I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

, נחום-  מקרא לישראל,( שמואל )עורך, אחיטוב62934
2006 , , ע"ע, פירוש מדעי למקרא/  צפניה,חבקוק
Ahituv, Shmuel (Ed.), MIKRA LEYISRA'EL –
NAHUM, HABAKUK, ZEPHANIAH / A
BIBLE COMMENTARY FOR ISRAEL
, שורשים בפלשת/  רבדים ומורשת, נתן, אידלין62870
 רכה,2007 , ,אריאל
Idlin, Natan, LEVELS AND LEGACY /
ROOTS IN PALESHET
 קרטוב,  עיונים בחכמת הרלב"ג, אברהם, בן עזרא62547
2006 ,' עמ143 ,הוצאה לאור
(bible, teachings of R' Levi Ben Gershon, 13c.)
Ben Ezra, Avraham, RALB”G'S WISDOM

 מבנה-  המשכן וכליו/  אוצר המשכן, מנחם, מקובר63191
2007 ,' עמ211 , דני ספרים,ומחשבה
Mekover, M, THE MISHKAN TREASURE &
ITS TOOLS - STRUCTURE & THOUGHT

 עיון וחקר בסוגיות/  אלי מקרא, יהושפט, נבו62176
2007 ,' עמ254 , מוסד הרב קוק,מקראיות
Bible, commentary, philosophy, exegesis, )
(analysis of rosh yeshiva,
Nevo, Y,ELEY MIKERA / 'IYUN VE-HEKER
2007 ,' עמ685 , מעליות, פרקי אלישע, אלחנן, סמט62967
bible, prophets, scholarly, good publ., )
(recommended
Samet, Elhanan, PIRKEI ELISHA

 תעלומות/  לטייל עם ההיסטוריה, זאב, ענר62637
2007 ,' עמ200 , כנרת,ומסתורין בארץ ישראל
(site encyclopedia w/photographs, descriptions)
Aner, Zeev, WALKING WITH HISTORY IN
THE LAND OF ISRAEL
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 63464רחמן ,יוספה ,סיפור בכתבי הקודש ,קב"מ 220 ,עמ',
 ,2007רכה
Rachaman, Yosefa, NARRATIVE IN THE
HOLY SCRIPTURES

II. JEWISH HISTORY

 63376אופנהיימר ,אהרן ,רבי יהודה הנשיא  /גדולי הרוח
והיצירה בעם היהודי ,מרכז זלמן שזר 205 ,עמ',2007 ,
רכה
Oppenheimer, Aharon, R’ JUDAH HA-NASI
 62304אלפסי ,יצחק ,תורת החסידות  /כרך ראשון תולדות,
דברי תורה והגות של אלף ושש מאות אישי החסידות,
מוסד הרב קוק 533 ,עמ'2007 ,
)(hassidut, encyclopedia, arranged by dynasty
Alfasi, Y, TORAT HA-HASIDUT / VOL. 1
 62614בן-שלום ,רם ,מול תרבות נוצרית  /תודעה היסטורית
ודימויי עבר בקרב יהודי ספרד ופרובנס בימי הבינים,
יד בן צבי 481 ,עמ'Jews of Spain 2007 ,
)( and Southern France in the Middle Ages
Ben Shalom, Ram, FACING CHRISTIAN
CULTURE / HISTORICAL
CONSCIOUSNESS & IMAGES OF PAST...

 62335ברקוביץ ,חיים ,מסורת ומהפכה  /תרבות יהודית
בצרפת בראשית העת החדשה )תרגום מאנגלית (397 ,
עמ'(additions & updates in this ed.) 2007 ,
Berkovitz, Hayim, RITES AND PASSAGES:
BEGINNINGS OF MODERN JEWISH
CULTURE IN FRANCE
 62338דורון ,ארז משה ,היכל הגוונים המשתנים  /רבי נחמן
מברסלב :חייו ,משנתו ,ספריו ותלמידיו ,לב הדברים,
 241עמ' ,2006 ,רכה )(Breslov, history, philosophy
Doron, Erez, CHAMBER OF COLOR
EXCHANGE
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 סיפורו של הטייס/  לגעת בשמים, אריה, חשביה62277
 רכה,2007 , , מלוא,העברי הראשון
Hashavia, Arie, REACHING FOR THE SKIES
, מפרס בוכרה ואפגניסטאן/  גנזים, ראובן, קשאני62785
 רכה,2007 ,' עמ80 ,מחבר
Kashani, Reuben, GENAZIM / FROM IRAN,
BUKHARA AND AFGHANISTAN

III. JEWISH PHILOSOPHY /
MAHSHEVET

 עיונים/  בדרכי שלום,( בנימין )עורך, איש שלום63338
 בית מורשה, מוגשים לשלום רוזנברג,בהגות יהודית
2007 ,' עמ648 ,בירושלים
Ish- Shalom, Benjamin (Ed.), BEDARKHEI
SHALOM- STUDIES IN JEWISH THOUGHT
/ PRESENTED TO SHALOM ROSENBERG
, ירושלים של אפריקה/  בית התפוז, יצחק, אלוש62664
(Tunisian Jewry)  רכה,2006 ,' עמ104 ,מחבר
Alush, Ishak, ORANGE HOUSE /
JERUSALEM OF AFRICA
, מכון בנין התורה, קודש וחול,( נתנאל )עורך, אלישיב62417
bible, philosophy, mahshevet, ) 2007 ,' עמ323
(’dati-leumi, important Zionist R
Elyashiv, Mordechai, HOLY & PROFANE
,' עמ327 , מחבר, תורת האלוקות, יוספוף, בן ציון62744
(religious philosophy)  רכה,2007
Ben Zion, Yosfof, DIVINE TORAH
 רכה,2007 ,' עמ223 , ע"ע, על המקום, זלי,' גורביץ63232
(Important author on Israel. Scholarly.)
Gurevitch, Zali, “ON THE SPOT” ON
ISRAELI AND JEWISH SENSE OF PLACE
(isbn 965-13-1884-8)
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 62719גרסיאל ,בת-שבע ,מקרא ,מדרש וקוראן
אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים ,קב"מ219 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(on common narratives
Garsiel, B, BIBLE, MIDRASH AND QURAN
/ INTERTEXTUAL STUDY
 62550דורון ,ארז משה ,למעלה מן הזמן  /שבת ומועדי
ישראל במשנתו של רבי נחמן מברסלב ,לב הדברים,
 298עמ' ,2006 ,רכה
& Doron, Erez, BEYOND TIME / SHABBAT
HOLY DAYS: R’ NAHMAN TEACHINGS
 62571דרור ,י ,.על פני המים ,יפה נוף ,הוצאה )י .פוזן(358 ,
עמ'(haredi, mussar novel) 2007 ,
Dror, Y., OVER THE WATER

 63220הורביץ ,אלי ,מלחמת התרבות  /על השלום ,איש
ואישה ,מעמק חברון ,ישיבת שבי חברון 270 ,עמ',
(philosophy- Jewish nationalism ) 2007
Horvits, Eli, CULTURAL WAR / ABOUT
PEACE, MAN AND WOMEN
 62368הירשנזון ,חיים ,ספר מלכי בקדש  /שאלות ותשובות
חלק ראשון ,מהדורה מוערת ,אונ' בר אילן מדעי
היהדות 234 ,עמ'(responsa from 1919) 2007 ,
Hirschensohn, Haim, MALKI BAKODESH
)RESPONSA / PART 1 (annotated edition

 62791הנסל ,ז'ואל ,עמנואל לוינס בירושלים  /פרשנויות
פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות ,מאגנס ,אונ'

עברית 236 ,עמ' ,2007 ,רכה
Hansel, Joelle, LEVINAS IN JERUSALEM /
PHILOSOPHICAL INTERPRETATIONS
AND RELIGIOUS PERSPECTIVES

 63494חותם ,יותם ,גנוסיס מודרני וציונות  /משבר
התרבות ,פילוסופיית החיים והגות לאומית יהודית,
מאגנס 260 ,עמ'(isbn 978-965-493-291-2) 2007 ,
Hotam, Y, MODERN GNOSIS & ZIONISM
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 62726חזן ,מרים סטיווי ,לנטוע שמיים  /הרב אברהם חזן
מפעל חייו של רב ומחנך ,ספריית בית-אל 448 ,עמ',
(bio.- R' Hazan Morocco, France to Israel) 2007
Hazan, Miriam Stivy, TO PLANT HEAVEN /
R’ AVRAHAM HAZAN

