH

$ 18.50

54736

חן ,רועי ,סוסי הדיו \ בדרך לירושלים של מעלה,
קב"מ 204 ,עמ' ,2005 ,רכה
Chen, Roy, THE INK HORSES

$ 20.50

53924

טוקר ,אסתר ,דלת נעולה ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת,
 368עמ'(religious Novel) 2005 ,
Toker, Esther, LOCKED DOOR

$ 16.00

54498

טור-מלכא ,עין ,שובי נפשי לתכלתך \ אסיף שירים,
מוסד ביאליק 384 ,עמ'2005 ,
Tur-Malka, Ayin, GO BACK MY SOUL TO
YOUR AZURE

$ 23.50

33

54554

טריגר ,צבי ,מקרה של אזעקת אמת ,חרגול 206 ,עמ',
 ,2005רכה
Triger, Zvi, IN CASE OF EMERGENCY

$ 20.50

54785

יהודה ,יובל ,קומה שש דירה שמונה עשרה ,ירון גולן,
 151עמ' ,2005 ,רכה
Yehuda, Yuval, FLOOR SIX APARTMENT
EIGHTEEN

$ 15.00

53695

יובל ,יונתן ,שירי ההומו אורבנוס ,קב"מ 94 ,עמ',
 ,2004רכה
Yovel, J., SONGS OF HOMO URBANUS

$ 13.50

53783

יובל ,יורם ,מה זאת אהבה ,קשת 352 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yovell, Yoram, IS IT LOVE

$ 23.50

54925

יוסף ,חיה ,סיפורים קטנים על אנשים גדולים
ראיונות ,ירון גולן 182 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yosef, Hayah, LITTLE STORIES ON
FAMOUS PEOPLE \ INTERVIEWS

$ 18.00

54357

יוספסברג ,ברוך ,מיתר אחד ,ירון גולן 127 ,עמ',2005 ,
רכה
Josefsberg, Baruch, ONE STRING

$ 15.50

54317

יזרעאלי ,יוסי ,עירמים ביערות הזקן \ שירים ,אבן
חושן 92 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yizraely, Y., NAKED IN THE ELDER'S
FORESTS

$ 12.50

53620

ינאי ,הגר ,מכונת הנצח של אלכס ,כתר 340 ,עמ',
 ,2004רכה
Yanay, H., ALEX'S FOREVER MACHINE

$ 21.00

53998

יעקבי ,גד ,עד בוא היום \ שירים ,קב"מ 62 ,עמ'2004 ,
רכה
Yaacobi, G., UNTIL THE DAY WILL COME

$ 13.00
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54565

ירון ,אמונה ,פרקים מחיי ,שוקן 261 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(Daughter of Sha"y Agnon
Yaron, E., CHAPTERS FROM MY LIFE

54847

ירקוני ,רבקה ,פרקים בתולדות הלשון העברית יחידה
 :1הלשון המקראית \ החטיבה הראשונה החטיבה
הקלאסית ,אונ' הפתוחה 171 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yarkoni, R., HISTORY OF HEBREW
LANGUAGE UNIT 1 \ BIBLICAL HEBREW
CLASSICAL DIVISION

53622

$ 21.50

$ 16.50

כהן ,אדיר ,הומור של עם ישראל לדורותיו \ מהתנ"ך
ועד ימינו  ,אמציה 490 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kohen, Adir, JEWISH HUMOR THROUGH
THE AGES

$ 25.50

54857

כהן ,דרור ,ילד שגנב הר ,כרמל 57 ,עמ'2005 ,
Cohen, Dror, THE BOY WHO STOLE A
MOUNTAIN

$ 17.50

54576

כהן ,יעקב ,לאן אתה לוקח אותי אורי? ,בית לספר,
 235עמ' ,2005 ,רכה
Cohen, Yakov, WHERE ARE YOU TAKING
?ME URI

$ 18.50

53570

כרמון ,מאיר ,מסע ללא שם ,סער 185 ,עמ',2004 ,
רכה
Karmon, Meir, A JOURNEY WITH NO
NAME

$ 17.00

54502

כרמלי ,ליאורה ,אהבה גנובה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 184 ,עמ' ,2005 ,רכה
Carmeli, Liora, STOLEN LOVE

$ 17.50

53979

לבני-אנטי ,דן ,אושר היגון והגיל \ שירים ,מקור
ותרגום ,מערכת 136 ,עמ'2003 ,
Lavni-Anti, Dan, THE HAPPINESS, THE
GRIEF AND THE JOVIALITY \ ORIGINAL
& TRANSLATED
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$ 19.50

$ 18.00

 רכה,2005 ,' עמ79 , כרמל, נשיקת הנחש, גדי,לופו
Lupu, Gadi, KISS OF THE SNAKE

54862

$ 15.50

 רכה,2005 ,' עמ135 , פרדס, פגומות,. ר,ליברמנש
Livermansh, Ronit, DAMAGED

54086

$ 21.50

רכה,2005 ,' עמ236 , קב"מ, הייתי כאן,. ר,ליטוין
Litvin, Rina, I WAS HERE

54219
54308

$ 21.50

2005 ,' עמ209 , מחבר, סיפורים ומעשים, שלום,לנדס
רכה
Landes, Shalom, IN WORD AND DEED

54547

$ 26.50

, הגדה של שמות \ ציורים מאיר בץ, דליה,לשמן
(meaning of 2003 ,' עמ151 ,היימן הוצאה לאור
names, encyclopedia incl. language,
(associations,
Lashman, Dץ, HAGADAH SHEL SHEMOT

54021

$ 9.00

,' עמ128 , קילר, ניבים ופתגמים, יורם,רייך-מארק
 רכה,2003
Mark-Reich, Yoram, EXPRESSIONS AND
SAYINGS

53884

$ 21.50

317 , חרגול, כשהזמן נסדק והעצים בוכים, נחום,מגד
 רכה,2004 ,'עמ
Megged, Nahum, WHEN TIME CRACKED
AND THE TREES CRY

$ 23.00

 רכה,2005 ,' עמ294 , כתר, פרפרים בגשם, מירה,מגן
Magen, M., BUTTERFLIES IN RAIN

54880
54084

$ 17.00

, כרמל, צ'אנס האחרון \ מסע התאבדות, אמתי,מור
 רכה,2005 ,' עמ80
Mor, Amitai, THE LAST CHANCE \ A
SUICIDE JOURNEY
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54158

מורדוך ,נעמי )עורכת( ,ח .נ .ביאליק \ היצירות
הגדולות ביותר ,רקפת 411 ,עמ' ,2005 ,רכה
Mordokh, Na'omi (Ed.), H. N. BIALIK \ THE
BEST WORKS

$ 19.50

54481

מיטלפונקט ,הלל ,עיר הנפט ,גוונים 78 ,עמ',2005 ,
רכה
Mittelpunkt, Hilel, OIL CITY

$ 15.00

54307

מיטרני ,רינה פרנק ,כל בית צריך מרפסת ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 232 ,עמ' ,2005 ,רכה
Mitrani, Rinah Frank, EVERY HOUSE
NEEDS A BALCONY

$ 22.00

53621

מירון ,אודי ,על החיים ועל המוות ,כתר 320 ,עמ',
 ,2004רכה
Miron, Udi, A TALE OF LIFE AND DEATH

$ 21.00

54737

מישורי ,ניר ,חיים משל עצמן ,חלונות 126 ,עמ',
2005רכה
Mishori, Nir, A LIFE OF THERE OWN

$ 15.50

54365

מלכה ,יורם ,לשוב הביתה \ הסוד שמאחורי הכותרת,
ברקאי ספרים 212 ,עמ' ,2004 ,רכה
Malkah, Yoram, TO RETURN HOME

$ 18.00

54866

מרים ,רבקה ,אמר החוקר ,כרמל 96 ,עמ' ,2005 ,רכה
Miriam, Rivka, SAID THE INVESTIGATOR
\ POEMS

$ 19.50

54910

משעול ,אגי ,מומנט \ שירים ,קב"מ 66 ,עמ',2005 ,
רכה
Mishol, Agi, MOMENT \ POEMS

$ 15.50

53692

נאור ,לאה ,בואי אמא ,מלוא 202 ,עמ'2004 ,
Naor, Le'a, COME MOTHER

$ 19.50

54701

נגר ,ענת ,זהות אבודה ,אורנית 256 ,עמ' ,2005 ,רכה
Nagar, Anat, STOLEN IDENTITY

$ 18.50
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53845

נחמיאס-גלס ,איתן ,אופרות בחמסין ,אחוזת בית,
 205עמ' ,2004 ,רכה
Nahmias-Glass, Eitan, LONLEY PEOPLE
OPERAS

54569

ניצן ,טל )עורכת( ,בעט ברזל \ שירת מחאה עברית
 ,1984-2004חרגול 189 ,עמ' ,2005 ,רכה

$ 19.00

\ Nitzan, Tal (Ed.), WITH A PEN OF IRON
HEBREW PROTEST POETRY 1984-2004

$ 19.50

53835

סבתו ,חיים ,כעפעפי שחר \ מעשה בעזרא סימן טוב,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 167 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sabbato, C., LIKE EYELIDS OF MORNING

$ 20.50

54216

סויקה ,יוסף בן ח.ש.ב ,.בעקבות השבטים האבודים,
מחבר 282 ,עמ' ,2005 ,רכה
Soyka, Yosef, IN THE FOOTSTEPS OF THE
LOST TRIBES

$ 17.00

54788

סטוריסטיאנו ,רמי ,שיכור ,סער 101 ,עמ'2005 ,
Satoristiano, Rami, THE DRUNK

$ 14.00

54560

סרי ,אייל ,ואני בתוך ,גוונים 48 ,עמ'2005 ,
Seri, Eyal, AND I'M WITHIN

$ 12.00

54378

סריג ,שחר ,ארוכה הדרך למטה ,סיטרא אחרא156 ,
עמ' ,2005 ,רכה
, THE LONG WAY DOWNץSarig, S

$ 13.50

54131

עגנון ,ש"י ,שירה \ מהדורה שלישית ומתוקנת ,שוקן,
 557עמ' ,2005 ,רכה
Agnon, S. Y., SHIRAH

$ 25.00

54160

עובד ,יונית ,ללכת אחרי הלב \ סיפורה של אמה
ג'ונס ,גל 407 ,עמ' ,2005 ,רכה

53984

\ Oved, Yonit, FOLLOW YOUR HEART
THE STORY OF EMMA JONES

$ 21.00

עמיר ,אלי ,יסמין ,ע"ע 411 ,עמ' ,2005 ,רכה
Amir, Eli, JASMINE

$ 22.00
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53430

עמית ,פנינה ,קול ובראשית \ שירים ,כרמל 44 ,עמ',
 ,2004רכה
Amit, P., VOICE AND GENESIS \ POEMS

54858

עצבה ,יהודה ,סיפור טוב  -זה כל הסיפור \ מדריך
למספרי סיפורים ,כרמל 128 ,עמ' ,2005 ,רכה

$ 13.00

Atsba, Y., A GOOD STORY \ A TELLING
GUIDE

$ 18.50

53566

עריידי ,חמזי ,בעקבות ,מחבר 83 ,עמ' ,2004 ,רכה
Araydi, Hamzi, AFTER FOOTSTEPS

$ 15.00

54217

ערן ,ב.י ,.אהבה פחות אחת ,גוונים 160 ,עמ',2005 ,
רכה
Eran, B.Y., LOVE LESS ONE

$ 18.00

54909

ערפלי ,בעז ,חדוות ההשוואה \ תמורות בשירה
העברית המודרנית ,קב"מ 368 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Arpaly, Boaz, THE JOY OF COMPARING
TRANSFORMATIONS IN MODERN
HEBREW POETRY

$ 23.50

53829

פיין ,יונתן ,על שלושה גשרים ,כרמל 299 ,עמ',2004 ,
רכה
Fine, Yonatan, ON THREE BRIDGES

$ 22.00

54215

פיינגרש ,עודד ,פילם נואר \ מסע זכרונות ,קב"מ160 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Feingresh, Oded, FILM NOIR

$ 19.50

54557

פיירברג ,אלי ,לגעת ברוח ,מחבר 265 ,עמ'2005 ,
Fayerberg, Eli, TO TOUCH THE WIND

$ 19.50

53647

פילוסוף ,יצחק ,שתפרוץ מלחמה ...וננוח )תרגום
מיוונית( ,חלונות 227 ,עמ' ,2004 ,רכה
Filosof, Y., THAT A WAR WOULD BRAKE
)AND WE‘L REST (TRANS. FROM GREEK
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$ 20.50

54398

פירר ,אהוד ,האם ציפית לישועה? ,גלורי היכל
התהילה 202 ,עמ' ,2005 ,רכה
Fuehrer, Ehud, DID YOU HOPE FOR
?SALVATION

$ 14.00

54563

פיש ,גוטיה ,אני סטאסיה ,מחבר 235 ,עמ'2005 ,
Fish, Gutiyah, I'M STASYA

$ 20.50

53619

פליישר ,אסטריה ,לחיות בתודעה אחרת ,אסטרולוג,
 122עמ' ,2004 ,רכה
Fleisher, Astriyah, LIVING IN A
DIFFERENT CONSCIOUSNESS

$ 15.50

54699

פרוינד ,רחל ,אושר מסוכן \ שירים ,גוונים 63 ,עמ',
 ,2005רכה
\ Froynd, Rahel, DANGEROUS HAPPINESS
POEMS

$ 12.00

54095

פריינד ,יהודית ,בית מספר חמש ,יפה נוף ,הוצאה,
 385עמ'(orthodox woman author novelist) 2005 ,
Freind, Y., HOUSE NUMBER FIVE

$ 24.00

54564

פרלמן ,ישעיהו ,מראה מזדקנת ,ברקאי ספרים42 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Pearlman, Y., AGING MIRROR

$ 11.50

54914

פרלמן ,שחר ,שירים של רגע ,תמוז 77 ,עמ',2005 ,
רכה
Pearlman, Shahar, POEMS FOR A MOMENT

$ 13.50

54908

פרנק ,גד ,עלמא ,סער 231 ,עמ' ,2005 ,רכה
Frank, Gad, ALMA

$ 21.50

54368

צדוק ,ארז ,מהלך מסוכן ,תמוז 331 ,עמ' ,2005 ,רכה
Tsadok, Erez, DANGEROUS MOVE

$ 21.00

53680

צוובנר ,נעמי ,מציאות ,יפה נוף ,הוצאה 269 ,עמ',
(short stories, haredi) 2004
Tswabner, Neomy, REALITY

$ 17.50
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54359

ציפר ,בני ,עלייתו השמיימה של העורך הספרותי ,אוב
 ז.ע.פ 297 ,עמ' ,2005 ,רכהZiffer, Benny, THE LITERARY EDITOR'S
PROGRESS

$ 20.00

53782

קאלו ,שלמה ,פשוט )פירוש  IIIל"קנדר"(  Y ,דע"ת,
 171עמ' ,2004 ,רכה
Kalo, Shlomo, SIMPLE

$ 14.50

54915

קדרי ,מנחם צבי ,פרקים בתולדות הלשון העברית \
מבוא ,אונ' הפתוחה 180 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kdarri, Menachem Zvi, HISTORY OF THE
HEBREW LANGUAGE \ INTRODUCTION

$ 18.50

53781

קווה ,אבשלום ,מרפסת ,ע"ע 376 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kaveh, Avshalom, THE PORCH

$ 21.00

53839

קופר ,איריס ר ,.תרמיל וזוג נעליים ,אסטרולוג256 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Cooper, Iris L., A BAG AND A PAIR OF
SHOES

$ 18.00

54848

קימרון ,אלישע ,פרקים בתולדות הלשון העברית
יחידה  :2העברית של ימי בית שני החטיבה הראשונה
החטיבה הקלאסית ,אונ' הפתוחה 254 ,עמ',2004 ,

רכה
Qimron, E., HISTORY OF THE HEBREW
LANGUAGE UNIT 2 \ THE HEBREW OF
THE SECOND TEMPLE PERIOD

$ 24.50

53840

קישון ,אפרים ,משפט האבהות של הנגר יוסף \
קומדיה משנת  0לספירה ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 103 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kishon, Ephraim, THE FATHERHOODPROCESS OF JOSE

$ 18.00

54377

קלטר ,רוני ,דברים שלא לומדים באוניברסיטה,
ברקאי ספרים 225 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kelter, Roni, THINGS YOU DON'T LEARN
IN THE UNIVERSITY

$ 22.00
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53986

קליין ,אוה ,זירת הזכרונות \ תרגום מספרדית,
חלונות 47 ,עמ' ,2004 ,רכה
Klein, Eva, EL RUEDO DE LOS
RECUERDOS \ TRANSLATION FROM
SPANISH

$ 11.00

54316

רביקוביץ ,דליה ,באה והלכה ,מודן 193 ,עמ',2005 ,
רכה
Ravikovitch, Dalia, COME AND GONE

$ 19.00

54399

רובינשטיין ,אמנון ,שמיכה \ סיפורים מחוברים
ונפרדים בגוף ראשון יחיד ,שוקן 178 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rubinstein, Amnon, THE BLANKET

$ 19.00

53502

רוזייר ,ז'אן-לוק ,כובע של הרצל )תרגום מצרפתית(,
ברקאי ספרים 239 ,עמ' ,2004 ,רכה
Rozier, Jan-Luck, HERZL'S HAT

$ 18.00

54559

רוזנברג ,חנה ,לשמוח עם האור ,חלונות 64 ,עמ',
 ,2005רכה
Rozenberg, H., REJOICING WITH THE
LIGHT

$ 13.00

54693

רוזנפלד ,לילך )עורכת( ,מתת אוהב \ שירי אהבה של
רחל ,תמוז 61 ,עמ'2005 ,
Rosenfeld, Lilakh (Ed.), A GIFT OF A
LOVER \ RAHEL'S LOVE SONGS

$ 20.00

53495

רום ,א ,.אני ארתור ,קב"מ 156 ,עמ',2004 ,רכה
Rom, Ori, ME ARTHUR

$ 19.00

53494

רום ,רותי ,אהבה מודרנית אני יודע ,קב"מ 167 ,עמ',
 ,2004רכה
Rom, R., MODERN LOVE I KNOW

$ 19.00

54081

רונן ,אורנה ,גשם קיץ דק וממכר \ שירים ,גוונים63 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Ronen, Ornah, THIN AND ADDICTIVE
SUMMER RAIN

$ 12.00
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53987

רוסאנו ,אילנה יפה ,אגלי חשכה \ שירים ,מחבר203 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Rossano, Ilana Yoffe, DEW DROPS OF
DARKNESS

53989

רוסנו ,רועי שמואל ,כל ציור הוא יצור \ שירים
וציורים  ,2000-2003מחבר 110 ,עמ' ,2004 ,רכה

$ 16.50

Rossano, Roi Shmu'el, EVERY ART WORK
IS A LIVING BEING

$ 11.50

53611

רחלי ,יאיר ,דיור מוגן \ סיפורים ,חלונות 111 ,עמ',
 ,2004רכה
Raheli, Ya'ir, PROTECTED HOUSING

$ 14.50

53626

ריבקין ,מאיר ,וליבה נקרע לגזרים \ רומן ,אסטרולוג,
 203עמ' ,2004 ,רכה
Rivkin, Meir, AND HER HEART WAS
TORN TO PIECES

$ 18.00

54028

רינג ,ישראל ,פסיביות רעה )וטובה( ,מערכת 85 ,עמ',
 ,2005רכה
)Ring, Yisrael, BAD (AND GOOD
PASSIVITY

$ 14.00

53975

רשף ,מיכאל ,ברוך הבא לארץ השוטים \ שירים,
מערכת 63 ,עמ' ,2003 ,רכה
Reshef, Michael, LAND OF FOOLS

$ 10.00

54315

שחם ,נתן ,פעמון בקיונג'ו ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 303 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shaham, Nathan, A BELL IN CH'ONGJU

$ 23.00

54969

שחר-כהן ,אידה ,עץ הדובדבנים ,שחר ניר 293 ,עמ',
 ,2005רכה
Shahar-Cohen, Ida, THE CHERRY TREE

