I. BIBLE & ARCHAEOLOGY

 ,----, 57858ספר משלי \ לפי מנהג יהדות ארם -צובא
)חלב(,בנוסח המקורי והמקראי )עם ציורים( ,מרכז
מורשת אר"ץ 63 ,עמ'2005 ,
----, BOOK OF PROVERBS (Hebrew, Judeo)Arabic, custom of Aram Zuba, Aleppo
 57930אחיטוב ,שמואל ,כתב והמכתב \ אסופת כתובות
מארץ ישראל וממלכות...בית ראשון ספריית
האנציק.המקראית כרך כא ,מוסד ביאליק 465 ,עמ',
 ,2005רכה )(vol. 21 of Ency. Mikrait series
Ahituv, Shmuel, WRITING & THE LETTER

 58524זקוביץ ,יאיר ,אביעה חידות מני קדם \ חידות
וחלומות חידה בסיפורת המקראית ,ע"ע 297 ,עמ',
 ,2005רכה
Zakovitch, Yair, I WILL UTTER RIDDLES
FROM ANCIENT TIMES
 57729יהלום ,משה ,התנ"ך ,סודות בין השורות \ סדרת
התנ"ך החילוני ,כולל נספח מונחים ותמונות ,דור158 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Yahalom, Moshe, THE BIBLE \ SECRETS
BETWEEN THE LINES
 58533יהלום ,משה ,תנ"ך בהיסטוריה \ סיפורו של עם
ישראל על פי הארכיאולוגיה וחקר המקרא המודרני,
כולל נספח מונחי ,דור 167 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahalom, Moshe, THE BIBLE IN THE
)HISTORY (Secular Bible Series
 58751עפרת ,גדעון ,כבתוך שלו \ תנ"ך ברשות היחיד ,
משכל 317 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ofrat, Gideon, ON HIS OWN
 58144ציפור ,משה ,תרגום השבעים לספר בראשית ,אונ' בר
אילן מדעי היהדות 651 ,עמ'2005 ,
Zipor, A Moshe, THE SEPTUAGINT
VERSION OF THE BOOK OF GENESIS
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 57899ציפר ,אליהו ,קונקורדנציה לתנ"ך \ למעט שמות
אישים ומקומות  ,חצב 55 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ziffer, E., BIBLE CONCORDANCE
 58748ציפר ,א ,פרפראות מן התורה,חצב 92,עמ' ,2006 ,רכה
Ziffer, Eliyahu, ANECDOTES FROM BIBLE

 59207קדרי ,מנחם-צבי ,מילון העברית המקראית  /אוצר
לשון המקרא  ,אוני בר אילן 1188 ,עמי2006 ,
Kadri, M., DICTIONARY OF BIBLICAL
HEBREW

 57836רייך ,רחל ,אשה אשר נתתה עמדי \ נשים כעילה
לסכסוך ולמלחמה במקרא ,קב"מ 197 ,עמ' ,2005 ,רכה
Reich, Rachel, THE WOMAN WHOM THOU
GAVEST TO BE WITH ME
 58768ריינר ,יצחק ,מועדי נחמה \ עיונים בפרקי גאולה
ותשובה ובמועדי ירח איתנים ,מחבר 634 ,עמ'2006 ,
Reiner, Yitshak, MO'ADE NEHAMAH
 59013שי ,הדסה ,אלמרשיד אלכאפי )המדריך המספיק(
מילונו של תנחום הירושלמי למשנה תורה לרמב"ם,
אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 657 ,עמ'2006 ,
Shy, Hadassa, AL-MURSID AL KAFI
 57733שלמה ,סיגל ,מבנה הטענה הסוגית בספרות החכמה
המקראית )דוקטורט( ,מחבר 404 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shlomo, Sigal, PATTERN OF GENERIC
SENTENCING IN THE LITERATURE OF
BIBLICAL WISDOM
 58060שפירא ,אניטה ,תנ"ך והזהות הישראלית  ,מאגנס,
אונ' עברית 174 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shapira, A, BIBLE & ISRAELI IDENTITY

 58981תדמור ,חיים ,אשור בבל ויהודה \ מחקרים בתולדות
המזרח הקדום ,מוסד ביאליק 364 ,עמ'2006 ,
Tadmor, Hayim, ASSYRIYA, BABYLONIA
AND JUDAH
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II. JEWISH HISTORY

 ,----, 58468קטלוג תצלומים \ יהדות אזור הקאריבי ,אוסף
מרדכי ארבל ,ארכיון התמונות ,יד יצחק בן-צבי ,יד בן
צבי 228 ,עמ' ,2006 ,רכה
\ ---, CATALOGUE OF PHOTOGRAPHS
THE JEWS OF THE CARIBBEAN
 58706גליק ,שמואל ,מקורות לתולדות החינוך בישראל ד \
שו"ט מארצות האסלאם והאימפריה העות'מאנית,

בית המדרש לרבנים באמריקה 508 ,עמ'2006 ,
Glick, Shmuel, ORIGINS OF EDUCATION
IN ISRAEL \ VOL.4 : FROM ARAB LANDS
& THE OTTOMANS

 58669גרוסמן ,אברהם ,רש"י ר' שלמה יצחקי \ גדולי הרוח
והיצירה בעם היהודי ,מרכז שזר 311 ,עמ' ,2006 ,רכה
Grossmann, Avraham, RASHI
 58670דן ,יוסף ,ר' יהודה החסיד \ גדולי הרוח והיצירה בעם
היהודי ,מרכז זלמן שזר 182 ,עמ' ,2006 ,רכה
Dan, Josef, R' YEHUDAH HA-HASID

 58978זדוף ,נ ;.חותם ,י) ;.עורכים( ,היסטוריה כשליחות \
אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן ,מאגנס,

 110עמ' ,2006 ,רכה
Zadoff, N.; Hotam, Y. (Eds.), HISTORY AS
VOCATION

 58306כהן ,דוד ,משנת הנזיר \ עיקרי משנתו ותולדות חייו
של מרן נזיר אלקים הקדוש ,אריאל 102 ,עמ'2006 ,
)(history by son R' Sha'ar Yishuv
Cohen, David, MISHNAT HA-NAZIR

 57909כהנמן ,עירא ,סיפור הקורות של המלחמה הקדושה \
שירת מסעו של ריצ'רד לב הארי לארץ ישראל ,יד בן
צבי 464 ,עמ'(translation by I. Kahneman) 2005 ,
\ Kahneman, Irah, HISTORY OF HOLY WAR
IN VERSE OF THE 3rd CRUSADE
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 לאוריאל \ מחקרים,( ג'ק )עורכים, מנחם; פסטור, מור57921
 מוגשים לאוריאל,בתולדות ישראל בעת העתיקה
2005 ,' עמE226+H604 , מרכז זלמן שזר,רפפורט
Mor, M.; Pastor, J. (eds.), FOR URIEL \
STUDIES IN THE HISTORY OF ISRAEL IN
ANTIQUITY PRESENTED TO PROFESSOR
URIEL RAPPAPORT

 הליכות קדם, ישראל )עורכים, שלום; קיסר, סרי58690
2006 ,' עמ478 , אעלה בתמר,במשכנות תימן
Seri, S.; Kessar, I. (Eds.), ANCIENT
CUSTOMS OF THE YEMENITE JEWISH
COMMUNITY

 תולדות היהודים בהונגריה כרך,( יצחק )פרידמן, פרי58471
,"ד קורות המגוייסים היהודים לפלוגת "עבודת כפייה
 רכה,2006 ,' עמ302
Perri, Yitzhak (Friedman), HISTORY OF
JEWS IN HUNGARY, ON THE DRAFTED
JEWS IN COMPANY “FORCED WORK:
VOL. 4
 מחזור מוסקוביץ \ מעשה ידיו של יואל, שלמה, צוקר58596
' אונ,איטלקי- סופר מעתיק ומצייר אשכנזי,בן שמעון
Jewish art, history, ) 2006 ,' עמ99 ,העברית
(illustrations in ancient manuscripts .
Zucker, Shlomo, THE MOSKOWITZ
MAHZOR OF JOEL BEN SIMEON

\ ? מעטים מול רבים,( ב"ז )עורכים, אלון; קדר, קדיש58426
עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה
226 , אונ' עברית, מאגנס,המקבי ובמלחמת העצמאות

 רכה,2006 ,'עמ
Kadish, A.; Kedar, B"Z (Eds.), FEW
AGAINST MANY? \ STUDIES ON
BALANCE OF FORCES IN THE BATTLES
OF JUDAH MACABEE & THE WAR OF
INDEPENDENCE
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III. JEWISH THOUGHT/ MAHSHEVET

 57745אבינר ,שלמה ,יוצר אור \ ברור שורשי האמונה
עריכה מחודשת לספר "אש מח"  ,ספריית חווה425 ,
עמ'2005 ,
Aviner, S., YOTSER 'OR
 59134אברהם ,מיכאל ,את אשר ישנו ואשר איננו \ על מדע,
דת ומיתוס ,תם 494 ,עמ'(science, religion ) 2006 ,
Avraham, Michael, WHAT THERE IS AND
)WHAT THERE ISN’T (w/footnotes, scholarly

 59114איש שלום ,ב ;.רוזנברג ,ש) .עור ,יובל האורות \
הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל  ,בית
מורשה בירושלים 369 ,עמ'(r kook 50 years,) 2006 ,
Ish Shalom, B.; Rozenberg, S., YOVEL HA)'OROT (orig. publ 1988. new ed.2006
 58438אנגלמן ,ליאור ,כיסופים \ פרקי התבוננות אמונית
בעקבות עקירת היישובים בגוש קטיף ,ספריית חווה,
 256עמ'(relig. Zionist/ dati leumi) 2006 ,
)Angelman, Lior, KISUFIM (philosophy
 58764אסטרייכר ,יעקב ,מערבה מכאן \ הודו נפאל ירושלים,
פלדהיים 266 ,עמ' ,2006 ,רכה ) & Jewish thought
(Indian Nepal philosophy
Astreicher, Yaakov, WEST OF HERE

 58114אשכנזי )מניטו( ,יהודה ליאון ,סוד העברי \ יסודות
האמונה לאור פסוקי התורה ,שיעורים בעל-פה חלק
א ,ספריית חווה 222 ,עמ'part 1, bible , ) 2005 ,
(faith, scholarly, dati-leumi nationalism
Ashkenazi, Yehuda Lio, SOD HA-'IVRI

 57683בזק ,אמנון ,וביום צום כיפור ייחתמון \ קובץ
מאמרים על יום הכיפורים ,תבונות 393 ,עמ'2005 ,
Bazak, Amnon, 'U-VE-YOM TSOM KIPPUR
YEHATEMUN / COLLECTION OF
ARTICLES ON YOM HA-KIPURIM
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 58027בן-נון ,אורי צבי ,רעיונות יהודיים \ משל אבי וקצת
משלי ,תנא קמא בע"מ 243 ,עמ' ,2005 ,רכה
)(religious Zionist, ideas of R' A. Bin-Nun
Ben-Nun, Tsvi, JEWISH IDEAS

 57854ברגר ,דוד ,רבי מלך המשיח \ שערוריית האדישות,
והאיום על אמונת ישראל )תרגום מאנגלית( ,אורים,
 207עמ'(first published by Littman library) 2005 ,
Berger, D, REBBE, MESSIAH & SCANDAL
OF ORTHODOX INDIFFERENCE
 58250גינזבורג ,יצחק ,ספר מלכות ישראל \ ג' שער רביעי
מלחמות הוי' שער חמישי מקדש הוי' ,גל עיני511 ,
עמ'(last vol. by controversial author) 2006 ,
Ginzburg, Y., SEFER MALKHUT YISRA'EL
)\ VOL.3 (Kingdom of Israel
 58826דיין ,יוסף ,אור לגויים \ מציאות ומטא -מציאות ,יחד
הוצאה 247 ,עמ' ,2006 ,רכה
Dayan, Yosef, LIGHT UNTO THE NATIONS

 58249הבר ,צבי ,מעליות \ כרך כה אלול התשס"ה בטאון
ישיבת "ברכת משה"  ,מעליות 388 ,עמ'2006 ,
)Haber, Tsvi, MA'ALIOT \VOL. 25 (important

 58432זיוון ,גילי ,דת ללא אשליה \ נוכח עולם פוסט-
מודרניסטי סדרת יהדות ישראלית ,מכון שלום

הרטמן 384 ,עמ'2006 ,
Zivan, Gili, RELIGION WITHOUT
ILLUSION \ FACING A POST-MODERN
WORLD

 58504טאו ,צבי ישראל ,סולו המסילה \ התודעה הלאומית
כיסוד בהלכות ציבור ,קרן חוסן ישועות 157 ,עמ',
(philosophy, Halacha, Zionist religion) 2006
Tao, Tsvi Israel, SOLO HA-MESILAH
 57901ינאי ,מאיר ,תמצית העתיד ,מודן 143 ,עמ'2005 ,
Yannai, Meir, ESSENCE OF THE FUTURE
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 57820לביא ,עליזה ,תפילת נשים \ פסיפס נשי של תפילות
וסיפורים ,ידיעות אחרונות  /חמד 310 ,עמ'2005 ,
Lavie, Aliza, JEWISH WOMEN'S PRAYERS
THROUGHOUT THE AGES

 57713לוין ,ישראל ,כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול \
כולל מהדורה ביקורתית של "כתר מלכות" עם
הקדמה ,פירוש וחילופי ,אונ' ת"א 329 ,עמ' ,2005 ,רכה
Levin, I, CROWN OF KINGSHIP ("KETER
MALHUT") OF SOLOMON IBN GABIROL

 58246לונדין ,חגי ,ביאורים במאמר למהלך האידיאות
בישראל \ לראי"ה קוק  ,מעליות 315 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(recommended! Q&A, commentary, analysis
Londin, H., BI'URIM BE-MA'AMAR LE'MAHALAKH HA-'IDE'OT BE-YISRA'EL / R
KOOK
 57908ליבוביץ' ,מ ;.ענברי ,מ) .עורכי ,מיהו יהודי בימינו \
רב-שיח בשאלת הזהות היהודית ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 206 ,עמ' ,2005 ,רכה
Leibovitch, M.; Inbari, M. (Eds.), WHO IS A
JEW IN OUR DAY
 57728לייטמן ,מיכאל ,מסע לעולם עליון \ סדרת הקבלה
וחוכמת החיים ,קבלה לעם 347 ,עמ'2005 ,
Laitman, Michael, PATH OF KABBALAH

 58135ליכטענשטיין ,הלל ,ספר שירי משכיל \ הגורם פרנסה
וכלכלה ,מוסר והדרכה ,בית תלמוד ה' אורי וישעי,

 310עמ'2005 ,
)(Hassidic polemic, anti-enlightenment
Lichtenstein, Hilel, SEFER SHIRE MASKIL

 57663נורצי ,ידידיה שלמה רפאל ,מנחת שי על חמישה
חומשי תורה \ מקורות לחקר תרבות ישראל מס' ,10
איגוד העולמי למדעי היהדות 428 ,עמ'2005 ,
Norzi, Jedidiah Solomon Raphael, MINHAT
SHAY ON THE TORAH \ SOURCES FOR
STUDY OF JEWISH CULTURE VOL. 10
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,' עמ366 , הגל החדש, סיירי השמים, אריה, נחשון57994
 רכה,2005
Nahshon, Arie, HEAVENLY TRAVELERS

 דון יצחק אברבנאל \ מדינאי והוגה, בנציון, נתניהו59017
(trans from English) 2006 ,' עמ380 , שוקן,דעות
Netanyahu, B., DON ISAAC ABRAVANEL

, האומה1  כרך, כרכים2 \  עזר אל עמי, משה, עמיאל59116
2006 , vols 2 , מחבר, דרכה של אומה2 כרך
(philosophy, teachings, Zionism, identity)
Amiel, Moshe, 'EZER 'EL 'AMI \ 2 VOLS
, קדושים \ יסורי יהודי בצל המשיחים,. ש, קדושים58212
 רכה,2005 ,' עמ75 ,ספרי צמרת
Kdoshim, S., SAINTS / JEWISH SUFFERING
IN THE SHADOW OF MESSIAHS
, תחיה \ הלאומית והדתית בציון, משה מאיר, רבפוגל57746
philosophy, kabbala,) 2005 ,' עמ137 ,מחבר
(anti Rabbi Yesheayahu Leibovitz
Ravfogel, Moshe Meir, REVIVAL /
NATIONALIST AND RELIGIOUS IN ZION

 על הפרשה \ עיונים ורעיונות בפרשת, יואל, רפל58624
 רכה,2006 ,' עמ382 , חמד/ ידיעות אחרונות,השבוע
Rappel, Joel, MUSINGS ON THE WEEKLY
TORAH PORTION
IV. HOLOCAUST
 בית לוחמי,( לחיות נועדתי )תרגום, ויליאם, אונגר58805
(translation from English) 2006 ,' עמ376 ,הגטאות
Unger, William, DESTINED TO LIVE
, יד ושם,1944 , שירים מברגן בלזן, יורק, אורלובסקי57848
(bilingual, Hebrew and Polish,)  רכה,2005 ,' עמ77
Orlowski, Jurek, POEMS FROM BERGENBELSEN, 1944 (translated by Uri Orlev)
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 58536אטלס ,מיכאל ,ז'אן ואנדריאס \ רומן ,ע .נרקיס159 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Atlas, Michael, JAN & ANDREAS / Novel

 58786בורנשטיין ,בלה ,צלילים שאבדו \ קובץ סיפורים
המתארים את החיים ביער עם הפרטיזנים התקופת
מלחה"ע ה ,2-בית לוחמי הגטאות 77 ,עמ' ,2005 ,רכה
 Bornstein, Bela, LOST SOUNDSPARTISAN FOREST

 57664בלברג ,אפרת ,במערכה הגדולה \ חיילים יהודים
בצבאות שלחמו בגרמניה הנאצית במלחמת העולם
השניה ,יד ושם 40 ,עמ' ,2005 ,רכה)(Teaching guide
Balberg, Efrat, JEWISH SOLDIERS IN
ARMIES AGAINST THE NAZIS

 58793ברוטין ,בתיה ,לחיות עם הזיכרון \ אנדרטות לזכר
השואה בישראל ,בית לוחמי הגטאות 248 ,עמ',2006 ,
רכה
Brutin, B, LIVING WITH THE MEMORY
 58790גולדרייך אילת ,נעמי ,מאופל לאור ,בית לוחמי
הגטאות 87 ,עמ' ,2006 ,רכה
Goldreich, N, FROM DARKNESS TO LIGHT
 58789דוידזון ,גוסטה ,יומנה של יוסטינה ,בית לוחמי
הגטאות 230 ,עמ' ,2006 ,רכה
Davidzon, Gusta, YUSTINA'S DIARY