 62160יהלום ,משה ,תעלומת משה רבנו  /מחולל
המונותאיזם או אל כנעני קדמון  /כולל נספחי
מושגים ,תמונות ,...דור 143 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahalom, Moshe, MYSTERIES OF MOSES

 62275כהן ,אורה ,משני עברי המחיצה  /לשאלת ההפרדה
המגדרית בהלכה היהודית ,מחבר 224 ,עמ'2007 ,
Cohen, Ora, BOTH SIDES OF THE DIVIDE /
GENDER SEPARATION IN JEWISH LAW
 62725כהן ,חיים ,להיות יהודי  /תרבות ,משפט ,דת ,מדינה,
דביר 525 ,עמ'2006 ,
Cohn, H. Haim, BEING JEWISH / CULTURE,
LAW, RELIGION, COUNTRY

 63054לוינסון ,יהושע )עריכה( ,היגיון ליונה  /היבטים
חדשים בחקר ספרות המדרש ,האגדה והפיוט -קובץ
מחקרים ...שנים ,מאגנס ,אונ' עברית 583 ,עמ'2007 ,
Levinson, Yehoshua, HIGAYON L'YONA /
NEW ASPECTS IN THE STUDY OF
MIDRASH, AGGADAH AND PIYUT

 63385סולוביצ'יק ,יוסף דוב הלוי ,זמן חירותנו  /מסות על
חג הפסח ועל ההגדה )תרגום מאנגלית( ,עמותת תורת
הרב 168 ,עמ'(philosophy) 2007 ,
Soloveitchik, Joseph , FESTIVAL OF
)FREEDOM (translation from English
)(isbn 965-7229-03-2

 62423עמנואל ,שמחה ,שברי לוחות  /ספרים אבודים של
בעלי התוספות ,מאגנס ,אונ' עברית 387 ,עמ'2006 ,
Emanuel, Simcha, FRAGMENTS OF THE
TABLETS / LOST BOOKS OF THE
)TOSAPHISTS (isbn 965-493-273-3
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 62849פדיה ,ח ;.מאיר ,א) .עורכים( ,יהדות :סוגיות ,קטעים,
פנים ,זהויות  /ספר רבקה ,אונ' בן גוריון,
 683h+136eעמ'(isbn 965-342-929-9) 2007 ,
Pedaya, H.; Meir, E. (Ed.), JUDAISM,
TOPICS, FRAGMENTS, FACES,
IDENTITIES / JUBILEE VOLUME

 62799קידר ,אסא )עורך( ,שיחות עם יצר הרע ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 246 ,עמ' ,2007 ,רכה
Kedar, Asa (Ed.), JEWISH DIALOGUES
)WITH “YETZER HA-RA” (isbn 965-511-209-8

 62995רביצקי ,אביעזר )עורך( ,ישעיהו ליבוביץ :בין שמרנות
לרדיקליות  /דיונים במשנתו ,מכון ון ליר 453 ,עמ',
 ,2007רכה )(isbn 965-02-0361-3
Ravitzky, Aviezer (Ed.), YESHAYAHU
LEIBOWITZ

 62794רוזנק ,א ,הלכה הנבואית  /הפילוסופיה של ההלכה
במשנת הראי"ה קוק  ,מאגנס 459 ,עמ'2007 ,
’Rosenak, A, PROPHETIC HALAKHAH / R
)KOOK'S PHILOSOPHY (isbn 965-493-260-1

 63398שיינפלד ,א ,פלא הסובייקטיביות  /עיון בפילוסופיה
של עמנואל לוינס ,רסלינג 165 ,עמ' ,2007 ,רכה
Schonfeld, E, WONDER OF SUBJECTIVITY:
A READING OF LEVINAS' PHILOSOPHY

 62218שרלו ,יובל ,יראה ללבב  /על ייעוד הנבואה ותוכנה
הפנימי ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 319 ,עמ'2007 ,
Cherlow, Yuval, LOOKETH ON THE HEART

IV. HOLOCAUST
 62853איזנברג ,יוסף ,בעקבות הזיכרון המודחק ,מורשת,
 288עמ' ,2007 ,רכה
Eizenberg, Yosef, IN THE FOOTSTEPS OF
)REPRESSED MEMORY (isbn 965-7026-64-4
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 63292אלינסון ,אריקה ,ואנכי לא ידעתי ,מחבר 236 ,עמ',

 ,2006רכה )(isbn 965-555-240-3) (autobiography.

Elinson, Erika, AND I KNEW IT NOT
 62673אשהיים ,סטיבן א) .עורך( ,חנה ארנדט בירושלים,
מאגנס 392 ,עמ' ,2007 ,רכה )(trans. from German
Aschheim, Steven E. (Ed.), HANNAH
)ARENDT IN JERUSALEM (isbn 965-493-272-5

 63430גדרון ,מרדכי הנריק ,מלון ילדות  /אוטוביוגרפיה
וזיכרונות ,טרקלין 136 ,עמ' ,2007 ,רכה
Gidron, Mordechai, CHILDHOOD HOTEL

 62178גרנטשטין ,יחיאל ,מקדשי השם  /אנציקלופדיה -ג'
כרכים ,גנזך קדוש השם2007 ,vols 3 ,
Grentstein, Yehiel, MEKADESHE HA-SHEM
/ ENCYCLOPEDIA 3 VOLS

 62216טרקלי ,אולגה ,שיבה לארפורט  /סיפור על ילדות
שהתנפצה ) 1935-1945תרגום מצרפתית( ,יד ושם118 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(translation from French
Tarcali, Olga, RETOUR A' ERFURT
 63184כהנא רבקה ; מלניק בת-עמי ,נגה באפלה  /סיפור
הצלתה של תינוקת יהודייה ,גוונים 104 ,עמ',2007 ,
רכה )(Autobiography, memoirs
Cahana R.; Melnik B., SHINING IN THE
DARK / IN MEMORY OF JET DE-JONG OF
AMSTERDAM, A RIGHTEOUS WOMAN
 62616כוכבי ,אריה י' ,.דרך למשפטי נירנברג  /גיבוש
מדיניות הענישה כלפי פושעי המלחמה ,יד ושם336 ,
עמ' ,2007 ,רכה )(isbn 965-510-044-8
Kochavi, Arieh J., PRELUDE TO
NUREMBERG / ALLIED WAR CRIMES
 63442לייביש-ליש ,אריה ,בצל העיירה ,עקד 288 ,עמ',2007 ,
רכה
Leibish-Laish, A, IN THE SHADE OF TOWN
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 סיפורה של/  בת כזאת רצינו, נעמי, מורגנשטרן62604

(isbn 965-308-215-9) 2006 ,' עמ90 , יד ושם,מרטה

Morgenstein, Neomi, WE WANTED A
DAUGTHER LIKE THIS / MARTHA

 ניצולי השואה/  בין זיכרון לתקווה, זאב, מנקוביץ62215
 רכה,2006 ,' עמ355 , יד ושם,בגרמניה הכבושה
Mankowittz, Zeev, LIFE BETWEEN
MEMORY AND HOPE (isbn 965-308-241-8)
 רכה,2007,' עמ354 , משרד הביטחון, נאציזם, ב, נוימן62932
Neumann, Boaz, NAZISM (isbn 965-05-1344-2)
2007 ,' עמ100 , מקטרת, ילדה משם, חוה, ניסימוב63251
Nissimov, Hava, A GIRL FROM THERE

/  ילדות בצל השואה,( )ערכים.' ג,; צ'ייטין. ז, סולומון63469
 רכה,2007 ,' עמ480 , קב"מ,ילדים ניצולים ודור שני
Solomon, Z.; Chaitin, J. (Ed.), CHILDHOOD
IN THE SHADOW OF THE HOLOCAUST /
SURVIVOR CHILDREN & THE SECOND
GENERATION (scholarly collection )
94 , כתר, המחזה/ ' מזריץ,. א,; ויינגרטן. א, סידון62401
( isbn 965-07-1448-0)  רכה,2006 ,'עמ
Sidon, E.; Weingarten, I., MEZRICH (script)
2007 ,' עמ398 , פלדהיים, ברירת מחדל,. א, פרידמן62565
Fridman, A., DEFAULT (novel, orthodox)
2007,' עמ274,דביר, ואיך קוראים לך עכשיו,ת,טוב- שם63417
Shem-Tov, T, WHAT’S YOUR NAME NOW