$ 18.00

53997

שטרנברג ,ליאור ,דף הוא מישור \ שירים ,קב"מ76 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Shternberg, Lyor, THE PAGE STRETCHES
WIDE

$ 13.00
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53988

שיינפלד ,אבשלום ,גל כשופיך \ שירה ,ירון גולן96 ,
עמ'2005 ,
Sheinfeld, Avshalom, MAGIC WAVE

$ 13.00

53564

שיף ,אגור ,הרגלים רעים \ רומן ,קב"מ 237 ,עמ',
 ,2004רכה
Schiff, Agur, BAD HABITS

$ 21.00

54156

שיר ,סמדר ,גבר שלך ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 398עמ' ,2005 ,רכה
Shir, Smadar, YOUR MAN

$ 23.00

53851

שלו ,עמיחי ,ימי הפופ ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 191עמ' ,2004 ,רכה
Shalev, Amichai, DAYS OF POP

$ 22.00

54573

שפיגל ,יעקב שמואל ,עמודים בתולדות הספר העברי
\ כתיבה והעתקה ,אונ' בר-אילן 653 ,עמ'2005 ,
Spiegel, Yaakov Shmuel, CHAPTERS IN
\ THE HISTORY OF THE JEWISH BOOK
WRITING AND TRANSMISSION

$ 46.00

54161

שקד ,גרשון ,מנדלי ,לפניו ואחריו ,מאגנס ,אונ'
עברית 252 ,עמ'2005 ,
Shaked, Gershon, MOSTLY MENDELE

$ 20.00

54850

שרביט ,שמעון ,פרקים בתולדות הלשון העברית
יחידה  :3לשון חכמים \ החטיבה הראשונה החטיבה
הקלאסית ,אונ' הפתוחה 281 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Hakhami
Sharvit, Shimon, HISTORY OF THE
\ HEBREW LANGUAGE UNIT 3
TALMUDIC HEBREW THE CLASSICAL
DIVISION
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$ 26.50

XII. NON-HEBREW LANGUAGE
 מורא'דיגע מעשיות \ פון יענע וועלט ערשטע,----,
Yiddish ) 2005 ,' עמ480 , בן אד"ם, כרכים2 'טייל

54002

$ 46.00

Stories, collection, originaly published in
(Brooklyn
53727

$ 14.00

 גולה בגיא \ סיפורי הוויי יהודיים, איבן,אולברכט
 ארגון יוצאי רוסיה,(מאזור הקרפטים )תרגום מרוסית
 רכה,2004 ,' עמ315 ,הקרפטית
Olbrecht, Ivan, GOLAH BA-GAI
(TRANSLATION FROM RUSSIAN)

54793

$ 16.00

,( ילדי הטל \ נובלה )תרגום מערבית, מחמד,אלאסעד
 רכה,2005 ,' עמ120 ,פרדס
Alasad, Mohamad, THE CHILDREN OF THE
DEW (TRANSLATION FROM ARABIC)

\  נעלים ללא עקבים,( עמי )עורך,בוסקילה-אלעד
סיפורים מודרניים של יוצרות ערביות )תרגום
 רכה,2004 ,' עמ188 , מעריב,(מערבית

53883

$ 21.00

Elad-Bouskila, Ami (Ed.), HSHOES
WITHOUT HEELS \ ANTHOLOGY OF
MODERN ARAB WOMEN'S SHORT
STORIES (TRANSLATION FROM
ARABIC)

 אטאטא את השמש מהגגות \ )תרגום, חנאן,'אלשיח
 רכה,2005 ,' עמ184 , אנדלוס,(מערבית
$ 20.00

Al-Shaykh, Hanan, I SWEEP THE SUN OFF
ROOFTOPS (TRANSLATION FROM
ARABIC)

 אמצעים שיש לנקוט \ חמישה מחזות, ברטולט,ברכט
202 , שוקן,( אהרן שבתאי:לימודיים )תרגום מגרמנית

$ 20.00

54893

2004 ,'עמ
Brecht, Bertold, DER JASAGER UND DER
NEINSAGER DIE MASSNAHME
(TRANSLATION FROM ARABIC)
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53458

53429

ברקביץ ,אולה ,אולי אנחנו בכלל משתגעים \ מדריך
השוואתי להתמצאות בקנאות ,קב"מ 112 ,עמ',2004 ,
רכה
Berkewicz, Ulla, VIELLEICHT WERDEN
WIR JA VERRUCKT

$ 16.00

53789

גאון ,משה דוד ,פואיזיאס ,מכון מעלה אדומים תיעוד
הלאדינו 233h+103e ,עמ'4 ) 2004 ,לשונות :עברית-
לאדינו )כתב עברי(-איטלקית-לאדינו )כתב לאטיני(
Gaon, Moshe David, POEZIAS

$ 27.00

54877

גראס ,א ,.א איד איז קיננמאל נישט אליין \ א דריי-
פאכיגע תורה צוגאנג צו עררייכן מנוחת הנפש,
פלדהיים 238 ,עמ'yiddish, mussar- ) 2005 ,
(philosophy, ethics, emotions, modern, ant.
Grass, A., A ID IST KEINMAL NISCHT
ALEIN

$ 16.00

53877

דבלין ,אלפרד ,ברלין ,אלכסנדרפלאץ \ סיפורו של
פראנץ ביברקופף )תרגום מגרמנית( ,קב"מ 398 ,עמ',
 ,2004רכה
Doblin, Alfred, BERLIN,
ALEXANDERPLATZ (TRANSLATION
)FROM GERMAN

$ 22.00

53828

דעת נסתר )הנסתר( ,מעשיות בחרוזים \ תרגום
מיידיש ,כרמל 104 ,עמ'2004 ,
Da'at Nistar (ha-Nistar), TALES IN RHYMES
)(TRANSLATION FROM YIDDISH

$ 18.00

54571

הלדרלין ,פרידריך ,מבחר שירים \ )תרגום מגרמנית(,
חרגול 157 ,עמ' ,2005 ,רכה
Holderlin, F., SELECTED POEMS
)(TRANSLATION FROM GERMAN

$ 18.50

54524

וידר ,יצחק ,דאס געראנגל פארן לעבן ,לייוויק-
פארלאג 104 ,עמ'(yiddish) 2005 ,
Vider, Y., THE STRUGGLE FOR LIFE

$ 12.50
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54035

זכריה,סקריה; גמליאל ,אופירה ,יפיפיה \ שירת
הנשים של יהודי קרלה )עריכת המקור במליאלם
תרגום לעברית( ,יד בן צבי 207e+238h ,עמ'2005 ,
 Zakharia, S.; Gamliel, O., KARKULALIYEFEFIAH -GORGEOUS \ JEWISH
WOMEN'S SONGS IN MALAYALAM
WITH HEBREW TRANS.

54631

$ 33.50

חבר ,יעל ,מה שחייבים לשכוח \ יידיש ביישוב
החדש ,יד בן צבי 199 ,עמ'2005 ,
Chaver, Y., WHAT MUST BE FORGOTTEN
\ YIDDISH IN YISHUV

$ 28.00

54878

יונג ,קרל גוסטב ,פסיכולוגיה ודת \ )תרגום מגרמנית(,
רסלינג 172 ,עמ' ,2005 ,רכה
Jung, K. G., PSYCHOLOGIE UND
)RELIGION (TRAN. FROM GERMAN

$ 21.50

54577

מאיערקעוויטש ,א ,.אין געווירבל פון געשעענישן און
מחשבות ,לייוויק-פארלאג 272 ,עמ' ,2005 ,רכה
Meirkevitch, Avraham, WHIRLPOOL OF
EVENTS AND THOUGHTS

$ 12.50

54018

מינץ ,אלן ,חורבן \ תגובות בספרות העברית על
אסונות לאומיים )תרגום מאנגלית( ,מוסד ביאליק,
 240עמ' ,2003 ,רכה
Mintz, A., HURBAN \ RESPONSES TO
CATASTROPHE IN HEBREW
)LITERATURE (TRAN. FROM GERMAN

$ 29.50

54032

נחמיאס ,חיים ,יומן תרע"ז-תרע"ח \ זכרונות חייל
יהודי בצבא העות'מני במלחמת העולם הראשונה,
מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו h+25sp309 ,עמ',
 ,2005רכה
Nahmias, Hayim, DIARIO 1917-1918

$ 39.50

54363

סוצקבר ,אברהם ,כינוס דומיות \ מבחר שירים
)תרגום מיידיש( ,ע"ע 374 ,עמ' ,2005 ,רכה
Sutskaver, A., GATHERING SILENCES
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$ 22.00

53784

סמאליאקאוו ,צבי הירש ,ראנדבאמ ערקן פון א
יידישן רעדאקטאר ,י.ל .פרץ 104 ,עמ' ,2004 ,רכה
Smoliakov, Tzvi Hirsh, FOOT-NOTES
PRESENTED BY A JEWISH EDITOR

54921

סנדברג ,קארל ,תפילות של פלדה \ מאנגלית :משה
דור ,קשב לשירה 118 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Sandburg, Carl, PRAYERS OF STEEL
TRANSLATED BY MOSHE DOR

$ 9.50

$ 16.50

53628

פלדמן ,משה )ליקט ותרגם( ,נושרים עלים \ מבחר
משירת יידיש )תרגום מיידיש( ,טרקלין 304 ,עמ',

54686

פרויד ,זיגמונד; ברויאר ,יוזף ,מחקרים בהיסטריה \
) 1893-1895תרגום מגרמנית( ,קוגיטו -ביה"ס

לפסיכותרפיה 344 ,עמ' ,2004 ,רכה
Freud, Sigmund; Breuer, Josef, STUDIES ON
HYSTERIA \ STANDARD EDITION VOL. 2
)(TRANSLATION FROM GERMAN

$ 26.50

54485

קריגר ,מיכאל ,הימלפארב \ )מתורגם מגרמנית(,
ספרית פועלים 110 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kriger, Mikhael, HIMMELFARB
)(TRANSLATION FROM GERMAN

$ 19.50

54523

רעדקא ,וועלוול ,ס'וועט זיין א שטורעם \
אויסגעוויילטע לידער ,לייוויק-פארלאג 111 ,עמ',
 ,2004רכה )(yiddish
Redko, Valvl, THE STORM WILL BE

$ 12.50

54741

רפאל )ויונטה( ,שמואל; בכר ,משה ,הגדת ליל פסח
בלאדינו \ הביאו לדפוס בנוסח חדש ומתוקן בלוויית
דיני החג כפי מנהג היהודים ,המשך -אגודה ישר'

2004
Feldman, Moshe (Ed. & Trans.), LEAVES
ARE FALLING \ A SELECTION OF YIDISH
)POETRY (TRAN. FROM YIDDISH

להתמודדות עם 77 ,עמ' ,2005 ,רכה
Refael (Vivante), S.; Bekher,, HAGADAT
LEL PESAH BE-LADINO
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$ 20.50

$ 16.50

$ 18.50

 כשהדרור הפסיק לשיר \ רמאללה, רג'א,שחאדה
/  ידיעות אחרונות,( יומן )תרגום מערבית-במצור
 רכה,2005 ,' עמ180 ,ספרי חמד
Shehadeh, Raja, WHEN THE BULBUL
STOPPED SINGING \ A DIARY OF
RAMALLAH UNDER SIEGE
(TRANSLATION FROM ARABIC)

54783

XIII. JEWISH DIASPORA

$ 24.50

 בוגדים במולדת \ ההגירה, בוריס, זאב; מורוזוב,חנין
,' עמ407 , אונ' ת"א,היהודית בעיני השלטון הסוביטי

54913

, חתונה במוגדור \ פואמה, דוד, אשר; בן שושן,כנפו
 בימת קדם, מרוקו,כתובות מאויירות ממוגדור

53426

 רכה,2005
Khanin, Z.; Morozov, B., TRAITORS TO
MOTHER RUSSIA \ JEWISH
EMIGRATION THROUGH SOVIET EYES

$ 71.00

(tri-lingual)2004 ,' עמ197h+75e&f, לספרות
Knafo, A.; Bensoussan, D., JEWISH
WEDDING IN MOGADOR
54768

$ 50.50

 תולדות יהודי גרמניה בעת,( מיכאל )עורך,מאיר
 מרכז זלמן,(ד' )תרגום מגרמנית+'החדשה כרכים ג
2005 ,' עמvols. 2 ,שזר
Meir, M. (Ed.), DEUTSCH-JUDISCHE
GESCHICHTE IN DER NEUZEIT \ VOLS.
3+4 (TRAN. FROM GERMAN)
\  תזונה ורפואה עממית, יוכבד, זכריה; ריעאני,מדר
2004 ,' עמ239 , משהב"ט,מסורת יהודי תימן

53788

$ 31.00

Madar, Zecharia; Raiany, Yoche,
NUTRITION AND POPULAR REMEDY YEMENITE TRADITION
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54790

קאופמן ,תדי ,יהדות חרבין אשר בלבי ,איגוד יוצאי
סין 188 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kaufman, Teddy, THE JEWS OF HARBIN
LIVE ON IN MY HEART

$ 16.00

54492

קלורמן עראקי ,בת-ציון ,יהודי תימן \ כרך ב' יחידות
 3-5היסטוריה ,חברה ,תרבות ,אונ' הפתוחה 516 ,עמ',
 ,2005רכה
Klorman Eraqi, Bat-Zion, THE JEWS OF
YEMEN \ VOL. 2, UNITS 3-5 HISTORY,
SOCIETY, CULTURE

$ 49.00

53779

רוגובסקי ,אדם ,נפתולי אדם \ תרגום מיידיש ,בית
עלים 240 ,עמ'2004 ,
Rogowski, Adam, MEANDER OF ADAM
)(TRAN. FROM YIDDISH

$ 18.00

54445

שטמפפר ,שאול ,ישיבה הליטאית בהתהוותה \
מהדורה מורחבת ומתוקנת ,מרכז זלמן שזר 419 ,עמ',
2005
Stampfer, Shaul, THE LITHUANIAN
YESHIVA \ REVISED AND EXPANDED
EDITION

$ 24.50

54466

שרעבי ,ראובן ,יחי ראובן ואל ימות \ זכרונות,
אפיקים 288 ,עמ'biography, yemen to ) 2005 ,
(israel
Sharabi, R., YEHI RE'UVEN VE-'AL
YAMOT

$ 22.50

XIV. ART & MUSIC
54702

אביגל ,שוש ,עיונים בתאטרון אסף סדרת ספרים
)ללא מספור( ,אונ' ת"א -פקולטה לאמנויות 217 ,עמ',
 ,2005רכה
Avigal, Shosh, STUDIES IN THEATRE
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$ 16.00

54789

אמריליו-ויס ,לינה ,תכשיט של מילה \ דרכה של
צורפת ,אבן חושן 69 ,עמ'2005 ,
Amariglio-Weiss, Lina, GEMS OF LOVE

54745

$ 32.50

בילסקי ,א ;.מנדלסון ,א ;.שנאן ,אורים \ האור
בספרות ,בהגות ובאמנות ,ע"ע 239 ,עמ'2005 ,
\ Bilski, E.; Mendelshon, A. (Eds.), LIGHTS
IN LITERATUREM, ART AND JEWISH
THOUGHT

$ 34.50

53624

ורטה ,יורם )עורך( ,מיכאל סגן-כהן \ יהודיות
וישראליות ביצירתו ,מוזיאון תל אביב לאמנות79 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Varta. Y. (Ed.), MIKHA'EL SEGAN-KOHEN

$ 29.50

54695

טלמור ,דניאלה ,מחווה לחנוך לוין ,מוזיאון חיפה
לאמנות 73e+39h ,עמ'2005 ,
Talmor, D., HOMAGE TO HANOCH LEVIN

$ 28.50

54697

טננבאום ,אילנה ,רענן לוריא \ עולמותיו ,מוזיאון
חיפה לאמנות ,2004 , ,רכה
Tenebaum, I., RANAN LURIE \ HIS
WORLDS

$ 33.00

54882

טרטקובר ,דוד ,פאול קור \ מעצב ,צייר ומחבר ספרי
ילדים ,זמורה-ביתן 184h+5e ,עמ'2005 ,
\ )Tartakover, David, PAUL KOR (1926-2001
DESIGNER, PAINTER AND AUTHOR OF
CHILDREN'S BOOKS

$ 38.00

54784

נחמיאס ,בן ציון ,אותיות טולדו ,אבן חושן - ,עמ',
 ,2005רכה
Namias, Ben Zion, TOLEDO LETTERS

$ 13.00

54337

רז ,גיא ,אברהם סוסקין :רטרוספקטיבה \ צילומים,
 ,1905-1945מוזיאון תל אביב לאמנות 243 ,עמ'2003 ,
Raz, G., AVRAHAM SOSKIN: A
RETROSPECTIVE \ PHOTOGRAPHS, 19051945

$ 44.00
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XV. MISCELLANEOUS
54483

אוחנה ,דוד ,חרון האינטלקטואלים \ רדיקליות
פוליטית וביקורת חברתית באירופה ובישראל ,קב"מ,
 350עמ'2005 ,
\ Ohana, D., RAGE OF INTELLECTUALS
POLITICAL RADICALISM AND SOCIAL
CRITICISM IN EUROPE AND ISRAEL

53461

בנצור ,איתן ,להבה בלב אירופה \  133ימי שלטונו
של בלה קון סיפורה של הרפובליקה הסובייטית
בהונגריה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 255 ,עמ',

53442

בסר ,יעקב )עורך( ,לחולמים בליל גשם \ מבחר
שירים מהשירה הערבית שהופיעו ב'עתון  '77בשנים
 2004-1977גליון  236 ,293עמ' ,2004 ,רכה )(ha-'Aravi

 ,2004רכה
Bentsur, Eytan, A FLAME IN THE HEART
OF EUROPE \ THE 133 DAYS OF BELA
KUN RULE IN HUNGARY

Beser, Yakov (ed.), TO DREAMERS IN A
RAINY NIGHT \ ANTHOLOGY OF
ARABIC POEMS IN HEBREW
TRANSLATION
53842

$ 20.50

$ 26.50

דפני ,אמוץ ,פרחים סגולות ואגדות \ מהדורה שניה
מתוקנת ,כרמל 240 ,עמ'2004 ,
Dafni, A., FLOWERS, HERBS & LEGENDS

53434

$ 23.00

דוד ,אברהם )עורך( ,נשר הגדול בבית הספרים \
יצירות הרמב"ם באוצרות בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי ,אונ' העברית ,2004 , +20e76h ,רכה
David, Abraham (ed), THE GREAT EAGLE
AT THE JNUL

54025

$ 25.00

$ 26.00

זליגמן ,צ ;.סולומון ,ז) .עורכות( ,סוד ושברו :סוגיות
בגילוי עריות ,קב"מ 527 ,עמ' ,2004 ,רכה
& Seligman, Z.; Solomon, Z. (ed), CRITICAL
CLINICAL PERSPECTIVES ON INCEST

52

$ 26.00

53777

סיגמן ,לביא ,יהלומי שנחאי והדרך לתבונה ,השחף,
 111עמ'2004 ,
& Sigman, L., SHENGHAY'S DAIMONDS
ROAD TO WISDOM

54304

פרידלנדר ,א ,.צעדים ראשונים לקראת מחקר מדעי
מדריך למורה ,בר-אילן 167 ,עמ'2003 ,

$ 15.50

Freidlander, E., FIRST STEPS TOWARD
SCIENTIFIC REASERCH \ TEACHER'S
MANUAL

$ 15.50

53786

פרץ ,עודד ,קודים המוצפנים למצליחנים ,רימונים,
 142עמ' ,2004 ,רכה
Perets, O., CODED CODES FOR WINNERS

$ 17.50

53968

קינן ,ענת; אסף מירב; ,מי את המדריכה הפדגוגית? \
היבטים תרבותיים וחברתיים ,אונ' בן גוריון 143 ,עמ',
 ,2004רכה
Kainan, A; Asaf, Merav;, WHO ARE YOU,
?PEDAGOG GUIDE

$ 15.50

54739

רוזנהיים ,אליהו; יוכטמן ,קלרה ,שיח מטופלים \ חדר
הפסיכולוג מבט מבפנים ,מודן 374 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rosenheim, E.; Iuchtman, C., PATIENTS
TALK \ THE EXPERIENCE OF
PSYCHOTHERAPY

$ 22.50

54302

שינפלד ,טל ,הזמנות מסוגננות לאירועים ,אורנית,
 128עמ' ,2003 ,רכה
Shinfeld, Tal, DESIGNED INVITATIONS

$ 10.50

53741

שליט ,דניאל ,ספר הקניון \ המדריך השלם לקניון
העולמי ,תואי 261 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shalit, Dani'el, MALL BOOK

53

$ 22.50

XVI. SELECTED RABBINICS
53726

 ,----,שו"ת הרדב"ז \  6כרכים רבינו הגדול דוד בן
זמרא זלה"ה  ,יריד הספרים Vols. 6 ,עמ'2004 ,
)(responsa, ridda"z - Egypt to Israel
,----, SHU"T HA-RIDBA"Z \ 6 VOLS.