 58992הרטמן ,עזרא ,דור לדור יביע אומר \ לזכור ולא
לשכוח ,יד פנינה ושמעון יהודה 495 ,עמ'2006 ,
Hartman, E, DOR LE-DOR YABI'A 'OMER
 58731ויצמן ,פולה ,משם עד כאן \ נערה במחנה בסיביר ,יד
ושם 102 ,עמ' ,2006 ,רכה
Weitzman, Pola, FROM THERE TO HERE

 58867ולדר ,חיים ,שתיים ממשפחה \ סיפורה של חנה פ
גרינוולד ,מחבר 180 ,עמ'(stories, holocaust) 2006 ,
Valdar, Hayim, TWO OF A FAMILY
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 58696יאקאב ,יוסף ,דור לדור ישבח מעשיך \ פרקי חיים
ושיקום מעמק הבכא ועד הלום ,יפה נוף ,הוצאה )י.
פוזן( 455 ,עמ'(holocaust bio history) 2006 ,
Yakov, Yosef, DOR LE-DOR YESHABAH
)MA'ASEKHA (Hungary-Romania-Transylvania
 58788כץ ,איציק ,אובדן התמימות ,בית לוחמי הגטאות231 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Katz, Itsik, THE LOST OF INNOCENCE

 58111לבסקי ,חגית ,לקראת חיים חדשים \ ניצולים
ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה
 ,50-1945יד ושם 254 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lavsky, Hagit, NEW BEGINNINGS /
HOLOCAUST SURVIVORS IN BERGENBELSEN & BRITISH ZONE IN GERMANY

 58802מאיר ,א ,מעשה זיכרון \ חברה ,אדם ואלוהים לאחר
אושוויץ )תרגום מאנגלית(,רסלינג 71,עמ' ,2006 ,רכה
Meir, Ephraim, TOWARDS AN ACTIVE
)MEMORY (translated from English

 58248נחמני גפני ,אמונה ,לבבות חצויים \ הוצאת ילדים
יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה ,יד ושם,
 389עמ' ,2006 ,רכה
Nahmani Gafni, Emunah, DIVIDING
HEARTS
 58627נידם אורביטו ,יעל )עורכת( ,היום הוא יומנו \ יומנה
של לורלי וייס )אסתר זהר( פליטה באיטליה
הפשיסטית ,יד ושם 279 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(written in German, but never published
Nidam, Yael (ed.), TODAY IS OUR DAY /
DIARY OF LORLI WEISS, A REFUGEE IN
FACIST ITALY

 58619פאטרסון ,צ'רלס ,כל יום הוא טרבלינקה \ יחסנו
לבעלי חיים והשואה ,פרדס 288 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(translation from English
Charles Patterson, ETERNAL TREBLINKA
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 58007פלד ,מ ,לרצות את סלובי ,תשרי 432 ,עמ' ,2005 ,רכה
Peled, Mordechai, PLEASING SLUVIE
 59197קנר ,פנחס ,מפח יוקשים מלטה נפשה ,מחבר192 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Kanner, Pinhas, ESCAPED THE SNARE

 58795רוזנברג ,פ ,מנדל גרוסמן  -מבט מבפנים \ רישומים
וצילומים :לודז' בין שתי מלחמות העולם ,בית לוחמי
הגטאות 45 ,עמ' ,2006 ,רכה )(English / Hebrew
Rosenberg, Penina, MENDEL GROSSMAN– A VIEW FROM WITHIN / LODZ
BETWEEN 2 WORLD WARS
 57841רום )לבקוביץ( ,אמירה )עורכת( ,נלי \ תמונות מחייה
של נערה מווילה אמה ,יד ושם 134 ,עמ' ,2005 ,רכה
Rom, A, NELLY \ PICTURES OF THE LIFE
OF A YOUNG GIRL FROM VILLA EMMA

 58787שימשי ,נ ;.יבלונקה ,ח) .עורכות( ,חותמם של ניצולי
השואה מהונגריה במדינת ישראל \ יום עיון לציון 60
שנה לרצח יהודי הונגריה ,בית לוחמי הגטאות44 ,
עמ' ,2006 ,רכה

Shimshi, N.; Yavlonka, H. (Eds),
HUNGARIAN SURVIVORS IN ISRAEL / 60
YEARS AFTER

 58123שפירא ,יוסף ,מעבר לחומות  /מאבקו לחיים
והישרדותו של ילד שהתבגר טרם זמנו בפולין בין
השנים  ,1939-47מחבר 171 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shapira, Yosef, BEYOND THE WALLS
 58622שריד ,יוסי ,פפיצ'ק \ הוא לא ידע את שמו ,יד ושם,
 54עמ' ,2006 ,רכה
Sarid, Yosi, PAPICZEK \ HE DID'NT KNOW
HIS NAME
 58796שרף אלון ,ברכה ,ילדה בלב היער ,בית לוחמי
הגטאות 92 ,עמ' ,2006 ,רכה
Sharf Alon, B, THE GIRL IN THE FOREST
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V. ISRAEL & ZIONISM
 ,--- 58783גבולות בני-הגנה תנאי הכרחי לביטחון ישראל,
מרכז ירושלמי לענייני ציבור 64 ,עמ' ,2006 ,רכה
---, SECURITY BORDERS / NECESSARY
CONDITIONS FOR ISRAEL
 ,,---- 58195דו"ח העוני האלטרנטיבי \ ישראל  2005מס' , 03
ארגון לתת 83 ,עמ' ,2005 ,רכה
---, THE ALTERNATIVE POVERTY
REPORT 2005, #3

 ,----, 58809מבקר המדינה דוח על הביקורת בשלטון
המקומי ,דצמבר  729 ,2005עמ' ,2005 ,רכה
---, STATE COMPTROLLER'S, DEC. 2005

 58226אבוטבול ,ג ;.גרינברג ,ל) ;.עורכים( ,קולות מזרחיים \
לקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות
הישאלית ,מסדה 438 ,עמ' ,2005 ,רכה
Abutbul, G.; Greenberg, L.(Eds.), MIZRAHI
VOICES

 58305אבידן ,משה אברהם ,משא בהר \ בירורי הלכתיים
בנושאי צבא ,בטחון וארץ ישראל ,יד מיכל 461 ,עמ',
Halacha, Jewish law, war and military, ) 2006
(Israel security
Avidan, Moshe, OBJECT ON THE MOUNT
 58732אבנון ,דן )עורך( ,שפת אזרח בישראל ,מאגנס ,אונ'
עברית 302 ,עמ' ,2006 ,רכה
Avnon, Dan (Ed.), CIVIC LANGUAGE IN
ISRAEL
 58216אדר ,בנקו ,מפלגה אחת  -שתי דרכים ,חוג אורנים,
 375עמ' ,2005 ,רכה
)(very good criticism in Ha-Aretz
Adar, Benko, ONE PARTY - TWO WAYS
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 57732אהרון ,קרן ,תובנות על הצרכן הישראלי ,פוקוס191 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Aharon, Keren, CONSUMER INSIGHTS
 57915אלון ,עזריה ,שבעת המינים ,קב"מ 63 ,עמ'2005 ,
Azaria, A, SEVEN SPECIES OF THE BIBLE

 58479אלרן ,מאיר ,חוסן לאומי בישראל \ השפעות
האנתפאדה השנייה על החברה הישרא ,אונ' ת"א78 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Elran, Meir, ISRAEL'S NATIONAL
RESILIENCE / JCSS STUDY #81
 58297אסיה ,אילן ,תיאורית ה ,F-אדום בית הוצאה לאור,
 170עמ' ,2005 ,רכה
Asia, Ilan, THE F THEORY

 57988אריאן א ;.בן-נון ,פ ;.ברנע ,ש ,.מדד הדמוקרטיה
הישראלית  \ 2005כנס הנשיא -הדמוקרטיה
הישראלית במבחן השעה לציון עשור לרצח ראש,

מכון הישראלי לדמוקרטיה 124 ,עמ' ,2005 ,רכה
Arian, A; Ben-Nun, P; Barnea, S., AUDITING
ISRAELI DEMOCRACY 2005

 58694ביאלר ,אורי ,צלב במגן דוד \ העולם הנוצרי
במדיניות החוץ של ישראל  ,1967 -1948יד בן צבי286 ,
עמ'2006 ,
Bialer, Uri, CROSS ON THE STAR OF
DAVID \ CHRISTIAN WORLD IN ISRAEL'S
FOREIGN POLICY 1948-1967
 58854בן-אריה ,א ;.ציונית ,י ,;.ילדים בישראל  \ 2005שנתון
סטטיסטי ,מועצה לשלום הילד 492 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ben-Arieh, A.; Tzionit, Y., STATE OF THE
CHILD IN ISRAEL 2005

 59036בן-נחום ,יזהר ,שומרים חזק \ תנועת הנוער השומר
הצעיר בארץ ישראל  ,1929-1939יד יערי 344 ,עמ',

 ,2006רכה
Ben-Nahum, Yizhar, STRONG GUARDS
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 57924בר-און ,דן ,על האחרים בתוכנו \ תמורות בזהות
הישדראלית מנקודת ראות פסיכולוגית-חברתית ,אונ'
בן גוריון 189 ,עמ' ,2005 ,רכה )(expanded edition
Bar-On, Dan, THE OTHERS WITHIN US \ A
SOCIO PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE
ON CHANGES IN ISRAELI IDENTITY
 58292בר-זהר ,מיכאל ,כעוף החול \ שמעון פרס ,הביוגרפיה,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 782 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bar-Zohar, Michael, PHOENIX \ SHIMON
PERES, A POLITICAL BIOGRAPHY
 57850בר-זהר ,מיכאל; הבר ,איתן ,נקמת מינכן ,זמורה-ביתן,
 231עמ' ,2005 ,רכה )(New edition
Bar-Zohar, Michael; Haber E., MUNICH’S
REVENGE
 57725בריק ,יצחק )עורך( ,זיקנה בקו העוני ,קב"מ 240 ,עמ',
 ,2005רכה
Brick, Yitzhak (Ed.), AGING ON THE
BRINK OF POVERTY
 58680ברעם ,נ ,מחזיר החלומות ,כתר 408 ,עמ' ,2006 ,רכה
Baram, Nir, RESTORER OF DREAMS
 58291גוטל ,נריה ,חופש הבחירה בחינוך \ עיון הגות ומעש,
משרד החוץ 336 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gutel, Nariah, FREEDOM TO CHOOSE IN
EDUCATION

 57657גולדמן ,עוגן )עורך( ,פרוטוקול סובל הכל \ שווה
ציטוט מהנעשה בוועדות הכנסת 182 ,עמ' ,2005 ,רכה
Goldman,O(Ed.), PROTOCOL SUFFERS

ALL
 57714גרינברג-דובנוב ,לאה ,בשפת האדמה והרוח ,המדרשה
הלאומית 172 ,עמ'2004 ,
Grinberg-Dubnov, Leah, LANGUAGE OF
)EARTH AND WIND (trans. from Russian
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 58799דגן ,מתתיהו ,חינוך הציוני הדתי במבחן הזמן
והתקופה ,משהב"ט 244 ,עמ'2006 ,
Dagan, M, RELIGIOUS ZIONIST
EDUCATION AND THE CHALLENGES OF
MODERN TIME

 58059דהאן-כלב ,ה ;.ינאי ,נ) ;.עורכות( ,נשים בדרום \
מרחב ,פריפריה ,מיגדר ,אונ' בן-גוריון 254 ,עמ',2005 ,
רכה
Dahan-Kalev, H.; Yanay, N.;(Ed), WOMEN
OF THE SOUTH / SPACE, PERIPHERY,
GENDER
 58879הולצמן ,אבנר ,אהבות ציון \ פנים בספרות העברית
החדשה ,כרמל 623 ,עמ'2006 ,
Holtzman, Avner, LOVES OF ZION

 58427היילברונר ,עודד; לוין ,מיכאל ,עיר הישראלית \ העיר
העברית האחרונה? ,רסלינג 226 ,עמ' ,2006 ,רכה
Heilbronner, O.; Levin, M., THE ISRAELI
?CITY: LAST HEBREW CITY

 59043הרמן-ברונשטיין ,חוה ,הגעתי הביתה \ חבלי קליטה
בארץ הקודש ,מחבר 234 ,עמ'(memoir) 2006 ,
Herman-Bronstein, Hava, I’M HOME

 57929ואלך ,יהודה ,מדריך כרטא למלחמת העצמאות \
מבצעים אתרי קרבות אתרי הנצחה ,כרטא 320 ,עמ',
2005
Wallach, Yehuda, CARTA'S GUIDE TO THE
WAR OF INDEPENDENCE
 58014זהבי ,ל ,לחוד או ביחד \ יהודים וערבים בפלסטינה
)א"י( ,על-פי מסמכי הקומינטרן ) ,(1919-1943כתר451 ,
עמ'2005 ,
\ Zahavi, Leon, APART OR TOGETHER
JEWS AND ARABS IN PALESTINE
ACCORDING TO THE COMINTERN (1919
)– 1943

15

 58424חידר ,עזיז ,ספר החברה הערבית בישראל \ מס 1
אוכלוסייה ,חברה ,כלכלה ,מכון ון ליר 236 ,עמ',2006 ,
רכה
\ Haider, Aziz, ARAB SOCIETY IN ISRAEL
)POPULATIONS, SOCIETY, ECONOMY (#1
 58263טישלר ,אשר; שפי ,יועדJCSS STUDY NO. 80 ,

המבנה האופטימאלי של תעשיית הביטחון של
ישראל ,אונ' ת"א 59 ,עמ' ,2006 ,רכה

Tischler, A.; Shefi, Y., THE OPTIMAL
STRUCTURE OF THE DEFENSE
INDUSTRY IN ISRAEL

 58671יהב ,דן ,תל-אביב-יפו :עיר החלומות \ שכיות חמדה
בעיר ,צ'ריקובר 730 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahav, Dan, TEL-AVIV-JAFFA: DREAM'S
CITY

 58984כוכב ,דוד ,מציאות ומיתוסים במשק הישראלי
והגלובלי \ מניסיון אישי ,משהב"ט 248 ,עמ'2006 ,
Kochav, D, FACTS & FICTION IN ISRAELI
& GLOBAL ECONOMIES / PERSONAL
 58012לוין ,א )עורך( ,בלי כפית של כסף \  10סיפורי הצלחה
עסקיים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 256 ,עמ'2006 ,
Levin Itamar (Ed.), BY THEMSELVES / 10
STORIES OF BUSINESS SUCCESS

 58985מאיר ,ידידיה; רהב-מאיר ,סיון ,ימים כתומים \
ההתנתקות -חשבון והנפש ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 238 ,עמ' ,2006 ,רכה
Meir, Yedidya; Rahav-Meir, Sivan, DAYS OF
DISENGAGEMENT / SELF-EXAMINATION
 58779מייזליש ,מיכל ,מאבק בכביש חוצה ישראל תיעוד
מאבק סביבתי \ מחקרי מכון י-ם מדיניות סביבתית
מס ,18 .מכון ירושלים לחקר ישראל 109h+10e ,עמ',
 ,2006רכה

Maizlish, Michal, THE STRUGGLE
AGAINST THE TRANS-ISRAEL HIGHWAY
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 57662מילשטיין ,אורי ,תיק רבין \ מיתוס ושברו ,שרידות,
 319עמ'2005 ,
Milstein, Uri, THE RABIN FILE \ THE
MYTH AND COLLAPSE

 59210מימון ,דוד ,עקבות בערבה \ הלחימה במחבלים
בערבה דצמבר -1967מרץ  ,1971מחבר 163 ,עמ'2006 ,
Maimon, David, TRACKS IN THE ARAVA
DESERT / FIGHTING TERROR
 58936מירון ,יורם ,אגדה של כפר \ אגדות כפריו של הגליל
ומרומיו  ,CDs 3+מינרבה 329 ,עמ' ,2006 ,רכה
Miron, Yoram, VILLAGE TALES / GALIL

 58797מירון ,יצחק )עורך( ,צפת וכל נתיבותיה \ לסייר עם
יד יצחק בן-צבי ,יד בן צבי 322 ,עמ'2006 ,
Meron, Yitshak (Ed.), SAFED: A WALK
THROUGH TIME
 58979מלמד ,משה ,קסם הימים שחלפו ,כרמל 269 ,עמ',
 ,2006רכה
Melamed, M, MAGIC OF BYGONE DAYS

 58798נדל ,חיים ,בין שתי המלחמות \ הפעילות הביטחונית
והצבאית  ...מתום מלחמת ששת הימים ועד מלחמת
יום ,משהב"ט 322 ,עמ'2006 ,
Nadel, Chaim, BETWEEN THE TWO WARS

 58887נחמיאס ,ד ;.מנחם ,ג) .עורכים( ,מחקרי תל-אביב יפו
\ תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית ,כרך שלישי,

דיונון ,אונ' ת"א 388 ,עמ'2006 ,
Nachmias, D.; Menahem, G. (Eds), TELAVIV-YAFO STUDIES \ VOL. 3 \ SOCIAL
PROGRESS AND PUBLIC POLICY

 58966סבירסקי ,ברברה; יוסף ,קפלה ,מצב התעסוקה בקרב
ישראלים אתיופים \ אוגוסט  ,2005מרכז אדוה39 ,

עמ'2006 ,
Savirski, B; Yosef, K., EMPLOYMENT OF
ETHIOPIAN ISRAELIS / AUG. 2005
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 58960סבירסקי ,שלמה; קונור-אטיאס ,את ,תמונת מצב
חברתית  ,2005מרכז אדוה 31 ,עמ' ,2006 ,רכה
Savirski, S.; Konor-Atias, E., SOCIAL
SITUATION 2005

 59011סובול ,יהושע ,כאן ועכשיו \ עמיר פרץ והמצב
הישראלי  -מונוגרפיה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 190עמ' ,2006 ,רכה
Sobol, Yehusha, HERE AND NOW \ AMIR
\ PERETZ AND THE ISRAELI SITUATION
AN ESSAY
 57907עינת ,תומר ,שפה אסורה \ החיים והמילים בין כותלי
הכלא ,שוקן 189 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Einat, Tomer, FORBIDDEN LANGUAGE
LIFE AND THE LANGUAGE OF INMATES

 58877ענבר ,דן ,לקראת מהפכה חינוכית? \ בעקבות כנס ון
ליר לחינוך על יישום דוח דוברת ,קב"מ 454 ,עמ',

 ,2006רכה
Inbar,Dan, TOWARD EDUCATIONAL
?REVOLUTION

 58296פייגלין ,משה ,מלחמת החלומות \ ממדינת היהודים
למדינה היהודית ,מנהיגות יהודית 534 ,עמ',2006 ,

רכה
Faiglin, Moshe, THE DREAM WAR / FROM
STATE OF JEWS TO THE JEWISH STATE

 59174פילק ,דני ,פופוליזם והגמוניה בישראל ,רסלינג261 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Filc, Dani, POPULISM AND HEGEMONY
IN ISRAEL