V. ISRAEL & ZIONISM

 שירת חייו של אהובנו רועי ארבל/  ניגון משלו,---, 62937
(memorial book) 2007 ,' עמ118 , מחבר, הי"ד
,---, HIS MELODY
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 ,---, 62837ישראל  /אטלס מפות ותצלומי אויר ,מפה מיפוי
והו"ל2006 ,
,---, ISRAEL / PHOTOGRAPHIC ATLAS

 63088אגמון ,תמר ,שדות אדומים  /עד תל-חי  -חיי בנימין
מונטר ,כרמל 480 ,עמ' ,2007 ,רכה
Agmon, Tamar, RED FIELDS / THE LIFE OF
BINYAMIN MUNTER – UNTIL TEL-HAI
 63392אולמרט ,ע ;.הראבן ,ג ,.שפת קיר ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 376 ,עמ'2007 ,
Olmert, A; Hareven, G., ON THE WALL
 63353אופז ,חיים ,פנקס קבלות ,מחבר 474 ,עמ' ,2007 ,רכה
)Ufaz, C, RECEIPTS (pre-state recollections

 63123אורן מ;.חזוני ד;.חזוני י) .עורכים( ,מאמרים חדשים
על הציונות ,מרכז שלם 366 ,עמ' ,2006 ,רכה
Oren M.; Hazony D.; Hazony Y(Eds.), NEW
)ESSAYS ON ZIONISM (isbn 965-7082-27-0

 63463אחי-עמוס ,מיכאל ,מראה סדוקה  /מלחמת יום כיפור
מנקודת מבטו של לוחם הלום-קרב מהחווה הסינית,

ע .נרקיס 159 ,עמ' ,2007 ,רכה
Ahi-Amos, Michael, BROKEN MIRROR

 62239איגרא ,ג'נט ,נוצות של ברזל  /סיפורה המופלא של
הישראלית שכבשה בגיל  ,...61ידיעות אחרונות230 ,
עמ' ,2007 ,רכה )(isbn 965-482-349-7
Igra, Jeanette, IRON PLUMES
 63096אלמוג ,זאב ,עטלפים בים האדום  /פעולות הקומנדו
הימי במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים,
משרד הביטחון205,עמ',2007,רכה )(Yom Kippur War
Almog, Ze'ev, BATS IN THE RED SEA
 62789אקרמן ,אדם 101 ,אתרים בירושלים וסביבתה ,ראובן
מס 205 ,עמ'(isbn 965-555-258-6) 2007 ,
Ackerman, Adam, 101 SITES IN
JERUSALEM AND AROUND THE CITY
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,  אסופת מאמרים/  ד"ר יוחנן בדר, יוחנן, בדר63497
 רכה,2006 ,' עמ164 ,המרכז למורשת ירושלים
Bader, Yohanan, DR. YOHANAN BADER /
COLLECTED ESSAYS (isbn 965-903-176-9)

 מהאדם בקרב עד,( )עריכה. ח,; גולן. י, בן ישראל62804
 משרד, טכנולוגיה וביטחון, מדע-החלל החיצון

 רכה,2006 ,' עמ208 ,הביטחון
Ben-Israel, I.; Golan, H. (Eds.), SCIENCE,
TECHNOLOGY & SECURITY: FROM
SOLDIERS IN COMBAT TO SPACE

 סיפורי המסע של יהודי אתיופיה/  מסע, גדי, בן עזר63465
 רכה,2007 ,' עמ331 , מודן,1977-1985 לישראל
BenEzer, Gadi, JOURNEY / NARRATIVES:
ETHIOPIAN JEWISH EXODUS 1977- 1985
, מאזן הכוחות בתהליך התקצוב,. מ,; דהן. א,בסט- בן62701
,' עמ197H+16E+14A ,מכון ישראלי לדמוקרטיה
(Hebrew, English and Arabic)  רכה,2006
Ben-Bassat, A.; Dahan, M.;, BALANCE OF
POWER IN THE BUDGETING PROCESS

, מקומות מוזרים/  ארץ הפלאות, יובל,עמי- בן62913
2007 ,' עמ206 , ע"ע,הפתעות ותעלומות בישראל
Ben-Ami, Yuval; Tchetchik, D, WONDER
LAND / STRANGE PLACES, SURPRISES
AND MYSTERIES IN ISRAEL
 לוחמי חירות ישראל/  לקסיקון לח"י, נחמיה,תור- בן62639

encyclopedia ) 2007 ,' עמ410 , משרד הביטחון,
(including photographs and biographies
Ben-Tor, Nechemia, LEH"I LEXICON

 קובץ/  עם במלחמה,( )עריכה. מ,; חזן. מ,און- בר62613
 יד,מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות
(isbn 965-217-262-4) 2006 ,' עמ516 ,בן צבי
Bar-On, M.; Chazan, M. (Ed.), CITIZENS AT
WAR / STUDIES ON CIVILIAN SOCIETY

10

 63239בר-זוהר ,מיכאל )עורך( 100 ,אנשי מופת וגבורה,

משרד הביטחון 229 ,עמ'( isbn3-1349-05-965) 2007 ,

Bar-Zohar, M (Ed.), 100 PEOPLE OF VALOR
 63263גולן ,זאב ,שופרות של מרד ,מכון ז'בוטינסקי
בישראל 225 ,עמ'2007 ,
Golan, Zev, SHOFARS OF THE REVOLT

 63404גל ,שילה ,האם הופקר גוש עציון במצור תש"ח? /
כ"ט כסלו  -ד' אייר תש"ח ,רימונים 568,עמ' ,2007,רכה
Gal, Shilo, WAS GUSH-ETZION
)FORGOTTEN DURING THE SEIGE? (‘47-8
 63375גלמן ,אוריאל ,ספר חסידים  /חיבור גנוז בגנותה של
החסידות  /קונטרסים  ,97מרכז זלמן שזר 175 ,עמ',
 ,2007רכה )(isbn 965-227-227-2

Gellman, U, SEFER HASIDIM: LOST ANTIHASIDIC POLEMIC /KUNTRESIM 97

 63110גראור ,מינה )עורכת( ,כתבי זאב ז'בוטינסקי /
ביבליוגרפיה  ,1897-1940מכון ז'בוטינסקי 922 ,עמ',
(including CD) 2007
Graur, Mina (Ed.), WRITINGS OF ZE'EV
)JABOTINSKY(1897-1940)(isbn 9-012-416-965
 62315דן ,אורי ,בסודו של אריאל שרון,משכל 446,עמ',2007 ,
Dan, Uri, ARIEL SHARON - AN INTIMATE
)PORTRAIT (isbn 965-482-394-2) (softcover

 62457הדרי ,יונה ,איפה אנחנו חיים?  /שמאל ,ימין עימות
רעיוני ,אחיאסף בע"מ 456 ,עמ' ,2007 ,רכה
Hadary, Yona, WHERE ARE WE LIVING? /
RIGHT, LEFT - POLITICS

 62524הורוביץ; בן-יהודה; חובב )עורכים( ,התעללות והזנחה
של ילדים בישראל הנפגעים ,אכיפת ,מוסד ביאליק,
 1057עמ'(isbn 978-965-7073-47-6) 2007 ,
Horowitz; Ben-Yehuda; Hovav, CHILD
ABUSE & NEGLECT IN ISRAEL
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 62519וייס ,י ,ואדי סאליב :הנוכח והנפקד ,קב"מ 206 ,עמ',
 ,2007רכה )(isbn 965-02-0345-1
Weiss, Y, WADI SALIB: CONFISCATED
MEMORY

 63017זבולון ,עזי ,בדרכי עפר  /זכרונות מרמת יוחנן )1930-
 ,(1950מחבר 190 ,עמ'2006 ,
Zvolon, Uzy, BACK IN THE PAST /
MEMORIES FROM RAMAT-YOCHANAN

 62316זליגמן ,ח; גורן ,י; )עורכים( ,זרמים במחשבה
האירופית במאה העשרים והשפעתם על היהדות
והתנועה הציונית ,יד טבנקין 226 ,עמ' ,2007 ,רכה
Zeligman, H.; Goren, Y.; (Ed.), STREAMS IN
EUROPEAN THOUGHT / BEGINNING OF
& 20TH C. & THEIR INFLUENCE ON JEWS
)ZIONIST MOV’T. (isbn 965-282-090-3
 62665זמיר ,אילן ,ללא רחמים ,מחבר 245 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Zamir, I, W/OUT MERCY (dr. malpractice

 62793חורב ,שי ,אנחנו ...וכל השאר  /סיפורן של משפחות
ה"אצולה ,...דוכיפת 715 ,עמ' ,2007 ,רכה
Horev, Shay, US... & THE REST /
“NOBILITY” IN RENEWED ISRAEL