54147

 ,----,נ"ך מקראות גדולות  -מגילת אסתר  2כרכים,
חמש מגילות מן עשרים וארבעה כתבי קודש ,מכון
אבן  -ישראל Vols. 2 ,עמ'bible, esther, ) 2005 ,
(incl. Ramba"m to Malbim 19th
,----, MIKRA'OT GEDOLOT 'URIM
GEDOLIM 2 VOLS., MEGILAT ESTHER

54206

$ 19.50

אביחצירא ,יעקב ,תפלת יעקב \ ביאורים ,חידושים,
וכוונות על התפלה ,מכון אשל אברהם 396 ,עמ',
(collection, 19th cent.- morocco) 2005
Avihatsirah, yaakov, TEFILAT YA'AKOV

54596

$ 14.50

אביוב ,אהרן ,ספר שמן המור \ פירושים וחידושים
על מגילת אסתר וביאורי מאמרי חז"ל השייכים
למגילה ,מכון אהבת שלום 297 ,עמ'Esther ) 2004 ,
)(1601) orig. saloniki, firs pub.
Abayov, Aharon, SEFER SHEMEN HA-MOR

54107

$ 52.50

 ,----,פרקי שירה \ עם שלשה פירושים חדשים
מגדולי הדורות פירוש רבי שמואל קמחי ,פירוש רבי
בנימין ,זכרון אברהם 268 ,עמ'midrash ) 2005 ,
(comments, 14th cent, r' shmoel kimchi
,----, PIRKE SHIRAH

53521

$
110.00

$ 13.50

אביחצירא ,יעקב ,ספר דורש טוב \ ישמחו החכמים,
ויגילו הנבונים ,בהגלות נגלות ..כתבי יעקב
אביחצירא כרך ו ,מכון אביר יעקב 264 ,עמ'2005 ,
(teaching/drashot r' abuhazera, 19th cen.
( Morocco
Avihatsira, Yakov, SEFER DORESH TOV

54

$ 18.00

53710

אבינר ,שלמה ,בת מלך \ נשים ביהדות )כולל "אשת
חיל"  -נשים בתנ"ך(  ,ספריית חווה 413 ,עמ'2004 ,
Aviner, Shelomo, KING'S DAUGHTER

$ 17.50

53671

אדרת ,שלמה ,ספר שאלות ותשובות הרשב'א \ 4
כרכים 8 ,חלקים ,מיר Vols. 4 ,עמ'responsa, ) 2004 ,
(classic rishon

$ 55.50

54247

אורטנר ,נתן ,חידושי הלכות \ מבעל הבני יששכר
הגה"ק רבי צבי אלימלך זצוק"ל מלוקט מתוך ספריו
הרבים ,מכון לחקר כת"י בני משה 239 ,עמ'2005 ,
)(hassidut- halacha, r' zvi of dinur
Ortner, Natan, HIDUSHE HALAKHOT

54208

אוריין ,מאיר ,סנה בוער בקוצק \ מהדורה מתוקנת
נתיב חייו של רבי מנדל ,ראובן מס 271 ,עמ'2005 ,
)(hassidut, kotzk, offset 1962
Oryan, Meir, BURNING BUSH IN KUTZEK

54779

$ 15.50

איגר ,עקיבא ,ספר שלמי רעק"א \ חידושי רבינו
עקיבא איגר השלם על מסכת מעילה פרקים הנהנה
והשליח ,מכון משנת רבי עקיבא 109 ,עמ'2005 ,
)(talmud, halacha
Iger, Akiva, SEFER SHALME RAK"A

53557

$ 14.50

אזולאי ,חיים יוסף דוד ,סידור החיד"א \ השלם
והמדוייק כמנהג הספרדים ועדות המזרח מהדורה
מתוקנת ומורחבת ,מכון משנת חכמים 802 ,עמ',
siddur hahid"a, late 18th cent., new ) 2005
(revised edition
Azulai, Hayim Y. D., SIDUR HA-HID"A

54205

$ 12.50

$ 10.00

אלנקוה ,אורי חנניה ,סאלי וחכמיה \ כולל :קונטרס
עוטר אור על אוהחה"ק זצוק"ל וקונטרס אור
המרפ"א על רבי רפאל ,מחבר 290 ,עמ'2004 ,
)(history-sali - morrocco
Alankwa, Uri Henanya, SALI VEHAKHAMEHAH

55

$ 29.00

54726

אלפסי ,יצחק ,מאורות מעולם התורה ,שם 292 ,עמ',
hassidut- r' yitzhak alfasi, 15th cent. to ) 2005
(present
Akfasi, Y., ME'OROT ME-'OLAM HATORAH

53549

אלקובי ,אברהם ,זמירות אברהם יגל \ כולל תפילות
ופזמונים לכל סעודה משבת קודש ,מועדי השנה
ולשמחות ,רשב"י הוצאה לאור 310 ,עמ'2004 ,
(sephardi, poetry, liturgical, from spain to
(morroco
Alkubi, Avraham, ZEMIROT 'AVRAHAM
YAGEL

53535

$ 12.00

ארבוס ,רחל ,קורות בתינו \ עיון בסוגיות חינוכיות
בחיי הפרט והמשפחה ,נתיבות בחינוך היהודי368 ,
עמ'(education- religious) 2004 ,
Arbus, Rahel, BEAMS OF OUR HOUSE

53551

$ 17.50

$ 24.50

אשלג ,יהודה הלוי ,ספר מתן תורה \ מוקדש להפצת
ידיעות מקוריות של נשמת היהדות הדת וחכמת
הקבלה בין שדרות העם ,אור הגנוז ,דעת 194 ,עמ',
(kabbala, reprint publ. 1933) 2004
Ashlag, Yehuda Halevi, SEFER MATAN
TORAH

$ 16.00

54434

בירדוגו ,יוסף ,ספר יבין שמועה \ על מסכת שבועות,
מכון מגילת ספר 224 ,עמ'talmud, oaths, ) 2005 ,
(19th cent. Morocco
Birdugo, Yosef, SEFER YAVIN SHEMUAH

$ 19.50

54180

בן אדרת ,שלמה ,ספר תורת הבית הארוך \ להרשב"א
זכרונו לברכה הבית אשר בנה הנשר הגדול אבי
התעודה ,יריד הספרים 553 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(kashrut, 13th cent. classic rashb"a
Ben aderet, Shelomo, SEFER TORAT HABAYIT HA-'AROKH

56

$ 38.00

54071

בנבנשת ,חיים ,ספר כנסת הגדולה  -חושן משפט
חלק ז' הלכות אונאה -מתנת שכיב מרע סימנים רכז-
רנח ,מכון הכתב 441 ,עמ'halacha r hayim ) 2005 ,
(benvenist, part pub. 1660 izmir
Benvenisht, H., SEFER KENESET HAGEDOLAH - PART 7 HOSHEN MISHPAT

54072

בנבנשת ,חיים ,ספר כנסת הגדולה  -חושן משפט
חלק ח' הלכות אבידה  -שכירות פועלים סימנים רנט-
שמז ,מכון הכתב 441 ,עמ'halacha r hayim ) 2005 ,
(benvenist, part pub. 1660 izmir
Benvenisht, H., SEFER KENESET HAGEDOLAH - HOSHEN MISHPAT PART 8

54073

$ 70.00

ברגמן ,יששכר קלמן ,ספר הזכרון סכותה לראשי \ על
סדר נשים נזיקין  3כרכים ,מכון זכרון אבי עזרי3 ,
 Vols.עמ'(talmud, r'schach) 2003 ,
Bergman, Y. Kalman, SEFER HA-ZIKARON
SAKOTAH LE-ROSHI

54187

$ 14.50

בר מימון ,משה ,משנה תורה הוא היד החזקה \
לרבינו משה בר מימון זצ"ל עם כל הפירושים...
בהוצאת וילנא\סגולה( ,סגולה הוצאת ספרים7 ,
2003 Vols.
Bar Mimon, Moshe, MISHNE TORAH HU
HA-YAD HA-HAZAKAH \ 7 VOLS.

54145

$ 14.50

בנבנשת ,חיים ,ספר כנסת הגדולה  -חושן משפט
חלק ט' הלכות גניבה  -חובל בחבירו סימנים שמח-
תכו ,מכון הכתב 303 ,עמ'2005 ,
Benvenisht, H., SEFER KENESET HAGEDOLAH - HOSHEN MISHPAT PART 9

53854

$ 14.50

$ 62.00

ברגמן ,מאיר צבי ,ספר מבוא שערים \ ובו סדר קבלת
התורה ועוד כמה ענינים שהם כמבוא ...מהדורה
חדשה מנוקדת ,ישיבת רשב"י 151 ,עמ'oral ) 2005 ,
)law, pub. 1964, now with nikkud
Bergman, Meir, SEFER MAVOH SHE'ARIM

57

$ 10.00

54104

ברנהולץ ,שמואל ,ספר מהרש"א המבואר \ על מסכת
גיטין פרקים א' ב' ג' ד' ו'  ,מכון משנת רבי עקיבא,
 244עמ'(talmud gittin) 2005 ,
Bernholts, Shmuel, SEFER MAHARASH"A
HA-MEVO'AR \ 'AL MASEKHET GITIN

53674

ברסלב ,נחמן ,היכל הקודש \ הוא המאמר נ"ט מספר
ליקוטי מוהר"ן  ,שיר חדש 148 ,עמ'2004 ,
) (Hassidut,
Breslav, Nahman, HEKHAL HA-KODESH

54278

$ 9.00

גולדשמידט ,דניאל ,סדר רב עמרם גאון \ ערוך ומוגה
על-פי כתבי-יד ודפוסים עם השלמות ,שנויי-נוסחאות
ומבוא ,מוסד הרב קוק 199 ,עמ'siddur, ) 2005 ,
(classic, r' nahman gaon, offset
Goldschmidt, D., SEDER RAV 'AMRAM
GA'ON

53459

$ 25.00

גולדברג ,סנדר זאב הכהן ,ספר נחל חיים \ חלק א'
ספר המחשבה כולל מאמרים ,חידושי תורה
מעניינים 214 ,TMS PUBLISHING ,עמ'2005 ,
)(bible, modern philosophy
Goldberg, Sander Ze'ev, SEFER NACHAL
CHAIM \ A COMPENDIUM OF JEWISH
THOUGHT EXEGESIS AND PHILOSOPHY

54233

$ 18.00

ברקאי ,שמואל ,ספר נחלת בנימין \ ספר זכרון
שיעורים ושיחות ממרנן ורבנן ראשי ישיבות טעלז
וסלבודקא ,מחבר 188 ,עמ'(memorial, bio.) 2005 ,
Barkai, Shemuel, SEFER NAHALAT
BINYAMIN

54612

$ 13.00

$ 14.50

גורן ,שלמה ,תרומת הגורן \ תשובות בהלכה חלק
ראשון אורח חיים ,אידרא רבה 384 ,עמ'2004 ,
\ Goren, Shelomo, TERUMAT HA-GOREN
ANSWERS IN HALACHA, PART 1

58

$ 26.00

53460

גורן ,שלמה ,ספר הר הבית \ משיב מלחמה חלק ד'
מחקר הלכתי והיסטורי מקיף על הר המוריה ומקום
המקדש בצירוף ,אידרא רבה 448 ,עמ'2004 ,
Goren, Shelomo, HAR HA-BAYIT \ FIGHTS
BACK PART 4

$ 26.00

54646

גינזבורג ,יצחק ,ספר מעין גנים \ ב' שמות מבט
חסידי לפרשיות השבוע ,גל עיני 224 ,עמ'2005 ,
)(bible, exodus, r' ginzburg
Ginzburg, Yitshak, SEFER MA'AYAN
GANIM \ VOL.2 EXODUS

$ 12.00

54118

גלאזנער ,אברהם ,ספר דור ודורשיו \ דרשות על
התורה ,מועדי השנה והספדים ומצורף לו ספר שביבי
אש ,מחבר 528 ,עמ'bible, teachings, 1st ) 2005 ,
(pub. now from manuscript 19th cent.
Glazner, Avraham, SEFER DOR VEDORSHAV

54288

גלזרסון ,מתתיהו ,קץ שם לחשך \ ממצאים מדהימים
של גילוגי אותיות בתורה ,יריד הספרים 144 ,עמ',
(bible, codes) 2005
Glazerson, M., KETS SAM LA-HOSHEKH

53527

53525

$ 15.00

$ 19.50

גליקסמאן ,פינחס זעליג ,דער קאצקער רבי \ אדמו"ר
רבי מנחם מענדיל מארגענשטערן זצוק"ל זיין
אפשטאם ,זיין לעבען ,ש.ל .מו"ל ומסחר בספרים,
 215עמ'hassidut, biography - kotzker ) 2004 ,
(rabbi, yiddish 1938
Gliksmann, P. Z., DER KATSKER RABBI

$ 16.00

געזונדהייט ,יעקב ,ספר תפארת יעקב \ על שלחן
ערוך אבן העזר הלכות קדושין ,מכון אוצרות התורה,
 299עמ'halacha, civil law marriage & ) 2004 ,
(divorce, r' gesundheit- warsaw
Gesundheit, Y., SEFER TIF'ERET YA'AKOV

$ 23.00

59

54796

גראזאווסקי ,רפאל ראובן ,ספר מאמרי רבי ראובן \
על התורה מכתב יד קדשו ,מכון באר התורה178 ,

53739

גרין ,אברהם )מאסף( ,קמיע היהודי \ מפתח לקמיעות
ולקבצי אותיות החפצי היהדות כולל תקליטור
לחיפוש ממוחשב ,אסטרולוג 162 ,עמ' ,2004 ,רכה

עמ'2005 ,
Grazavinski, R., R.l, SEFER MA'AMARE
RABI RE'UVEN 'AL HA-TORAH

\ Green, A. (Comp.), JUDAIC ARTIFACTS
UNLOCKING THE SECRETS OF JUDAIC
CHARMS AND AMULETS +CD
54723

$ 33.50

דייטש ,יוסף אליהו ,ספר שלחן ערוך הזהר \ חושן
משפט הלכות ומנהגים וחומרות והידורים ודברי
מוסר והתעורררת וכונות ,מכון דעת יוסף 294 ,עמ',
(kabbala on halacha) 2005
Deytsh, Yosef E., SEFER SHULHAN
'ARUKH HA-ZOHAR HOSHEN MISHPAT

54430

$ 15.00

$ 16.50

הברמן ,א .מ ,.רבינו גרשם מאור הגולה \ סליחות
ופזמונים יוצאים לאור מתוך כתבי יד וספרי דפוס
עתיקים ,מוסד הרב קוק 52 ,עמ'poetry, 10th ) 2005 ,
(cent., from manuscript, haberman ed.
Haberman, A. M., RABENU GERSHOM
MA'OR HA-GOLAH

$ 7.50

54173

היילפרין ,מנחם מענכין ,ספר עץ חיים \ חלק ראשון
זה ספר התורה ...הרב חיים וויטאל ,אהרן ברזני ובנו,
kabbalah-classic, now large edition ) 2005 ,
(square print,
Halperin, M., SEFER 'ETS HAYIM \VOL.1

$ 64.50

54114

הכהן ,מרדכי ,ספר שפתי כהן \  2כרכים על חמשה
חומשי תורה ,נדפס מחדש בהידור רב באותיות
מאירות ,מקור הספרים Vols. 2 ,עמ'bible, ) 2005 ,
(classic 16th cent.
Hacohen, M., SEFER SIFTE KOHEN \ 2
VOLS. 'AL HAMISHAH HUMSHE TORAH

60

$ 44.00

54345

הללי ,אברהם ,עשרת הדיברות \ אבתידא כלאמנא
לר' סעדיה גאון ,מרכז מורשת אר"ץ 71 ,עמ'2005 ,
(lithurgical poem, 10th cent, Sa'adyah gaon
)with Judeo Arabic
Haleli, A., 'ASERET HA-DIBROT

$ 12.00

54125

הרמן ,דב ,מעגל החיים \ בבית היהודי ,פרולוג
מוציאים לאור 303 ,עמ'halacha from ) 2005 ,
(mezuzah to marriage
Herman, Dov, MA'AGAL HA-HAYIM \ BABAYIT HA-YEHUDI

$ 33.50

54126

הרמן ,דב ,מעגל החגים והמועדים \ בבית היהודי,
פרולוג מוציאים לאור 316 ,עמ'(halacha) 2005 ,
Herman, Dov, MA'AGAL HA-HAGIM VEHA-MO'ADIM

$ 33.50

54444

ואזנר ,שמואל הלוי ,ספר שבט הלוי \  2כרכים דרוש
והתעוררות כולל שבעה שערים שערי תשובה  -שערי
התעוררות ,...מחברr' shmuel ) 2003 ,Vols. 2 ,
(vozner, rosh yeshivat hakhme Lublin
vazner, S. H., SEFER SHEVET HALEVI \ 2
VOLS.