 58038פימנטל ,עזרא; שילר ,אלי )עורכי ,מלחמת העולם
הראשונה בארץ ישראל \ חידושי הטכנולוגיה במערכה
בנגב ובסיני ,אריאל E19+H77 ,עמ' ,2005 ,רכה
Pimental, E.; Schiller, E. (Eds), WWI IN
PALESTINE \ TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS IN THE NEGEV & SINAI
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 58681פינקוס ,בנימין ,מאמביוולנטיות לברית בלתי כתובה \
ישראל ,צרפת ויהודי צרפת  ,1957- 1947מכון בן-

גוריון ,אונ' בן-גוריון 831 ,עמ'2006 ,
Pinkus, B, FROM AMBIVALENCE TO A
TACIT ALLIANCE / ISRAEL & FRANCE

 58019פלדשטיין ,אריאל ,הגידו כן לזקן \ דיאלוג עם
החלוציות 100 ,שנה לעלייתו של דוד בן-גוריון לארץ-
ישראל ,כתר 175 ,עמ'2005 ,
”Feldstein, Ariel, “SAY YES TO THE ELDER
)\ DIALOGUE WITH PIONEERS (in Israel

 58780פליישמן ,ל ,דפוסי נופש בחיק הטבע בקרב העולים
מחבר העמים \ מחקרי מכון י-ם מדיניות סביבתית
מס ,19 .מכון ירושלים  h97+7e,עמ' ,2006 ,רכה
Fleishman, Larisa, OUTDOOR
RECREATION PATTERNS AMONG
IMMIGRANTS FROM THE FSU
 57660צור ,מוקי ,אורות רחוקים \ רשימות ופרקי שיחה,
קב"מ 224 ,עמ' ,2005 ,רכה
Tsur, Muki, LIGHTS FROM FAR AWAY

 58136צימרמן ,משה ; חותם ,יותם )ערכים( ,בין המולדות \
היקים במחוזותיהם ,מרכז זלמן שזר 334 ,עמ'2005 ,
Zimmermann, Moshe; Hotam,Yotan (Eds),
BETWEEN TWO HOMELANDS / THE
"YEKKES" IN THEIR PLACE

 59227צפריר ,אליעזר )גייזי(  ,פלונטר \ שוטר תנועה בסבך
הלבנוני ,ידיעות אחרונות 390 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tsafrir, Eliezer (Geizi), LABYRINTH IN
LEBANON / TRAFFIC COP IN THE
LEBANESE ENTANGLEMENT

 58685קארפי ,דניאל )עורך( ,זאב ז'בוטינסקי  -איגרות כרך 8
ינואר  - 1932דצמבר  ,1933מכון ז'בוטינסקי בישראל,

 348עמ'2006 ,
\ Carpi, Daniel (Ed), ZEEV JABOTINSKY
LETTERS. VOL.8\ JAN 1932 - DEC 1933
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 הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, יעקב, קופ57923
רכה,2005,'עמ370,מרכז לחקר המדיניות החברית,2005
Kop, Ya’akov, BUDGETING RESOURCES
FOR SOCIAL SERVICES 2005
255 , כרמל, מבט מבפנים-  יוזמת ז'נבה, מנחם, קליין58615
 רכה,2006 ,'עמ
Klein Menachem, THE GENEVA
INITIATIVE - AN INSIDE VIEW

 בטן מלאה \ מבט אחר על,( אביעד )עורך, קליינברג57835
2005 ,' עמ238 , כתר,אוכל וחברה
Kleinberg, A, FULL BELLY \ RETHINKING
FOOD AND COMMUNITY (in Israel)
 אחיאסף, מיצפה \ מושבה בגליל התחתון, יואב, רגב58932
 רכה,2006 ,' עמ148 ,בע"מ
Regev, Yoav, OUTPOST \ MOSHAVAH IN
THE SOUTHERN GALILEE

 שורש הדברים \ עיון מחודש בשאלות, רוביק, רוזנטל58221
2005 ,' עמ399 , כתר,עם וחברה
Rozental, Rubik, THE HEART OF THE
MATTERS : NEW CONSIDERATION ON
QUESTIONS OF NATION & SOCIETY
167 , ע"ע, אשכנזים: נדון, מרב,מרמורשטיין- רוזנטל58379
 רכה,2005 ,'עמ
Rosental-Marmorstein, Merav, RE:
ASHKENAZI ISRAELIS
, כל ילד יכול \ הרוח והאמנות של סוזוקי, ורד, רייך59215
(Suzuki in Israel)  רכה,2006 ,' עמ159 ,קב"מ
Reich, V, EVERY CHILD CAN

\  מדינת ישראל,( )עורכים. ד,; נחמיאס. א, רייכמן59038
2006 ,' עמ381 , מרכז הבינתחומי,מחשבות חדשות
Raichman, U.; Nachmias, D. (Eds),
REINVENTING GOVERNMENT IN ISRAEL
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 57995רכס ,א; אוסצקי-לזר ,ש ,מעמד המיעוט הערבי
במדינת הלאום היהודית,אונ' ת"א 111,עמ' ,2005 ,רכה
Rekhess, Elie; Ozacky-Lazar, S, THE
STATUS OF THE ARAB MINORITY IN
THE JEWISH NATION STATE
 57996רכס ,א; אוסצקי-לזר,ש )עורכים( ,בחירות
המוניציפליות ביישוב הערבי והדרוזי )\ (2003
חמולתיות עדתיות ומפלגתיות ,אונ' ת"א 79 ,עמ',

 ,2005רכה
Rekhess, Elie; Ozacky-Lazar, S, THE
MUNICIPAL ELECTIONS IN THE ARAB
)AND THE DRUZE SECTOR (2003

 58213שבתאי ,מלכה; קסן ,לאה )עורכות( ,מולועלם \ נשים
ונערות יוצאות אתיופיה במרחבים ,עולמות ומסעות
בין תרבויות ,לשון צחה 285 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shabtay, M; Kacen, Lea (Eds), MULUALEM /
ETHIOPIAN IMMIGRANT FEMALES
MANEUVERING BETWEEN CULTURES

 58750שגיא ,אבי ,מסע היהודי-ישראלי \ שאלות של זהות
ושל תרבות ,מכון שלום הרטמן 297 ,עמ' ,2006 ,רכה
Sagi, Avi, THE JEWISH-ISRAELI VOYAGE
\ CULTURE AND IDENTITY
 59154שורק ,תמיר ,זהויות במשחק \ כדורגל ערבי במדינה
יהודית ,מאגנס ,אונ' עברית 223 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shorek, Tamir, IDENTITY IN THE GAME /
ARAB SOCCER IN THE JEWISH STATE
 58989שי ,יעל ,וזאת הברכה \ סיפורה של ברכה קאפח,
אגודה לטיפוח חברה ותרבות 90 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shay, Yael, AND THIS IS A BLESSING /
STORY OF BRACHA KAPAH

 57727שלו ,זיוה ,חייקה \  2כרכים ,חלק א'  -פולין ,חלק ב' -
ישראל ,מורשת2005 ,Vols 2 ,
Shalev, Ziva, CHAIKA: POLAND, ISRAEL
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 57851שריד ,מנחם ,לשילטון בחרתנו \ בן-גוריון
וז'בוטינסקי ,המאבק על ההגמוניה בישוב ובציונות
 ,1930-1935אורן 680 ,עמ'2005 ,
\ Sarid, Menachem, CHOSEN TO GOVERN
STRUGGLE FOR THE HEGEMONY ON
THE YISHUV & ZIONISM 1930-35
 57831שרף ,שלמה; ורדימון ,גיא ,בשפיץ \ סיפורו של מאמן,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 383 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Sharf, Shlomo; Vardimon, Guy, UP FRONT
A COACH'S STORY
 57720תמיר ,משה )צ'יקו( ,מלחמה ללא אות ,משהב"ט283 ,
עמ'2005 ,
Tamir, Moshe, UNDECLARED WAR

& VI. HEBREW LANGUAGE
LITERATURE

 ,----, 58299גובה השורות \ אסופת שירה ישראלית חשיפה
ראשונה  ,3שורות 128 ,עמ' ,2005 ,רכה
---, LEVEL OF THE LINE / “FIRST
EXPOSURE” / ISRAEL POETRY #3

 58018אבידן ,דוד ,משהו בשביל מישהו \ מבחר שירים
 ,1952-1964קב"מ 288 ,עמ'1st published in ) 2005 ,
(1964
Avidan, David, SOMETHING FOR
SOMEBODY \ SELECTED POEMS 1952-‘64
 58833אביו ,שלמה ,רוקי מרציאנו גיבור נעורי \ שירים
 ,1973-2005קשב לשירה 139 ,עמ' ,2006 ,רכה
Avayou, Shlomo, ROCKY MARCIANO
HEROE DE MI JUVENTUD
 58754אבני ,יואב ,שלושה דברים לאי בודד ,זמורה-ביתן,
 364עמ' ,2006 ,רכה
Avni, Y, THREE THINGS ON A DESERT

22

ISLAND
 58100אברמסון ,אפרת ,מגילת אהרון ,ברקאי ספרים195 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Avramson, Efrat, SCROLL OF AARON
 58109אורגד ,דורית ,קלקידן ,קב"מ 232 ,עמ' ,2005 ,רכה
Orgad, Dorit, KALKIDAN
 58530אורי ,צביקה ,לשחרר את היתד האחרונה ,טרקלין,
 311עמ' ,2006 ,רכה
Uri,Tsvika, REMOVE THE LAST STAKE
 58942אורן ,יוסף ,ספרות וריבונות ,יחד הוצאה 192 ,עמ',
 ,2006רכה
Oren, Yosef, LITERATURE AND
SOVEREIGNTY
 59205אורן ,רם ,אהובי ,אויבי ,קשת  302 ,עמ' ,2006 ,רכה
Oren, Ram, BELOVED ENEMY
 58539איינהורן ,צביקה ,ביום שלמוסא נגמר הקלונקס,
סיטרא אחרא 144 ,עמ' ,2005 ,רכה
Ainhorn, T,DAY MUSA RAN OUT OF CLOR

 58016אלון ,עלי ,הערות שוליים על יציאת מצרים \ מחזור
שירים ,קב"מ 59 ,עמ' ,2005 ,רכה
Alon, Eli, NOTES ON THE EXODUS FROM
EGYPT \ POEMS
 58483אליצדק ,חיה ,זיכרונותיה של סבתא חיה ,ירון גולן,
 112עמ' ,2006 ,רכה
Elizedek, Haya, MEMORIES OF GRANDMA
 58929אלמן ,רבקה ,אשה שממתיקה מי ים \ שירים ,גוונים,
 63עמ' ,2006 ,רכה
Elman, Rivka, A WOMAN WHO SWEETENS
SEA WATER

 59211אלקד-להמן ,אילנה ,לבדה היא אורגת \ קריאה
ביצירת נורית זרחי ,כרמל 225 ,עמ' ,2006 ,רכה
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Elkad-Lehman, Ilana, ALONE SHE WEAVES
 59144אלקובי ,בנימין ,מסע ספר המתכונים ,פרדס 112 ,עמ',
 ,2006רכה
Alkoby, Benjamin, A JOURNEY OF RECIPE
BOOK
 57839אלתרמן ,נתן ,טור השביעי \ ספר שישי ,1957-1967
קב"מ 528 ,עמ'(not published before this ) 2005,
Alterman, Natan, THE SEVENTH COLUMN
 58528אמיר ,גל ,שלישית בשורה השנייה ,זמורה-ביתן223 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Amir, Gal, THIRD (GIRL) IN THE SECOND
ROW
 59153אסולין ,שמואל ,סר החינוך ,דני ספרים 208 ,עמ',
 ,2006רכה
Asulin, S., BAD EDUCATION
 58201אפלפלד ,אהרן ,פרחי האפלה ,כתר 265 ,עמ',2005 ,
רכה
Appelfeld, Aaron, BLOOMS OF DARKNESS
 58435אפשטיין ,אייל ,שניים ,חלונות 171 ,עמ' ,2006 ,רכה
Epstein, Eyal, TWO
 58341ארבל ,מ ,.זמן שאול ,אור זהב 397 ,עמ'2006 ,
)(haredi novel, Israeli life
Arbel,M., BORROWED TIME

 58713ארבל ,מ ;.הירשפלד ,א) .עורכים( ,מחקרי ירושלים
בספרות עברית  20כרך כ ,תשס"ו  ,מאגנס ,אונ'

עברית 416 ,עמ' ,2006 ,רכה
Arbel, M.; Hirschfeld, A. (Eds), JERUSALEM
STUDIES IN HEBREW LIT. , VOL.20

 58990אריק ,א ,.תר פרוע ,כרמל 105 ,עמ' ,2006 ,רכה
Arik, A., VAGABOND
 59172ביילין ,אשר ,ברנר בלונדון \ סיפור-זיכרון ,קב"מ93 ,
עמ' ,2006 ,רכה
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Beylin, Asher, BRENNER IN LONDON
 58015בלבן ,א ,אומרים אהבה ,קב"מ 189 ,עמ' ,2005 ,רכה
Balaban, Avraham, THEY SAY LOVE
 58534בן נפתלי ,מיכל ,ביקור של חנה ארנדט ,קב"מ214 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Ben Naftali, Michal, THE VISITATION OF
HANNAH ARENDT

 58830בן שמעון כץ ,מנחם ,בשבילי התקווה \ מהדורה
שנייה ,כרמל 185 ,עמ' ,2006 ,רכה )(2nd edition
Ben Shimon Katz, M, PATH OF HOPE
 57902בנאי ,דניאל ,עיזבון ,קב"מ 135 ,עמ' ,2005 ,רכה
Banai, Daniel, BEQUEST
 58523בן-דרור ,אמנון ,ספק גורלי ,קווים הוצאה לאור210 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(author is a well known lawyer
Ben-Dror, Amnon, FATAL DOUBT

 58519בן-עמי ,יובל ,סוזנה ,אל תבכי \ ח"י ימים בדרום
ההזוי של ארצות-הברית  ,חרגול 165 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ben-Ami, Yuval, SUSANNAH, DON'T YOU
CRY / LIFE IN THE IMAGINARY
SOUTHERN UNITED STATES
 59232בסקין ,סיון ,יצירה ווקאלית ליהודי ,דג ומקהלה \
שירים ,אחוזת בית 135 ,עמ' ,2006 ,רכה
Baskin, Sivan, A VOCAL PIECE FOR A JEW,
A FISH AND A CHOIR \ POEMS
 58872בקון ,יצחק ,דוד פוגל \ המשורר כאמן נסתר ,כרמל,
 214עמ' ,2006 ,רכה
Bakon, Itzhak, DAVID VOGEL \ THE POET
AS A CONCEALED ARTIST

 58935בר-אל ,עדינה ,בין העצים הירקרקים \ עיתוני ילדים
ביידיש ובעברית בפולין  ,1918-1939ספריה הציונית,
 519עמ'(an expanded version earlier publ) 2006 ,
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Bar-El, A, UNDER LITTLE GREEN TREES
 58737ברזל ,ה ,שירת ארץ ישראל \ רומנטיקה אידיאולוגיה
מיתולוגיה )כרך  ,(7ספרית פועלים 781 ,עמ'2006 ,
Barzel, Hillel, A HISTORY OF HEBREW
POETRY \ VOL. 7
 58102ברנהיימר ,אבנר ,אתה אוהב אותי ,חרגול 202 ,עמ',
 ,2005רכה )(important journalist
Bernheimer, Avner, YOU LOVE ME
 59173ברנר ,י.ח ,.מן המצר \ מגילות חתוכות ,קב"מ117 ,
עמ' ,2006 ,רכה)(first published in Vilna in 1909.
Brenner, Yosef Hayim, OUT OF DISTRESS

 59184ברנר ,י.ח ,.שכול וכשלון או ספר-ההתלבטות \ אחרית
דבר :מנחם ברינקר ,קב"מ 252 ,עמ' ,2006 ,רכה
Brenner, Y.H., BREAKDOWN AND
)BEREAVEMENT (new printing
 58991ברץ ,לאה ,לראות מעבר לעינים ,אור עם 91 ,עמ',
 ,2006רכה
Baratz, Lea, TO LOOK BEHIND THE EYES
 57723גאון ,אלעד ,אלוהים לא חבר שלך ,דף חדש 107 ,עמ',
 ,2005רכה
Gaon, Elad, GOD IS NOT YOUR FRIEND
 57916גבעתי ,ר ,להביט בראי המים ,קב"מ175,עמ',2005,רכה
Givati, Roni, REFLECTIONS
 59224גברון ,א ,תנין פיגוע ,זמורה-ביתן 317 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gavron, Asaf, CROC ATTACK
 58470גולדברג ,לאה ,והוא האור \ רומאן ,קב"מ 232 ,עמ',
 ,2006רכה )(originally published in 1946
Goldberg, Lea, AND THIS IS THE LIGHT
 59235גולץ ,אמנון ,עז כבר לא תחזור ,מערכת 159 ,עמ',
 ,2006רכה
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Golz, Amnon, GOAT WILL NOT RETURN
 57922גורדון ,אילה ,איורים עבריים \ הספר העברי המאויר
לילדים  ,העידן הבינלאומי  ,1900-1925מוזיאון נחום
גוטמן 191 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gordon, Eila, HEBREW ILLUSTRATIONS /
ON CHILDREN’S BOOKS - 1900-1925
 58746גורליצקי ,אילי ,טהירו ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 254עמ' ,2006 ,רכה
Gorlizki, Ili, TEHIRU

 58862גושן-גוטשטיין ,משה ,תחבירה ומילונה של הלשון
העברית \ שבתחום השפעתה של הערבית ,יד בן צבי,
 463עמ'2006 ,
Goshen-Gottstein, M, SYNTAX & VOCABULARY OF MEDIAEVAL HEBREW
 58008גיל ,ת ,אלוהי הטרפש ,אסטרולוג 175,עמ' ,2005 ,רכה
Gil, Tami, GOD OF THE TERFASH
 59148גל ,אשר ,ממלכה \ שירים ,הליקון 59 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gal, Asher, THE KINGDOM
 58106גלבוע ,שולמית ,אשה קטלנית ,קב"מ 276 ,עמ',2005 ,
רכה
Gilboa, Shulamit, LETHAL WIFE
 58346גפן ,ש ,.דיבור של חיים ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(263 ,
עמ'(Haredi literature- fiction) 2006 ,
Gefen, S., LIFE TALK
 58293גרא ,רון ,אושה ,כרמל 104 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gera, Ron, RUSTLE
 58218גרוסמן ,דוד ,דבש אריות \ סיפור שמשון ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 138 ,עמ' ,2006 ,רכה
Grossman, David, LION'S HONEY
 58537גרוסמן ,מיכל ,אלמנות \ רומן חיים ,ע .נרקיס159 ,
עמ' ,2005 ,רכה
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Grosman, Michal, WIDOWHOOD
 57719גרינבאום ,אלישבע ,לפתע פתאום האדמה ,כרמל60 ,
עמ' ,2005 ,רכה
Greenbaum, Elisheva, ALL OF A SUDDEN,
THE EARTH
 58625גרינבאום ,אלישבע ,שלושה מחזות ,כרמל 154 ,עמ',
 ,2006רכה
Greenbaum, Elisheva, THREE PLAYS