 63160חלבי ,רבאח ,אזרחים שווי חובות  /זהות דרוזית
והמדינה היהודית ,קב"מ 144 ,עמ' ,2006 ,רכה
Halabi, R, CITIZENS OF EQUAL DUTIES /
)DRUZE & JEWISH STATE (isbn 965020350-8

 62206יהב ,דן ,חיי התרבות והכלכלה ביפו שלפני הנכבה
) ,(1948צ'ריקובר 217 ,עמ' ,2007 ,רכה
Yahav, Dan, CULTURE & ECONOMY IN
)JAFFA BEFORE “HA-NAKBA” (1948
 63443יצחקי ,א ,בגידה  /מקורות אידיאולוגיים של המשטר,
כותרות 290 ,עמ' ,2007 ,רכה )(isbn 965-7238-24-2
Yizhaki, A, BETRAYAL / IDEOLOGICAL
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 האוניברסיטה העברית/  הר והגבעה, אורי, כהן62352
,בירושלים בתקופת טרום העצמאות וראשית המדינה
(isbn 965-13-1824-4)  רכה,2006 ,' עמ410 ,ע"ע
Cohen, Uri, MOUNTAIN & THE HILL / THE
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
PRIOR TO & AFTER INDEPENDENCE
- התיירות בארץ/  לתור את הארץ, קובי,הטב- כהן62787
285 , יד בן צבי,1917-1948 ישראל בתקופת המנדט
(isbn 965-216-260-0) 2006 ,'עמ
Cohen-Hatab, Kobi, TOUR THE LAND /
TOURISM IN PALESTINE (1917-1948 )

 מכון, תקשורת ופוליטיקה בישראל,( דן )עורך, כספי62851
(isbn 965-02-0371-0)  רכה,2007 ,' עמ281 ,ון ליר
Caspi, Dan (Ed.), POLITICAL
COMMUNICATION IN ISRAEL

 סיפורה של המצבה הצבאית/  לב ואבן, יוסי, כץ63472
2007 ,' עמ416 , משרד הביטחון,1948-2006 בישראל
Katz, Yossi, HEART AND STONE / THE
STORY OF THE MILITARY TOMBSTONE
IN ISRAEL 1948-2006 (isbn 965-05-1347-7)
 ילדות ואימהות/  שני בתים לחלום, רבקה, לבקוביץ63130
 רכה,2007 ,' עמ272 , כרמל, שלושה דורות- בקיבוץ
Levkowitz, Rivka, TWO HOMES OF THE
DREAM / CHILDHOOD & MOTHERHOOD
IN THE KIBBUTZ (3 GENERATIONS)
(isbn 978-965-407-730-9)

382 , כרמל, מצבא העם לצבא הפריפריות, יגיל, לוי63461
(isbn 965-407-751-4)  רכה,2007 ,'עמ
Levi, Yagil, FROM "PEOPLE'S ARMY" TO
ARMY OF THE "PERIPHERIES"
159 , משרד הביטחון, שקר השתיקה, עמוס, לויטוב63462
(isbn 965-051355-8)  רכה,2007 ,'עמ
Levitov, Amos, LIE OF SILENCE

13

,2007 ,' עמ512 , כתר, ילדי כפר עציון, עמיה, ליבליך63121
(True stories about the children from 1948 ) רכה
Lieblich, Amia, THE CHILDREN OF KFAR
ETZION (isbn 965-07-1512-6)

, ישראל והעלייה מצפון אפריקה,.' מיכאל מ, לסקר62852
2006 ,' עמ618 , אונ' בן גוריון,1948-1970
Laskier, Michael, ISRAEL AND THE NORTH
AFRICAN IMMIGRATION 1948-1970
 ברית חיילי," אצ"ל בחיפה ה"אדומה, יהודה, לפידות63284
2006 ,' עמ286 ,האצ"ל
(Irgun Zva'i Leumi before '48)
Lapidot, Yehuda, THE ETZ”L IN HAIFA

 הספר/ יאסין- עלילת דם בדיר, אורי, מילשטיין63448
2007 ,' עמ239 , המדרשה הלאומית,השחור
Zionist history, "Debunking" Deir Yassin )
(Independence War battle
Milstein, Uri, BLOOD LIBLE AT DEIR
YASSIN / THE BLACK PAPER

 מודרניזציה של תהליכי/  קודם שלום, אורי, סביר62318
,2007 ,' עמ230 , ספרי חמד/  ידיעות אחרונות,שלום
(foreign office, official talks) רכה
Savir, U, PEACE FIRST/ MODERNIZATION
(isbn 965-482-404-3)

 משרד, כלכלת ישראל והביטחון הלאומי, עזרא, סדן62619
 רכה,2007 ,' עמ158 ,הביטחון
Sadan, Ezra, ECONOMY AND NATIONAL
SECURITY IN ISRAEL (“universitah hameshuderet series) (isbn 965-05-1339-6)

 ליקויי/  כתב אישום, תומר, עמלה; עינת, עינת62623
 רכה,2006 ,' עמ176 , קב"מ, נשירה ועבריינות,למידה
Einat, A; Einat, T, ACCUSATION SCRIPT:
LEARNING DISABILITIES, TRUANCY
AND DELINQUENCY (isbn 965-02-0363-x)
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 יד, הון חברתי בקיבוץ/  חוסן הקהילה, אברהם, פווין62207
 רכה,2007 ,' עמ298 ,טבנקין
Pavin, Avraham, COMMUNITIAL
RESILIENCE / SOCIAL CAPITAL IN THE
KIBBUTZ (isbn 965-282-088-1)

 דמוקרטיה/ 21- קרב של המאה ה,( חיים )עורך, פס62702
, ישראלי לדמוקרטיה. מ, פורום עיון/ נלחמת בטרור
 רכה,2006 ,' עמ506H+ 4E+ 4A
(Hebrew, English, Arabic)
Fass, Haim, BATTLE OF THE 21st C. /
DEMOCRACY FIGHTING TERROR /
DISCUSSION FORUM (isbn 965-519-023-4)
/  קירבה ומריבה, אליעזר,רפאל- יוחנן; בן, פרס62419
 רכה,2006 ,' עמ296 , ע"ע,שסעים בחברה הישראלית
(contrasts and conflict within Israeli society)
Peres, Y.; Ben Rafael, E., CLEAVAGES IN
ISRAELI SOCIETY (isbn 965-13-1870-8)
 הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, יעקב, קופ62527
רכה,2007 ,' עמ291, מ לחקר המדיניות החברתית,2006
Kop, Yaakov, RESOURCE ALLOCATIONS
FOR SOCIAL SERVICES 2006
, רשימה חלקית/  שבעת החטאים, אביעד, קליינברג62350
(Israel politics, T"A U. prof.) 2007,' עמ202 ,משכל
Kleinberg, Aviad, CAPITAL SINS: A VERY
PARTIAL LIST (isbn 965-511-486-4)
346 , מרכז זלמן שזר, בסוד השיח החרדי, קימי, קפלן63377
2007 ,'עמ
Caplan, Kimmy, INTERNAL POPULAR
DISCOURSE IN ISRAELI HAREDI
SOCIETY (isbn 965-227-226-4)
2007,' עמ112, אחיאסף, בגליל התחתון/  פוריה,י, רגב62620
Regev, Yoav, PORIYA / IN THE LOWER
GALILEE
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 62446רגב-ירקוני ,הדס; רגב ,עופר ,לוחם חרות ירושלים /
זכרונותיו של יהושוע זטלר ,פורת 333 ,עמ'2007 ,
Regev-Yarkoni, H.; Regev, O.,
JERUSALEM`S LIBERATION FIGHTER
THE MEMORIES OF YEHOSHUA ZETLER

 62999שבתאי ,מלכה ,יהודי אתיופיה מזרע ביתא ישראל /
מסעם מ"ביתא ישראל" לבני ה"פאלאסמורה" ול"יהודי
אתיופיה" ,סוכנות היהודית 139 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shabtay, Malka, ZERA BETA ISRAELETHIOPIAN JEW / BETA ISRAEL TO
FALASMURA TO ETHIOPIAN JEWS

 63119שדמי ,אראלה ,לחשוב אישה  /נשים ופמיניזם חברה
גברית ,צבעונים 272 ,עמ' ,2007 ,רכה )(scholarly
Shadmi, Erella, THINKING WOMEN /
WOMEN & FEMINISM IN A MASCULINE
)SOCIETY (isbn 978-7187-51-6
 62208שהם ,א חצר הסגורה :סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ,
יד טבנקין 210 ,עמ'(isbn 965-282-089x ) 2007 ,
Shoham, E, CLOSED YARD / DEVIATION
& SOCIAL CONTROL IN KIBBUTZ