53663

וויטאל ,חיים ,ספר התכונה \ להגאון המופלא איש
אלקים קדוש ונורא ,רבינו הגדול רבי וויטאל ,יריד
הספרים 135 ,עמ'astronomy - rabbinic ) 2004 ,
(rarely, incl. Polemic on Copernicus
Vital, Hayim, SEFER HA-TEKHUNAH

53669

$ 57.00

$ 14.00

וויטאל ,חיים ,ספר אוצרות חיים \ סדר השתלשלות
פרצופים עליונים של האצילות  -מהדורה שלישית,
יריד הספריםkabbala - classic, 16th ) 2004 , ,
(century, 3rd ed.
Vital, Hayim, SEFER OTSROT HAYIM

61

$ 32.00

54121

וולפסון ,נעמי ,ודבק באשתו \ פרקי לימוד להעמקת
החיבור בין איש ואשתו ,ארז הוצאות לאור 207 ,עמ',
gender in judaism, male-female ) 2005
(relationships
Wolfson, Naomi, VE-DAVAK BE-'ISHTO

54234

ויצהנדלר ,אברהם נחמן שמחה ,ספר מעדני מלך \ על
הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן לרבינו הקדוש נחמן
מברסלב ,חלק א' ,אגודת משך הנחל 700 ,עמ') 2005 ,
( breslev comm. likute mohora"n, modern
Witzhandler, avraham N. S., SEFER
MA'ADANE MELEKH

53644

$ 14.00

$ 35.00

זולדן ,יהודה )עורך( ,תורה והארץ \ כרך ז' ,חבל עזה
וגוש קטיף 427 ,עמ'2004 ,
Zoldan, Yehudah (Ed.), TORAH VE-HA'ARETS \ VOL. 7 GAZZA STRIP AND
KATIF AREA

$ 11.50

54225

זכות ,אברהם ,ספר יוחסין השלם \ אשר הכינו גם
חקרו החכם המפואר והתוכן המהולל ,יריד הספרים,
 359עמ'(history, rabbinic 15th cent) 2005 ,
Zekhut, Avraham, BOOK OF LINEAGE

$ 20.00

54101

חבר ,יצחק אייזיק ,ספר בית עולמים \ על האדרא
רבא מכבוד הגאון...יצחק אייזיק חבר ,מחבר518 ,
עמ'kabbala, zohar comment. reprint - ) 2005 ,
(1889- warsaw
\ Haver, Y. A., SEFER BET HA-'OLAMIM
'AL HA-'IDRAH RABAH

54421

$ 29.00

חיון ,יהודה )עורך( ,ספר יסודות התלמוד \ מסכת
ברכות פרקים ראשון-חמישי יסודות ,כללים ,מונחים
ומושגים ,מכון יסודות 781 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(brachot, study aid
Hayun, Y. (Ed.), SEFER YESODOT HATALMUD BERAKHOT, CHAPTERS 1-5

62

$ 22.50

54195

חמיאל ,חיים יצחק ,מקרא ותרגומיו \ כרך ד ספר
ראשון תרגום יונתן בן עוזיאל לנביאים ,מאירים432 ,
עמ'2005 ,
Hami'el, Hayim Y., THE BIBLE AND ITS
TARGUMIM \ VOL. 4, NO. 1

$ 29.00

53921

חפוטא ,אברהם ,ספר ביכורי אברהם \ על ספר
המרדכי למסכת ברכות )ספר לח( ,א.ח.ד - .ארגון "חיי
עד" 242 ,עמ'2004 ,
\ Hafutah, A., SEFER BIKURE 'AVRAHAM
)'AL SEFER HA-MORDEKHAY (38

$ 60.00

54425

טבילה ,יוסף ,ספר עלי עין \ חלק א' הגהות ביאורים
וחידושים על כתבי הקודש של רבינו האר"י זיע"א,
ישיבת עלי עין 333 ,עמ'kabbala, kavanot- ) 2005 ,
(prayer, comm. on ets hayin
Tvilah, Yosef, SEFER 'ALE 'AYIN \ PART 1

$ 28.50

53712

טברסקי-קסל ,שירה ,יומן שירה בסולם הגאולה,
ראובן מס 144 ,עמ' ,2004 ,רכה )(poetry, religious
Taverski-Kesel, Shirah, YOMAN SHIRA BESULAM HA-GE'ULAH

$ 13.00

54372

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת ראש השנה ,מ .הוצ' ספרים שליד מרכז תורני,
 735עמ'(talmud, geonim and rishonim) 2005 ,
Jungerman, S. M., SEFER KOVETS SHITOT
KAME'I \ MASEKHET ROSH HA-SHANAH

$ 32.00

54373

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת יומא ,מ .הוצ' ספרים שליד מרכז תורני803 ,
עמ'(talmud, geonim and rishonim) 2005 ,
Jungerman, Shalom Meir, SEFER KOVETS
SHITOT KAME'I \ MASEKHET YOMAH

$ 32.00

54239

יוסף ,עובדיה ,קהילת יעקב \ ע"פ הלכות של הראשון
לציון מרן הרב עובדיה יוסף ,בראזני ובנו  -מו"ל859 ,
עמ'(siddur- sephardi, 2nd ed.) 2005 ,
Yosef, Ovadia, KEHILAT YA'AKOV

63

$ 12.00

54621

יעקובזון ,זאב ,דינא דגרמי להרמב"ן \ וסביב לו חנה...
דינא דגרמי להש"ך ...גליון הש"ך השלם ,מכון זכרון
שלום 305 ,עמ'(halacha, 13th cent. Spain) 2005 ,
Yaakobzon, Ze'ev, DINAH DEGARME LEHARMAB"N

54193

$ 18.00

כהן ,יואל ,מחשבת החסידות \ כרך ב' נושאים בתורת
החסידות ,ספריית אשל  -כפר חב"ד 326 ,עמ'2005 ,
\ Cohen, Y., MAHSHEVET HA-HASIDUT
VOL. 2

$ 20.50

53826

לוין ,רפאל חיים ,ילקוט שמעוני המנוקד והמבואר \
כרך י' )דברים חלק שני( ,מכון תורה שבכתב790 ,

עמ'2004 ,
Levin, R. Hayim, YALKUT SHIM'ONI HAMENUKAD VE-HA-MEVU'AR \ VOL.10

$ 18.50

54222

ליב ,יהודא אריה ,ספר שפת אמת \ פסח עם הגדה
של פסח ,מכון בני בינה 319 ,עמ'r' alter of ) 2005 ,
(gur
Leib, Y. A., SEFER SEFAT 'EMET \ PESAH

$ 22.50

54652

לידא ,עמרם )עורך( ,חסדי דוד הנאמנים \ חלקים ז-ח
מבוא לקבלה ולעבודת ההתבוננות קבלת האריז"ל
לאור החסידות ,גל עיני 289 ,עמ'kabbala, r' ) 2005 ,
(ginzburg, incl. r' majan
Lidah, Amram (Ed.), HASDE DAVID HANNE'EMANIM \ PARTS 7-8

54102

לנדא ,יחזקאל ,ספר אהבת ציון \ לבעל הנודע ביהודה
דברי מוסר ודרשות אשר דרש במקהלת עם בקהילת
קודש פראג ,מכון מים מדליו 183 ,עמ'mussar ) 2005 ,
(18-14 cent. with unpublished materials
Landau, Y., SEFER 'AHAVAT TSIYON

53563

$ 32.50

$ 13.00

מגור ,יהודא ארי' ליב ,ספר שפת אמת \  4כרכים על
הש"ס  ,מכון מיר2004 ,Vols. 4 ,
,----, SEFER SEFAT 'EMET \ AL HA-SHA"S
)(4 VOLS.

64

$ 65.50

54459

מוצפי ,בן ציון ,שו"ת מבשרת ציון \ חלק א'  ,מכון
בני ציון 358 ,עמ'halacha, modern ) 2005 ,
(sepharadi
Mutsafi, B. T., SHU"T MEVASERET
TSIYON \ PART 1

54240

מלכא ,אלחנן ,מראה מקום \  3כרכים מראי מקומות
ציונים וסיכומי סוגיות ,כולל אברכים למען דעת3 ,
(study aid for rabbinic ordination) 2005 ,Vols.
Malka, Elhanan, MAR'EH MAKOM \ 3
VOLS.

53536

$ 48.00

מלמד ,אליעזר ,פניני הלכה תפילת נשים \ הלכות
תפילה לנשים וטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד
הלכה למעשה ,מכון הר ברכה 303 ,עמ'2004 ,
)(halacha- women's prayer
Melamed, Eliezer, PENINE HALAKHAH
TEFILAT NASHIM

54267

$ 24.00

$ 11.50

מרגליות ,אשר ,סדור האר"י ז"ל \ שתיקן רבינו
אשר ...אשר הודפס בשנת תקמ"ח ועתה נערך מחדש
באותיות מאירות ,אהרן ברזני ובנו 795 ,עמ'2005 ,
)(kabbalistic siddur, classical and new printing
Margaliyot, Asher, SIDUR HA-'AR"I Z"L

$ 40.00

54335

משיחא ,צדיק ,ספר שער גן עדן \ וזאת תורת האדם
הגדול בענקים ,ישיבת החיים והשלום 110 ,עמ'2005 ,
) kabbala, 18th cent. r' yaakov kopel lipshitz,
(offset ed.
Mashiha, Tsadik, SEFER SHA'AR GAN
'EDEN

$ 17.00

54758

סופר ,משה ,חידושי חתם סופר \  4כרכ' )קטן( סדר
מועד  -שבת ,עירובין ,פסחים סוג'י דמוקצה ,ביצה,
סוכה ,...יריד הספרים2005 ,Vols. 4 ,
Sofer, Moshe, HIDUSHE HATAM SOFER \ 4
VOLS. SMALL FORMAT

65

$ 61.50

54620

סורוצקין ,אברהם יצחק ,ספר גבורת יצחק \ על
מסכת שקלים ובו חידושים ביאורים והערות ע"ס
המשניות ,מכון לחקר הנביאים 285 ,עמ'2005 ,
Sorotskin, Avraham Yitshak, SEFER
GEVUROT YITSHAK \ 'AL MASEKHET
SHEKALIM

$ 22.50

54283

סמית ,ארי ,רבות מופתי \ חלק ראשון ,ספריית אשל
 כפר חב"ד 251 ,עמ'lubavich, stories of ) 2005 ,(meeting rebbe
Smith, Ari, RABOT MOFTAI \ VOL. 1

$ 22.00

54437

סקטון ,דוד ,שלושה ספרים נפתחים\ דרך תבונות
ספר ההגיון ספר המליצה \ הלא המה דרך ...עם
ביאורים הגות לבי ,פלדהיים 384 ,עמ'2005 ,
Sakton, David, SHELOSHAH SEFARIM
NIFTAHIM DEREKH TEVUNOT SEFER
HA-HIGAYON SEFER HA-MELITSAH

$ 17.00

54440

עדס ,יעקב ,קבלת הגר"א \  2כרכים בו נתבארו
מדברי הגר"א בקבלה בביאורו לתיקוני זוהר ,יריד
הספריםkabbala, gaon of vilna ) 2005 ,Vols. 2 ,
(gr"a
Adas, Y., KABALAT HA-GERA"H \ 2
VOLS.

$ 54.00

54763

עטיה ,מאיר אליעזר ,ספר שיר ידידות השלם \ בני
יששכר והוא מלא וגדוש משירי קודש ,אשר נפוצו
מימי קדם ,מכון בני יששכר 720 ,עמ'2005 ,
Atiyah, Meir E., SEFER SHIR YEDIDUT
HA-SHALEM \ BENE YISASKHAR

54273

$ 37.00

פולישוק ,יהודה ,סידור מהר"ל מפראג \ לחול ושבת
כולל כל התפילות לחול ושבת מסודרים מחדש
באותיות מאירות ,מכון ירושלים 590 ,עמ',
(siddur, of maharal, r'loweof prague, 16th 2005
)cent
Polishuk, Y., SIDUR MAHARA"L MIPERAG

66

$ 15.50

54463

פרחי ,יוסף )עורך( ,מסורה ליוסף \ כתב עת העוסק
במורשתו של הגאון ר' יוסף קאפח נע"ג ,מכון מש"ה,
 254עמ'(maimonides tradition of r'Kapah) 2005 ,
Farhi, Yosef (ed.), MESORAH LE-YOSEF

54191

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם אוצר פסקים \ ראש חודש
וברכת הלבנה ,יריד הספרים 218 ,עמ'2005 ,
Perets, Mikhael, 'AHALE SHEM 'OTSAR
PESAKIM \ ROSH HODESH

54244

$ 19.00

$ 16.00

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר משניות ברכות דמאי
כלאים ,יריד הספרים 156 ,עמ'2005 ,
Perets, Mikhael, 'OHALE SHEM \ 'OTSAR
MISHNAYOT BERAKHOT

$ 16.00

53719

קוק ,א .י .ה.ן ,אורות \ מאת מרן ,מאבני המקום380 ,
)(phil ,orig. 1921, new ed.
עמ'2004 ,
Kook, A. Y. H., OROT \ ME'ET MARAN

$ 33.00

54408

קורדואירו ,משה ,ספר הזהר על חמשה חומשי תורה
\  3כרכים ז-יא )שמות( מהתנא ...רבי שמעון בר..עם
פירוש אור יקר ,קלמן ביין 272 ,עמ'. 2005 ,
Kordo'iro, Moshe, SEFER HA-ZOHAR 'AL
HAMISHAH HUMSHE TORAH \ 3 VOLS.,
VOLS.7-11 SHEMOT

53861

קלוגר ,שלמה ,ספר חכמת התורה \ על פרשת מקץ
שמע שלמה על ההפטרה ,מכון לחקר כת"י חכמת

53955

רביץ ,חיים בצלאל ,תוספות הרא"ש \ מסכת גיטין על
הש"ס לרבינו אשר ב"ר יחיאל  ,מוסד הרב קוק579 ,

שלמה 526 ,עמ'2004 ,
Kluger, Shelomo, SEFER HOKMAT HATORAH \ 'AL PARASHAT MI-KETS

עמ'talmud, 'rash' 13th century - new ) 2004 ,
(edition - r' Kook w/ new
Ravits, Hayim B., TOSAFOT HA-RA"SH 'AL
HA-SHA"S LE-RABENU 'ASHER B"R
YEHI'EL \ MASEKHET GITIN

67

$
156.00

$ 16.50

$ 17.00

53991

רצאבי ,משה ,זה ספר פסקי מהרי"ץ \ והוא אוסף כל
ענייני ההלכה המפוזרים בחיבורי הגאון הנודע
בשערים ,פעולת צדיק 404 ,עמ'halacha and ) 2004 ,
(custom, yemenite posek 18th century
Ratsabi, M., ZE SEFER PISKE MAHARITS

$ 18.00

54431

רצהבי ,יהודה ,מפירושי רב סעדיה למקרא \ לקט
מפירושי רס"ג לספרי המקרא  ,מוסד הרב קוק336 ,
עמ'bible incl. prophets and scriptures, ) 2005 ,
(10th cent.
Ratshavi, Yehudah, MI-PERUSHE RAV
SE'ADYAH LA-MIKRAH

$ 18.50

54030

שטיין ,דינה ,מימרה מגיה מיתוס \ פרקי דרבי אליעזר
לאור מחקר הספרות העממית ,מאגנס ,אונ' עברית,

 323עמ'2005 ,
Stein, Dinah, MAXIMS MAGIC MYTH \ A
FOLKLORISTIC PERSPECTIVE OF PIRKEI
DERABBI ELIEZER

$ 23.00

53597

שטעגר ,משה מרדכי ,ספר פרי מגדים \ חלק א' יורה
דעה ,הלכות שחיטה וטריפות ..עם פירוש מגד שמים,
מכון ירושלים 655 ,עמ'classic halacha, 'pri ) 2004 ,
(megadim' orig. pub. Kracow 1889
\ Stager, M. M., SEFER PERI MEGADIM
VOL. 1

$ 23.00

53592

שטראוס ,שמואל ,טכנולוגיה באור היהדות ,מכון
להבה 62 ,עמ' ,2004 ,רכה
Straus, Shemuel, TECHNOLOGY IN THE
LIGHT OF JUDAISM

$ 14.00

54720

שיק ,משה ,חידושי המהר"ם שיק על מסכת ברכות,
סדר זרעים ,מסכת שבת  ,מכון ירושלים 451 ,עמ',
(talmud) 2005
Shik, Mosheh, HIDUSHE HA-MAHARA"M
SHIK 'AL MASEKHET BERAKHOT

68

$ 16.50

54349

 ,---ספר אשרי האיש \ תהלים פרושים ,באוריםומשלים מלוקטים מדברי החפץ חיים מספריו ,מחבר,
 313עמ'(psalms, with comm. haftz haim) 2005 ,
,----, SEFER 'ASHRE HA-'ISH \ TEHILIM

53540

 ,----,שיעורי רבי גרשון \ בבא בתרא ח"ב פרק שמיני
 יש נוחלין מכות פרק ראשון  -כיצד הערים ,ישיבתפוניבז' 327 ,עמ' ,2004 ,רכה )(talmud
,----, SHI'URE RABI GERSHON \ BABA
BATRAH

53662

$ 14.50

$ 13.00

 ,----,קובץ מפרשים על מסכת כתובות  2כרכים
)ג+ד( \ חלק שני :פרק רביעי  -פרק עשירי ,יריד
הספריםtalmud, important set ) 2003 , ,
(collection of comment
,----, KOVETS MEFARSHIM AL
MASEKHET KETUBOT \ PART 2 (2
)VOLS.

$ 42.50

53725

 ,----,כתבי מוהר"ן \  2כרכים תורות ,קיצור ,תפילות
ונסיבות אמירת התורות ,מרכז הפצת ספרי ברסלב2 ,
 Vols.עמ'braslev r' nahman, ori. ) 2004 ,
(published 1808 sc:75815
,----, KITVE MOHARA"N \ 2 VOLS.

$ 80.50

53982

 ,----,קדמונים \ על מסכת נדה ,והוא קובץ מהדורות
מוגהות של פירושי ראשונים על המסכת ,אגודת
תורת חסד 363 ,עמ'talmud, collection ) 2005 ,
((rishonim) trautate - nida
,----, KADMONIM \ THE TALMUD
COMMENTARIES OF RISHONIM

54070

$ 14.00

 ,----,שלחן ערוך השלם  -יורה דעה ד סימנים פז-
קיא ,כרך יב ,מכון ירושלים 828 ,עמ'2005 ,
\ ,----, SHULHAN ARUKH HA-SHALEM
YORE DEAH 4, VOL. 12

69

$ 39.50

54174

 ,----,משניות סדר טהרות \ עם פירוש רבינו משה
ב"ר מיימון ז"ל ...מהדורת נהרדעא ,וגשל 756 ,עמ',
(halacha, purity, publisher- wagshall 2005
,----, MISHNAYOT SEDER TAHAROT

54183

 ,----,קובץ שיחות קודש \ חלק א מאמרים מכ"ק מרן
אדמו"ר עט"ר שליט"א  ,חסידי ספינקא 229 ,עמ',

$ 32.00

(hassidic, r' weiss r' of spinka ) 2005
,----, KOVETS SIHOT KODESH \ VOL. 1

$ 16.00

54237

 ,----,ביאורי ענינים במלאכת הוצאה ,כולל היכל
התלמוד  -נועם תורה 406 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(modern
,----, BI'URE 'INYANIM BE-MELEKHET
HOTSA'AH

$ 15.50

54276

 ,----,ספר מרפסין איגרי \ שמות ובו מאות קושיות
עצומות ותירוצים נפלאים מאת גדולי הדור ,כולל
כנסת יחזקאל 306 ,עמ'(bible) 2005 ,
,----, SEFER MERPASIN 'IGRI \ SHEMOT

$ 16.50

54290

 ,----,ספר המאיר לתלמידים \ נושאים ושו"ת
בחמשה חומשי תורה  ,אור הקודש 378 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER HA-ME'IR LA-TALMIDIM

$ 16.00

54460

 ,----,תלמוד ירושלמי מסכת תענית \ מהדורת בלס
מכון הירושלמי -תלמודה של א"י ,ישיבת יריחו124 ,
עמ'talmud, yerushalayim, ta'anit- ) 2005 ,
(tractate wich has
,----, TALMUD YERUSHALMI \TA'ANIT

$ 36.00

54474

 ,----,ספר הפטרות מקראות גדולות \ על המועדים 2
כרכים כולל פירוש המלבי"ם ,מקור הספריםVols. 2 ,
עמ'(bible, prophets, haftarot comm 2005 ,
(Malbim
----,, SEFER HAFTAROT MIKRA'OT
GEDOLOT \ 2 VOLS.