 59147גרץ ,נ ;.ח'לייפי ,ג' ,.נוף בערפל \ המרחב והזיכרון
ההיסטורי בקולנוע הפלסטיני ,ע"ע 229 ,עמ',2006 ,
רכה
Gretz, N.; Khleifi, G., LANDSCAPE IN MIST
/ HISTORY OF PALESTINIAN CINEMA
 58128גרשון ,ל ,ימי חילזון ,טרקלין 122 ,עמ' ,2005 ,רכה
Gershon, Liora, SNAIL DAYS
 58827דברת ,נתן ,ירושות ,תמוז 373 ,עמ' ,2006 ,רכה
Dovrat, Natan, INHERITANCES
 57661דגן ,חגי ,למלך אין בית ,חרגול 344 ,עמ'2005 ,
Dagan, Hagai, THE KING HAS NO HOUSE
 58831דוד ,רונן ,פסיכופריחה ,תמוז 109 ,עמ' ,2006 ,רכה
David, Ronen, PSYCHO-BIMBO
 58832דותן ,עלמה ,עלמה \ שירים ,טפר 191 ,עמ'2006 ,
Dotan (Deutsch), Alma, ALMA \ SONGS

 58564דרוק ,ישראל ,אדם מאחורי הכתב והציור \ ניתוחי
אופי ואישיות בכתב יד ,ציורי ילדים ,נוער ומבוגרים,
מחבר 85 ,עמ' ,2006 ,רכה
& Druk, Israel, “MAN” BEHIND WRITING
ILLUSTRATION
 58986דרוק ,נחמי ,זמן יפסל את כלי הפנימיים \ שירים
 ,2000-2004אבן חושן 81 ,עמ' ,2006 ,רכה
Druk, Nechami, TIME CONSTRUCTS MY
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CORE \ POEMS 2000-2004
,' עמ55 , קשב לשירה, פסנתר הנודד, אורי, הולנדר58095
 רכה,2005
Hollander, Uri, WANDERING PIANO

 ספרי ירושלים הראשונים \ הספרים, שושנה, הלוי58101
החוברות והדפים הבודדים בחמישים השנים
2005 ,' עמ328 , אריאל,הראשונות לדפוס העברי
(photocopy of 1975 original publication)
Halevy, Shoshanna, THE FIRST HEBREW
BOOKS PRINTED IN JERUSALEM
, רובינשטיין הוצאה לאור,? הכל בדולר, גילה, המאירי58340
2006 ,' עמ327
(haredi novel, immigrants/olim, female author)
Hameiri, Gila, ALL IN DOLLAR?
, גיטלר ושו"ת-  ספרייתי, מצלמה נסתרת, יפה, הנדלס58430
2006 ,' עמ248
Handels, Yafah, HIDDEN CAMERA
, קשב לשירה, שירים/  אביון לפני הניצה, ישראל, הר58096
(w/drawings by Yosl Berner)  רכה,2005 ,' עמ79
Har, Israel, PAUPER BEFORE THE
BLOSSOMING / POEMS
, קב"מ, ספר הרפואות הפשוטות \ שירים, אנה, הרמן58988
 רכה,2006 ,' עמ55
Herman, Anna, A BOOK OF THE SIMPLE
MEDICINES / POEMS
, חלום ופשרו \ אסופת סיפורי עם, משה, ויגיסר58290
2006 ,' עמ424 ,תמוז
Vigiser, Moshe, DREAM & IT’S MEANING
, משהב"ט, למלא את הזמן בחיים, הלן לבנת, וינינגר58739
2006 ,' עמ302
Wininger, Helen Livnat, FILLING TIME
WITH LIFE
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 58437וקסלר ,פאול ,לקסיקון לועזי-עברי \ מהדורה חדשה
מורחבת ומעודכנת לשנת  ,2006פרולוג מוציאים

לאור 894 ,עמ'2006 ,
Weksler, P., HEBREW LEXICON OF
FOREIGN WORDS AND PHRASES

 59132ז'בוטינסקי ,זאב ,אילן מצל בגיא \ זאב ז'בוטינסקי
ושיר ,מסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי 288 ,עמ' ,2006 ,רכה
Jabotinski, Ze'ev, BENEATH THE BOUGH
 58525זוהר ,אתי ,זרים ,תמוז 120 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zohar, Eti, STRANGERS
 59008זיו-טל ,אברהם ,מסקירובקה של מקס ומוריץ ,בחור-
הוצאה לאור 224 ,עמ'2005 ,
Ziv-Tal, Avraham, THE MASKIROVKA OF
MAX AND MORITZ
 58011זילברמן )גינזבורג( ,דורית ,תמצאי לי אהבה ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 239 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zilberman (Ginzburg), Dorit, FIND ME LOVE
 58003חג'בי ,ציפי ,לחיות בצל העבר ,רימונים 150 ,עמ',
 ,2005רכה
Hagbi, Tzipi, LIVING IN THE SHADOW OF
THE PAST
 58538חיימוף ,ח ,.לא מונה שעות ,עקד 79 ,עמ' ,2006 ,רכה
Haimof, H., DON’T COUNT TIME
 58466חפץ ,עטרה ,צל הרים \ עלילה מרתקת בת ימינו ,י.
אדמוני 256 ,עמ'(haredi lit. female author) 2006 ,
Hefets, Atara, MAUNTEN'S SHADOW
 58521חת ,חובב ,יתוש הכתום רוצה שתתחתן ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 199 ,עמ' ,2006 ,רכה
Heth, Hovav, LOBSTER'S STATE OF MIND

 58465טולידו ,אברהם ,קופלאס של יוסף הצדיק \ עיון
השוואתי...ההדרה ותרגום היצירה לעברית אבנר פרץ,
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יד בן צבי 579 ,עמ'2006 ,
Toledo, Abraham, LAS COPLAS DE YOSEF
HA-TSADIK
 58345טוקר ,אסתר ,כלים שלובים ,רובינשטיין הוצאה
לאור 337 ,עמ'(haredi novel) 2006 ,
Toker, Ester, COMBINED DISHES

 58199טרכטנברג ,גרסיאלה ,בין לאומיות לאמנות \ כינון
שדה האמנות הישראלי בתקופת הישוב ובראשית
שנות המדינה ,מאגנס 267 ,עמ' ,2005 ,רכה
Trajtenberg, Graciela, BETWEEN
NATIONALISM AND ART
 58931יבלברג ,אילן ,ימי משיח ,טרקלין 127 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yabelberg, Ilan, MESSIAH'S DAYS

 57914ידלין ,נעה ,שאלות קשות לאללה \ אתם שואלים
אלוהים משיב ,חרגול 135 ,עמ'2005 ,
Yedlin, N, HARD QUESTIONS TO ALLAH
 58977יחזקאל-שקד ,עזרא ,רופא שטן ,צבעונים 270 ,עמ',
 ,2006רכה
Yehezkel-Shaked, Ezra, DOCTOR SATAN

 58940יערי ,נורית )עורכת( ,על מלכים צוענים ושחקנים \
מחקרים ביצירתו התיאטרונית של ניסים אלוני,

קב"מ 368 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yaari, Nurit (Ed.), ON KINGS GYPSIES AND
PERFORMERS

 59230יערי ,עודדה; דר רבקה ,אינטרס כפול ,מחבר305 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Yaari, O; Dar, R, DOUBLE INTEREST
 59231ירושלמי ,אהרון ,שלוש נשים שלוש אהבות ,ביתן
הוצאה לאור 270 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yerushalmi, Aaron, 3 WOMEN \ 3 LOVES
 58428ישראלי ,ק ,.לטפס למעלה ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת,
 120עמ'2006 ,
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Yisra'eli, K., CLIMBING UP
 59149כהן אביגד ,יעקב ,קשר הגורדי \ רומן מתח,
אסטרולוג 298 ,עמ' ,2006 ,רכה
Cohen Avigad, Yaakov, GORDIAN KNOT
 58436כהן ,גדעון ,דורות בסערה \ רומן ,אסטרולוג 272 ,עמ',
 ,2006רכה
Cohen, Gidon, GENERATIONS IN STORM
 58871כהן ,דני ,שפת פרדות  -שירים ,כרמל 120 ,עמ',2006 ,
רכה
Cohen, Dani, SEPARATION LANGUAGE

 59216כהנא-כרמון ,עמליה ,פגישה חצי פגישה \ סיפורי
אהבה ,קב"מ 104 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kahana-Carmon, Amalia, ENCOUNTER
BRIEF ENCOUNTER / LOVE STORIES

 58002כהנוב ,ז'קלין ,בין שני עולמות \ מסות ופרקי
התבוננות בעריכת דוד אוחנה ,כתר 303 ,עמ',2005 ,
רכה
Kahanoff, Jacquelin, BETWEEN TWO
WORLDS
 59151כפיר ,אילן ,פרץ ראש לפועלים ,קוראים בע"מ
הוצאה 302 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kfir, Ilan, PERETS \ HEAD OF THE
WORKERS
 57830כץ ,דבורה ,ממזרח לעץ הזית \ שירים ,ספרי עתון ,77
 95עמ' ,2005 ,רכה )(poetry
Katz, Dvora, EAST OF THE OLIVE TREE
 59009כץ ,ניר ,חיים על פי ניר ,מחבר 243 ,עמ' ,2006 ,רכה
Katz, Nir, LIFE ACCORDING TO NIR

 58035כצנלסון-בנק ,דפנה ,שיגעון בספרות העברית \
בראשית המאה עשרים ,קב"מ 288 ,עמ' ,2005 ,רכה
Katzenelson-Bank, Dafna, MADNESS IN
HEBREW LITERATURE \ IN THE
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BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
 59220לאור ,יצחק ,ורד צלע \ סיפורים ,קב"מ 231 ,עמ',
 ,2006רכה
Laor, Yitzhak, AS MUCH AS YOU GIVE ME
 58517לאור ,ש ,ציפור דרור קטנה,גוונים 47 ,עמ' ,2006 ,רכה
Laor, Sheli, LITTLE SPARROW
 57837לב ,איתי ,חנה ,מעריב 296 ,עמ' ,2005 ,רכה
Lev, Itay, HANNA
 58532לב-ארי ,שמעון ,שירים מלב ארי \ תשס"ו , 2006
מחבר ,2006 ,רכה
Lev-Ari, Shimon, POEMS FROM THE
)LION’S HEART (LEV-ARI

 59233לבנון ,צביקה ,באפיקי נחל חיי \ נחלאי ,מפקד ,לוחם,
מחנך ,מלוא 292 ,עמ'2006 ,
Levanon, Zvi, RIVERBED OF MY LIFE
 58863לוי ,אברהם ,מוכרי עיתונים \ רומן ,אברהם לוי187 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Levi, Avraham, NEWSPAPER SELLER
 57833לוי ,ד ,עסקים פורחים באוויר ,ניחותא 92 ,עמ'2005 ,
Levi, David, THE LITTLE ENTREPRENEUR
 58527לוי ,ינץ ,הימאליה בשר ודם ,זמורה-ביתן 237 ,עמ',
 ,2006רכה
Levi, Y, HIMALAYA FLESH & BLOOD
 58806לוין ,ח ,הרטיטי את ליבי ,קב"מ 72 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Levin, Hanoch, MOVE MY HEART (comedy
 59214לוין-בירון ,ציפי ,כריכה רכה \ שירים ,קב"מ 77 ,עמ',
 ,2006רכה
Levin-Byron, T, SOFT COVER \ POEMS
 58870לופאטה ,זאביק ,עיר עירומה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 166 ,עמ' ,2006 ,רכה
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Lopata, Zevik, NAKED CITY
 58807לופו ,גדי ,בני האלמוות \ שירים תרשומים ,כרמל64 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Lupo, Gadi, THE IMMORTALS
 58728ליבנה ,תמי ,ולס הקיפודים ,ירון גולן 79 ,עמ',2006 ,
רכה
Livne, Tami, THE HEDGEHOGS' WALTZ

 58531ליפסקר ,א ;.קושלבסקי ,ר) .עורכים( ,מעשה סיפור \
מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין,

אונ' בר-אילן 541 ,עמ'2006 ,
Lipsker, A.; Kushlvsky, R., STORYTELLING
/ STUDY ON JEWISH LITERATURE,
DEDICATED TO YOAV ELSTEIN

 59209לנדסמן ,נילי,רומן רומנטי שלי,חרגול271,עמ'2006,רכה
Landesman, Nili, ROMANCE WITH MY EX
 58612לפיד ,יאיר ,אשה השניה ,קשת הוצאה לאור288 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Lapid, Yair, THE SECOND WOMAN
 59010לפיד ,שולמית ,חוות העלמות ,כתר 308 ,עמ',2006 ,
רכה )"(continuation of "Guy Oni
Lapid, Shulamit, THE DAMSELS' FARM
 57715לשם ,רון ,אם יש גן עדן ,זמורה-ביתן 319 ,עמ'2005 ,
Leshem, Ron, BEAUFORT
 59229מארק-רייך ,יורם ,עד הרצח הבא ,מעריב 263 ,עמ',
 ,2006רכה
Mark-Reich, Yoram, TILL THE NEXT
MURDER
 59225מגן ,שחר ,שחיטה שחורה ,כתר 345 ,עמ' ,2006 ,רכה
Magen, Shachar, BACKYARD SLAUGHTER
 58104מגן ,שמואל ,למה לא סיפרתם לי ,חלונות 364 ,עמ',
 ,2005רכה
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Magen, S, WHY DIDN'T YOU TELL ME
 58295מדיני ,י ,גן עדן על הגבול ,כרמל 150 ,עמ' ,2005 ,רכה
Medini, Yael, PARADISE ON THE BORDER
 58215מודגל-חיימוביץ' ,אווה ,מיומנה של אם ,לשון צחה,
 277עמ' ,2005 ,רכה
Modgal-Haimovitch, Eva, FROM A
MOTHER'S DIARY
 58749מוסקונה ,דוד ,בהמולת חיינו \ סיפורי חיים מחורזים,
חלונות 159 ,עמ'2006 ,
Moskona, David, OUR MESSY LIFE
 58434מושקוביץ ,י ,גוויות חיות ,גוונים 95 ,עמ' ,2006 ,רכה
Moschkovich, Israel, LIVING CORPSES
 58752מושקוביץ-וייס ,אלה ,גם אתה יכול \ רומן ,משכל,
 204עמ' ,2006 ,רכה
Moskovitz-Veis, Ela, YOU CAN DO IT

 58222מיכאלי ,דן ,נייטיב מירושלים \ במערכות הבריאות
והביטחון ,משהב"ט 207 ,עמ'2006 ,
Michaeli, Dan, NATIVE OF JERUSALEM IN
THE HEALTH AND DEFENSE SYSTEMS

 58017מירון ,גיא ,מקהילת זיכרון למרכז מחקר\ תולדות
מכון ליאו בק בירושלים ,מכון לאו בק 132 ,עמ',2005 ,
רכה
Miron, Guy, FROM A MEMORIAL
\ COMMUNITY TO A RESEARCH CENTER
THE LEO BAEK INSTITUTE JERUSALEM
 57918מירסקי ,יוליה ,ישראלים \ סיפורי הגירה ,צבעונים,
 192עמ' ,2005 ,רכה
Julia, Mirsky, ISRAELIS \ IMMIGRATION
STORIES

 58464ממן ,אהרן ,פסברג; שמואל )עורכים( ,מחקרים בלשון
\ כרך י' ,מאגנס ,אונ' עברית 200 ,עמ' ,2005 ,רכה
Maman, A.; Fassberg, S.F. (Eds), STUDIES IN
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LANGUAGE, NO. 10
199 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, כרת, יעל, משאלי58623
 רכה,2006 ,'עמ
Mishaly, Yael, DIVINE PUNISHMENT
(about a wife moving further from her family
and the religious community she lives in)

\  בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד, דרור, משעני58753
,הופעת המזרחיות בספרות העברית בשנות השמונים
 רכה,2006 ,' עמ204 ,ע"ע
Mishani, Dror, ETHNIC UNCONSCIOUS /
MIDDLE EASTERN-ISM IN HEBREW
LITERATURE IN THE 1980’S
 רכה,2006 ,' עמ79 , חלונות, כבש השלישי, נמרוד, נגב58516
Negev, Nimrod, THE THIRD LAMP
,' עמ179 , מחבר, נבואת האלגוריתמים, אלון, נוימן57724
 רכה,2005
Newman, Alon, PROPHECY BY
ALGORITHMS
 רובינשטיין הוצאה, שוב כותבת להולנד,. א, נחושתן58040
2005 ,' עמ237 ,לאור
Nehushtan, A., WRITING TO HOLLAND
AGAIN
 רכה,2006 ,' עמ90 , ע"ע, ערב רגיל, טל, ניצן59152
Nitsan, Tal, AN ORDINARY EVENING
,' עמ187 , ע"ע, דיקטטורה של העדינות, מיה, סביר58621
2006
Savir, Maya, TYRANNY OF GENTLENESS
 רכה,2005 ,' עמ119 , אור עם, כל נדרי, יהושע, סובול58132
Sobol, Joshua, KOL NIDREI (A PLAY)
77 , חלונות, כשאישה כותבת, טליה,שטדלר- סוצקובר58094
 רכה,2005 ,'עמ
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Sutskover-Stdler, T, AS A WOMEN WRITES
 58592סיקו ,מאיר ,אבן תזעק ,קב"מ 254 ,עמ' ,2006 ,רכה
Secco, Meir, THE STONE SHELL CRY OUT
 58192סלהוב ,שבא ,מה יש לך ,אסתר ,כתר 214 ,עמ',2005 ,
רכה
Salhoov,Shva, HIDDEN FACE OF ESTHER
)(literally – WHAT’S WITH YOU, ESTHER
 58933סמל ,נאווה ,איך מתחילים אהבה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 97 ,עמ' ,2006 ,רכה
Semel, Nava, LOVE FOR BEGINNERS
 58828ספטי ,חיים ,דו"ח על יתרת הנפש \ שירים  ,כרמל,
 148עמ' ,2006 ,רכה
Sefti, Haim, AN ACCOUNT OF THE
BALANCE OF THE SOUL \ POEMS