 62463שחאדה ,א )עורך( ,ישראל והמיעוט הפלסטיני / 2005
דו"ח המעקב ,מדה אל-כרמל 121 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shadah, Amtanes (Ed.) ISRAEL AND THE
PALESTINIAN MINORITY 2005

 63422שלח ,עופר; לימור ,יואב ,שבויים בלבנון  /האמת על
מלחמת לבנון השנייה ,ידיעות 437 ,עמ' ,2007 ,רכה
Shelah, Ofer; Limor, Yoav, CAPTIVES OF
)LEBANON (isbn 965-482-408-6

 63449שלם ,חיים ,עת לעשות להצלת ישראל  /אגודת
ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה ,1942-1945 ,מכון
בן-גוריון(isbn 965-510-046-4) 2007 ,
Shalem, C, ACTION TO RESCUE JEWS /
)AGUDAT YISRAEL IN PALESTINE ('40-45
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 קרבות הכרעה/  זירת קרב,( אריה )עורך, שמואלביץ63406
2007 ,' עמ382 , משרד הביטחון, ישראל- בארץ
Shmuelevits, Arie (Ed.), BATTLEFIELD /
DECISIVE BATTLES IN LAND OF ISRAEL
, ע"ע, על אהבה ובגידה/  מנדט ושברו, חיים, שנהב63409
(isbn 965-13-1906-2)  רכה,2007 ,' עמ330
Shenhav, Chaim, THE BRITISH MANDATE
 ספריה, הסולטאן ובת המלך, עיתונאי, משה, שרף62331
(1895-1904) 2006 ,' עמ313 ,הציונית
Schaerf, Moshe, JOURNALIST, SULTAN &
PRINCESS / HERZL & INTERNATIONAL
DIPLOMACY (isbn 965-440-063-4)

 העידן/  רוקדים בשדה קוצים,( עידו )עורך, תבורי63052
 רכה,2007 ,' עמ183 , קב"מ,החדש בישראל
Tavory, I (Ed.), DANCING IN A THORN
FIELD /ISRAELI NEW AGE (isbn 9789650203740)

VI. HEBREW LANG. / LITERATURE
HENKIND TALMUD DATA BASE ,--- 62226
2007 ,' עמCD ,INDEX FOR 5th EDITION
* This is just the index to the database.
Please contact for price of database.
EMDEN-EYBESCHUETZ ,--- 63018
,CONTROVERSY LITERATURE - CD ROM
2006 , אונ' עברית,מאגנס
*This CD is companion to the book (isbn 965-493249-0) - cat.no. 60396. Can be purchased as set.

 מחקרים/ מטוב ספרד39#-  בקורת ופרשנות,--- 63133
255 ,אילן- אונ' בר,בשירה העברית בספרד… תשס"ז
(isbn 0084-9456)  רכה,2007 ,'עמ
---, FROM THE TREASURES ON SPAIN /
STUDIES IN HEBREW POETRY IN SPAIN
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,' עמ210 , כרמל, משוררים בכתב ידם105 ,---, 63471
(Collection of very good poetry)  רכה,2007
---, 105 POETS IN THEIR OWN HAND
,2007 ,' עמ287 , נשיא, בצלם נבראה, אריה, אביגור62431
(based on true story, jews in Alexandria) רכה
Avigor, A, IN THE IMAGE OF CREATION
,' עמ164 , מעריב,איי-אביב לאל- בין תל, רוני, אבני63177
(Love story - woman's love life.)  רכה,2007
Avni, Roni, BETWEEN TEL-AVIV & L.A.
רכה,2007,' עמ270 ,ביתן- זמורה, מה שרציתם, ש, אגור63395
Agur, Schiff, WHAT YOU WISHED FOR
(up and coming author, good reviews)

/  עיתונאי שחצה את הקווים,( תלמה )עורכת, אדמון63127
 רכה,2007 ,' עמ262 , מודן,סיפורים
Admon, Telma (Ed.), JOURNALIST WHO
CROSSED THE LINES / STORIES
286 , משכל, אקדח טעון ומילה טובה, נחושתן, אוקון62801
(detective story - Israeli spies)  רכה,2007 ,'עמ
Okon, Nechushtan, A LOADED GUN AND
KIND WORDS (isbn 965-511-958-0)
 ספרי/  ידיעות אחרונות, וזה הסוף, דלית, אורבך63391
(novel.)  רכה,2007 ,' עמ387 ,חמד
Orbach, Dalit, AND THIS IS THE END
71 , בת קול הוצאה, אדם בעולם הפוך, גילה, אוריאל63115
(short stories and poetry)  רכה,2007 ,'עמ
Uriel, Gila, MANKIND IN CHAOS

 דיאלוג/  משבר ערכים בסיפורת הישראלית, י, אורן62433
 רכה,2007 ,' עמ160 , יחד הוצאה,ביקורתי
Oren, Yosef, CRISIS OF VALUES IN
ISRAELI PROSE
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2007  ינואר,' כרך ח/  מכאן,( תמר )עורכת, אלכסנדר62660
,2007 ,' עמ313 , כתר,מחקרים בתרבות יהודי ספרד
(on the Jews of Spain) רכה
Alexander, T. (Ed.), MI-KAN / VOL. 8, JAN.
2007 "EL PRESENTE" (isbn 965-07-1513-4)

 אביב,19  גיליון/  קשת החדשה,( אהרן )עורך, אמיר63199
 רכה,2007 ,' עמ191 , עמותה עברית לתקשורת,2007
Aharon, Amir, KESHET HA-HADASHAH /
VOL.19 SPRING 2007 (journal of modern
Hebrew literature & poetry) (issn 1565-3692)
,2007 ,' עמ253 , כתר, חיים שלמים, אהרון, אפלפלד63165
(isbn 965-07-1522-3) רכה
(Novel. Relationship: mother/daughter, WWII)
Appelfeld, Aharon, AN ENTIRE LIFE

 אורי אבנרי/  בלי מורא בלי משוא פנים, ניצה, אראל62792
 רכה,2006 ,' עמ378 , מאגנס,'ו'העולם הזה
Erel, Nitza, 'WITHOUT FEAR AND
PREJUDICE' / URI AVNERY AND
HA'OLAM HA'ZE (isbn 965-493-250-4)
 רכה,2007 ,' עמ367 , דני ספרים, מרדף, ש, ארגמן63444
Argaman, Shmuel, THE CHASE
123 , כרמל, מדריך תיירים בעיר זרה, מאיה, בז'רנו63089
 רכה,2007 ,'עמ
Bejerano, Maya, A TOUR GUIDE IN A
FOREIGN CITY (isbn 978-965-407-728-6)
67 , פרדס, קרב פנים אל פנים, ליאורה,היידקר- בינג63234
(Poetry.)  רכה,2007 ,'עמ
Bing-Heidecker, Liora, FACE TO FACE
COMBAT (isbn 965-7171-38-5)
,' עמ286 ,ביתן- זמורה, יצר לב האדמה, שהרה, בלאו62700
(imaginary story, 1st novel)  רכה,2007
Blau, Sarah, BOOK OF CREATION
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,2007 ,' עמ351 , קב"מ, בנות הדרקון, מרית, בן ישראל63091
(first in a trilogy) רכה
Ben Israel, Marit, DAUGHTERS OF THE
DRAGON
,' עמ75 , קשב לשירה, אפיקי ים,דרור- פרץ, בנאי63475
(isbn 965-7089-92-1) (Poetry.)  רכה,2007
Banai, Perets-Dror, SEA ROUTES
 ידיעות, סיפורים/  נוברדוק, שמואל,ארצי- בן62236
 רכה,2007 ,' עמ206 , ספרי חמד/ אחרונות
(stories of life in the yeshiva)
Ben-Artzi,Shmuel, NOVARDOK
,' עמ96 , רסלינג, נובלה/  ילדות, ספר, מיכל,נפתלי- בן62437
Lot's young daughter speaks about )  רכה,2006
(Sdom, her family and community
Ben-Naftali, Michal, CHILDHOOD, A BOOK

 מבוכתו של הקשר/  מרקס באנפילד, אמיר,פורת- בן63281
 רכה,2007 ,' עמ263 , קב"מ,השמאלי
(Soccer & Marx, their influence on the left )
Ben-Porat, Amir, MARX IN ENFIELD