70

$ 39.00

54604

 ,----,ספר פרקי דרבי אליעזר \ מהתנא הקדוש רבי
אליעזר בן הורקנוס מהדורה מחודשת באותיות
מאירות ,זכרון אהרן 550+88 ,עמ'classic ) 2005 ,
(midrash, possibly geonic, incl. r' elazar
,----, SEFER PIRKE DERABI 'ELI'EZER

$ 43.50

54659

 ,----,ספר מקראות תמימות \ על מלכים ב ,מכון
תורני ישיבת אור עציון 195 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER MIKRA'OT TEMIMOT \ 'AL
MELAKHIM 2

$ 9.50

54660

 ,----,ספר מקראות תמימות \ על שופטים אוסף
פירושי חז"ל מן התלמוד ומן המדרשים על כל פסוק
ופסוק ,מכון תורני ישיבת אור עציון 161 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER MIKRA'OT TEMIMOT \ 'AL
SHOFTIM

$ 9.50

54662

 ,----,ספר מקראות תמימות \ על שמואל ב ,מכון
תורני ישיבת אור עציון 180 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER MIKRA'OT TEMIMOT \ 'AL
SHEMU'EL 2

$ 9.50

54764

 ,----,על מסכת בבא בתרא \ ספר מחצית
השקל...ספר עיני ישראל ...ספר מחזה אברהם...ספר
שיעורי הרמי"ם ,מפעל על מסכת 184 ,עמ'2005 ,
\ ,----, 'AL MASEKHET BABA BATRA
SEFER MAHATSIT HA-SHEKEL

$ 33.00

54770

 ,----,מסכת בבא בתרא מן תלמוד ירושלמי עם
פירוש ארץ הצבי ,מכון תלמוד ארץ ישראל2005 , ,
,----, MASEKHET BABA BATRAH
TALMUD YERUSHALMI 'IM PERUSH
'ERETS HA-TSVI

$ 24.50

54778

 ,----,שמות בני אדם \ משמעות שם של כל אדם
בשפה קלה ובהירה על פי תורת הסוד ,מחבר188 ,
עמ'2005 ,
,----, SHEMOT BENE ADAM

$ 12.50
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54803

 ,----,ספר שיעור קומה \ ספר התקונים לתקן את
הנפש ולטהרה מחלאות הנפש ,שיעור קומה זה ,לא
נודע ,מוסדות אור ישראל 305 ,עמ'prayers, ) 2005 ,
(psalms and zohar, kabbala on lim
,----, SEFER SHI'UR KOMAH

54804

 ,----,ספר חכמת היד והפרצוף \ אוסף מלוקט מכתבי
יד וספרים עתיקים מקוריים מחכמים גאונים
צדיקים ,מוסדות אור ישראל -- ,עמ'palm ) 2005 ,
and face reading, jewish mysticism with
(diagrams, incl.
,----, SEFER HOKHMAT HA-YAD VE-HAPARTSUF

54806

$ 11.00

 ,----,ספר האדרות \ מנוקד ,מפוסק ומחולק לקטעים
ועליו חונה פירוש מתוק מדבש ,מכון דעת יוסף117 ,
עמ'kabbala, modern, r' daniel frish z"l, ) 2005 ,
(author of matok midvas
,----, SEFER HA-'IDROT

54821

$ 26.50

 ,----,ספר סיכומי סוגיות \ על מסכת ברכות ובו
סיכום הסוגיא על כל דף ודף בגמ' רש"י ותוס',...
מחבר 254 ,עמ'(talmud, brachot) 2005 ,
,----, SEFER SIKUME SUGIYOT \ 'AL
MASEKHET BERAKHOT

54820

$ 37.00

 ,----,רבן של ישראל \ חלק ראשון אוסף מיוחד של
מאמרים ונאומים שנכתבו ונאמרו אודות דמות,
ספריית כפר חב"ד 475 ,עמ'chabad- ) 2005 ,
lubavich, articles r' schneorson, with us
(address al
,----, RABAN SHEL YISRAEL \ PART 1

54810

$ 17.00

$ 18.50

 ,----,ספר השמטות הזהר \ מנוקד ,מפוסק ומחולק
לקטעים ועליו חונה פירוש מתוק מדבש ,מכון דעת
יוסף 444 ,עמ'kabbala, modern, r' frish z"l ) 2005 ,
(auther of matol midvash
,----, SEFER HASHMATOT HA-ZOHAR
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$ 18.50

54890

 ,----,עטרת שלמה \ קובץ תשס"ה קובץ שנתי קובץ
העשור  ,מכון מדעי טכנולוגי להלכה 357 ,עמ'2005 ,
,----, 'ATERET SHELOMO \ 2005

54110

$ 14.50

אביטן ,מיכאל ,ספר טיב הפרשה \ שמות )ב(
חידושים ,ביאורים ,אקטואליה ,מושגים ,מוסר
ומידות ,תפילה ,מכון הטיב 351 ,עמ'bible, ) 2005 ,
(modern
Avitan, Mikhael, SEFER TIV HAPARASHAH \ SHEMOT

54828

$ 19.00

אבינר ,שלמה ,רעים אהובים \ בין איש לאשתו "שמח
תשמח רעים האהובים , "...ספריית חווה 242 ,עמ',

2005

Aviner, Shlomo, RE'IM 'AHUVIM

$ 18.00

54334

אברהם ,דוד משה ,ספר מכילתא \ דרבי ישמעאל עם
ביאור מרכבת המשנה בשלח-פרשת שירה ,מחבר97 ,
עמ' ,2003 ,רכה )(mehilta-midrash, tana'im
Avraham, David M., SEFER MEKHILTAH

$ 7.50

54830

אדרי ,אליאב ,להקדיש ליוצרם \ שיחות ,מאמרים,
סיפורים בנושאים :אמונה והשגחה ,עידוד ונחמה,
ביאור הקדיש ,...מחבר 338 ,עמ'2005 ,
Adri, Aliav, LE-HAKDISH LE-YOTSRAM

54595

אדרעי ,אליהו אריאל ,ספר ילקוט שמ"ש \ פסקי
ומנהגי כמוהר"ר ר' שלום משאש ...חלק אורח חיים,
מנהגי הלכה ,ארז הוצאות לאור 158 ,עמ'2005 ,
)(halacha, r' mashash
Aderi, Eliyahu Ariel, SEFER YALKUT
SHM"SH

54805

$ 17.50

$ 15.00

אויערבאך ,שלמה זלמן ,ספר מנחת שלמה \ שני
כרכים קמא כולל שאלות ותשובות בירורי ענינים
וחקרי...בעריכה מחודשת ,אוצרות שלמהVols. 2 ,
עמ'responsa, r' shlomo aurbach ) 2005 ,
(*important 2
Aurbach, Shlomo, SEFER MINHAT
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$ 51.50

SHELOMOH \ 2 VOLS NEW EDITION
53706

איסר ,ישראל ,ספר שער משפט \  2כרכים ,על שולחן
ערוך חושן משפט ,מחבר Vols. 2 ,עמ'2004 ,

$ 64.00

54601

אישי ,אורי ,אגדת השועל ובת המלך ,מחבר 208 ,עמ',
2005
Ishi, Uri, THE LEGEND OF THE FOX AND
THE KING'S DAUGHTER

$ 12.50

53526

אלגזי ,ישראל יעקב ,ספר ארעא דרבנן \ יתחקה על
שורש כל הלכה אם היא מדברי תורה או בתוספת
הערות ...עפרא דארעא ,ש.ל .מו"ל ומסחר בספרים, ,
halacha, r' yisrael algazi, 1st pub. 1783 ) 2004
(livorn
Algazi, Y. Y., SEFER 'ER'AH DERABNAN

53615

אלגמיל ,יוסף בן עובדיה ,ספר תהלת יוי \  2כרכים
לר' הלל כמהר"ר משה בשייצי זצ"ל פירוש על תפלת
ערב חול ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדותVols. 2 ,
עמ'karaite, prayer, comment. 15th cent ) 2004 ,
(turkey
'Elgamil, Yosef Ben 'Ovadyah, SEFER
TEHILAT YIVI \ 2 VOLS.

54281

54271

$ 14.50

$ 92.00

אלגמיל ,יוסף בן עובדיה ,ספר שאלות ותשובות \ לר'
יוסף בן כמהר"ר אברהם הרואה הכהן בענייני
הפילוסופיא ערוך לחכמי ,מכון תפארת יוסף לחקר
היהדות 92 ,עמ'responsa- karatia ) 2005 ,
(theology, 11th cen, yosef ben avraham
Elgamil, Yosef, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT

$ 32.00

אלגמיל ,יוסף עובדיה ,ספר דרוש דרש משה \ הרב
משה בן אליהו הלוי נ"ע  ,מכון תפארת יוסף לחקר
היהדות 309 ,עמ'karait, 17th cen., r' ) 2005 ,
(moshe halevy, egypt , damask, jerusale
'Elgamil, Yosef O., SEFER DEROSH
DARASH MOSHEH

$ 48.00
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54809

אלדד ,יקותיאלי ,ספר אותיות התורה ,מחבר158 ,
עמ'(bible, teachings on letters, modern) 2005 ,
Eldad, Yekutieli, SEFER 'OTIYOT HATORAH

$ 16.50

54209

אליאך ,דב )עורך( ,חומש הגר"א \ שמות חמשה
חומשי תורה עם ביאורי ...מהדורת וויינרעב ,מכון
מורשת הישיבות 541 ,עמ'bible, vilna gaon, ) 2005 ,
(18th cent
\ Eliakh, Dov (Ed.), HUMASH HA-GER"AH
SHEMOT

$ 16.50

54409

אליקים ,הלל ,ספרא דבי רב \ ספר תורת כהנים חלק
ראשון )לספר ויקרא( כולל מדרשי התנאים הקדושים,
ספריה תורנית ומכון להוצאת ס' 200 ,עמ'2005 ,
Elikam, Hilel, SAFRAH DEBI RAV \ PART 1

$ 51.00

54009

אלישיב ,יוסף ,ספר אבני חן \  2כרכים ,ובו משא
ומתן בדברי ה"מנחת חינוך" על סדר פרשיות השבוע
ותרי"ג מצוות ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 448 ,עמ',
teachings and commentary r' zilbersteir - ) 2005
(liv\tvak - r' elia
'Elishiv, Yosef, SEFER 'AVNE HEN \ 2
VOLS.

$ 27.00

54472

אלפנביין ,ישראל ,חסידים הראשונים \ חלק א'
סיפורי חסידים על דמויות חסידיות ,ספריית כפר
חב"ד 200 ,עמ'hassidut, chabad, lubavitch ) 2005 ,
(stories, ethics, figu
\ Alpenbeim, Yisrael, HASIDIM RISHONIM
PART 1

$ 22.50

54099

אלשיך ,משה ,ספר קיצור אלשיך \ על התורה,
אורייתא 391 ,עמ'bible, r' el sheikh, ) 2005 ,
(sefardi 16th cent. , synopsised- pub. 1
Alshiekh, Moshe, SEFER KITSUR
'ELSHEYKH

$ 17.00
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54224

אלתר ,שאול ,ילקוט שיעורים \ בבא קמא פרק
ארבעה אבות ,יד אריה  -מרכז לחינוך וחסד בא"195 ,
עמ'(talmud, r' alter gur rebbe) 2005 ,
Alter, Shaul, YALKUT SHI'URIM \ BABA
KAMA

54891

אפשטיין ,יעקב ,חבל נחלתו \ חלק רביעי מאמרים
ותשובות בדיני תורה ,מחבר 320 ,עמ'2005 ,

$ 14.50

Epstein, Y., HEVEL NAHALATO \ VOL. 4

$ 18.00

53892

אפשטיין ,משה ,באר משה על התורה \ מלכים ,אש
דת 660 ,עמ'2005 ,
Epstein, Mosheh, BE'ER MOSHEH 'AL HATORAH \ MELAKHIM

$ 25.00

53665

אצור ,אלחנן ,ספר אורח השבת \ על מלאכת מבשל
שהיה וחזרה והטמנה ,כולל תורה וחסד 547 ,עמ',
(halacha) 2004

$ 20.00

54462

ארקדיר ,עדנה ,ארועי האינתיפאדה \ ראיה קבלית
אתה ב-אל אקצה )לפי כריכה חיצונית( ,מחבר103 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Arkadir, Edna, 'IRU'E HA-'INTIFADAH

54393

אשלג ,יהודה לייב הלוי ,ספר תלמוד עשר הספירות \
חלק  6כרך ב' ,אור ברוך שלום 583 ,עמ'2005 ,
Ahlag, Yehudah L., SEFER TALMUD 'ESER
HA-SEFIROT VOL. 6, PART 2

54242

53547

$ 9.00

$ 45.00

באסן ,יחיאל ,שאלות ותשובות \ הכינם וגם חקרם
הרב המובהק מופת הדור ,מחבר 86 ,עמ'2005 ,
) responsa, 15th cent. r' yizhak basan, 1st pub
(1777
Basan, Yehiel, SHE'ELOT U-TESHUVOT

$ 22.00

בוגנים ,אבי ,הלכה יומית \  3כרכים לכיתות ז'-ח' +
לכתה ה'  +לכתה ו' ,התשס"ה ,ארז הוצאות לאור3 ,
 Vols.עמ' ,2004 ,רכה ) halacha, 7-8th grades
נעם ביה"ס תורני לבנות(
Buganim, Avi, HALAKHAH YOMIT \ 3

$ 24.00
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VOLS.
54279

בוכריס ,עוזיאל ,קונטרס השלחן הגדול \ סימן רפ"ה
לקרא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום  ...ועמו
בירורי הלכה ,מחבר 249 ,עמ'2005 ,
Bukharis, 'Uziel, KONTRAS HA-SHULHAN
HA-GADOL

$ 12.00

53682

בוקשפן ,צבי ,ספר פתחי דעה \ על שלחן ערוך יורה
דעה ,הלכות רבית ,מכון בית אהרן וישראל 389 ,עמ',
(halach) 2004

$ 16.00

54419

בורוכוב ,יאיר ,רוגוצ'ובי \ סיפור חייו של גאון
הגאונים ,שר התורה ,רבי יוסף רוזין זצ"ל ,מחבר393 ,
עמ'bio- rabbinic, r' rozin, gaon of ) 2005 ,
(rogachov, late 19
Borokhov, Yair, THE ROGOCHOV

$ 17.50

53542

ביסמוט ,יהושע ,ספר קדם ישועה \ לקט הקדמות
ללימוד הקבלה מאמר "קול אליהו" להרב אליהו
עטי'ה שליט"א ,ישיבת קול ברמה 227 ,עמ'2004 ,
)(kabbala, collect
Bismut, Yehosha, SEFER KEDAM
YESHU'AH

54823

ביתאן ,חיים ,ספר המאיר לחיים \ חלק ראשון
חידושי תורה ,וגפ"ת ,ושו"ת של מר אבינו ה"ר רבי
מאיר בן רחמים ,מחבר 143 ,עמ'2005 ,
Bitan, Hayim, SEFER HA-MEIR LA-HAYIM
\ VOL.1

53552

$ 17.50

בן אורי ,אמיר ,והבית בהבנתו \ ביאור הגר"א על בנין
בית המקדש הראשון עם פירוש "והבית בהבנתו"
המבאר ומשלים ,מחבר 102 ,עמ'2004 ,
Ben Uri, Amir, VE-HA-BAYIT BEHIBANOTO

54422

$ 16.00

בן ארזה ,יוסף ,יוסף דעת \ מסכת ברכות חלק א:
דפים ב -לד ,מכון עיון הדף 885 ,עמ'(talmud) 2005 ,

77

$ 13.00
$ 16.00

Ben arza, Y., YOSEF DA'AT \ MASEKHET
BERAKHOT, PART 1
53724

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת נדה ,מכון
עיון הדף 259 ,עמ'2004 ,
\ Ben Arzah, Yosef (Ed.), YOSEF DA'AT
MASEKHET NIDAH

54178

בן-דוד ,אמתי ,ספר נר תמיד \ ציורים על מסכת תמיד
עם לשון המשנה והגמרא מתלמוד בבלי ,מדרש בכורי

$ 16.00

יוסף 43 ,עמ'(talmud with illustarations) 2005 ,
Ben-David, Amitai, SEFER NER TAMID

$ 14.00

53667

בן-יוחאי ,שמעון ,ספר זהר בהיר \ על הזהר הקדוש
חלק ב' ,פרשיות בראשית נח לך ,אהל תורה 764 ,עמ',
 ,2003רכה )(kabbala

$ 22.00

54407

בעריש ,דוב ,מגיד דבריו ליעקב \ על התורה ומועדים
הוא חידושי תורה מאדמו"ר הרב הגאון הקדוש,
מחבר 388 ,עמ'(bible, has) 2004 ,
Baarish, Dov, MAGID DEVARAV LEYA'AKOV

54171

בר לב ,יחיאל אברהם ,סידור ידיד נפש \ לשבת עם
כוונות האריז"ל  ,מחבר 482 ,עמ'2005 ,
Bar Lev, Y. A.,

54356

$ 22.00

בראלי ,מאיר ,טל ברכות \ על מסכת ברכות כולל "טל
אורות"  ,מכון התורה והארץ 228 ,עמ'2005 ,
)(talmud, halacha, brachot, prayer
Bareli, Meir, TAL BERAKHOT

53699

$ 14.50

בר ,עמנואל ,שרי האלף \ דמויות הוד באלף השנים
האחרונות ,מחבר 428 ,עמ'bios of rebbis, ) 2004 ,
(pub. in yiddish press
Bar, Imanuel, SARE HA-'ELEF

54533

$ 21.00

ברודי ,נפתלי צבי ,ספר אבני חפץ \ יכיל בתוכו
דרושים ודברי אגדה על תנ"ך ואגדות הש"ס ,מועדי
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$ 9.00
$ 16.00

השנה ,מחבר 492 ,עמ'2004 ,
53657

ברוכמן ,אברהם ,ספר ברכת אברהם \ ביאורי סוגיות
שבת * הלכות רבית * חולין ,מחבר 356 ,עמ'2004 ,
)(talmud

$ 16.00

53701

גאיטיין ,ברוך בענדט ,ספר כסף נבחר \  2כרכים ,כולל
מאה וששים כללים הנמצאים בתלמוד ובדברי גדולי
ראשונים ואחרונים2004 , ,

$ 37.00

54270

גבירץ ,אליעזר ,איך? למה? מדוע? \ תשובות
לשאלות אקטואליות ביהדות ,מחבר 137 ,עמ',2005 ,
רכה )(halacha, modern
?Gvirts, Eliezer, HOW? WHY

$ 14.50

53923

גבריאלוב ,יצחק יהושע ,תהלים עם מדרשי חז"ל
מבוארים \  2כרכים מלוקטים מדברי חז"ל בתלמוד
)מהדורת זלוצ'ובר-אורבך( ,מחבר Vols. 2 ,עמ'2005 ,
Gavri'alov, Y.Y., TEHILIM 'IM MIDRASHE
HAZA"L MEVU'ARIM \ 2 VOLS.

54648

$ 37.00

גוטמן ,חיים אלעזר ,ספר לאוקמי גירסא \ על הלכות
אבידה ומציאה והוא ביאור עריכת דברי השולחן
ערוך ונושאי ,מחברhalacha, shulchan ) 2005 , ,
(aruh, lost/find objects, with modern comme
Gutman, Hayim Elazar, SEFER LE'OKMI
GIRSAH

$ 17.50

53668

גולדשטיין ,אהרן מאיר ,תקנת מבוי \ קונטרס בעניני
מחיצה ועירובין ,מחבר 172 ,עמ'2004 ,

$ 12.00

53601

גולדשמיט ,אליעזר ,עזר משפט \ מהדורה שניה
פסקים וחידושים בעניני אבן העזר חשן משפט וקצת
עניני זרעים ,מחבר 510 ,עמ'halacha, civil ) 2004 ,

53714

(law marriage, div
Goldschmit, 'Eliezer, 'EZER MISHPAT \ 2ND
ED.