 59234ספרן ,חנה ,לא רוצות להיות נחמדות \ המאבק על
זכות הבחירה לנשים וראשיתו של הפמיניזם החדש
בישראל ,פרדס 186 ,עמ' ,2006 ,רכה )(feminism
Safran, H, DON'T WANNA BE NICE GIRLS
 58634עבו ,אריה ,מחיצות ,סדמב 222 ,עמ' ,2006 ,רכה
Abo, Arie, PARTITIONS
 58481עוזרי ,עזרא ,סימפוניה ההרואית ,מחבר 336 ,עמ',
2006
Ozeri, Ezra, HEROIC SYMPHONY
 58009עופר ,עופרה ,יופי לי יופי לי ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 176 ,עמ' ,2006 ,רכה
Offer, Ofra, I FEEL GOOD I FEEL GOOD
 58484עידן ,אורי ,נולדו חופשיים ,פרדס 144 ,עמ',2006 ,
רכה
Idan, Uri, BORN FREE
 58350עליזה ,עוד קצת ברצינות ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(,
 275עמ' ,2006 ,רכה )(continuation of earlier title.
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Alisa, A LITTLE MORE SERIOUSLY
 57834עקרוני ,בלה; עקרוני אביב ,אשכולות \ שירים,
סיפורים ,ציורים ,מחבר 124 ,עמ' ,2005 ,רכה
\ Ekrony, Bela; Ekrony, Aviv, CLUSTERS
POEMS, STORIES AND PAINTINGS

 58616פוגלמן ,נעמי ,אהבה חלומה \ שירים ,אויסגעחלומטע
ליבע פאעמעס ,כרמל 193 ,עמ' ,2006 ,רכה
\ Vogelman, Naomi, DREAMY LOVE
)POEMS (translation into Yiddish
 58613פוקס ,אינה ,פרישה כפרשת דרכים ,כרמל 188 ,עמ',
 ,2006רכה
Fuchs, Ina, RETIREMENT AS CROSSROAD
 58829פטישי ,אורה ,ציפור החול ,טנא אור 189 ,עמ',2005 ,
רכה
Patishy, Ora, THE POENIX
 58131פטישי ,רוני ,אודות הדברים ) /סודות מתוך בקבוק(,
יוצרים  -מבית אופיר הוצאה לאור 64 ,עמ' ,2005 ,רכה
Patishi, Ronni, ABOUT THE THINGS
)(SECRETS FROM INSIDE THE BOTTLE
 58389פטל ,בדרי ,חלומות בטטראן ,בגדאד ,כרמל 143 ,עמ',
 ,2005רכה
Fattal, Badri, DREAMS IN TATRAN,
BAGHDAD

 57739פלאי ,משה ,בכורי העתים  -ביכורי ההשכלה \ מפתח
מוער לבכורי העתים ,כתב -העת של ההשכלה
בגליציה ,מאגנס ,אונ' עברית 379 ,עמ'2005 ,
Pelli, Moshe, BIKUREI HA'ITIM \ THE
'FIRST FRUITS' OF HASKALAH
 57718פלג ,מיכל ,לאפריקה ,כרמל 179 ,עמ' ,2005 ,רכה
Peleg, Michal, INTO AFRICA
 57983פלג ,נטע ,פעם אחת היא נגעה בי ,מטר 232 ,עמ',
 ,2006רכה
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Peleg, Neta, ONCE SHE TOUCHED ME
 58298פלד ,מיקי ,שורות הסיפור \ אסופת סיפורים קצרים
חשיפה ראשונה  ,1שורות 144 ,עמ' ,2005 ,רכה
”Peled, Miki, “HASIFAH RISHONAH 1
 58429פלד ,ר ,.שאלה של חיים ,ספרייתי  -גיטלר ושו"ת,
 309עמ'2006 ,
Peled, R., A QUESTION OF LIFE

 58803פנחס-כהן ,חוה ,גנן הכלבתא והשרמוטה \ על הצורך
האינסופי לתקוע מסמרים בקרסוליו של אלוהים,

קב"מ 58 ,עמ' ,2006 ,רכה
Pinhas-Cohen, Hava, THE GARDNER BITCH
AND SLUT

 57716פרי ,מוטי ,באתי לפניך ,ספרית פועלים 53 ,עמ'2005 ,
Perry, Motti, I HAVE COME BEFORE THEE
 58336פריינד ,יהודית ,נוגע בלב ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(,
 304עמ'2006 ,
Fryend, Yehudit, TOUCH THE HEART
 58224פרימרמן ,ש ,לקט ושיכחה,ירון גולן48,עמ' ,2005 ,רכה
Frimerman, Shlomo, GLEANING AND
FORGETFULNESS
 58747צבי-ויס ,ג ,צלילות הערפל ,טרקלין 206,עמ',2006,רכה
Tsvi-Veis, Gali, CLARITY OF THE FOG
 57737צוקר ,רות ,עורי צפון ובואי תימן )תרגום מגרמנית(,
אחוה 292 ,עמ' ,2005 ,רכה
Tsuker, Rut, WAKE UP NORTH AND COME
)YEMEN (originally published in 1964.
 58745צור ,מוקי ,עד פנה היום \ ברל כצנלסון על עצמו,
ע"ע 223 ,עמ' ,2006 ,רכה
Tsur, Muki, BERL KATZENELSON WRITES
ON HIMSELF
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 58198קאלו ,שלמה ,ת'רילר ,דעת 154 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kalo, Shlomo, THRILLER
 58526קאן ,א ,בין שתיקה לשתיקה,תמוז 222 ,עמ',2006,רכה
Kan, Iz, FROM SILENCE TO SILENCE
 58294קופר ,אירית ר ,.נשיט סירות נייר ,כרמל 186 ,עמ',
 ,2005רכה
Kooper, Irit R., LET'S SAIL PAPER BOATS
 59108קיסנר ,שרה ,צופן ממעמקים ,יפה נוף ,הוצאה )י.
פוזן( 336 ,עמ'2006 ,
Kisner, Haya, TROUBLES CONCEALED
 59133קיסנר ,שרה ,נאות מדבר ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(,
 591עמ' ,2006 ,רכה )(haredi hebrew literature
Kisner, Sara, OASIS
 59228קיפניס ,ניר ,תשליך ,גלורי היכל התהילה 188 ,עמ',
 ,2006רכה
Kipnis, Nir, TASHLICH
 58987קלינמן ,חן ,צעדים במרחב \ שירים ,כרמל 80 ,עמ',
 ,2006רכה
Kleinman, Chen, STEPS IN SPACE \ POEMS
 58825קמין ,י ,.בבואה ,קדמת עדן 456 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kamin, Y., REFLECTION

 59226קסם ,רינה ,דרך הקסם \ המדריך העברי הראשון לדת
הקדומה אומנות הכשף ,וויקה ותנועת האלה,

אסטרולוג 315 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kesem, Rina, THE MAGIC WAY

 59170ראובני ,יותם ,פשר המעשים ב \ היפנוטיקה ,נמרוד,
 458עמ' ,2006 ,רכה
Reuveni, Y, INTERPRETATION OF DEEDS

 58620רוגני ,ח ,מול הכפר שחרב \ השירה העברית והסכסוך
היהודי-ערבי  ,1929-1967פרדס 255 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rogani, Haggai, FACING THE RUINED
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VILLAGE / HEBREW POETRY & THE
JEWISH-ARAB CONFLICT 1929-1967
, תמוז, להיות שמח זה הדבר הכי עצוב, אסף, רודמן58824
 רכה,2006 ,' עמ118
Rodman, Asaf, BEING HAPPY IS THE
SADDEST THING
,' עמ230 , אדמוני. י, שני עולמות,. ר,; שרמן. א, רוזנר58467
(haredi literature) 2006
Rozner, A.; Sherman, R., TWO WORLDS
 רכה,2006 ,' עמ254 , מודן, חיפושים, ג,עמית-פדר- רון58983
( adult book by well-known children’s author)
Ron-Feder-Amit, Galila, SEARCHING
252 , גיטלר ושו"ת-  ספרייתי, פגישה בעמק, יעל, רועי58431
2006 ,'עמ
Roy, Yael, A MEETING IN THE VALLEY
 רכה,2006 ,' עמ80 , קב"מ, מבחר שירים, יעקב, רימון58518
Rimon, Yaakov, POEMS
2005 ,' עמ127 , גוונים, פה ושם, ע,אנגלברג- שאולוב57838
Shaulov-Engelberg, Ada, HERE AND THERE
,2005 ,' עמ140 , שוקן, שביל החלב, בינימין, שבילי58381
רכה
Shvili, Binyamin, MILKY WAY

 אל הלב \ אסופת תפילות, עפר, שבת בית הלחמי58325
 רכה,2006 ,' עמ80 , מחבר,וברכות לעת מצא
(liturgical poetry, important, modern scholarly,)
Shabat Bet Halahmi, Ofer, 'EL HA-LEV
 ספרי/  ידיעות אחרונות, ילדת הברזל, ננו, שבתאי58058
 רכה,2005 ,' עמ73 ,חמד
Shabtai, Nano, THE IRON GIRL
 רכה,2006 ,' עמ63 , ירון גולן, רגבי החלום, י, שוורצמן59213
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Shwarzman, Yankale, CLODS OF THE
DREAM / POEMS
 59012שורק ,נתן ,מנדל הרוצח מהביצה ,חלונות 287 ,עמ',
 ,2006רכה
Sorek, Natan, KILLER MENDEL FROM THE
EGG
 59223שורק ,עדי ,תיירות פנים ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 110 ,עמ' ,2006 ,רכה
Sorek, Adi, INTERNAL TOURISM
 58930שחל ,יהודה ,בינו לבינה ,טרקלין 111 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shahal, Yehuda, BETWEEN THEM
 59171שחם ,נתן ,קרן אקסודוס ,זמורה-ביתן 412 ,עמ',2006 ,
רכה
Shaham, Natan, EXODUS FOUNDATION
 58388שחר ,דני ,היא היתה לטיפה ,כרמל 176 ,עמ',2005 ,
רכה
Shahar, Dani, SHE WAS LATIFA
 59035שחר ,רוני ,סרנדיפיטי ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 428עמ' ,2006 ,רכה
Shachar, Ron, SERENDIPITY
 58695שטרן ,פ ,.בין שמים וארץ ,מרוה לצמא -השבועון
לבית היהודי 411 ,עמ'2006 ,
Stern, P., BETWEEN THE EARTH & SKY

 58044שיינפלד ,הלן ,לילית אינה חוזרת על נשים ונשיות,
פעם ועכשיו ,כרמל 292 ,עמ' ,2005 ,רכה
Sheinfeld, Helen, LILITH ISN'T RETURNING
& / WOMEN & WOMANHOOD, PAST
PRESENT
 59218שיינפלד ,מיכאל ,אבדות ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 374 ,עמ' ,2006 ,רכה
Schonfeld, Michael, LOST AND FOUND

42

רכה,2005,'עמ254,ע"ע, שום גמדים לא יבואו, ש, שילה58097
Shilo, Sara, NO GNOMES WILL APPEAR
 שירה העברית בספרד,( חיים )עורך, שירמן58743
, מוסד ביאליק, כרכים מהדורה רביעית4 \ ובפרובאנס
(reprint. 4th printing.) 2006 ,4 vols
Schirmann, Jefim, HEBREW POETRY IN
SPAIN AND PROVENCE \ 4 VOLS
,' עמ138 , קב"מ, ניק \ אגדת פסיכותרפיה, בעז, שלגי58726
 רכה,2006
Shalgi, B, NICK / PSYCHOTHERAPY TALE
 רכה,2006 ,' עמ365 , ע"ע, יונה ונער, מאיר, שלו59111
novel that takes place during Israeli War of )
(Independence.
Shalev, Meir, A PIGEON AND A BOY
271 , אביב, גלויות, כתבים \ שירים, אמנון, שמוש58804
(poetry) 2006 ,'עמ
Shamosh, Amnon, COLLECTED WORKS
,2005 ,' עמ268 , דיינמיס, מעשה מרכבה, יאיר, שמר58522
רכה
Shemmer, Yair, THE CHARIOT TALE
,' עמ263 , מותחן, מלאך בעיר זרה, מוטי, שפירא57903
 רכה,2005
Shapira, Moti, ANGEL IN A FOREIGN CITY
,' עמ346 , אסטרולוג, תלוי על בלימה, יחיאל, שפר59142
 רכה,2006
Shefer, Yehiel, DEPEND ON THE BRAKES
,' עמ191 , חלונות, סופר בון טורבו, אבירם, שקד57736
 רכה,2005
Shaked, Aviram, SUPER BON TURBO
, אעלה בתמר, עת לעט \ סיפורי חיים, חיים, שרון58735
2006 ,' עמ319
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Sharon, Haim, RIGHT TIME TO WRITE \
LIFE STORIES
,' עמ270 , כרמל, אלוהים ואלווירה, לימור, שריר57717
 רכה,2005
Sharir, Limor, GOD AND ELVIRA
, הוצאה לאור-  מעיין, סוף מעגל, נאוה,שגב- תיבון59006
 רכה,2006 ,' עמ188
Tibbon-Segev, Nava, END OF THE CYCLE

VII. NON-HEBREW LANGUAGE

 קובץ מאמרים על מקורות השפה העברית,---- 58176
 רכה,2005 ,' עמ269 , פילובבליון,()ברוסית
----, ARTICLES ON THE ORIGIN OF
HEBREW LANGUAGE (in Russian)

 באפריל20- אישה בברלין \ רשימות יומן מ, אלמונית58138
,' עמ302 , ע"ע,( )תרגום מגרמנית1945  ביוני22 עד
(from German to Hebrew)  רכה,2005
Unknown, WOMAN IN BERLIN /
PERSONAL DIARY: 20.4 – 22.7. 1945
2005 ,' עמ523 , גשרים, מעשיות, מרטין,בובר
Buber, Martin, DIE ERZAHLUNGEN DER
58998
CHASSIDIM (translation: German to Russian)

 אנייה טרופה וצופה \ פרדיגמה, הנס, בלומנברג57730
 הפצת-  שלם,(למטפורה של הוויה )תרגום מגרמנית
 רכה,2005 ,' עמ126 ,ספרים
(translation German to Hebrew)
Blumenberg, Hans, SCHIFFBRUCH MIT
ZUSCHAUER \ PARADIGMA EINER
DASEINSMETAPHER
 המלכודת \ בובת סמרטוטים )תרגום,.ל. י, ברוקשטיין58228
 רכה,2005 ,' עמ183 , נמרוד,(מרומנית
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Brokstein, Y.L., SCORBURA \ PAPUSA DE
)CARPA (translation Romanian to Hebrew
 58881ברנהרד ,תומס ,טובע )תרגום מגרמנית( ,בבל184 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(German to Hebrew
Bernhard, Thomas, DER UNTERGEHER

 58099בשארה ,עזמי ,כיסופים בארץ המחסומים \ רסיסי
סיפור תרגום מערבית ,בבל 255 ,עמ' ,2005 ,רכה
Bishara, Azmi, LONGINGS IN THE LAND
)OF CHECK POINTS (Arabic to Hebrew
 57818גארבער-קאווענסקי ,ליזע ,פארגעדענקט אויף אייביק,
לייוויק-פארלאג 76 ,עמ'(in Yiddish) 2005 ,
Garber-Kovenski, Liza, STAYS IN THE
MEMORY FOREVER
 58997גוברמן ,איגור ,חמשירים \ מוקדש לעמי )ברוסית(,
גשרים 315 ,עמ'2005 ,
Guberman, Igor,

 58725גולומב ,יעקב )עורך( ,קרל יאספרס \ שאלת האשמה
)תרגום מגרמנית( ,מאגנס 185 ,עמ' ,2006 ,רכה
Golomb, Jacob (Ed.), KARL JASPERS \ DIE
)SCHULDFRAGE (German to Hebrew

 57844דה טורס נאהארו ,ברתולומה ,אקילנה )תרגום
מספרדית( ,מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו84 ,
עמ'(Spanish to Hebrew) 2005 ,
De Torres Naharro, Bartolome', AQUILANA
 57721זיגמונד ,אנה מריה ,נשות הצמרת הנאצית )תרגום
מגרמנית( ,ספרית פועלים 229 ,עמ' ,2005 ,רכה
Sigmund, Anna Maria, DIE FRAUEN DER
)NAZIS (translation: German to Hebrew

 59000זלנינה ,גילה )עורכת( ,יהודים ויהודונים \ דמויות
יהודיות בספרות רוסית קלאסית )ברוסית( ,גשרים,
 391עמ'2005 ,
Zalnina, Gila (Ed.), JEWS & JEWISH /
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JEWISH IMAGE IN CLASSIC RUSSIAN
)LITERATURE (Book is in Russian
 58859טייטלבאום ,י ,מדינה נאבקת על נפשה \ האופוזיציה
האסלאמית בערב הסעודית  ,מרכז דיין 103 ,עמ',
(trans. from English to Hebrew) 2006
Teitelbaum, Y, HOLIER THAN THOU

 59004יגלום ,מ ;.סדוב ,ס) .עורכים( ,מעשיות יורדי הים מן
התלמוד הבבלי \ כפי שסופרו על ידי מנחם יגלוס
וסרגי סדוב )ברוסית( ,גשרים 55 ,עמ'2005 ,
Yaglom, M.; Sadov, S. (Eds.), TALES FROM
)TALMUD HA-BAVLI (in Russian
 57843לב ,מ ,.אלמלא ידידי \ סיפור דוקומנטרי )מיידיש(,
מחבר 269 ,עמ' ,2005 ,רכה)(Yiddish to Hebrew
Lev, M., IF IT WERE MY FRIENDS
 59002לייב ,מני ,אינגל צינגל כוואט )דו לשוני יידיש ורוסית,
גשרים 23 ,עמ'(bilingual Yiddish/ Russian) 2004 ,
Leib, Meny, INGEL TZINGEL KWAT

 59005מארגאלין ,מיריאם ,מאיסעלעך פאר קליינינקע
קינדערלעך ) 1922ברוסית ויידיש( ,גשרים 44 ,עמ',
(bilingual Yiddish/ Russian) 2004
Margalin, Miriyam, VERY SHORT BEDTIME
)STORIES FOR CHILDREN (orig. 1922
 58219סבולץ' ,סיטה ,מבצר המוות \ לתולדות שירות
העבודה הצבאי בהונגריה ) 1945 -1944תרגום
מהונגרית( ,מערכת 391 ,עמ' ,2005 ,רכה
)( translation from Hungarian to Hebrew
Szabolcs, Szita, HAL'ALEROD

 58999צלאן ,פאול ,שירים מובחרים )תורגם לרוסית
מגרמנית( ,גשרים 221 ,עמ'2005 ,
)(translation from German to Russian
Tselan, Paul, SELECTED POEMS
 58189קזרנובסקי ,א ,שדה קרב לאור ירח ,פילובבליון359 ,
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עמ' ,2005 ,רכה )(based on a true story
Kazarnovski, Alexander, MOONLIT BATTLE
 58238קלינטון ,ביל ,ביל קלינטון \ חיי )תרגום מאנגלית(,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 974 ,עמ'2005 ,
Clinton, Bill, BILL CLINTON: MY LIFE
)(translation from English
 58759קמבנליס ,יאקובוס ,מאוטהאוזן )תרגום מיוונית(,
כתר 300 ,עמ' ,2006 ,רכה )(translation from Greek
Kambanelis, Yakovos, MAOYTXAOYZEN