 כרך/  עברית שפה חיה,( )עריכה. ג,; טורי. ר,שחר- בן62612
-ד' קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים
 רכה,2006 ,' עמ496 , קב"מ,תרבותיים
Ben-Shahar, R; Toury, G. (Ed.), HEBREW- A
LIVING LANGUAGE / VOL. 4
 מבית-  יוצרים, חטאים בפס הרחב, יהלי,און- בר62428
 רכה,2007 ,' עמ157 ,אופיר הוצאה לאור
(affair of middle age)
Bar-On, Yahali, BROADBAND SINS
238 , חלונות, רומן מתח/  כסף תרדוף, נורי,חוה- בר62459
(detective story)  רכה,2007 ,'עמ
Bar-Hava, Nuri, RUNNING AFTER THE
MONEY (isbn 965-411-893-9)
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 רשימות ביקורת/  טעמי הקריאה, חמוטל,יוסף- בר63474
 רכה,2006 ,' עמ459 , צבעונים,ספרותית
(isbn 965-7187-43-5) (Important author.)
Bar-Yosef, Hamutal, TASTES OF READING

, קשב לשירה, שירים/  ספר הרומנטי, אורי, ברנשטיין63125
(Poetry.)  רכה,2007 ,' עמ45
Bernstein, Ory, ROMANTIC BOOK

/  עדיף להיות צרודה מאשר אילמת, שלומית, ברסלר63250
242 , פרדס,על תיאטרון קהילתי של נשים בישראל
(isbn 965-717-36-9) (feminism.)  רכה,2006 ,'עמ
Bresler, Shlomit, TO BE HOARSE THAN
MUTE / ON WOMEN’S COMMUNITY
THEATRE IN ISRAEL

, ילדה גדולה של אבא/  שולינקה, מנוחה, ברקמן63359
(haredi, female author) 2007 ,' עמ464 ,מחבר
Berkman, Menuha, SHULINKA / DADDY'S
BIG GIRL (novel)
, פואמה הפדגוגית של לובה אליאב, יהודה,שלום- בר63280

(isbn 978-965-407-738-5)  רכה,2007 ,' עמ156 ,כרמל

(about Eliav's life work & pedagogy)
Bar Shalom, Yehuda, LOVA ELIAV'S
PEDAGOGICAL POEM
 ספרי/  ידיעות אחרונות, מסדר קוזימה, אבי, גולדברג62916
(romance novel)  רכה,2007 ,' עמ239 ,חמד
Goldberg, Avi, THE COSIMA ORDER
 ספרית, מכתבים מנסיעה מדומה, לאה, גולדברג63137
 רכה,2007 ,' עמ180 ,פועלים
new edition with additions, footnotes, )
clarifications as well as an index of figures
(mentioned in the text
Goldberg, Lea, LETTERS FROM AN
IMAGINARY JOURNEY (isbn 965-0300-02-1)
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2007 ,' עמ272 , פלדהיים, יהושע בריבוע, יהודית, גולן63151
(haredi - mussar story about overweight youth)
Golat, Judith, JOSHUA SQUARED
 רכה,2007 ,' עמ159 , אסטרולוג, מינוס אחת, תמי, גיל62202
Gil, Tami, MINUS ONE (romance)
,1942-1946  שירים/  הנה ימים באים, אמיר, גלבע63411
(Important poet.) 2007 ,' עמ183 ,קב"מ
Gilboa, Amir, THE DAYS ARE COMING /
POEMS 1942-1946
,2007 ,' עמ120 ,עם- אור, מחזה/  מקווה, הדר, גלרון62705
(script / play) רכה
Galron, Hadar, RITUAL BATH
 רכה,2007 ,' עמ271 , דביר, רומן אמריקאי, יהונתן, גפן62917
(romance novel, important author)
Gefen, Yehonatan, 6L - AN AMERICAN
NOVEL
/  ידיעות אחרונות, חלומות ראווה, מרינה, גרוסלרנר63001
 רכה,2007 ,' עמ350 ,ספרי חמד
Groslerner, Marina, MOTHERWOLF
 הוצאה, ספרים, שירים/  נהר האהבה, דרור, גרין62349
(poetry well known author) 2007 ,' עמ48 ,לאור
Green, Dror, RIVER OF LOVE
 ספרי/  ידיעות אחרונות, ואיש לא ידעה, חנה, גרפי63112
novel about the way of )  רכה,2007 ,' עמ254 ,חמד
(life in a religious community in Israel
Grafy, Hana, NO MAN HAD KNOWN HER
, ספרי חמד/  ידיעות אחרונות, נרדף, רוני,' דונביץ63129
suspense novel, an Israeli )  רכה,2007 ,' עמ462
(mossad employee. (first novel).
Dunevich, Roni, HUNTED (isbn 965-482-479-5)
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,' עמ256 , כתר, התחלה של משהו יפה, ליזי, דורון63120
(isbn 965-07-1519-3)  רכה,2007
(Novel, love story - radio broadcaster in Israel.)
Doron, Lizzie, ON THE BRINK OF
SOMETHING BEAUTIFUL
,' עמ79 , קב"מ, שירים/  לחם הפנים, ריקי, דסקל63047
 רכה,2007
Daskal, Riki, SHEW-BREAD / POEMS
2007 ,' עמ271 , פלדהיים, אחים אנחנו,. י, דרור62745
(youth novel haredi)
Dror, Y., WE ARE BROTHERS
 רכה,2007 ,' עמ424 , מעריב,2  מוח, יצחק, דרורי62716
(story of a thief. Cont. from earlier novel )
Drori, Yitzhak, BRAIN 2
 רכה,2007 , כתר,Curriculum Vitae , יואל, הופמן63098
wonderful reviews. important author. )
(isbn 965-07-1501-0) (streams of conscience.
Hoffmann, Yoel, CURRICULUM VITAE
,' עמ373 , אפיקים, דרכים מעולם לעולם, רצון, הלוי62626
(stories of Israel's growth. 2 earlier vols) 2006
Halevi, R, WAYS FROM WORD TO WORD
2006 ,' עמ272 , אפיקים, ענפי שיר, רצון, הלוי62627
Halevi, Ratson, BRANCHES OF POEMS
, קב"מ, מחזור סיפורים/  מקום הריק, יהודית, הנדל62622
 רכה,2007 ,' עמ114
(short stories, very important author)
Hendel, Yehudit, EMPTY SPACE
, מבחר סיפורים מהחיים/ חתימה גורלית, יפה, הנדלס63051
(haredi novel) 2007 ,' עמ206 ,מחבר
Hendles, Yaffa, CRITICAL SIGNATURE
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72 , הליקון, שירים/  בולימיה של הנשמה, אמירה, הס62603
 רכה,2007 ,'עמ
Hess, A, BULIMIA OF THE SOUL / POEMS
,' עמ207 , גוונים, ענדי לך שרשרת ברזל, רחל, הרפז62707
(three families together and apart)  רכה,2007
Harpaz, Rachel, ADORN THEE WITH AN
IRON CHAIN (isbn 987-965-411-897-2)
, ספרים, יונה וולך/  שירים אחרונים, יונה, וולך62426
2007 ,' עמ96 ,הוצאה לאור
Wallach, Yona, LAST POEMS
40 , קשב לשירה, בשנה הראשונה לחייך, רפי, וייכרט62439
 רכה,2007 ,'עמ
Weichert, Rafi, FIRST YEAR OF YOUR LIFE
 ספרי עתון, שירים/  צללים וחבצלות, יעקב, וקסלר62523
 רכה,2006 ,' עמ165 ,77
Weksler, Jakob, SHADES & LILES / POEMS
,' עמ357 , קוראים בע"מ הוצאה, דילמה, ליאורה, ורדי63178
(story about decision making)  רכה,2007
Vardi, Liora, DILEMMA
, דע"תY , אוטוביוגרפיה/  עץ הזית, רבקה,קאלו- זהר62868
(autobiography) 2007 ,' עמ176
Zohar-Kalo, R, OLIVE TREE
, ע"ע, המינגווי וגשם הציפורים המתות, בוריס, זיידמן62351
(story about Russian aliya)  רכה,2006 ,' עמ221
Zaidman, Boris, HEMINGWAY AND THE
DEAD-BIRD RAIN (965-13-1881-3)
, מחזות/  ילד חי או מת+  טעונים, עידן, זילברשטין63117
two scripts:1on the )  רכה,2007 ,' עמ110 ,גוונים
(holocaust, 1on sibling relationship
Zilberstin, Idan, “LOADED” and “DEAD OR
ALIVE CHILD” (isbn 978-965-411-909-2)
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82 , אבן חושן, שירים/  צורף מקרים,דנה- גלי, זינגר62520