$ 22.00

גינזבורג ,יצחק ,ספר חתן עם הכלה \ עבודה לשמה

$ 16.00
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בחיי הנישואין ,גל עיני 354 ,עמ'hassidut, ) 2004 ,
(chubad comment by r' yitzhak ginzburg
54210

גינצבורג ,זאב )עורך( ,ספר מכל מלמדי \ חלק ראשון
אסופת מאמרים בנושאי חינוך ולימוד ,טבת תשס"ה,
מערכת מכל מלמדי 422 ,עמ'mussar, ) 2005 ,
(modern
Gintsburg, Ze'ev (Ed.), SEFER MIKOL
MELAMDAI \ VOL. 1

54100

גליק ,אלעזר דוד ,שער חשבון הנפש \ מספר חובת
הלבבות מבואר בסגנון קל עם הפירוש המפורסם לב
טוב ,מכון בנים ובני בנים 155 ,עמ'2005 ,

$ 22.00

Glick, Elazar David, SHA'AR HESHBON
NEFESH

$ 10.50

54292

גמליאל ,אריה ,ספר שאלות ותשובות מעשה ארג \
חלק א' ,שאלות ותשובות וחקרי הלכות ,מחבר392 ,
עמ'(responsa, modern, sephardi) 2005 ,
Gamliel, Aryeh, SEFER SHE'ELOT UTESHUVOT MA'ASEH 'OREG \ VOL. 1

$ 29.00

54780

גרוסמן ,נתן זאב ,ספר פותח שער \ על מסכת ברכות
כולל ציונים ומראי מקומות ,הערות והארות ,בירור
הסוגיות ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 732 ,עמ'2005 ,
)(talmud, brachot modern
Grosman, Natan Ze'ev, SEFER POTE'AH
SHA'AR

54343

54344

$ 13.00

גריינימן ,לקט מאמרי חינוך \ מכתבי מרן החזון איש
זללה"ה ומאגרותיו  ,מחבר 113 ,עמ'2005 ,
)(education -haredi, hazon ish, collecti
Greineman, LEKET MA'AMARE HINUKH

$ 6.50

גרינברגר ,דוד ,שדי דוד \ מזמורי תהלים מוארים על
רקע התהוותם ,מחבר 277 ,עמ'psalms, with ) 2005 ,
(modern orthodox zionist com
Grinberger, David, SHEDE DOD

$ 14.50

80

53559

גרינולד ,זאב ,אוצרות סיפורים נבחרים על גדולי
ישראל \ שידוכים ונישואין סדרת אוצרות ,ספרייתי -
גיטלר ושו"ת 218 ,עמ'2004 ,
Greenld, Zeev, 'OTSROT SIPURIM
\ NIVHARIM 'AL GEDOLE YISRA'EL
SHIDUKHIM VE-NISU'IM

53534

גרליץ ,משולם זישא ,חמשה חומשי תורה \ צוהר
לתיבה ספר בראשית עם פירוש רש"י מעובד
ותמציתי בלשון קלה ומובנת ,מחבר 619 ,עמ'2004 ,

$ 13.00

Gerlits, Meshulam Zisha, HAMISHAH
HUMESHE TORAH \ TSOHAR LA-TEVAH
SEFER BERESHIT

$ 22.00

54725

דבורקס ,אליקום ,על בן אמצת לך \ אימוץ ילדים
בראי ההלכה ,מכון הלכתי-אקטואלי דרך אליעזר175 ,
עמ'(halacha, adoption) 2005 ,
Dvorex, Elikum, 'AL BEN 'IMATSTA
LEKHA \ ADDOPTION IN THE LIGHT OF
THE HALACHAH

$ 22.50

54144

דביר ,יהודה מאיר ,בית לחם יהודה \  2כרכים על
מסכת קידושין ,מהדורא רביעית הכוללת פרק האיש
מקדש ,מכון מגילת ספר 922 ,עמ'2005 ,
Dvir, Y. M., BET LEHEM YEHUDAH \ 'AL
MASEKHET KIDUSHIN

54148

דביר ,יהודה מאיר ,בית לחם יהודה \ על מסכת בבא
קמא ,מכון מגילת ספר 551 ,עמ'2005 ,
\ Dvir, Y. Meir, BET LEHEM YEHUDAH
'AL MASEKHET BABA KAMA

54108

54076

$ 28.00

$ 12.50

דורי ,אברהם ,ספר זכות אבות \ בו נקבצו ובאו
פירושים וביאורים על התורה ,לפי סדר פרשיות
השבוע ,מחבר 436 ,עמ'2005 ,
Dori, Avraham, SEFER ZEKHUT 'AVOT

$ 16.00

דידי ,משה; סטבון ,דוד ,שני ספרים נפתחים בענין
אם מותר להגיה בנוסח התפלות \ ...ספר ישרש יעקב
 +ספר יסוד הקיום ,מחבר 272 ,עמ'2005 ,

$ 20.50

81

Didi, Mosheh; Sitbon, David, SHENE
SEFARIM NIFTAHIM BE'INYAN 'IM
MUTAR LE-HAGIYAH ...SEFER
YSHARSH YA'AKOV+YESOD
54617

דייטש ,שמעון ,ספר ברכות מציון אמרי שפר \ על
מסכת ברכות ,מחבר 592 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(brachot,
Deitch, Shimon, SEFER BERAKHOT MITSIYON 'IMRE SHEFER \ BERAKHOT

53718

דיין ,יוסף חיים )עורך( ,רש"י תענית \ ייחוס הפירוש
* הפירוש האמיתי * פירוש עוז והדר * שינוי
נוסחאות והשמטות ,משה חיtalmud, ) 2004 , ,
(rashi

54623

$ 13.00

$ 12.50

דיין ,נסים ,ספר שבעים תמרים \ חדושים ובאורים
דרשות ורמזים ורעיונות מוסרים על חמישה חומשי
תורה ,מחבר 253 ,עמ'2005 ,
Dayan, Nisim, SEFER SHIV'IM TEMARIM

$ 19.50

54006

דירנפלד ,אברהם ,ספר בית ישראל \ על מסכת ברכות
חלק ראשון ,מחבר 416 ,עמ'(talmud) 2005 ,

$ 17.00

54111

דירנפלד ,אברהם ,ספר בית ישראל \ על מסכת ברכות
חלק ראשון ,קובץ ביאורים וחידושים מראשונים
ואחרונים ,מחבר 497 ,עמ'2005 ,
\ Direnfeld, Avraham, SEFER BET YISRA'EL
'AL MASEKHET BERAKHOT, VOL. 1

$ 22.00

54213

דלויה ,רפאל משה )ערך( ,ספר ויזרע יצחק \ חידושים
על התנ"ך ,חידושים על התלמוד ,דרושים ,מחבר271 ,
עמ'2005 ,
Delviyah, Refael Mosheh (Ed.), SEFER VAYIZRAH YITSHAK

$ 14.50

53890

דסלר ,ראובן דוב ,שנות דור ודור \ )חלק ב'( אסופת
גנזים כתבי יד תעודות ומסמכים נדירים מאוצרם של
גדולי הדורות ,רטסקרול  /מסורה 550 ,עמ'2004 ,

$ 29.00

82

Dessler, Reuven Dov, THROUGHOUT
GENERATIONS
54719

הוכמן ,חיים אריה הלוי )עורך( ,ספר חוט שני \ חלק
ג' מוקצה -אמירה לנוכרי ,קובץ ענינים ,מחבר309 ,

54836

הורוויץ ,יהושע ,ספר עטרת ישועה על מועדים וחדשי
השנה \  2כרכים חלק שלישי+רביעי דברים נפלאים
עד מאוד מתוקים ,מכון להדפסת ספרי רבוה"ק

עמ'2005 ,
\ Hokhman, H. A. H., SEFR HUT HA-SHANI
PART 3

דזיקוב Vols. 2 ,עמ'2005 ,
Horovits, Y., SEFER 'ATERET YESHU'AH
'AL MO'ADIM VE-HODSHE HA-SHANAH
2 VOLS. PARTS 3+4
54899

היילפרין ,אלחנן ,הגדה של פסח עם פירוש אמרי החן
משובץ בפי' הקדמונים ז"ל על דרך הפשט ,מכון שדה

54295

היילפרין ,לוי יצחק ,שו"ת מעשה חושב \ חלק ה'
שאלות ותשובות בירורים ומחקרי הלכה ,עניני
כשרות ,מכון מדעי טכנולוגי להלכה 344 ,עמ'2005 ,

אלחנן 185 ,עמ'2005 ,
Halperin, Elhanan, HAGADAH SHEL
PESAH 'IM PERUSH 'IMRE HEN

Heilperin, Levi Y., SHU"T MA'ASEH
HOSHEV \ VOL. 5
53708

הכהן ,ישראל מאיר ,ספר חפץ חיים )עם תרגום
באידיש( \ חלק ב'  -הלכות איסורי רכילות ,לשון
הרע 165 ,עמ'(yiddish - mussar) 2004 ,

54113

הלוי ,מאיר יחיאל ,טוב עין \ בענין עין השפלות ועין
הרוממות  ...ונלוה עליו "אור תורה"  -חנוכה ,מרכז
תורה אוסטרובצא 35 ,עמ'hassidut, mussar, ) 2005 ,
(r' meir yehiel halevy rabbi of
Halevi, Meir Yehiel, TOV 'AYIN

83

$ 15.50

$ 50.00

$ 16.50

$ 26.00

$ 18.00

$ 11.50

53956

הלוי ,משלם פייבוש ,ספר ישר דברי אמת השלם \
מאמרי מוסר ואמרות טהורות ,קול ה' חוצב להבות
אש מאת איש אלקים ,מכון תפארת הספר 325 ,עמ',
hassidut, classic r'meshulam feivish (pub. ) 2004
(many times) w/ 50

$ 18.50

54829

הנדלר ,אריה ,שפת הג"ן \ דרשות "שפת אמת"
מבוארות ומוערות לג"ן פרשיות השבוע ,מחבר270 ,
עמ'2005 ,
Handler, Aryeh, SEFAT HA-GA"N

$ 19.00

53721

ווינשטאק ,משה יאיר ,ספר שולחן המערכות בסתרי
החכמה \ בית גנזים לכל הענינים הנסתרים אלוקות.
עולמות ,מכון שפת משה 225+192+291 ,עמ'2004 ,
)(kabbala - classic r' we

54405

$ 24.00

וורעשנער ,יעקב ירוחם ,ספר סדר יעקב \  2כרכים על
מסכת עבודה זרה ועניניה מלוקט מדברי הראשונים
והאחרונים ,מחבר Vols. 2 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(avoda zara,
Wreschner, J., SEFER SEDER YA'AKOV \ 2
VOLS.

$ 29.50

54616

וייס ,אשר ,ספר מנחת אשר \ על מסכת שבת ,מכון
מנחת אשר 365 ,עמ'(talmud) 2005 ,
Weis, Asher, SEFER MINHAT 'ASHER

$ 18.50

54715

וינגורט ,יחיאל מאיר ,ספר כוכבי אור \ על מסכת
מגילה כולל הערות והארות חדושי הלכות ובאורי
אגדות ,מחבר 332 ,עמ'talmud, modern ) 2005 ,
(commentary
Vinegut, Yehiel Meir, SEFER KOKHAVE
'OR \ 'AL MASEKHET MEGILAH

53951

$ 14.00

ולך ,שלום מאיר ,מעיין השבוע \ ספר שמות מאמרים
ואמרות ,סיפורים ומשלים להאיר ולעורר ,להעמיק
ולהגביה ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי 583 ,עמ'2004 ,
)(bible

$ 20.00

84

54280

ורנר ,חיים שלמה ,ספר רזא דאחד \ ויקרא במדבר
דברים ,מחבר 308 ,עמ'(bible) 2005 ,
Verner, Hayim S., SEFER RAZAH DE'EHAD

54613

ז"ק ,ראובן ,ספר כרם ישראל \ הוא ספר היחס
ושושילתא דדהבא וילקוט ספורים תולדותיהם של
צדיקים ,מכון כרם ישראל 135 ,עמ'hassidut, ) 2005 ,
(yihus, rizon and chernobyl
Za"k, Reuven, SEFER KERE ISRA'EL

53610

$ 17.00

$ 17.50

זהרי ,מנחם ,סוגיות ותכנים במקרא \ עיונים
ובחינות ,כרמל 87 ,עמ'2004 ,
Zohori, Menachem, STUDIES ON BIBLICAL
THEMES

$ 14.00

54441

זולדן ,יהודה )עורך( ,הודאת הארץ \ ביעור ווידוי
מעשר אסופת מאמרים ,מכון התורה והארץ397 ,
עמ'2005 ,
Zoldan, Y. (Ed.), HODA'AT HA-'ARETS

$ 15.00

54370

זוננפלד ,יוסף חיים ,עקבי חיים \ פרקי זכרונות ממרא
דארעא דישראל מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל,
י .רבינוביץ 126 ,עמ'bio- r' zonnenfeld, ) 2005 ,
(hare
Zonnenfeld, Yosef Hayim, 'IKVE HAYIM

54602

זיגלבוים ,מנחם ,סוערות בדממה \ מסירות נפשן של
נשים יהודיות גיבורות מאחורי מסך הברזל ,מחבר,
 351עמ'chabad womenin russia, ) 2005 ,
(lubavich- hassidut
Zigelboym, Menahem, SO'AROT BADEMAMAH

53931

$ 11.50

$ 26.50

זילבר ,יחיאל מיכל ,ספר בים דרך \ שמות וד' פרשיות
על הפטרות ופרשיות התורה ,מכון בים דרך 289 ,עמ',

2005
\ Zilber, Y. M., SEFER BE-YAM DEREKH
SHEMOT

85

$ 11.00

54008

זכאי ,אהרן ,אוצרות האגדה \ דרשות ספר משלי חלק
שלישי על פרקים :כא-לא ,ישיבת אור יום טוב222 ,
עמ'(bible, proverbs, drashot- vol. 3) 2004 ,

54813

זמרא ,דוד ,ספר מגדל דוד \ פירוש על שיר השירים
על דרך הקבלה להנשר הגדול ראש גולת אריאל
המקובל ,יריד הספרים 295 ,עמ'kabbala ) 2005 ,
16th century rabaz - r' ben zimra, first pub
(1883, n
Zimra, David, SEFER MIGDAL DAVID

53538

$ 12.00

$ 13.50

זנד ,יהושע זאב ,נתיב המשפחה \  2כרכים הלכות
והליכות בענייני חיובי הכתובה בתוספת דיני
משפחה ,מוסדות מאיר עיני ישראל 528 ,עמ'2004 ,
)(halacha, civil law, exhaustial, with footnotes
Zand, Yehosha Ze'ev, FAMILY PATH \ 2
VOLS.

$ 36.50

54369

חדאד ,אשר ,ספר ישועה ונסים \ הגדה של פסח ויהי
לי לישועה פירושים וחידושים ,מחבר 379 ,עמ'2005 ,
)'(hagadah, passover, jirba- tunis, text r
Hadad, Asher, SEFER YESHU'AH VENISIM

$ 28.00

54774

חדאד ,יצחק ,ספר שיח יצחק \ חלק שני בו יבא ברנה
ע"א שאלות ותשובות בהלכה בארבע חלקי השלחן
ערוך ,מחבר 282 ,עמ'2005 ,
\ Hadad, Yitshak, SEFER SI'AH YITSHAK
HELEK SHENI

$ 16.50

54341

חורי ,מנחם ,ספר שערי נחומים \ תוכו רצוף חידושי
משניות על סדר זרעים וסדר מועד עד אמצע חידושי,
מחבר 336 ,עמ'mishna, talmud, r' hury of ) 2005 ,
(jerba, tuni
Huri, Menahem, SEFER SHA'ARE
NIHUMIM

$ 38.00

54824

חסין ,מיכאל ,ספר שמור וזכור \ בעניני מלאכת בורר

$ 15.00

86

הערות ביאורים ופסקי דינים ,מחבר 241 ,עמ'2005 ,
)(halacha
Hasin, Michael, SEFER SHEMOR UZEKHOR
54757

חעלמא ,שלמה ,ספר מרכבת המשנה \  4כרכים והנה
ארבעה אופנים אופן אחד אצל הכרוב ,גרילא4 ,
 Vols.עמ'2005 ,
----,, SEFER MIRKAVAT HA-MISHNAH \ 4
VOLS.

$ 97.50

54812

חרל"פ ,יעקב משה ,מי מרום \ חלק חמישי )מהדורה
 (2נימוקי המקראות על חמישה חומשי תורה ,מדרש
גבוה לתלמוד בית זבול 52 ,עמ'bible, r' ) 2005 ,
harlap - student of r' kook, pub. 1932, new
(editio
\ Harlap, Yaakov Moshe, ME MAROM
VOL.5, NEW EDITION

$ 16.50

54775

חרר ,דוד ,ספר ברכת דוד \ על הלכות תערובות )יו"ד
צ"ח-קי"א( עם כללי ס"ס להש"ך וכללי ס"ס ,מחבר,

54204

טורעבר ,אליהו ,וויס ,י) .ערכו( ,ספר פתגמי אורייתא
\ תשס"ד על פרשיות התורה שבתות ומועדים כפי
שנדפסו בקונטרסים לפי סדר ,מחבר 652 ,עמ'2005 ,

 412עמ'2005 ,
Harar, David, SEFER BIRKAT DAVID \ 'AL
HILKHOT TA'AROVOT

Turever, E.; Weiss, Y. (Eds.), SEFER
PITGAME 'ORAYTAH \ 2004
54636

54622

$ 19.50

$ 16.00

טנג'י ,אופיר ,ספר נכון להיום \  2כרכים שיחות על
פרשת השבוע ...מלווה בדוגמאות מחיי היום יום
שלנו ,מחבר 237 ,עמ'(bible) 2005 ,
Tangi, Ofir, SEFER NAKHON LE-HAYOM

$ 24.50

טננבוים ,דב מאיר ,ספר נתיבות אורה \ חלק רביעי
במסכת עבודה זרה ,מחבר 373 ,עמ'(talmud) 2005 ,
Tanenbaum, Dov Meir, SEFER NETIVOT

$ 22.50

87

'ORAH \ VOL. 4 'AVODAH ZARAH
54004

טרופ ,אביעד; טוקר ,אליעזר חיים ,ספר ודברת בם \
חלק שלישי ,מ"ב סוגיות בהלכה ובאגדה לעיון
ולהעמקה ,מכון ודברתם בם 342 ,עמ'2005 ,
)(halacha and aggada

54374

$ 11.50

יוז'וק ,משה ,ספר ברכות משה \ על מסכת ברכות 2
כרכים ,מחבר Vols. 2 ,עמ'2005 ,
Yuzuk. Moshe, SEFER BERAKHOT
MOSHEH \ 2 VOLS

$ 23.50

53709

יונגרייז ,אשר א ,.ילקוט מנוחת אשר \ מנוחת משה -
חג הפסח  ,-מכון יד ושם )ספרי-קודש( 253 ,עמ'2004 ,
)(halacha, r' asher yungres from perv. Publ

$ 13.50

54518

יוסף ,דוד ,ספר הלכה ברורה \ כרך ו חלק שישי
סימנים קז-קל בתוספת בירור הלכה שער הציון ,מכון
יחוה דעת 672 ,עמ'2005 ,
Yosef, David, SEFER HALAKHAH
BERURAH \ VOL.6

$ 14.50

54832

יוסף ,יצחק ,ספר חופה וקידושין \ מהדורא מורחבת
עם הוספות רבות של ספר :ילקוט יוסף" -שובע
שמחות" חלק  ,1הוצאת אש פיתוחים 676 ,עמ'2005 ,
) 'halacha, marriage, collection writings of r
(ovadi
Yosef, Yitshak, SEFER HUPAH VEKIDUSHIN

54182

54808

$ 16.50

יושע ,יעקב ,ספר פני יהושע \  3כרכים על מסכתות,
במהדורה חדשה ומתוקנת מוגהת מאלפי שגיאות,
יריד הספרים Vols. 3 ,עמ'works r' yaakov ) 2005 ,
(yosha- 18th cent, classic talmud co
Yoshah, Yaakov, SEFER PENE YEHOSHAH
\ 3 VOLS.