VIII. DIASPORA COMMUNITIES
 ,----, 58231מהלל עדני \ הסופר החוקר וההיסטוריון,
עמותת יהודי עדן 84 ,עמ' ,2005 ,רכה )(Yemenite
---, MAHALAL HA-'ADANI / WRITER,
RESEARCHER & HISTORIAN

 58757אראל ,א ;.סטרומזה ,א; רבי ,ש ,סיפורה של תנועת
נאמני ציון -החלוץ בעיר איזמיר  -תורכיה ,מחבר144 ,
עמ'2006 ,
Erel, A.; Stromza, A.; Rabi, S, STORY OF
THE “NE’EMANEI TZION” MOVEMENT
IN TURKEY
 58594בעדש ,ציון ,בית הכנסת אור תורה \ לגריבה
)הטוניסאי( עכו ,מאתרי התיירות המרהיבים בעולם,
ביהכ"נ אור תורה 128 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(on Tunisian synagogue & community in Akko
Baadash, Tsion, SYNAGOGUE 'OR TORAH
 59150בשן ,אלעזר ,הורים וילדים בהגותם של חכמי צפון
אפריקה ,קב"מ 376 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bashan, E., PARENTS & CHILDREN IN THE
LITERATURE OF N. AFRICAN SAGES
 58230גולדשמיד ,דני ,תולדות החינוך בקהילת יהודי עדן,
עמותת יהודי עדן 64 ,עמ' ,2005 ,רכה
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Golshmid, Dani, HISTORY OF EDUCATION
IN THE ADEN JEWISH COMMUNITY
 58785וונדר ,מאיר ,מאורי גליציה \ חלק ששי אנציקלופדיה
לחכמי גליציה תיקונים ומילואים ,המכון להנצחחת
יהדות גליציה 1270 ,עמ'2005 ,
Wunder, Meir, ENCYCLOPEDIA OF
GALICIAN RABBIS & SCHOLARS, VOL. 6

 58808וייך-שחק ,שושנה ,אין בואן סימן \ מחוזות פיוט
ומוסיקה של יהודי ספרד ,פרדס 192 ,עמ' ,2006 ,רכה
Weich-Shahak, Susana, EN BU'EN SIMAN /
MUSIC & LITURGICAL POETRY OF
SPANISH JEWRY
 58134טלר ,אדם ,כסף ,כוח והשפעה  /היהודים באחוזות
בית רדז'יוויל בליטא במאה הי"ח ,שזר 289 ,עמ'2005 ,
& Teller, Adam, MONEY, POWER
INFLUENCE \ THE JEWS ON THE
RADZIWILL ESTATES IN THE 18TH C.
 58662לובעצקי ,ש ,קובץ דידן נצח \ תדפיס ,מחבר215 ,
עמ' ,2006 ,רכה ) Lubavich court case on library
(ownership. orig. publ. 1986
Lubatski, S., KOVETS DIDAN NETSAH /
TRANSCRIPTS

 58698מאירי ,יהושע ,הדים מבבל \ ביטויים ,אימרות והווי
של יהודי בגדאד ,בשילוב מנהגים ,פולקלור אמונות
וסיפורי ,ראובן מס 486 ,עמ'2006 ,
Meiri, Yehoshua, ECHOES OF BABYLON

 58722מור ,עליזה )עורכת( ,עובדיה טוביה והחלוץ הצעיר
בעדן שנייה מורחבת ומעודכנת  ,2005עמותת יהודי
עדן 88 ,עמ' ,2006 ,רכה )( 1st ed. 1999
Mor, Aliza (Ed.), OVADIAH TUVIA & THE
YOUNG PIONEERS IN ADEN
 58889סעדון ,חיים )עורך( ,איראן \ קהילות ישראל במזרח
במאות ה 19-ו ,20-יד בן צבי 268 ,עמ'2006 ,
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Saadoun, Haim (Ed.), IRAN \ JEWISH
)COMMUNITIES IN THE EAST (19th- 20th C
 58089ספקטור ,שמואל ,פנקס הקהילות  /פולין ,כרך 8
מחוזות וילנה ,ביאליסטוק ,נובוגרודק ,יד ושם653 ,
עמ'2005 ,
Spector, Shmuel, PINKAS HA-KEHILOT
/POLAND, VOL.8 (VILNA, BIALYSTOK,
)NOWOGRODEK

 57766עמדי ,יצחק ,חכמי כורדיסתאן \ אמרי נועם מסכת
חייהם המופלאה של מאורי האומה שחיו
בכורדיסתאן ,ספרי מכלל 208 ,עמ'2005 ,
Amedi, Y., KURDISTAN SAGES
IX. ART & MUSIC
 ,----, 59040אות העיצוב \ עיצוב ישראלי היום ,אוריין
מתחתי עיצוב בע"מ 120 ,עמ'2006 ,
----, DESIGN SIGN / CONTEMPORARY
ISRAELI DESIGN

 58382בסן ,צדוק ,יתומות \ בית היתומות הכללי ע"ש דוד
וינגרטן ,ירושלים ,תצלומים  ,1902-1934בית האמנים,
 117עמ'2006 ,
Bassan, Tsadok, ORPHAN GIRLS
 58474גיאן ,ברוך ,לאחוז בכנף הרגע \ צילום בנוף ישראלי,
יד בן צבי 160 ,עמ'2006 ,
\ Gian, Baruch, CAPTURE THE MOMENT
ISRAELI VISTAS IN PHOTOGRAPHY
 58042טולידאנו ,גילה ,סיפורה של להקה  /שרה לוי-תנאי
ותיאטרון-מחול ענבל ,רסלינג 205 ,עמ' ,2005 ,רכה
Toledano,G, STORY OF A COMPANY/
SARA LEVI-TANAI & THE INBAL

 57870כנען-קדר ,נורית ,ארץ חפץ \ אומנות ועיצוב במתכת
בשני העשורים הראשונים למדינה ,יד בן צבי,
 h+16e153עמ'2005 ,
Kenaan-Kedar, Nurith, MODERN
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\ CREATIONS FROM AN ANCIENT LAND
)METAL CRAFT AND DESIGN (1948 - 1968
 58217לוריא ,דורון ,מלכים בשר ודם \ התנ"ך באמנות
המאות ה 16-עד ה , 19-מוזיאון תל אביב לאמנות,
 138h+38eעמ' ,2005 ,רכה
Lurie, Doron J., OLD TESTAMENT - OLD
– MASTERS \ BIBLE IN ART OF THE 16TH
19TH CENTURIES

 58220מזור ,יאיר ,אהבה במושב האחורי \ השירה העברית
בשנות הששים ,בלוויית יצירות אומנות מאת מיכאל
קובנר ,זמורה-ביתן 315 ,עמ'2005 ,
\ Mazor, Yair, LOVE IN THE BACK SEAT
HEBREW POETRY IN THE 1960’S WITH
THE ART OF MICHAEL KOVNER

 58791מנור-פרידמן ,תמר )עורכת( ,שירת העשבים \ ציורי
שמואל חרובי לאוצר צמחי ארץ ישראלי ,מוזיאון

ישראל 120 ,עמ'2006 ,
Manor-Friedman, T(Ed.), BOTANIST BRUSH
/ ART OF SHMUEL HARUVI
ILLUSTRATING THE PLANTS OF ISRAEL

 58705צלמונה ,יגאל ,בוריס שץ כוהן אומנות \ חזונו
ויצירתו של אבי האמנות הישראלית )קטלוג ,(503
מוזיאון ישראל h148+e36 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zalmona, Y, BORIS SCHATZ: THE FATHER
OF ISRAELI ART
 58203קלוש ,ר ;.חתוקה ,ט) .עורכות( ,תרבות אדריכלית \
מקום ,ייצוג ,גוף ,רסלינג 323 ,עמ' ,2005 ,רכה
Kallus, R.; Hatuka, T. (Eds.),
ARCHITECTURAL CULTURE / PLACE,
EXPRESSION, LANDSCAPE

 58485שרת ,רנה ,מלכה בלי ארמון \ מיה ארבטובה ,חלוצת
הבלט הקלאסי בישראל ,עמותת תחרות מיה

ארבטובה לבלט 184 ,עמ'2005 ,
Sharett, Rina, A QUEEN WITHOUT
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PALACE / MAYA ARBATOVA – ISRAELI
CLASSICAL BALLET
X. LAW
,2006 ,' עמ183 , מחבר,' קובץ הישר והטוב א,----, 58579
responsa, collection of many rabbis, ) רכה
(civil\Jewish law
----, KOVETS HA-YASHAR VE-HA-TOV
, זרים במשפט \ נגישות לצדק בישראל, יובל, אלבשן58473
 רכה,2005 ,' עמ185 ,קב"מ
Elbashan, Y, STRANGERS IN REALM OF
LAW \ ACCESS TO JUSTICE IN ISRAEL

 פסיכולוגיה של השקר \ ושיטות, איתן, אלעד57832
2005 ,' עמ396 ,אילן- אונ' בר,לחשיפתו
Elaad, Eitan, PSYCHOLOGY OF LYING
AND METHODS OF LIE DETECTION

 דיני בוררות \ הדין הפשרה ושטר, יועזר, אריאל58812
2006 ,' עמ505 , מכון שער המשפט,הבוררות
(Jewish law, Halacha mediation, compromise)
Ariel, Yoezer, ARBITRATION LAW
, משפטים על אהבה,( )עורכות. ח,; נוה. א,נפתלי- בן58864
 רכה,2005 ,' עמ764 , אונ' ת"א,רמות
Ben-Naftali, O.; Naveh, H. (Eds.) , TRIALS
OF LOVE

\  הוצאה לפועל הליכים והלכות, דוד, בר אופיר58945
-  פרלשטיין,2005  אוקטובר1 מהדורה שישית עדכון
2006 , ,גינוסר
Bar Ofir, D., IMPLEMENTATION OF
PROCEEDINGS LAWS / 6TH EDITION,
OCTOBER 2005, NO. 1
 לשון הרע \ הדין,,; שנור. מ,; קרמניצר. ח, גנאים57920
,' עמ487 , מכון הישראלי לדמוקרטיה,המצוי והרצוי
2005
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Ghanayim, K.; Kremnitzer, M.;, LIBEL LAW \
DE LAGE LATA” & “DE LEGE FERENDA”
\  ספר הלכות היזק ראיה, אברהם משה הלוי, גרוסמן59049

ועליו זיו השלחן מקורות ביאורים חידושים פסקי
2006 ,' עמ479 , מחבר,גדולי הדורות

(civil Jewish law, incl. right to privacy)
Grossman, Avraham M., SEFER HILKHOT
HEZAK RE'AYAH (Halacha)
 לשכת עורכי, דיני הנוטריון ותולדותיהם, יונה,לוי- דה57906
2005 ,' עמ312 ,הדין בישראל
De Levie, Jonah, THE NOTARY: HISTORY,
ISRAELI LEGISLATION AND PRACTICE
,' פרשנות הקודכס האזרחי \ כרך א, מיגל, דויטש58852
2005 ,' עמ567 ,בורסי הצאה לאור של ספרי משפט
Deutch, Miguel, INTERPRETATION OF THE
(Israeli) CIVIL CODE \ VOL. 1

 שערי צדק \ כרך ו קובץ מאמרים,( רצון )עורך, הלוי58697
, מכון משנת הרמב"ם,בדיני ממונות הלכה למעשה

2006 ,' עמ259
Halevi, R, SHA'ARE TSEDEK \ VOL. 6 \ ON
DINEI MEMONOT HALACHA L’MA’ASEH

 מעודכן ליום157  דינים \ עדכון, אליהו, וינוגרד58946
 רכה,2006 , , הלכות,1.12.2005
Vinogard, E, DINIM \ ISRAELI STATUTES
FILE / UPDATE 157 (TILL 1.12.2005 )
2006 ,' עמ384 , מחבר, ספר מערכי משפט, ראובן, זוין59055
(on Jewish civil law)
Zoin, R, SEFER MA'ARAKHE MISHPAT

 יד לרמב"ם \ עיונים בפסקי הרמב"ם, אלחנן, סמט58765
2006 ,' עמ326 , מעליות, ביד החזקה
civil, ritual, philosophy Maimonides, 12th )
(century, scholarly
Samet, Elhanan, YAD LA-RAMBA"M \
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STUDIES IN MAIMONIDES' HALACHIC
RULINGS IN HIS CODE MISHNEH TORAH
 מאזניים וחרב \ יסודות המשפט הצבאי, צבי, ענבר58013
2005 , vols.2 , משהב"ט,בישראל
Inbar, Zvi, SCALES OF JUSTICE & SWORD
\ ORIGINS OF ISRAELI MILITARY LAW
1302 , משהב"ט,  משפט הפלילי בצה"ל, אירנה, פיין59219
2006 ,'עמ
Fine, Irena, CRIMINAL LAW IN I.D.F.
, על גדרי מלחמה ומצוותיה/ נצח יהודה, מ, פרומר58245
(Jewish law: war, p.o.w, respect) 2006 ,' עמ430
Prumer, M., NETSAH YEHUDAH
, ספר אמת ליעקב \ על האמת יושר וצדק, יעקב, פרץ59135
2006 ,' עמ445 ,מחבר
(Halacha, Jewish civil law, business ethics)
Perets, Yaakov, SEFER 'EMET LE-YA'AKOV
\ 'AL HA-'EMET YOSHER VE-TSEDEK

 כולל, ספר יסודות בחו"מ \ ח"ב, מתתיהו, רייסנר58110
,בתוכו מערכות וביאורי ענינים בחלק חושן משפט
(vol. 2) 2005 ,' עמ389 ,מחבר
Reisner, Matatiyahu, SEFER YESODOT BEHO"M
XI. MIDDLE EAST

 \ בסימן2005  מזרח התיכון,( תמר )עורכת, יגנס58006
 רכה,2005 ,' עמ139 , מרכז משה דיין,חילופי דורות
Yagnes, Tomer (ed.), MIDDLE EAST IN
2005\ UNDER THE IMPACT OF
GENERATIONAL CHANGE
 קולות ממרכז העולם \ דמויות, הנריקה, צימרמן57852
,' עמ316 , קב"מ,(מפתח מדברות )תרגום מספרדית
(trans. From Spanish)  רכה,2005
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Cymerman, Henrique, EL CONFLICTO
ENTRE 'ARABES E ISRAELI'ES
 התחדשות הלשון, שלומית,שבטיאל- שרייבום57711
, מאגנס,הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
2005 ,' עמ324 ,אונ' עברית
Shraybom-Shivtiel, Shlomit, RENAISSANCE
OF THE ARABIC LANGUAGE AND THE
IDEA OF NATIONALISM IN EGYPT

XII. CDs and DVDs
.אס.בי. די,11  גרסה, אוצר \ אוצר הספרים היהודי,--- 58502
2005 ,התקליטור התורני
---, OTSAR HA-SEFARIM HA-YEHUDI’IM /
11TH EDITION

 חוברת הפעלה+ CD \  רואה למרחוק, מילת, אלחרר58782
הרב הראשי לישראל הראשון לציון מרן הגאון הרב בן
,' עמ45 , ועד להוצאת כתבי הרב עוזיאל,ציון מאיר חי
(history/philosophy, doc. on R' Uziel) 2006
Elharar, Milat, RO'EH LE-MERAHOK (2 cd
roms and booklet

XIII. YOUNG READERS
,' עמ126 , מודן, \ מבחן בד7  כוח הלב, זוהר, אביב58626
 רכה,2006
Aviv, Zohar, THE AUDITION (POWER OF
THE HEART #7)
2005 , קב"מ, ילד הרע, לאה, גולדברג58240
Goldberg, Lea, THE BAD BOY

 שמינייה \ ותעלומת המסכה, ע, ג; אופק, חמיצר58010
 רכה,2006 ,' עמ192 , ידיעות אחרונות,הבורמזית
Chamizer, G; Ofek, A, “THE EIGHT” & THE
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BURMESE MASK AFFAIR (for young teens,
)based on very popular TV series
 57722עומר ,דבורה ,נשבעתי אמונים ,זמורה-ביתן 271 ,עמ',
 ,2005רכה
Omer, D, SILENT BOY / ITZHAK RABIN

 58886רון פדר-עמית ,גלילה ,מנהרת הזמן  \ 33הקרב על
נהרים ,מודן 89 ,עמ'2006 ,
Ron-Feder-Amit, Galila, TIME TUNNEL
NO.33 / BATTLE FOR THE RIVERS
 58618רז ,אורית ,זמר של שיר ,כתר 119 ,עמ'2006 ,
Raz, Orit, MELODY AND SONG
 58004שושני ,אירית ,שליחות מן הקוסמוס ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 197 ,עמ' ,2005 ,רכה
Shoshani, I, EMISSARY FROM COSMOS
 58565פקשר ,ש ,.פ .פקשר מספרת :הציפור פוחדת לעוף,
ספריית ילדי הפלא 21 ,עמ'2006 ,
)(illustrated book: poetry & moral lessons
Faksher, S., P. FAKSHER TELLS STORIES

XIV. CD MUSIC
 ,----. 57927זכרונות פון יידישן טעאטער , CDישראל
מיוזיק2005 , ,
----, MEMORIES OF YIDDISH THEATER

 57999בן-נון ,יואל ,שירת התורה \ קריאת התורה ועיונים
בפרשת השבוע ,ספר בראשית  ,cdתבונות2005 , ,
Ben-Nun, Y, WEEKLY TORAH PORTIONS
& STUDY / GENESIS

 58214גולני ,אסף )עורך( ,ספר הזמר הערבי \ חוברת ,cd +
פירוז ,אם כלת'ום ,מחמד עבד אלוהאב ואחרים,
מינרבה יעוץ והדרכה ,2005 , ,רכה
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Golani, Asaf (Ed.), THE ARABIC SINGER /
)BOOK (CD & BOOKLET
 57926הרשטיק ,נתנאל ,ומוספים כהלכתם נתנאל הרשטיק
 ,CDויזארט2005 , ,
Herstik, N, NETANEL HERSHTIK \ CD
)(HASSIDIC CANTORIAL MUSIC
 57928קוורטין ,זבולון ,זבולון קוורטין \  ,CDזמירות זבולון,
ישראל מיוזיק2005 , ,
Kwartin, Z., ZEVULUN KWARTIN \ CD
)(ZMIROT

 57925קוסביצקי ,משה ,משה קוסביצקי  CD SET 2מזמור
שיר ליום השבת ,ויזארט2005 , ,
Koussevitzky, M., MOSHE KOUSSEVITZKY
/ SHABBAT CANTORIAL MUSIC