(isbn 978-965-7270-47-2) (poems)  רכה,2006 ,'עמ

Singer, Gali-Dana, COINER OF INCIDENTS
 רכה,2007 ,' עמ221 , קרן, פינת היצירה, דניאל, זק63496
Sack, Daniel, SEAT OF CREATIVENESS

 מלון: וקודם/  נפט זורם לים התיכון, ישראל, זרחי62441
 רכה,2006 ,' עמ265 , כרמל,( סיפורים בספר2) אורחים
(reprint of important book. author died in 1947)
Zarchi, Israel, OIL FLOWS TO THE
MEDITERRANEAN / BEFORE: GUEST
HOTEL (2 STORIES) (isbn 965-407-705-1)
 נערות הפרובינציה העצובות, נורית, זרחי62595
 רכה,2007 ,' עמ121 , כתר,והשאפתניות
Zarchi, Nurit, SAD AMBITIOUS GIRLS OF
THE PROVINCE (7 short stories)
(isbn 965-07-1514-2)

 הים בתרבות העברית/  אל החוף המקווה, חנן, חבר62448
,2007 ,' עמ191 , קב"מ,ובספרות העברית המודרנית
(isbn 965-02-0345-1) רכה

Hever, Hannan, TOWARD THE LONGEDFOR SHORE: THE SEA IN HEBREW
CULTURE AND MODERN HEBREW
LITERATURE

 מחקרים בספרות/  רגע של הולדת,( חנן )עורך, חבר62954
, מוסד ביאליק,עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון
(isbn 965-342-922-1) 2007 ,' עמ1021
Hever, Hannan (Ed.), A MOMENT OF BIRTH
/ STUDIES IN HEBREW AND YIDDISH
LITERATURE IN HONOR OF DAN MIR
, מאוד עצוב להיות אוטיסט,( אברהם )אברמי, חובב63478
 רכה,2007 ,' עמ267 ,כרמל
Hovav, Avraham (Avremi), HOW SAD IT IS
TO BE AUTISTIC (isbn 978-965-407-725-1)

25

301 , ידיעות אחרונות, אהבות של אתמול, ג, חומסקי63124
(Novel. he/she relations, memory ) רכה,2007 ,'עמ
Chomsky-Falik, Gilit, YESTERDAY'S LOVE

 מחקרים/  לאות זיכרון,( )עורכים. י,; יהלום. א, חזן62217
 ספר זיכרון לאהרן,בשירה העברית ובמורשת ישראל
2007 ,' עמ480 ,אילן- אונ' בר,מירסקי
Hazan, E.; Yahalom, J. (Eds.), STUDIES IN
HEBREW POETRY AND JEWISH
HERITAGE / IN MEMORY OF AHARON
MIRSKY
,' עמ639 , כנרת, צ'ירפאן בחלומות, חיים, חיימוף62317
well known author, story of Jewish )  רכה,2006
family settling down in Bulgaria, multi(generational saga
Haimoff, Haim, CHIRPAN IN DREAMS
175 , עקד, מבחר שירים/  כרטיס ביקור, יואב, חייק63118
(poetry) 2007 ,'עמ
Hayak, Yoav, BUSINESS CARD
172 , טרקלין, חמדת הבלש, גאולה, חמילבסקי דהרי62219
(detective story)  רכה,2007 ,'עמ
Hamilevsky Dahari, G, DETECTIVE'S CUPID
,2007 ,' עמ156 , גוונים, אודיסיאה יפנית, דור, טוקר63423
רכה
Toker, Dor, JAPANESE ODYSSEY
 רכה,2007 ,' עמ185 , ע"ע, מחלה ההיא, רחל,שיר- טל62800
(living with cancer)
Tal-Shir, Rachel, THAT ILLNESS
, סיפורים/  מילואים בשדות האורז,ציון- בן, יהושוע62721
 רכה,2007 ,' עמ271 ,אסטרולוג
(important author, short stories)
Yehoshua, Benzion D., RESERVE DUTY IN
RICE FIELDS / SHORT STORIES
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,' עמ374 , קב"מ, דואט/  אש ידידותית,.ב. א, יהושע62807
 רכה,2007
Yehoshua B., Abraham, FRIENDLY FIRE

 שתי נובלות ושלושה/  אשה לעצמה, שושנה, יובל63092
(3 short stories)  רכה,2007 ,' עמ144 , קב"מ,סיפורים
Yovel, Shoshana, A WOMAN UNTO
HERSELF
 חורף/ 1  גליון/  דקה,(' ערן; )ע, בעז; צלגוב, יניב62596
,2007 ,' עמ80 , פרדס, כתב עת לשירה וביקורת/ 2007
רכה
Yaniv, B.; Tzelgov, E.; (Ed.), DAKA /
JOURNAL OF POETRY AND CRITICISM /
VOL. 1 (isbn 965-717-39-3)
,' עמ256 , משרד הביטחון, דורסי הלילה,. מ, יפה62430
novel on Israeli airforce helicopter )  רכה,2006
(pilots. author speaks from experience)
Yaffe, M., NIGHT BIRDS (isbn 965-05-1335-3)
, יפה נוף, ועוד דמעה אחת/  אלף דמעות, יוסף, כהן62259
 רכה,2007 ,' עמ222 ,( פוזן.הוצאה )י
Cohen, Yosef, 1000 TEARS AND 1 MORE
 רכה,2007 ,' עמ55 , קב"מ, שירי תמיר, דניאל, כסיף63470
(Poetry)
Kassif, Daniel, TAMIR'S POEMS

 בואו קודם נגמור את המלחמה, איציק, כץ62460
 רכה,2006 ,' עמ221 , רימונים,המחורבנת הזאת
(novel about soldiers in the Yom Kipur war)
Kats, Itsik, FIRST LET'S FINISH THIS NO
GOOD WAR
100 , קב"מ,2005-2007  שירים/  יעמד בני, יצחק, לאור63236
(An important author.) 2007 ,'עמ
Laor, Yitzhak, LET MY SON STAND UP /
POEMS 2005-2007
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,2006 ,' עמ224 , ע"ע, שנה בלי ציפורים, ניסים, לוי62204
story about life of the inteligence around ) רכה
(Lebanon
Levi, Nissim, ONE BIRDLESS YEAR
' אונ, שירים/  שלמה אבן גבירול,( ישראל )עורך, לוין62629
( שירת הזהב: רכה )סדרה,2007 ,' עמ317 ,ת"א
Levin, Israel (Ed.), ANTHOLOGY OF
SOLOMON IBN GABIROL`S POETRY (1st
in a series of different works. Book stands
alone as well.) (isbn 965-7241-23-5)