$ 42.50

ינאי ,יאיר יששכר ,ספר דעת החזון איש \ אוצר פסקי
דינים ומנהגים ממרן בעל החזון איש ...על הל' שבת,

$ 8.50

88

יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 118 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(hazon ish- shabat, with notes and index
Yanai, Yair Yisaskhar, SEFER DA'AT HAHAZON 'ISH
54822

יעקבס ,בנימין חיים ,ספר ברכת בנימין \ על מסכת
ברכות פרק ראשון ,מחבר 332 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(brakhot,
Yakovs, Binyamin Hayim, SEFER BIRKAT
BINYAMIN \ 'AL MASEKHET
BERAKHOT, VOL. 1

54336

ישורון ,משה ,ליקוטי של"ה \ בעניני אמונה ודעת,
תורה ומצוות ,מידות והנהגות ,תפילה ועבודת ה',
מחבר 626 ,עמ'classic, halacha, kabbala ) 2005 ,
(and midra
Yeshurun, Moshe, LIKUTE SHAL"A

54643

$ 32.00

ישראל ,אברהם ,ספר ואין למו מכשול \ דיני נזיקין
כולל הלכות צער בעלי חיים ,בל תשחית ,זהירות
בדרכים ,מחבר 256 ,עמ'(halacha) 2005 ,
Yisrael, Avraham, SEFER VE-'EN LE-MO
MIKHSHOL

54814

$ 15.00

$ 15.00

כ"ץ ,יוסף ,שארית יוסף \ שאלות ותשובות אשר אזן
וחקר ותקן הגאון המופלג הישיש מו"ה יוסף בן
כהר"ר ,יריד הספרים 240 ,עמ'responsa, ) 2004 ,
16th cent r' katz, published kraacov, classic,
(inc
Katz, Y., SHE'ERIT YOSEF

$ 16.50

54097

כהן ,איתן ,ספר שכרן של מצוות \ חלק א' והוא אוסף
מדרשים ואגדות סיפורים ומשלים על שכר מצווה,

מחבר 314 ,עמ'2005 ,
Cohen, Eitan, SEFER SEKHARAN SHEL
MITSVOT \ PART 1

$ 14.50

54655

כהן ,דוד ,ספר יד כהן \ על מסכתות גיטין ובבא קמא,
מחבר 296 ,עמ'2005 ,

$ 15.00
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Cohen, David, SEFER YAD KOHEN \ GITIN
VE-BABAH KAMAH
54819

כהן ,יעקב צבי ,שינון הש"ס \ על מסכת פסחים
סיכום מהלך הגמ' והסוגיות בבהירות ורהיטות,
מחבר 161 ,עמ'(talmud, pesahim tract) 2005 ,
\ Cohen, Yaakov Zvi, SHINUN HA-SHA"S
'AL MASEKHET PESAHIM

54771

$ 17.50

כהן ,צבי ,תפילין במדרשי חז"ל ובמדרש חכמים \ 2
כרכים ,אוצר מלוקט מתוך התלמודם )בבלי
וירושלמי( ,..מחבר Vols. 2 ,עמ'2005 ,
Cohen, Tsvi, TEFILIN BE-MIDRASHE
HAZA"L U-BE-MIDRASH HAKHAMIM \ 2
VOLS

$ 34.50

54324

כתר ,שלום ,ספר נחש הנחושת \ והוא ספר סגולות
רפואות וגורלות ,ישועה בן דוד סאלם הצב"י415 ,

עמ'2005 ,
Keter, Shalom, SEFER NAHASH HANEHOSHET

$
180.00

54837

לאו ,ישראל מאיר ,ספר יחל ישראל \ שישה כרכים
על מסכת אבות ,מחבר Vols. 6 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(avot,
\ Lau, Yisrael M., SEFER YAHEL YISRAEL
6 VOLS. 'AL MASEKHET 'AVOT

$ 52.00

54637

לוונשטיין ,שלמה; קריזר ,צבי ,ספר עלי ורדים \ על
מסכת ברכות אוצר בלום של פנינים יקרים והוא
ליקוט והערות ,רעיונות וביאורים ,מחבר 550 ,עמ',

2005
Levinstein, Shlomo; Krizer, Zv, SEFER 'ALE
VERADIM \ BERAKHOT

$ 19.50

53666

לוצאטו ,משה חיים ,ספר מסילת ישרים \ כולל כל
כללי היראה ועבודת השי"ת לכל דקדוקיה וסעיפיה,
אור עולם  213 ,-עמ'(Classic) 2004 ,

$ 16.00

90

54653

לידא ,עמרם )עורך( ,חסדי דוד הנאמנים \ חלקים ה-ו
מבוא לקבלה ולעבודת ההתבוננות קבלת האריז"ל
לאור החסידות ,גל עיני 294 ,עמ'kabbala, r' ) 2005 ,
(ginzburg, incl. r' majan
Lidah, Amram (Ed.), HASDE DAVID HANNE'EMANIM \ PARTS 5-6

54339

$ 32.50

לייפער ,יהושע ,ספר משנה ברורה עוז והדר \ חלק
רביעי ,כרך ראשון המבואר סימנים שמ"ה-שע"א,
הלכות רשויות שבת ,עוז והדר 239 ,עמ'2005 ,
)(halacha- shabbat
Leifer, Yehosha, SEFER MISHNAH
BERURAH 'OZ VE-HADAR \ PART 4,
VOL. 1

$ 25.00

53927

לייפער ,מאיר ,ספר מנחת שבת \ פסקים ובירורי
הלכות בענין השימוש במגבונים לחים בשבת ויו"ט,
מחבר 290 ,עמ'(halacha, towels/spong) 2005 ,
Leifer, Meir, SEFER MINHAT SHABAT

$ 14.00

54332

מדן ,ברוך ,ספר ברכת מאיר מוסר \ שמות ביאורים
מאמרים שיחות ,מחבר 269 ,עמ'2005 ,
Madan, Barukh, SEFER BIRKAT MEIR
MUSAR \ SHEMOT

53865

מובשוביץ ,יוסף אליהו )עורך( ,סיני \ כרך קלג ,שנת
הס"ז מס  2טבת-אדר תשס"ד  ,מוסד הרב קוק302 ,

54330

מועלם ,מאיר ,ספר אור מאיר \ מעלת דקדוק קריאת
שמע בדקדוק כללי הטעמים ,מחבר 219 ,עמ'2005 ,

עמ' ,2004 ,רכה
Movshovits, Y.E. (Ed.), SINAI \ VOL. 133,
NO. 2 2004

54811

$ 14.50

$

)(halacha, bible chants, notes
Mualem, Meir, SEFER 'OR ME'IR

$ 13.00

מורגנשטרן ,נעמי ,אוהב התורה \ ספר התורה של
הרב נפתלי הלפרט זצ"ל רבה האחרון של קהילת
סאטמר ברומניה ,פלדהיים 76 ,עמ'narrative ) 2005 ,

$ 11.50
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(on torah from satmar romania
Morgenstern, Naomi, 'OHEV HA-TORAH
54585

מזוועהיל ,מרדכי ,ספר יקרא דמלכא \ בראשית ,מכון
אל ההרים 256 ,עמ'2005 ,
\ Mezvail, M., SEFER YIKARE DE-MALKA
VOL.1 BERESHIT

54624

מילר ,מנשה ,ספר איש הפלא \ תולדות ואורחות
חייו ,דרכו בקודש ,וסיפורי ...רבי אריה לייב...
משפאלע ,מכון שם עולם 456 ,עמ'rabbinic ) 2005 ,
hagiography- hassidut, on shpole' zepa, 18th
(centur
Miler, Menashe, SEFER 'ISH HA-PELEH

$ 12.00

$ 17.00

53863

מלינוביץ ,ח ;.גולדשטיין ,י ,;.תלמוד בבלי \ מהדורת
שוטנשטין ,מסכת נדה כרך א' )עא(,

54892

מלינוביץ ,ח ;.גולדשטיין ,י ,;.תלמוד בבלי \ מהדורת
שוטנשטין מסכת שבת כרך ב' דפים לו-עו,

ארטסקרול/מסורה -- ,עמ'2005 ,
Malinovts, H.; Goldstein, Y., TALMUD
BAVLI \ MAHADURAT SHOTENSHTEIN
MASEKHET SHABAT VOL. 2

$ 37.00

54098

משיח ,חיים דניאל ,ספר הבן יקיר לי אפרים \
מאמרים ורעיונות נשגבים על פסוקי פרשת השבוע,
ישיבת כסא רחמים 384 ,עמ'stories of holy ) 2005 ,
(men, sephardi- north african
Mashia, Hayim Daniel, SEFER HA-BEN
YAKIR LI 'EFRAYIM

$ 18.00

54825

נוף ,יובל ,ספר רבבות ויובלות \ מאמרים בהלכות
דעות מיוסדים על דברי חז"ל וגדולי המפרשים,

ארטסקרול/מסורה2004 , ,
Malinovts, H.; Goldstein, Y., TALMUD
BAVLI \ MAHADURAT SHOTENSHTEIN
MASEKHET NIDAH VOL. 1

מחבר 457 ,עמ'2005 ,

92

$ 36.00

$ 29.00

Nof, Yuval, SEFER REVAVOT UYOVALOT
54894

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק כט ,חסידי
ברסלב 367 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.29

$ 11.50

54895

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק ל ,חסידי
ברסלב 370 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.30

$ 11.50

54896

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לח ,חסידי
ברסלב 366 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.38

$ 11.50

54897

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לה ,חסידי
ברסלב 352 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.35

$ 11.50

54898

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק לו ,חסידי
ברסלב 337 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.36

$ 11.50

54941

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מא ,חסידי
ברסלב 335 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.41

$ 11.50

54942

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מ ,חסידי
ברסלב 341 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.40

$ 11.50

54943

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מב ,חסידי
ברסלב 337 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.42

$ 11.50

54944

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מג ,חסידי
ברסלב 330 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.43

$ 11.50

54945

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מד ,חסידי

$ 11.50
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ברסלב 332 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.44
54946

נחמן מברסלב ,ספר אשר בנחל \ חלק מה ,חסידי
ברסלב 330 ,עמ'2005 ,
,----, SEFER 'ASHER BA-NAHAL \ VOL.45

$ 11.50

53935

נחמני ,יגאל ,ספר עמק מצוה \ ענינים הכולל
חידושים ...או"ח ומועד  ,וכתבתם 381 ,עמ'2005 ,
Nahmani, Yigal, SEFER 'EMEK MITSVAH

$ 22.00

53936

נחמני ,יגאל ,ספר עמק תורה \ ענינים הכולל
חידושים ...נשים נזיקין ועוד ,וכתבתם 402 ,עמ'2005 ,
)(halacha incl. civil law
Nahmani, Yigal, SEFER 'EMEK TORAH

$ 22.00

54127

נחמני ,יגאל ,ספר עמק מצוה \ ענינים הכולל
חידושים וביאורים בעניני כללי המצוות או"ח ומועד,
 350עמ'2005 ,
Nahmani, Yitshak,

$ 21.50

54232

נחמני ,יעקב ,שני ספרים נפתחים \ ספר מעט דבש
על תורה נביאים וכתובים וספר בית יעקב \ דרשות,
מחשבת הלוי  -מכון 361 ,עמ'bio and ) 2005 ,
(teachings, r' nahmani, sephardi marrocco
Nahmani, Yaakov, SHENE SEFARIM
NIFTAHIM \ SEFER ME'AT DEVASH

$ 15.00

54228

נתן ,אור הצדיק \ חנוכה מאסף לכל המחנות לקט
נבחר מתורתן של הרב האמת ראש ,מאור הנחל205 ,
עמ'2005 ,
Natan, 'OR HA-TSADIK \ HANUKAH

$ 15.00

54211

סאפרין ,חיים יעקב )ערך( ,ספר נתיב מצותיך \ עם
מפתחות וספר אוצר החיים ,מחבר - ,עמ'2005 ,

54642

Safrin, Hayim Y., SEFER NATIV
MITSVOTEKHA \ WITH INDEX

$ 18.00

סגל ,יעקב שאול ,ספר חזקת המטלטלין \ עניני חזקה
כל מה שתחת יד אדם שלו ,מחבר 262 ,עמ'2005 ,

$ 14.50

94

)(talmud, halacha
Segal, Yaakov Shaul, SEFER HEZKAT
METALTELIN
53604

סורוצקין ,אברהם יצחק ,ספר רנת יצחק \  5כרכים,
מכון לחקר הנביאים Vols. 5 ,עמ'2003 ,

$ 95.00

54243

סיטיון ,אליהו כהן ,ספר תהלים תפילת השבים \
כולל הוספות :קמץ קטן ושוא נע מוגדלים ומודגשים,
כולל חצות 183 ,עמ'psalms, new ed. incl. ) 2005 ,
(modern commentary
Sityon, Eliyahu Cohen, SEFER TEHILIM
TEFILAT HA-SHAVIM

$ 14.50

54013

סילבר ,יצחק אייזיק ,ספר משפטי השלום \ הלכות
בין אדם לחברו  +ספר אמת קנה \ הלכות אמת
ושקר ,מחבר 266+102 ,עמ'Halacha, ) 2005 ,
'(humanrelations r

54355

$ 19.00

עדס ,אברהם חיים ,ספר השבת בתפארתה \ על
מלאכות שבת כולל פסקי הלכות במלאכות :זורע,
חורש ,קוצר ,מעמר ,דש ,..יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(,
 436עמ'(halacha , kashrut) 2005 ,
Adas, Avraham Hayim, SEFER HA-SHABAT
BE-TIF'ARTAH

$ 21.00

54231

עדס ,יעקב ,התקרבות להשם ,מחבר 685 ,עמ'2005 ,
)(kabbalah
Adas, Yaakov, HITKARVUT LE-HA-SHEM

$ 16.00

54471

עוזרי ,נתנאל ,צופה ומנהיג \ שיחות הרב מאיר כהנא
זצוק"ל הי"ד )בשנים תשמ"ז -תנש"א( ,מכון להוצאת

54714

כתבי הרב כהנא 446 ,עמ'sermons, r' meir ) 2005 ,
(kahana, 1987-1991, right wing racist
Ozeri, Netanel, TSOFEH VE-MANHIG

$ 12.50

עטרי ,יוסף ,ספר הפשט בסוגיא \ על מסכת ברכות
והוא ביאור הפשט ,מחבר 508 ,עמ'talmud, ) 2005 ,
(brach

$ 18.00

95

Atari, Yosef, SEFER HA-PESHAT BASUGIYAH \ 'AL MASEKHET BERAKHOT
54096

עמאר ,משה ,ספר שארית הצאן \  2כרכים עיונים
בהלכה ובמנהג שאלות ותשובות בארבעת חלקי
השו"ע ,אורות יהדות המגרב Vols. 2 ,עמ'2005 ,
) responsa- rw yosef ben naim 19th cent.
(sephardi magreb, 1st
Amar, Mosheh, SEFER SHE'ERIT HA-TSON

53691

עמאר ,שלמה משה ,ספר בארה של מרים \ שאלות
ותשובות ופסקי דינים בעניני כשרות ,מכון שמע
שלמה ,הוצאת שוהם ס"ק 316 ,עמ'responsa ) 2004 ,
(- halacha

54179

$ 14.50

עמאר ,שלמה משה ,ספר שמע שלמה \ חלק חמישי
שאלות ותשובות ופסקי דינים בארבעת חלקי
השולחן ערוך ,מכון שמע שלמה ,הוצאת שוהם ס"ק,
 393עמ'(responsa) 2005 ,
Amar, S. M., SEFER SHEMAH SHELOMOH
\ VOL.5

54272

$ 50.00

$ 22.00

עמיטל ,יהודה ,והארץ נתן לבני אדם \ פרקי הגות
וחינוך ,ישיבת הר עציון 162 ,עמ' ,2005 ,רכה
) philosophy- ethics, works by imp rabbi amital
(of hertzog col
Amital, Y., AND THE LAND GAVE TO
SONS OF ADAM

$ 11.00

54426

עמית ,שגיב ,רב להושיע \ כרך ב' ביאור מקיף על
שו"ע הרב בעל התניא ופיענוח מראי המקומות,

מחבר 448 ,עמ'2005 ,
Amit, Sagiv, RAV LA-HOSHI'AH \ VOL. 2

$ 28.00

54835

עמית ,שגיב ,ספר על שני קצות החושן \ על ספר
קצות החושן הלכות דיינים ועדות סימנים א-ל"ח,
מחבר 416 ,עמ'2005 ,
Amit, Sagiv, SEFER 'AL SHENE KETSOT
HA-HOSHEN

$ 21.50
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54236

עפשטיין ,ברוך הלוי ,ספר מקור ברוך \  7כרכים יכיל
זכרונותי מחיי הדור הקודם ועם מבוא גדול ,תלמודי
וספרותי ,מכון שרשים Vols. 7 ,עמ'2005 ,
) 'lithuarian- halacha, pub. 1928 by nephew of r
(epstein, netz
Epstein, Barukh Halevi, SEFER MAKOR
BARUKH \ 7 VOLS.

$
120.00

53676

פוברסקי ,ברוך דוב ,ספר בד קודש \ חידושים וביאורי
סוגיות ,גיטין קידושין ,מחבר 312 ,עמ'2004 ,

$ 22.00

54600

פיינשטיין ,גרי"מ ,קונטרס מחידושי מרן הגרי"מ
פיינשטיין זצוקללה"ה \ בענינים שונים ,מחבר212 ,
עמ'halacha, r' yehiel m. feinstein son of ) 2005 ,
(the rabbi
Feinstein, Yehiel M., KONTRAS MEHIDUSHE MARAN HA-GRI"M
FAYNSHTEYN

$ 15.00

54124

פינטו ,משה ,ספר אמרי משה \ שיחות מוסר ומאמרי
השקפה ,מכון שערים לתורה 348 ,עמ'mussar ) 2005 ,
(modern, r' moshe pinto, petah tikvah
Pinto, Mosheh, SEFER 'IMRE MOSHEH

$ 17.50

53683

פינקר ,שלום משה ,ספר שמע ישראל \  2כרכים ,על
התורה מועדים ופרקי אבות ,מחבר Vols. 2 ,עמ',

53660

פליישמן ,יהודה ,ספר עבודת מקדש \ על מסכת
מנחות הערות חידושים וביאורי סוגיות על סדר הדף,
מחבר 329 ,עמ'(talmud) 2004 ,

$ 11.50

54826

פלק ,דוד ,ספר ענינו של יום \ חלק שלישי פורים,
םרקי מחשבה ומוסר בהלכות דעות וחובות הלבבות,
מחבר 217 ,עמ'2005 ,
\ Falk, David, SEFER 'INYANO SHEL YOM
VOL.3 PURIM

$ 16.50

2004
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$ 35.00

54184

פפר ,אריה לייב ,ספר חתן דמים \ דרשות ופרפראות
על עניני ברית מילה ונישואין לפי סדר פרשיות
התורה ,מחבר 216 ,עמ'teachings, 14th ) 2005 ,
(cent,
Peper, aryeh Leyb, SEFER HATAN DAMIM

54327

פרבשטיין ,דניאל ,ספר חמדת דניאל \ בבא בתרא לא
יחפור  -חזקת בתים דף יז ע"א -דף לו ע"א ,מכון יד

54767

פרומן ,יהודה )אודי( ,תלמוד כהוויתו \ ישיבת ההסדר
"שדמות נריה"  ,ישיבת ההסדר שדמות נריה268 ,

מאיר שע"י עטרת ישראל 594 ,עמ'2005 ,
Ferbstein, Daniel, SEFER HEMDAT
DANI'EL \ BABA BATRA

עמ'(talmud education yeshivat hesder) 2005 ,
Fruman, Yehudah, TALMUD KEHAVAYATO
53560

54227

$ 15.00

$ 17.50

פריש ,דניאל ,ספר שערי זהר \ בו מבוארים כללים
יקרים והקדמות נכבדות בענין חיבור ספר הזהר
הקדוש ,..מחבר 514 ,עמ'(kabbala, danie) 2005 ,
Frish, Daniel, SEFER SHA'ARE ZOHAR

54354

$ 17.50

פרידלס ,יהודה אריה ,ספר איזהו מקומן \ על מסכת
נדה אוצר ציונים הערות ומראי מקומות דף על דף
לפי סדר הגפ"ת ,מחבר 574 ,עמ'(talmud,) 2004 ,
Freedlis, Yehudah Aryeh, SEFER 'EZEHU
MEKOMAN \ 'AL MASEKHET NIDAH

54597

$ 22.00

$ 19.50

פרענקל ,שמואל ,סדר זמירות שבת \ אמרי שפר עם
ילקוט אמרות טהרות על סדר הזמירות הליכות
והנהגות ,מכון להוצאת ספר' חסידי דאראג 286 ,עמ',
hassidut, sabbath songs with comm. r' ) 2005
(frank of da
Frankel, Shmuel, SEDER ZEMIROT
SHABAT

$ 14.50

פרץ ,מיכאל ,אהלי שם \ אוצר פסקים ראש חודש
וברכת הלבנה ,יריד הספרים 218 ,עמ'2005 ,

$ 16.00
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)(halacha
Perets, Mikhael, 'OHALE SHEM \ 'OTSAR
PESAKIM ROSH HODESH VE-BIRKAT
HA-LEVANAH
54467

צבאן ,יעקב ,ספר מגיד דבריו ליעקב \ מגי'ד דברי'ו
אין הגדה אלא דבר חכמה ,ועד למען הרב 286 ,עמ',
haggada -passover, jirba, tunisia, pub. ) 2005
(1946, incl. halacha
Tsaban, Y., SEFER MEGID LE-YA'AKOV

$ 18.50

54641

צדוק ,דניאל ,ספר תהילים \ עם מבחר מדרשי חז"ל
ילקוט מדרשים על ספר תהלים  ,תפארת בנים360 ,
עמ'(psalms, with midrash anthology) 2005 ,
Zadok, Daniel, SEFER TEHILIM

$ 14.50

54284

ציוני-סיאני ,דוד ,חומש שילה \ בראשית תורה,
תרגום אונקלוס הפטרות לשבתות ולמועדים ,קרן
נועם שילה 553 ,עמ'bible, pentateuch 1st ) 2005 ,
(vol, genesis, new ed. with nikkud, edi
\ Zioni-Siani, David, HUMASH SHILO
GENESIS

$ 20.00

54722

צינץ ,אריה ליב ,ספר שיורי קומץ המנחה \ דרושים
קונטרס תפארת אריה תולדות רבינו אריה ליב צינץ,
שונות 152 ,עמ'History, bible, r' zinz of ) 2005 ,
(plotsk, pub late 19th cent and 19
Tsints, Aryeh Lev, SEFER SHIYORE
KOMETS HA-MINHA

$ 15.00

54186

קאזניץ ,ישראל ,ספר תהלים תהלות ישראל \ עם
אמרות טהורות צרופות ומזוקקות בשם ,קרן

54423

להדפסת ספרי בית קאזניץ 343 ,עמ'psalms, ) 2005 ,
(r' yisroel of koznitz, conaction to the mag
Kaznits, Yisrael, SEFER TEHILIM
TAHALOT YISRA'EL

$ 14.50

קאסובר ,ברוך ,ספר עמוד העבודה \  2כרכים הכולל
בתוכו ספר יסוד האמונה שפתותיו כחוט השני ,יריד

$ 32.50

99

הספרים 411 ,עמ'kabbala- mussar, r' ) 2005 ,
(baruch of kosov, 18th cent, ne
\ Kasover, B., SEFER 'AMUD HA-'AVODAH
2 VOL
54592

קאפיל ,יעקב ,ספר שערי גן העדן \  2כרכים וזאת
תורת האדם הגדול בענקים ,יריד הספריםVols. 2 ,
עמ'kabbala, classic, 18th cent r' yakov ) 2005 ,
(koppel lifshitz
Koppel, Yaakov, SEFER SHA'ARE GAN
'EDEN \ 2 VOLS.