XV. YIDDISH

 58709אייזנמאן ,צבי ,דער ווייזערס לויפן לויפן \
דערציילונגען און בילדער ,לייוויק-פארלאג 137 ,עמ',
2006
Eisenman, Tzvi, TIME FLIES FLIES \ SHORT
STORIES
 59046פריעד ,ראובן יעקב ,ספר אמרות טהורות \ חידושים
נפלאים ערבים ומתוקים ...מרן רבינו אשר מרדכי
זצוק"ל ,מחבר 400 ,עמ'bible, teachings, ) 2006 ,
(drashot, R' Asher Mordechai of Nadvorno
Fied, R. Y., SEFER 'IMROT TEHOROT

XVI. MISCELLANEOUS

 58425אשרי ,דוד ,לא לשם שעשוע בלבד \ היסטוריוגרפיה
יוונית ,מוסד ביאליק 398 ,עמ'2006 ,
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Asheri, David, GREEK HISTORIANS AND
GREEK HISTORIOGRAPHY
 58196בורשטיין ,איתן ,לקסיקון לנצרות \ מושגים ,רעיונות
ואישים ,איתאב ,בית הוצאה לאור 640 ,עמ'2005 ,
Burstein, Eitan, DICTIONARY OF
CHRISTIANITY
 57917בידרמן ,ש ;.לזר ,ר) .עורכים( ,נקודת העיוורון ,קב"מ,
 176עמ' ,2005 ,רכה
Biderman, S.; Lazar, R. (Eds.), THE BLIND
SPOT

 58211גילולה ,דבורה ,אייסכינס נגד טימרכוס \ על אהבת
גברים ,מאגנס ,אונ' עברית 145 ,עמ'2005 ,
Gilula, Dwora, AESCHINES AGAINST
TIMARCHOS

 58037יסעור ,יוסי ,היגיון ורגש בקבלת החלטות ובלקיחת
סיכונים ,רמות ,אונ' ת"א 168 ,עמ' ,2005 ,רכה
Yassour, Joseph, RATIONALITY AND
EMOTION IN DECISION MAKING

 58982כץ ,אמירה ,מאמרות קונפוציוס \ תרגמה מסינית
והוסיפה מבוא והערות ,אמירה כץ ,מוסד ביאליק589 ,
עמ'(from Chinese, articles by Confucius) 2006 ,
Katz, Amira (translator), LUN YU
 58047לוי ,שמעון )עורך( ,מחזות קנדיים  /אנתולוגיה,
מאגנס ,אונ' עברית 277 ,עמ' ,2005 ,רכה
Levy, Shimon (Ed), CANADIAN PLAYS /
)AN ANTHOLOGY (from English to Hebrew

 57985לנדא ,יהודה )מתרגם( ,אריסטו \ פיזיקה א-ב ,ספרי
מופת פילוסופיים נז ,מאגנס ,אונ' עברית 257 ,עמ',

 ,2005רכה
\ Landa, Yehuda (trans.), ARISTOTLE
PHYSICS A-B

 58980מוזס ,בנימין ,אדם חסר פנים \ משבר הזהות של
הרפואה המודרנית ,מאגנס ,אונ' עברית 124 ,עמ',
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 רכה,2006
Mozes, Benjamin, THE FACELESS PERSON
, קרל יאספרס \ מהעצמיות אל ההוויה, רוני, מירון58934
 רכה,2006 ,' עמ332 ,אילן-אונ' בר
Miron, Ronny, KARL JASPERS \ FROM
SELFHOOD TO BEING
175 , מוסדות אור, רפואה אלטרנטיבית, יוסף, מלמד58115
(nutrition/medicine, popular rabbinic) 2005 ,'עמ
Melamed, Y, ALTERNATIVE MEDICINE

 דברים שנאמרו ביום עיון לכבוד מאיר, יוחנן, פרידמן58247
, עיונים באסלאם הקדום/90 י' קיסטר במלאות

 רכה,2006 ,' עמ85 ,אקדמיה הלאומית ישראלית למדע
Friedman, Y., IN MEMORY OF MEIR
KISTER / STUDIES ON EARLY ISLAM

XVII. SELECTED! SIFREI KODESH/
RABBINICS

 קובץ הערות ומראה מקומות דעת חכמה \ חלק,----, 57773
 מוסדות מסילה,א' מראי מקומות על כל מסכת נדרים
Talmud, Maseket ) 2005 ,' עמ289 ,בערבה
Nedarim/ vows, oaths, w/study questions, from
(Yeruham
----, KOVETS HE'AROT VE-MAR'EH
MEKOMOT DA'AT HOKHMAH
2005 ,' עמ78 , מפעל על מסכת, על מסכת תמיד,----, 57790
(Talmud, Halacha, Lithuanian, Litvak-Brisk,)
----, 'AL MASEKHET TAMID

 ספר המחשב לאור ההלכה \ כולל תמצית,----, 57826
 מכון תלמוד,ומקור ההלכה מחולק לפי סימנים ונסוב
computer in Halacha, ) 2005 ,' עמ175 ,והלכה
(Jewish law with notes and index of issues
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----, THE COMPUTER IN THE LIGHT OF
JEWISH LAW
 ,----, 58051ספר דקדוקי אביע"ה \ ספר לימוד לשון קודש
והשפה העברית  ,מכון הרב מצליח 338 ,עמ'2005 ,
) Hebrew language grammar, orthodox
(Sephardic textbook
----, SEFER DIKDUKE AVI'A"H

 ,----, 58146סיכומי סוגיות \ ובסופו הערות קצרות על סדר
הדף מסכת תמורה ,מחבר 55 ,עמ' ,2005 ,רכה
----, SIKUME SUGIYOT

 ,----, 58279ספר ים החכמה \ והוא ליקוט נפלא משיעורי
מו"ר שליט"א מים שאין להם סוף היוצאים מעדן,....
מכון ים החכמה שע"י ישיבת תורת 558 ,עמ'2006 ,
)(hassidut, kabbalah, w/commentary on Tania
,----, SEFER YAM HA-HOKHMAH
 ,----, 58318ספר פרי מגדים \ חלק ב' ,יורה דעה ,הלכות
איסור והיתר ,מכון ירושלים 763 ,עמ'2006 ,
)(Halacha, classic 15th cent.
----, SEFER PERI MEGADIM, PT. 2

 ,----, 58460ספר חידושי רבי עקיבא איגר \ על מסכת
פסחים ,מחבר 354 ,עמ'2006 ,
----, SEFER HIDUSHE RABI 'AKIVA 'IGER
'AL MASEKHET PESAHIM

 ,----, 58495ספר מחברת הקודש \ ספר לקודש ולתרומה...
והוא ספר הכוונות ,יריד הספרים 353 ,עמ'2005 ,
) kabbala, classic, based on manuscipt,
(ed. R' Natan
----, SEFER MAHBERET HA- KODESH

 ,----, 58506ספר תפארת חייים \ תפארת אופקים בטאון
תורני של ק"ק אופקים  ,אור לדודי2006 , ,
) Halacha, collection of journal articles by many
(modern rabbis
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----, SEFER TIF'ERET HAYIM

 ,----, 58640ספר זכרון תפארת רפאל \ לזכרו הטהור של
אבינו רוענו הגה"צ רבי רפאל בנימין לוין זצ"ל ,מחבר,
 533עמ'memorial for R' Levin, collection ) 2006 ,
(of writings of many important rabbis
----, SEFE ZIKARON TIF'ERET RAFA'EL
 ,----, 58663ספר סגולות האבנים טובות \ ילקוט חבורים,
וכתבי יד שעדיין לא ראו אור העולם ,יריד הספרים,
 372עמ'(classical texts) 2006 ,
----, SEFER SEGULAT HA-'AVANIM
)TOVOT (precious stones
 ,----, 58684הליכות שמירת הדיבור \ מאמרי חז"ל  ,מחבר,
 236עמ'(on speech: fraud, insults, curses) 2006 ,
----, HALIKHOT SHEMIRAT HA-DIBUR
 ,----, 58773קדושת מחנה כהלכתה ,אהל יצחק ומרים302 ,
עמ'2006 ,
)(Halacha, holiness, purity w/many footnotes
----, KEDUSHAT MAHANEH KEHILKHATAH

 ,----, 58876חמשה חומשי תורה בנוסח הישראלי -שומרוני
\ מהדורה מנוקדת ומוטעמת ,א.ב .ללימודי שומרונות,
2006 ,
----, HAMISHAH HUMESHE TORAH BANOSAH HA-YISRA'ELI-SHOMERONI
 ,----, 58954ספרי הר"א מגרמייזא בעל הרוקח ,פירוש
הרוקח לספר יצירה ערוך מחדש ע"פ כת"י ,מכון סודי
רזיא 206 ,עמ'(R' Elazar of Worms) 2006 ,
----, PERUSH HA-ROKE'AH LE-SEFER
)YETSIRAH (13th c., important, pre-kabbala
 ,----, 58957מסכת אבות דרבי נתן \ עם פירושים ,מכון
משנת רבי אהרן 80 ,עמ'2006 ,
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)(R' Natan, pirke avot, publ. Vilna 1833
----, MASEKHET 'AVOT DE-RABI NATAN
 59087אבלי ,אברהם ,ילקוט שמעוני \  3כרכים מדרש על
תורה נביאים וכתובים עם פירוש זית רענן ,ב .ב.
בוכמן הוצאהbible, Midrash, ) 2006 ,Vols. 3 ,
(Talmud, classic, new edition, Frankfurt, 13th c
Abli, Avraham, YALKUT SHIMONI \ 3 vols.

 58417אוחנה ,אברהם ,ספר תורת הנפש \ מאמרים בתורת
הנפש לרמב"ם ,שבילי אמונה  ,מחבר2006 ,
Ohana, Avraham, SEFER TORAT HA)NEFESH (philosophy, Rambam, kabbala

 58572אויערבאך ,שלמה זלמן ,ספר שולחן שלמה \ ערכי
רפואה  3כרכים2006 , vols 3 ,
)(Halacha, issues of medicine, war, politics
Oirbach, S, SEFER SHULHAN SHLOMO

 58280אופמן ,עמרם ,ארבעה ספרים \ ספר ח"ן כללים ספר
רמזי ישראל ספר גאולת ישראל ספר תקנת ישראל,

מחבר 339 ,עמ'2006 ,
O'pman A'mrm, A'RBA'A SEFARIM

 57769אורטנר ,נתן ,רבי ר' צבי אלימלך מדינוב \ זכותו יגן
עלינו בעל בני יששכר  2כרכים ,מכון בני משה מהר"ם
שי"ק Vols. 2 ,עמ'(Hassidut, ) 2005 ,
Ortner, N., RABI R' TSEVI 'ELIMELEKH
)ME-DINOV (bio, w/additions
 58173אורנשטיין ,אביאל ,ספר המאור להרז"ה \ ספר
מלחמות ה' להרמב"ן ,השגות הראב"ד על ספר המאור
...כתובות ,מחבר 176 ,עמ'2005 ,
Ornstein, Aviel, SEFER HA-MA'OR LE'HARAZ"A \ SEFER MILHAMOT H

 59068אזולאי ,יוסף שלום ,ספר תיקוני הנפש \ תיקוני
עוונות  -לימי השובבי"ם ישא ברכה מאת ה' ,מחבר,
 630עמ'kabbala, tikkunim for sex sins ) 2006 ,
(sharabi, rashash
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Azulai, Yosef shalom, SEFER TIKUNE HANEFESH
 58575אינטראטער ,שלמה ,ספר לחם עני \ על התורה
ומועדים ,מחבר(bible, Drashot) 2006 , ,
Intrater, Shlomo, SEFER LEHEM 'ONI

 58656אירירי ,אברהם כהן ,ספר שער השמים \ פתח עינים
להולכי בדרך תמים ,לבוא עד תכונת חכמת הקבלה,
א .ב .ספרים -אמונה ברכה 189 ,עמ'kabbala - ) 2006 ,
(important, originally in Spanish, 17th century
Iriri, A., SEFER SHA'AR HA-SHAMAYIM

 57770אליהו ,יוסף ,סוד הנישואין \ שיחות ,עצות ,סיפורים,
והדרכות מעשיות ,ספריית בית-אל 224 ,עמ'2005 ,
)(rabbinics on couples, marriage
Eliyahu, Y., SOD HA-NISU'IN

 58137אליהו ,מרדכי ,אחרית כראשית \ מוגש בזה אוסף
ראשוני של דברי קדשו של מורנו ורבנו מרן הראשון
לציון הגאון ,דני ספרים 119 ,עמ'teachings, ) 2005 ,
)(philosophy of former Sephardic chief rabbi
Eliyahu, Mordechai, 'AHARIT KERESHIT
 59093אלפסי ,יצחק ,דורשי ציון בפועל ,שם  -הוצאה506 ,
עמ'(history, Zionism, rabbis, philosophy,) 2006 ,
Alfasi, Y, DORSHE TSIYON BA-FO'AL

 57777אשכנזי ,יהודה שמואל ,ספר בית השואבה \ הלכות
חג הסוכות ,אור ודרך 433 ,עמ'Halacha, ) 2005 ,
(sukkot, published Liverno 1849
Ashkenazi, Y.S., SEFER BET SHO'AVAH

 57761באמבערגער ,צבי הלוי ,כתבי רבינו יצחק דוב הלוי
מווירצבורג \ חלק ב' יד משה ,מחבר 573 ,עמ'2005 ,
Bambargar, T, KITVE RABENU YITSHAK
DOV HALEVI ME-VIRTSBURG \ VOL. 2
 58413בוצ'קו ,משה ,הגיוני משה כרך א+כרך ב \ חידושים
וביאורים בש"ס  ,ישיבת היכל אליהו2006 , vols 2 ,
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) (Talmud, modern w/footnotes
Bochko, Moshe, HEGYONE MOSHE
 57743בזק ,אמנון ,נקודת פתיחה \ עיונים קצרים בפשוטה

של פרשת השבוע מתוך גליונות "שבת בשבתו"
תשס"ג ,מכון צומת 239 ,עמ' ,2005 ,רכה

)(bible, published 2003-2005 as flyers
Bazak, Amnon, NEKUDAT PETIHAH

 57775בינשטוק ,אברהם יונה ,ספר יברך ישראל \ על מסכת
זבחים ביאורי מקראות בעניני הקדש והמקדש ,מחבר,
 359עמ'(Talmud, sacrifices) 2005 ,
Binshtok, A.Y., SEFER YEVAREKH
YISRA'EL
 58372בלאו ,יצחק ,ספר לב יצחק \ ביאור על תרגום יונתן
בן עוזיאל על נ"ך ,יהושע שופטים ,מחבר 264 ,עמ',
2006

Blao, Yitshak, SEFER LEV YITSHAK

 57795בן עוזיאל ,יונתן ,ספר מגדנים ליונתן בן עוזיאל \ ע"ה
והוא גורל עפ"י הקבלה  ,ישועה בן דוד סאלם הצב"י,
 63עמ'astrology, rabbinic, from ) 2005 ,
(manuscript, tania/Talmudic
Ben Uziel, Yonatan, SEFER MEGDANIM LEYONATAN BEN 'UZI'EL

 58917בן שמעון ,דוד ,ספר שער החצר \ )שהוא חלק א'
מהספר הכולל שערי צדק( ,מחבר2006 ,
Ben Shimon, David, SEFER SHA'AR HA)HATSER (bible, Halacha, sermons

 58508בנעט ,מרדכי ,דרשות מהר"ם בנעט \ ספר שבתות
השנה  ,מכון ירושלים 322 ,עמ'2005 ,
) Halacha, Talmud, philosophy, 18th cent. pub.
(from manuscript
Benat, Mordechai, DERASHOT MAHARA"M
BENAT

 58419בן-שם ,מאיר דוד ,תלמוד רש"י \ תורה נביאים

63

2006 ,' עמ1102 , מחבר, כתובים
Ben-Shem, Meir David, TALMUD RASH"I
' כרכים א2  ספר זהר חדש \ מנוקד, שמעון, בר יוחאי58499
Aramaic ) 2006 , 2 vols , יריד הספרים,(יב+ב' )יא+
w/Hebrew translation in nice side columns with
(nikkud
Bar Yohai, S, SEFER ZOHAR HADASH
, מגילת אסתר \ עם ביאור איש ימיני, שלמה, בראון59112
2006 ,' עמ148 ,( פוזן. הוצאה )י,יפה נוף
(bible, modern, commentary )
Baron, Shlomo, MEGILAT 'ESTER \ 'IM
BE'UR ' 'ISH YEMINI

 ספר לחם ושמלה \ הלכות נדה, שלמה, גאנצפריד59083
392 , מכון בני משה מהר"ם שי"ק,טבילה ומקואות
(Halacha, purity, 19th c classic,) 2006 ,'עמ
Ganzfried, Shlomo, SEFER LEHEM VESIMLAH (publ 1875 and now)
 דוד מלך ישראל \ סיפור חייו יסוריו, שולמית, גד59018
2006 ,' עמ726 , מחבר,ועוצמת התהילים
(tehilim/psalms, 150p. midrash)
Gad, Shulamit, DAVID KING OF ISRAEL

 ספר מלך ביפיו \ הגואל בראי, יצחק, גינזבורג58283
2005 ,' עמ248 , גל עיני,החסידות
Ginzburg, Yitshak, SEFER MELEKH BEYOFYO
 גל, קומי אורי \ פרקי מאבק ותקומה, יצחק, גינזבורג58766
2006 ,' עמ273 ,עיני
(philosophy, uprising mysticism)
Ginzburg, Yitshak, KUMI 'URI

 סוד פלשתים וההנתקות בדילוגים, מתתיהו, גלזרסון57785
,\ המאבק בין ישראל לפלשתים במרוצת הדורות לאור
bible, codes, ) 2005 ,' עמ152 ,יריד הספרים
(gematria, politics as torah, predictions
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Glazerson, M., SOD PELISHTIM VE-HAHINATKUT BE-DILUGIM
 צונמי בדילוגים \ על הסודות, מתתיהו, גלזרסון58450
127 , יריד הספרים,המתגלים בדילוגי אותיות בתורה
2006 ,'עמ
Glazerson, Mattiahu, JUMPING OVER THE
TSUNAMI (kabbalistic view of the tsunami)

 ערוך, ספר אמרי יושר \ ראש השנה, מאיר, גריינימן58774
Talmud ) 2006 ,' עמ61 , מחבר, ומסודר ע"ס הדף
(mishna - contemporary, modern
Greiniman, Meir, SEFER 'IMRE YOSHER \
ROSH HA- SHANAH

 ספר המדות \ מאת ראש הדרשנים ואבי, יעקב, דובנא58919
388 , אוצר הספר,כל מושלי משלים מהדורה מחודשת
(teachings,mussar, Dubnov Maggid) 2006 ,'עמ
Duvna, Ya’akov, SEFER HA-MIDOT

 ספר בגבורת שמונים \ חדושים וביאורים, ניסים, דיין58344
2006 ,' עמ230 , מחבר,בהלכה ובאגדה
(bible, teachings, comment and kabbala)
Dayan, Nisim, SEFER BI-GEVURAT
SHEMONIM
, ספר נעימות נצח \ על מסכת סנהדרין, צבי, דישון59121
(Talmud, Sanhedrin) 2006 ,' עמ672 ,מחבר
Dishon, Tsvi, SEFER NE'IMOT NETSAH

 ספר לאסור איסר \ בעניני נדרים, נתנאל, דנינו59097
2006 ,' עמ398 , מחבר,ושבועות על המצוות
(Halacha, Jewish civil)
Danino, Netanel, SEFER LA'ASOR 'ISAR

 ספר זכור לאברהם \ הליכות, אברהם יצחק, הכהן59061
2  עניני יורה דיעה מילה אירוסין ונישואין,והנהגות
2006 , vols 2 , מחבר,ד+'כרכים )ג
(Halacha, Hassidic history)
HaCohen, Avraham Yitshak, SEFER
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ZEKHOR LA-'AVRAHAM / vols. 3 and 4 on
engagement and marriage
 57804הכהן ,ישראל מאיר ,ספר חפץ חיים עם דרך ברורה \

ביאור וסיכום הלכות לשון הרע ורכילות לפי סעיפי
החפץ חיים ,מחבר 491 ,עמ'2005 ,

)(Halacha, slander/gossip
Hacohen, Yisrael M., SEFER HAFETS
HAYIM 'IM DEREKH BERURAH

 58401הלוי וולפא ,שלום ,בין אור לחושך \ מדינת ישראל -
אתחלתא דגאולה  -או חושך כפול ומכופל? מורה
לנבוכים ,מחבר 231 ,עמ'2006 ,
HaleviWolpa, S, BETWEEN LIGHT & DARK

 58281הלוי ,יצחק יעקב ,ספר דברי אמת  /על התורה והוא
החיבור השלישי מהשלשה חיבורים הקדושים ,הלא
הם  ,...ועד להוצאת ספרי הרבי מלובלין2005 , ,
Ha-Levi, Yitzhak Yaa'kov, SEFER DIVREY
'EMET AL HA-TORAH

 58914הלל ,יעקב ,ספר תקנת השב"ם \ מהדורה שלישית
מאמרים בפרד"ס התורה  ,מכון אהבת שלום2006 ,
Hilel, Y.M., SEFER TAKANAT HASHABA"M
 58451המגיד מטריסק ,ספר מגן אברהם \  2כרכים על
התורה והמועדים מרבינו נר ישראל עטרת תפארת
ישראל ,מכון להו"ס דחסידי טריסק2006 , Vols. 2 ,
)(bible, hassidic, classic
SEFER MAGEN AVRAHAM / 2 VOLS.

 58551ויטאל ,חיים ,ספר שערי קדושה \ למהרח"ו הוא
המקובל האלקי הקדוש ...יוצא לאור בפעם הראשונה
שלם ,אהרן ברזני ובנו 220 ,עמ'2006 ,
Vital, Hayim, SEFER SHA'ARE KEDUSHAH

 58443וילהלם ,אליהו ,ספר אוצר המשפט על שו"ע חושן
משפט \  2כרכים סימנים לט-מו סימנים מז-סג ,מחבר,
2006 , Vols. 2
)(Halacha, Jewish civil law, loans, property
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William, E., SEFER 'OTSAR HA-MISHPAT
'AL SHO"A HOSHEN MISHPAT \ 2 VOLS.
 59113ולך ,שלום ,מעיין המועד \ רעיונות ואמרות סיפורים
ומשלים על מועדי השנה ,פורים ד' פרשיות ,תבונה,
מכון ספרותי חרדי 512 ,עמ'2006 ,
)(bible, scholarly w/footnotes
\ Volach, Shalom, MA'AYAN HA-MO'ED
PURIM

 58658ורנר ,חיים שלמה ,ספר עטרת צבי \ על מסכת אבות
עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ,בית ועד לחכמים,
 272עמ'(Talmud, avot, mishna, modern) 2006 ,
Verner, H. S., SEFER 'ATERET ZVI
 58311זילברשטיין ,יצחק ,חשוקי חמד \ על מסכת פסחים,
יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן( 667 ,עמ'2006 ,
)(Talmud w/Q&A
\ Zilbershtein, Yitshak, HASHUKE HEMED
PESAHIM

 58175זכותא ,משה ,ספר פירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש \ ספר
דברים  ,מכון קול בטחה 431 ,עמ'2005 ,
)(kabbala, bible, zohar, 7th cent.,
Zehuta, Moshe, SEFER PERUSH HA\ REME"Z LA-ZOHAR HA-KADOSH
SEFER DEVARIM
 58282חלמיש ,משה ,הנהגות קבליות בשבת ,אורחות556 ,
עמ'2005 ,
Hallamish, Moshe, KABBALISTIC
CUSTOMS OF SHABBAT

 59084חפוטא ,אברהם ,ספר מערכי לב \ על מסכת כתובות
מספר לז ,א.ח.ד - .ארגון "חיי עד" 432 ,עמ'2006 ,
)(Talmud, ketuvot, Sephardic
SEFER MA'ARAKHE LEV \ KETUVOT

 59085חפוטא ,אברהם ,ספר מערכי לב \ על מסכת גיטין
ספר מ' ,א.ח.ד - .ארגון "חיי עד" 337 ,עמ'2006 ,
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(Talmud, on Maseket Gitin)
Hafutah, A., SEFER MA'ARAKHE LEV
 ילקוט כנסת דוד \ כולל לקט אמרות, דוד, טאלנא57794
 מכון נצח דוד דחסידי,קודש מאת מרנא ורבנא
Hassidut, 19th century ) 2005 ,' עמ181 ,טאלנא
(R' David of Talna, teachings and biography
Talna, David, YALKUT KENESET DAVID
,' עמ606 , מחבר, ספר הלכתא כרב, דב, טברדוביץ58581
(Halacha, R' Shneor Zalman) 2006
Tavredovitz, Dov, SEFER HILKHATA KERAV

' כור התלמוד \ מסכת פסחים ז, אברהם, טולדאנו59056
- דפים ב... והוא עריכת דברי הגמרא רש"י פרקים אור
2006 ,' עמ409 , מכון זכרון משה ומרים,נח
(Talmud, w/Q&A)
Toledano, Avraham, KUR HA-TALMUD /
MASEKET PESAHIM, 7
 מכון תפארת, ילקוט מגן אברהם, אברהם, טוריסק58139
hassidut, teachings, ) 2005 ,' עמ241 ,שלום יוסף
(Talmud with letters, Trisk, Chernobyl
Turisk, Avraham, YALKUT MAGEN
'AVRAHAM

 ספר דרכי החיים \ הדרכות והשקפות, צבי, יברוב58315
. י,בדרכי החיים של תורה ויסודות החינוך בימינו
teachings/pedagogic ) 2006 ,' עמ469 ,אדמוני
(philosophy dealing with baal teshuva
Yavruv, Tsvi, SEFER DARKHE HA-HAYIM

 ספורי החוזרים בתשובה \ לקט, ישראל, יעקב58815
 ספרי-  מישור, כרכים2 ,ספורים על חוזרים בתשובה
hassidic stories with ) 2006 ,' עמvols2 ,קודש
nikkud, Rabbi Klapholtz, editor of hassidic
(stories
Yaakov, Israel, SIPURE HA-HOZRIM BI-

68

TESHUVAH / COLLECTION OF STORIES
ON BECOMING NEWLY RELIGIOUS
)(HOZRIM BE-TSHUVAH
 59069ירושלימסקי ,משה נחום ,ספר מנחת משה \  2כרכים
שאלות ותשובות ,מכון ירושלים2006 , vols. 2 ,
) responsa, Halacha, orig. publ 1882,
(now w/indices, incl. materials from manuscript
Yerushalayimski, Moshe N., SEFER MINHAT
MOSHEH \ SHU”T, 2 VOLS.

 57792לאפיס ,הלל ,ספר בית הלל \ חלק ראשון לחמיו של
מרן החפץ חיים זצ"ל מהדורה חדשה מוגהת מאופל,
מחבר 222 ,עמ'teachings- bible, Halacha, ) 2005 ,
(Litvak, publ 1911 Warsaw by father
Lapis, Hillel, SEFER BET HILEL
 58337ליברמן ,דוד משה ,אור השבת \  2כרכים פרק כירה
)כרך א -דפים לו עב  -מ עב ,כרך ב -דפים מ-מב,
מחברHalacha, Talmud, ) 2006 , Vols. 2 ,
(kira kashrut
Liberman, David M., 'OR HA-SHABAT

 58702ליפמאן העליר ,יום טוב ,ספר מגילת איבה \ קונטרס
ימי משתה ותענית הכולל תשובות ומאמרים -לקט
מנהגים ,מפעל מורשת התוספות יום טוב 114 ,עמ',
(incl. conquest by Kaiser of Prague) 2006
Lipman, Yom Tov, SEFER MEGILAT 'EVAH
 59120למברסקי ,מ ,על הניסים\ בימי מרדכי ואסתר,יפה וף,
 334עמ'(Ester, comment w/footnotes ) 2006 ,
)Lamberski, M, 'AL HA-NISIM (philosophy

 58407מאיר ,משה ,ספר מראה אפרים \ ובו שני ספרים
נפתחים ,מדה ברורה ,מראה אפרים ,מחבר 404 ,עמ',
2006
Meir, Moshe, SEFER MAR'E 'EFRAYIM
 57827מגור ,יצחק מ ,ספר מאיר עיני הגולה \ שני חלקים
יכיל פרשת גדולת כ"ק רבינו אדמ"ור ,פאר הוצאה
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לאור 415 ,עמ'hassidut Gur, originally pub ) 2005 ,
(1928, w/over 100p expansion
Migur,Y.M., SFER ME'IR 'ENE HA-GOLAH
 58509מגיד ,רפאל ,ספר כמים לים מכסים \ פרפראות
וגימטריאות לתורה ,על חמישה חומשי תורה ,חלק א',
מחבר 409 ,עמ'(bible, numerology) 2006 ,
Megid, R, KA-MAYIM LA-YAM MKHASIM

 58142מונק ,מאיר; שטיין ,משה ,שלימות והשתלמות \ על
משמר טהרת המלמדים ,משמרת החינוך הטהור72 ,

עמ' ,2005 ,רכה
Munk, Meir; Stein, Moshe, SHLEMUT VEHISHTALMUT

 58140מנאדבורנא ,מ ,ספר דברי מרדכי \ מהרה"ק המפורסם

 ,מכון הוצאה לאור שי"י חסידי קרע 225 ,עמ'2005 ,
Minadborno, Mordechai, SEFER DIVRE
)MORDEKHAI (hassidut, 19th cent.

 59194מעקלענבורג ,יעקב צבי ,חמשה חמשי תורה \ 5
כרכים תורה ,אונקלוס ,רש"י ,בעל הטורים תולדות..
מהדורת לובלינג ,ש.ל .מו"ל ומסחר בספרים, vols. 5 ,
(bible with comment from 18th C. rabbi ) 2006
Mecklanburg, Y.Z., HAMISHAH HUMASHE
TORAH

 59122מקומרנא ,ברוך ,ספר שלחן הטהור \ ועליו זר זהב
יסובבנו ע"ס שלחן ערוך אורח חיים 2 ,כרכים ,מחבר,
 357עמ'(Halacha) 2006 ,
Mikomerna, Baruch, SEFER SHULHAN HATAHOR \ 2 VOLS.
 58580נויפלד ,מ ,ספר לחזות בנועם \ על התורה ומועדים
אמונה ובטחון ועניני התבוננות ,מחבר 373 ,עמ'2006 ,
Noifeld, Moshe, SEFER LAHAZOT BANO'AM / AL HA-TORAH VE-HA-MOADIM
EMUNAH VE-BITAHON
 58498נתן גבאי ,מאיר ,ספר תשבורת התחומין \ על מסכת
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2006 ,' עמ324 , מחבר,עירובין
Natan Gabai, Meir, SEFER TISHBORET HATEHUMIN / AL MASEKET IRUVIN
 ספר נחלת שבעה השלם \אהל, שמואל, סג"ל הלוי58767
2006, vols 3 ,תורה
(Halacha, Jewish law and responsa)
Segal Halevi, Shmuel, SEFER NAHALAT
SHIV'A \ 3 VOLS (very important work)

 ספר שיעורי הרב \ על עניני, יוסף דוב, סולוביצ'יק58151
377 , מסורה,שחיטה מליחה בשר בחלב ותערובות
(teachings, on kashrut) 2005 ,'עמ
Soloveichik, Yosef Dov, SEFER SHI'URE
HA-RAV / SHKITAH MELIHAH BASAR
BE-HALAV (important 20th century, Litvak \
Brisk scholar

 על, ספרי שבט סופר \ שערי שמחה, שמחה, סופר58631
2 , מכון דעת סופר,(ב+כרכים )א2 ,התורה ומועדים
bible, teachings, b. 1843 chief r' ) 2006 , vols
(1871-1907 son of Ktav Sofer
Sofer, Simha, SIFRE SHEVET SOFER \ 2vols
 דברים, במדבר, עדות ביוהסף \ ויקרא, יוסף, סוקל57744
, מחבר,סיפורים נפלאים ומוסר השכל מחיי היום יום
(bible, leviticus) 2005 ,' עמ277
Sokel, Yosef, 'EDUT BE-YOHASAF
,' ספר משכיל לדוד \ בראשית חלק א, דוד, פוברסקי57757
(bible, mussar) 2005 ,' עמ282 ,מחבר
Fubreski, David, SEFER MASKIL LE-DAVID
\ BERESHIT , PART 1

 בזיך הלבנה \ על ל"ט מלאכות, אפרים, פוליאקוב58868
(Halacha) 2006 ,' עמ214 , מחבר, השבת
Poliakov, Efrayim, BE-ZIKH HA-LEVANAH

 ספר אמרי גדליה \ בבא קמא בערות, גדליה, פינקל57788
2005 ,' עמ418 , מחבר,ביאורים וחידושים במסכת
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)(Talmud, modern, on damages
\ Finkel, G., SEFER 'IMRE GEDALIYAH
BABA KAMA
 57800פפויפר ,אהרן ,ספר אור אהרן  /שעורים וחדו"ת על
מסכתות ברכות ,שבת ,פסחים ,מחבר2005 , Vols. 2 ,
)(Talmud, Johannesburg, S. Africa
Pfoyfer, A, SEFER 'OR 'AHARON \ 2 VOLS.

 58056פרבשטיין ,אברהם יהודה ,ספר כנסת אברהם \ על
מסכת יבמות כרך ב ,מחבר 363 ,עמ'2005 ,
)(Talmud, civil law, divorce, contract, agency
Farbshtein, Avraham Yehuda, SEFER
KNESET AVRAHAM / YABAMOT, VOL. 2
 58041פריש ,דניאל ,ספר כתר הצניעות ,מחבר 283 ,עמ',
(modesty, Halacha) 2005
Frish, Daniel, SEFER KETER HA-TSNI'UT

 59095פריש ,דניאל ,ספר מתוק מדבש השלם \ והוא פירוש
על כל ספר אוצרות חיים ,מחבר2006 ,
)(classic ozrot hayim,
Frisch, Daniel, SEFER MATOK ME-DVASH

 58045פרץ ,אלחנן ,ספר נשך כסף \ הלכות ריבית ובו שני
חלקים ,מכון דעת 355 ,עמ'(Jewish law ) 2005 ,
Perets, Elchanan, SEFER NESHEKH KESEF

 58874צדקה ,ישראל ,סידור התפילות היסודי של
השומרונים כולל דפתר ,א.ב .ללימודי שומרונות2006 ,
Tsedaka, Israel, SIDUR HA-TEFILOT HAYESODI SHEL HA-SHOMERONIM
 58335קורח ,פנחס ,ספר תהלים נאוה תהלה \  2כרכים
פירושים וביאורים ע"ד פרד"ס מדברי רבותינו )א+ב(,
מכון מרא"ה2006 , vols. 2 ,
Korakh, P., TEHILIM NAVA TEHILAH
 58674קלוגר ,שלמה ,ספר חכמת התורה \ על פרשת וארא,
שמע שלמה על ההפטרה )כרך יד( ,מכון לחקר כת"י
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חכמת שלמה 598 ,עמ'(bible) 2006 ,
Kluger, Shlomo, SEFER HOKHMAT HATORAH \ 'AL PARASHAT VA'ERA
 58675קלוגר ,שלמה ,ספר חכמת התורה \ על פרשת שמות,
שמע שלמה על ההפטרה )כרך יג( ,מכון לחקר כת"י,
 788עמ'( bible, exodus, parshat shemot ) 2006 ,
Kluger, S, HOKHMAT HA-TORAH

 57801רוזן ,משה ,ספר עמודי אור \ ביאורים בסוגיות כיבוד
אב ואם ,מכון עמודי אור 252 ,עמ'2005 ,
)(Halacha, respect for parents
Rozen, Moshe, SEFER 'AMUDE 'OR

 57779רוסוף ,דוד ,ספר קדושים אשר בארץ \ סקירה יחודית
מקדמונים ומגדולי ישראל הטמונים בירושלים ובני
ברק ,מכון אוצר התורה 604 ,עמ'2005 ,
)(biographies of many rabbis
Rosof, D., SEFER KEDOSHIM 'ASHER BA'ARETS (guide to graves of zadikim in Israel:
)Jerusalem and B’nai Brak

 58348רושנרוז ,ל ,.ספר קול רוחות הצדיקים \ קוים
לדמותם ולקט מתורתם של גדולי הדורות האחרונים,
מחבר 412 ,עמ'bios/history of rabbis ) 2006 ,
(buried in Israel, Jerusalem
Roshenrose, L.,KOL RUHOT HA-TSADIKIM
 57759רייז ,מרדכי ,מחזור עבודת השם \ לראש השנה ,מכון
מעשה רוקח 824 ,עמ'mahzor, prayer book, ) 2005 ,
(high holidays, Belzer hassidut, with nikkud
Reis, M., MAHZOR 'AVODAT HA-SHEM

 58865רייך ,מרדכי ,נאות לעולמך \ פירושים על אותיות
כפולות בתנ"ך  ,מחבר 191 ,עמ'2006 ,
)(bible, letters, numerology
Reich, Mordechai, NE'OT LE-'OLAMEKHA

 59019שטרן ,יחיאל ,בית השם \ ביאור על מסכת מידות על
פי רבותינו המפרשים ראשונים ואחרונים ,מאור בית

73

השם 153 ,עמ'Talmud midot, temple, ) 2006 ,
(computer generated illustrations
Shtern, Yihiel, BET HA-SHEM
 57778שילה ,אהרן דוד ,חומת אש על מסכת עירובין \
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