$ 33.00

54575

קארו ,יוסף ,שלחן ערוך עם אוצרות ספרד \ אורח
חיים-הלכות שבת סימנים שא-שדמ )ב( ,אור ודרך,
 122עמ'(halacha, sephardi) 2005 ,
Karo, Yosef, SHULKHAN 'ARUKH 'IM
'OTSAROT SEFARAD

$ 51.50

54410

קולידיצקי ,שכנא ,ספרי \ להתנא האלוהי רבי שמעון
בר יוחאי ,במדבר  -דברים כולל מדרשי התנאים
הקדושים לספר ,מחבר 282 ,עמ'2005 ,
Koleditzky, Shachne, SIFREI AND
COMMENTARY

$ 51.00

53775

קוק ,אברהם יצחק הכהן ,תלמוד בבלי עם הלכה
ברורה מסכת מועד קטן ,מכון הלכה ברורה ובירור
הלכה 135 ,עמ'2004 ,
Kuk, Avraham Y., TALMUD BAVLI 'IM
HALAKHAH BERURAH \ MASEKHET
MO'ED KATAN

$ 27.00

53824

קורדואירו ,משה ,ספר הזהר על חמישה חומשי תורה
\  3כרכים )בראשית( מהתנא האלהי ..בן יוחאי עם
פירוש אור יקר ,קלמן ביין Vols. 3 ,עמ'2004 ,
Cordoero, Moshe, SEFER HA-ZOHAR 'AL
HAMISHAH HUMSHE TORAH \ 3 VOLS.
BERESHIT

54468

קורח ,שלום ,ספר משכיל דורש \ על חמישה חומשי
100

$
152.00
$ 15.50

תורה בדרך הפשט והרמז ,הדרוש והסוד כולל הלכה
ומנהג ,מכון שתילי זתים 223 ,עמ'bible, ) 2005 ,
commentary, r' yihyah korach, 19th cent.
(yemen, pub.
Korah, Shalom, SEFER MASKIL DORESH
54584

קלוגר ,שלמה ,ספר קהלת יעקב על המועדים \
שקלים -זכור פורים ,מכון חכמת שלמה 591 ,עמ',
2005
Kluger, Shlomo, SEFER KEHILOT
YA'AKOV \ PURIM

54721

קליין ,משה ,ספר כרתי ופלתי המבואר חידושי הלכות
נדה \ על סדר השולחן הערוך ,מכון משנה תורה820 ,

54807

קנייבסקי ,מרן הגר"ח ,ספר אעלה בתמר \ מתורת
מרן החזון איש זללה"ה דברים ששמענו ממרן רבינו
בעל אילת השחר ,אעלה בתמר )מערכת( 103 ,עמ',

עמ'2005 ,
Klein, Moshe, SEFER KARTE 'U-PALTE
HA-MEVU'AR \ VOL.1

(hazon ish teachings, 2nd corrected ed) 2005
Kenivski, SEFER 'E'ALEH BA-TAMAR
54833

$ 8.50

$ 39.50

קראקא ,יהושע ,ספר מגיני שלמה \ חדושי הלכות
חידושים רבים דברים עתיקין ...קונטרס כללי חזקה
מרבינו ז"ל ,מכון עקד ספרים 471+40 ,עמ'2005 ,
) talmud, 17th cent. new different ed., got
(similar
Kraka, Yehosha, SEFER MAGINE
SHELOMOH

53541

$ 24.00

קפאש ,אברהם ,ספר יפה נוף \  2כרכים על יפיה של
התורה לקט רחב מדברי הזוהר הקדוש ,התלמודים,
המדרשים ,מחבר 686 ,עמ'2005 ,
Kapash, Avraham, SEFER YEFEH NOF \ 2
VOLS.

54433

$ 18.50

קרליץ ,חיים שאול ,קובץ זכרון חיים שאול \ שבת
ובו הערות חידושים וביאורים על רוב עניני מסכת
101

$ 26.50
$ 22.00

שבת ,כולל תורת חיים שאול 574 ,עמ'2004 ,
)(talmud
Kerlitz, Hayim Shaul, KOVETS ZIKHRON
HAYIM SHA'UL \ SHABAT
54827

קרסיק ,יוסף ,שבת בקבלה ובחסידות \  2כרכים
ומנהגי שבת למעשה ,ספריית אשל  -כפר חב"ד2 ,
 Vols.עמ'sabbath in kabbala and hasidut, ) 2005 ,
(pub. in kefar habad
Kresik, Yosef, SHABAT BA-KABALAH VEBE-HASIDUT \ 2 VOLS.

$ 41.50

54366

ראבינאוויטץ ,בנימין ,ספר אמרי בנימין \ שמות תוכו
רצוף אהבה ,שיחות קודש זיקוקין דנורא ,ואמרות ה',
ישיבת אוהל בנימין -קאלשין 313 ,עמ'bible, ) 2005 ,
exodus, r'binyamin rabinovich z"l, dynasty:
(porisovRabinovich, Binyamin, SEFER 'IMRE
BINYAMIN \ EXODUS

$ 16.00

54103

רבינוביץ ,יעקב יצחק )עורך( ,ספר עסקי טהרה \ על
הלכות נדה וטבילה הערות והארות ביאורים
ובירורים ..על סדר השו"ע ,בית מדרש גבוה להוראה

54920

רבן ,זאב ,הגדה של פסח זאב רבן "בצלאל" \ ירושלם
תרפ"ה ) , (1925יד בן צבי 57 ,עמ'2005 ,

משנת דוד 687 ,עמ'2005 ,
Rabinovits, Y. Y. (Ed.), SEFER 'ISKA
TAHARAH \ 'AL HILKHOT NIDAH VETEVILAH

Raban, Ze'ev, THE HAGGADA ZE'EV
)RABAN "BEZALEL" (1925

$ 18.00

$ 45.00

53970

רוזאניס ,יהודה ,ספר פרשת דרכים \ והם ששה
ועשרים דרושים ,מסורה 408 ,עמ'Drashot - ) 2005 ,
17th century, r' yehuda rosanes not published
(w/ n

$ 14.50

54461

רוזנבליט ,שלום ,דברי שלום ואמת \  2כרכים

$ 32.50

102

ביאורים והגיגים על פרשות השבוע ,הוצאת חוג
ידידי מדרשת נעם Vols. 2 ,עמ'bible, ) 2005 ,
(modern
Rosenblit, Shalom, DIVRE SHALOM VE'EMET \ 2 VOLS
54772

רוזנברג ,ברוך ,ספר דברי ברוך \ שיחות חכמה ומוסר
על ויקרא במדבר דברים מועדים אלול ,מחבר327 ,

54649

רוזנברג ,יצחק יעקב הר שושנים ,פירוש רבינו מיוחס
\ על ספר ויקרא והוא ביאור נפלא ע"ד הפשט לאחד
מרבותינו הראשונים ,מחבר 248 ,עמ'bible, ) 2005 ,

עמ'2005 ,
Rosenberg, Barukh, SEFER DIVRE
BARUKH \ SIHOT HOKHMAH VE-MUSAR
'AL VAYIKRAH BA-MIDBAR DEVARIM

$ 19.50

(rish
Rozenberg, Yitshak Y. Har Sh., PIRUSH
RABENU MEYUHAS

$ 15.50

54274

שאנן ,חיים שלמה ,עיונים בפרשה \ פירושים,
רעיונות ומקורות לכמה הלכות ,מחבר 298 ,עמ'2004 ,
Sha'anan, Hayim S., 'IYUNIM BEPARASHAH

$ 16.00

53969

שביב ,יהודה ,לחדשיו יבכר \ למהותם של חודשי
השנה ,צור-אות 159 ,עמ' ,2005 ,רכה ) kabbalistic -
(astrology
Shviv, Yehuda,

$ 10.50

54194

שבתאי )שני( ,יוסף ,שער יוסף \ ח"א פרקים
במחשבת ישראל ,בנושאי האמונה ,הנפש ,החיים
שלאחר המוות ,גלגול נשמות ,מחבר - ,עמ'2005 ,
)(philosophy, faith, astrology a
Shabtai (Shani), Yosef, SHA'AR YOSEF

53473

שובקס ,דוד ,ספר אמרי דוד \ באורים על מסכת בבא
בתרא פרקים השותפין ולא יחפור ,מחבר 126 ,עמ',
2004

103

$ 16.00

$ 32.00

Shubaks, David, SEFER 'IMRE DAVID
53572

שוורץ ,דניאל ,ספר מקבים ב \ מבוא ,תרגום ,פירוש,
יד בן צבי 350 ,עמ'2004 ,
Schwartz, Daniel R., THE SECOND BOOK
OF MACCABEES \ INTRODUCTION,
HEBREW TRANSLATION, AND
COMMENTARY

53925

שוורץ ,יואל ,סדרת תורה ומדע \ ספר הכתב
והמכתב ,תולדות הכתב וכיוצא בו בימי קדם ובימינו
וחשיבותו לעם ,דבר ירושלים-זכרון צבי 98 ,עמ',
 ,2005רכה )(hebrew, letters, pri
Schwarts, Yoel, SIDRAT TORAH VEMADAH \ SEFER HA-KETAV VE-HAMIKHTAV

53553

$ 40.00

$ 12.50

שולביץ ,יעקב ,ש"ס גרטנר מסכת מעילה \ עם ביאור
בסגנון "חברותא"  ,מכון מנחם )מערכת חברותא(,
 429עמ'(talmud, mod.) 2004 ,
Shulavits, Yaakov, SHA"S GERTNER
MASEKHET ME'ILAH

53893

שולביץ ,יעקב )עורך( ,חברותא מסכת בבא קמא \
פרק ארבעה אבות דף ב ע"א -דף יז ע"א על הגמרא
ועל התוספות ,מכון מנחם )מערכת חברותא(152 ,

54238

שולזינגר ,משה מרדכי הלוי ,ספר משמר הלוי \ ביצה
תענית מגילה מועד קטן חגיגה יבמות ,מחבר365 ,

54802

שולזינגר ,משה מרדכי הלוי ,ספר משמר הלוי \
ברכות מאתי בזהשי"ת בשמוש חכמים בדקדוק
חברים בפלפול הלומדים ,מחבר 546 ,עמ'2005 ,
104

עמ'2005 ,
Shulevits, Yaakov (Ed.), HEVRUTAH
MASEKHET BABA KAMA ARBA'AH
'AVOT

עמ'2005 ,
Schulzinger, Mesheh, SEFER MISHMAR
HA-LEVI

$ 18.00

$ 22.50

$ 18.00

$ 16.00

)(talmud
Sholzinger, M. M. H., SEFER MISHMAR
HA-LEVI \ BERAKHOT
53934

שולזינגר ,שמואל הלוי ,ספר עטרות שמואל \ ברכות
חולין בו נקבצו ובאו מחידושי תורתו ,מחבר378 ,

עמ'2005 ,
Shulzinger, Shemuel, SEFER 'ATAROT
SHEMU'EL \ BERAKHOT HOLIN

$ 18.00

54190

שטיינהויז ,משה ,ספר מורשת משה \ על מסכת
ברכות מכיל ק' סימנים הכוללים ב' ענינים ,מחבר,
 523עמ'(talmud) 2005 ,
Steinhoyz, Mosheh, SEFER MORESHET
MOSHEH \ 'AL MESEKHET BERAKHOT

$ 16.00

54831

שטרנבוך ,אברהם ,ספר באר יצחק \ חלק א'
בראשית -שמות ,שיחות ומאמרים על סדר פרשיות
התורה שנאמרו ע"י מורינו ,מכון שם עולם 109 ,עמ',
(bible, hassidut bobov from london) 2005
Sternbuch, Avraham, SEFER BE'ER
YITSHAK \ VOL. 1 BERESHIT-SHEMOT

54816

$ 25.00

שיינברגר ,משה ,ספר מעדני שבת \ הערות וביאורים
בט"ל מלאכות שבת בסוגיות הגמרא ובשו"ע עד
פוסקי זמנינו ,מחבר 801 ,עמ'halacha, ) 2005 ,
(shabat ta
Sheinberger, Moshe, SEFER MA'ADANE
SHABAT

$ 24.50

54291

שילה ,אהרן ,חומת אש על פרק איזהו נשך \ ביאור
הסוגיות בשיטת רש"י ביאור עומק פשט הסוגיא,

מחבר 240 ,עמ'2005 ,
Shilah, Aharon, HOMAT 'ESH 'AL PEREK
'EYZEHU NASHAKH

$ 14.50

53658

שימון ,אלעזר )עורך( ,ספר פאר הבית \ על טור ובית
יוסף וטורי זהב אורח חיים הלכות שבת מסימן ש"ח
עד סימן שכ"א ,מכון שפע חיים ,קרית צאנז 510 ,עמ',

$ 22.00
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54235

שינפלד ,יודא ,אוסרי לגפן \ לחנוכה ולפורים מאמרי
חנוכה ,חידושי הלכה לחנוכה ,חידושי הלכה לפורים,
מחבר 316 ,עמ'(hassidut, halach) 2005 ,
Sheinfeld, Yudah, 'OSRI LA-GEFEN \ LEHANUKAH VE-LE-PURIM

$ 14.00

54305

שינפלד ,יודא ,אוסרי לגפן \ חלק ט' דרושי שנת
התשס"ב שערי ציון מישרים מגיד ח"ג ,מחבר366 ,
עמ'2003 ,
Shinfeld, Yudah, 'OSRI LA-GEFEN \ VOL. 9

$ 19.00

53545

שך ,אלעזר מנחם מן ,ספר אבי עזרי \ במסכת
כתובות ביאורים בענינים שונים ,ישיבת פוניבז'284 ,
עמ'(talmud, r' schach) 2004 ,
Shakh, Elazar Minahem Man, SEFER 'AVI
'EZRI \ MASEKHET KETUVOT

$ 10.00

53688

שלזינגר ,אליהו ,ספר אלה דברי הברית \ ברית מילה
ופדיון הבן בהלכה ובאגדה ,שער המלך ,בית מדרש,

54106

שלמה ,ברוך ראובן ,ספר ברכת ראובן שלמה \ א'
שאלות ותשובות ,ישיבת עקיבא יוסף 357 ,עמ'2005 ,
)(responsa, mod
Shlomo, Barukh Re'uven, SEFER BIRKAT
RE'UVEN SHELOMO \ VOL. 1

54226

שלמון ,דוד הלוי ,קובץ ראשונים בהלכות שבת \
פסקי מהר"ם מרוטנבורג ,ספר הפרנס ,קיצור ספר
המרדכי ,ספר האגודה ,מחבר 464 ,עמ'2005 ,

 400עמ'2004 ,

54473

$ 17.50

$ 14.50

Shalmon, David Halevi, KOVETS
RISHONIM BE-HILKHOT SHABAT

$ 22.00

שמילה ,עופר ,צרור המר \ צרור מאמרים סביב
חודשי השנה ,מחבר 248 ,עמ'months of the ) 2005 ,
(year commen
Smila, ofer, TSEROR HA-MOR

$ 12.50
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54342

שמי-שהם ,אברהם )צייר( ,הגדת חלב ארם צובא \
זכרו את יהוה ,מרכז מורשת אר"ץ 46 ,עמ'2004 ,
)(hagada- haleb, syria, first pub. 1531 and 1897
Shemi-Shoham, Avraham (Painter,
HAGADAT HALEB 'ARAM TSUBAH

54815

$ 20.00

שמרלר ,חיים ,ספר מועדי חיים \ שבת נחלק לשלשה
ראשים חלק הפנים מיוסד בעיקרי בענינים מספר,
מחבר 318 ,עמ'talmud, yeshiva sanz with ) 2005 ,
(halacha and aggada
\ Shemrer, Hayim, SEFER MO'ADE HAYIM
SHABAT

54520

שניאור ,זלמן ,שלחן ערוך יורה דעה \ חלק ה' הלכות
שחיטה ,טריפות ,רבית ,נדה ותלמוד תורה ,אוצר

54177

שפירא ,משה שמואל ,ספר קונטרס הביאורים \ מכות
שיעורי הלכה שנאמרו בישיבה ,ישיבת באר יעקב,

החסידים ,ליובאוויטש 573 ,עמ'2005 ,
Shnior, Zalman, SHULHAN 'ARUKH
YOREH DE'AH \ VOL. 5

$ 17.00

$ 22.50

 117עמ'(talmud) 2005 ,
Shapira, Mesheh S., SEFER KONTRAS HABI'URIM \ MAKOT

$ 20.50

54418

שרעבי ,שלום מזרחי ,סידור רחובות הנהר \ חלק
הכנות לשבת וקידוש ליל שבת ,ישיבת נהר שלום
תכב"ץ 372 ,עמ'siduur, kabbala, roshash = ) 2005 ,
(r' sharabi
Shar'abi, Shalom M., SIDUR REHOVOT HANAHAR \ HELEK HAKHANOT LESHABAT

$ 35.00

54436

ששפורטש ,יצחק ,רואה מהמבורג \ הלוחם מלחמתה
של תורה במשיחי השקר השבתאיים פוסק הדור
ופארו ,מחבר 561 ,עמ'(bio of r' yakov) 2005 ,
Sasportas, Yitshak, RO'EH ME-HAMBURG

107

$ 22.00

\  אוצר כתבי האדר"ת, אליהו דוד רבינוביץ,תאומים
 מכון אהבת,  ספר אחרית השנים,ספר זכור לדוד

$ 17.50

halacha, 19th cent, vol. 7 ) 2005 ,' עמ176 ,שלום
(the aderet, from manuscript, r' t
Te'omim,, 'OTSAR KITVE HA-'ADERE"T \
SEFER ZEKHOR LE-DAVID

108

54207