/  כשמדלין סטו בוכה,( גיא )עורך, ליכטנשטיין62424
278 , גלורי היכל התהילה,סיפורים קצרים על קולנוע
 רכה,2007 ,'עמ
(short stories about cinema, different authors)
Liechtenstein, Guy (Ed.), WHEN
MADELEINE STOWE IS CRYING
 רחובות הנהר לאורי,(' ת; )ע,מונזון-' א; ו, ליפסקר62516
,אילן- אונ' בר,2 צבי גרינברג מחקרים ותעודות כרך
2007 ,' עמ310
Lipsker, A; W.-Monzon, T; (ed), REHOVOT
HA-NAHAR BY URI ZVI GREENBERG
(volume 2) (isbn 965-226-314-1)
273 , צ'ריקובר, עיון ומעשה-  מפתוח, שושנה, לנגרמן62806
 רכה,2007 ,'עמ
Langerman, Shoshana, INDEXING THEORY & PRACTICE (isbn 965-16-0121-3)
,' עמ155 ,עם- ניר, פולקלור זגוריצאי, שלום, לנדס62235
 רכה,2006
Landes, Shalom, FOLKLORE FROM
ZAGURITSA
 רכה,2007 ,' עמ266 , ע"ע, צבי הבוער, חיים, לפיד63399
(isbn 978-965-7120-94-1) (Suspense Novel.)
Lapid, Haim, THE BURNING DEER
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, קשת הוצאה לאור, שקיעה במוסקבה, יאיר, לפיד63116
(isbn 965-7130-30-1)  רכה,2007 ,' עמ285
Lapid, Yair, SUNSET IN MOSCOW
 קשב,  שיר בי"ז פרקים/  הנה ימים באים, ג, לשם62418
(well known author)  רכה,2007 ,' עמ128 ,לשירה
Leshem, Giora, BEHOLD, THE DAYS COME
/ A POEM IN 17 PARTS (isbn 965-7089-86-7)
,' עמ238 , אסטרולוג, תעתועי עניבה, נצר, מוריה62711
(story of Hi-Tech companies)  רכה,2007
Moria, Netser, TIE ILLUSION
,' עמ420 , אגס הוצאה לאור, רבע עוף, הדס, מטס63161
professional woman and mother )  רכה,2007
dealing with middle age and the world of
(isbn 965-90989-0-1) (dieting
Matas, Hadas, QUARTER OF A CHICKEN
,' עמ320 , שלגי, יומן/  דבר, דבר אבא, דוד,טל- מי62521
(father's diary of losing son in war)  רכה,2006
Mei-Tal, David, SPEAK DADDY, SPEAK
 מדף בית, סיפורים על גבריות וזיכרון, דוד, מיכאלי63401
(short stories)  רכה,2007 ,' עמ188 ,הוצאה לאור
Michaeli, David, MALEHOOD'S MEMOIR
,' עמ84 , כרמל, שירים/  אלגיה לנחש, מאירה, מנסור62436
(isbn 965-407-715-9)  רכה,2006
Mansour, M, ELEGY TO A SNAKE / POEMS
 ספרי/  ידיעות אחרונות, שעשני כרצונו, יעל, משאלי63000
(isbn 965-482-448-5)  רכה,2007 ,' עמ215 ,חמד
Mishaly, Yael, SH'E-ASANI KIRTZONO
Berkeley , מלכת היהודים, אלון ניסים, כהן63414
 רכה,2006 ,' עמ318 ,International Books
Nissim Cohen, Alon, QUEEN OF THE JEWS
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 מסע מפציעה/  לסובב את הגלגל, תומר, סברון63288
about Israeli )  רכה,2007 ,' עמ192 , רימונים,לצמיחה
soldier who becomes handicapped during
(military service & how he deals with it
Sivron, Tomer, TURNING THE WHEEL
47 , גוונים, שירים/  בראשית והלאה, חיותה, סופר63003
 רכה,2007 ,'עמ
Sofer, Hayuta, FROM THE BEGINNING
ONWARDS / POEMS (isbn 978-965-411-894-1)
, קוראים בע"מ הוצאה, עראק זחלאווי, שמחה, סיגן63100
 רכה,2006 ,' עמ398
Sigan, Simha, ARAK ZAHLAWI
139 ,ביתן- זמורה, עור התוף של קרדיף, דני, סנדרסון63221
(stories about life, lots of humor)  רכה,2007 ,'עמ
Sanderson, D, CARDIFF & OTHER STORIES
/  ידיעות אחרונות, אחייך, אחייך אלייך, משה, סקאל62237

(isbn 965-482-310-1)  רכה,2007 ,' עמ191 ,ספרי חמד

mother & son, biographies in which the other )
(is the central character
Sakal, Moshe, A MOTHER`S CASE
,2007 ,' עמ102 , כתר, חרוזי החיים והמוות, עמוס, עוז63095
a novel about an author, one night in tel-) רכה
(aviv, thoughts about people
Amos, Oz, RHYMING LIFE AND DEATH
,2007 ,' עמ443 , ע"ע, שהיד שלא מת, עמנואל, עצמון63466
(small book) רכה
Azmon, Emanuel, SHAHID WHO WOULD
NOT DIE (isbn 965-7245-03-6)
,2006 ,' עמ118 , ירון גולן, פריחה נכספת, רות, עשת62429
(story of those who came to Israel in 1908) רכה
Eshet, Ruth, YEARNED FOR BLOOMING
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, הומור כדרך חיים/  בדיחותרפיה, מיכאל, פטרייקטב62723
 רכה,2006 ,' עמ185 , מבית אופיר- יוצרים
Petreikov, Michael, HUMOUR THERAPY
122 , אחוה, סיפורו של כלבן צבאי, נחמי, פיינבלט63431
 רכה,2007 ,'עמ
Finblat, Nachmi, STORY OF AN ISRAELI K9
FIGHTER (about a soldier in Lebanon war.)
,' עמ208 , זק. ש, לאהוב את האהבה, תמר, פיש נחשון63408
(Novel about first love.)  רכה,2007
Phish Nachshon, Tamar, TO LOVE "LOVE"
 רכה,2007 ,' עמ200 , מחבר, שלטון היצרים, ל, פלדמן63421
Feldman, Levana, POWER OF INSTINCTS
, שירים/  חומר בשטח הפקר, מרים,נייגר- פליישמן63224
(poems)  רכה,2007 ,' עמ93 ,קב"מ
Fleischmann-Neiger, Miriam, MATERIAL IN
NO MAN'S LAND / POEMS

 מבט אינטימי/  דברים שרציתי לגעת, גילי, פליסקין63058
/  ידיעות אחרונות,לעולם המיניות העצמית של נשים
(isbn 965-482-354-3)  רכה,2007 ,' עמ350 ,ספרי חמד
(women's studies. Research. explicit)
Pliskin, Gili, KNOW TOUCHING
, אוטוביוגרפיה: חיי פועלת בארץ,. הניה מ, פקלמן63282
(isbn 965-517-175-2)  רכה,2007 ,' עמ250 ,דביר
(original 1935, now w/2 scholarly articles on
"Mandate Palestine" & 3rd aliyah)
Pekelman, H, LIFE OF A WORKER IN HER
HOMELAND : AUTOBIOGRAPHY

/  חינוך בחברה רבת תרבויות,( פנינה )עורכת, פרי63279
,פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים
(isbn 978-965-407-719-4)  רכה,2007 ,' עמ286 ,כרמל
Peri, Pnina (Ed.), EDUCATION IN MULTI
CULTURED SOCIETY / PLURALISM …
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,' עמ72 , כרמל, שירים/  על פי הדיבור, יהונדב, פרלמן62421
 רכה,2006
Perelman, Yehonadav, IN WORD / POEMS
287 , רובינשטיין הוצאה לאור, נגיעות, נעמי, צוובנר63150
(novel . haredi female author) 2007 ,'עמ
Tsvebner, Noami, TOUCHINGS

 מבחר שירים/  שעה אחת של שמש, עזריאל, קאופמן63122
 רכה,2007 ,' עמ188 , קשב לשירה,2004 -1983
(isbn 965-7089-88-3) (an important poet)
Kaufman, Azriel, ONE HOUR OF SUNSHINE
/ SELECTED POEMS 1983-2004

,' עמ60 , עקד, שירים/  גשם שחור, אדית, קובנסקי63114
(isbn 978-965-411-905-4) 2007
(an important poet. original hebrew w/english)
Covensky, Edith, BLACK RAIN
394 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף, פרח מוגן, אסתר, קווין62960
 רכה,2007 ,'עמ
Kevin, Ester, A PROTECTED FLOWER

 לשבעים ואחד/  סידור אלטרנטיבי, אדמיאל, קוסמן63419
important poet, incl. ) 2007 ,' עמ130 , קב"מ,שירים
(sculpture works of Maya Cohen
Kosman, Admiel, PROSCRIBED PRAYERS /
SEVENTY ONE NEW POEMS
 רכה,2007 ,' עמ271 , כרמל, נהג חדש, שבתאי, קור62348
conflicts, struggle of moving away from an )
(orthodox lifestyle
Cor, Shabbetai, A NEW DRIVER (isbn 978965-407-731-6)

479 , חודנה,קולי- רומן רב/  בארץ לא ידעתי, קורינה62242
 רכה,2006 ,'עמ
Corinna, UNKNOWN TERRITORY / A story
in many voices (isbn 965-7246-02-4)
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,' עמ79 , קב"מ, שירים/  הוויות, צבי. מנחם י, קיסטר62653
(feelings and poems)  רכה,2006
Kister, Menahem Y. Zvi, PRESENCES /
POEMS

 מטפחת כחולה הופכת לעומק,( ליאת )עורכת, קפלן62518
,2007 ,' עמ287 , כרמל, ספר סדנאות כתיבה/ באר
on writing workshops by facilitors of ) רכה
(workshops
Kaplan. Liat (Ed.), BLUE SCARF TURNS
INTO WATER- DEPTHS
366 ,ביתן- זמורה, דיוקן הונגרי, אורלי,ויינר- קראוס62740
(biographical romance)  רכה,2007 ,'עמ
Krauss-Winer, Orly, A HUNGARIAN
PORTRAIT

/  סיפורי הופמן: מחלת המשוררים או, ראובן, קריץ63341
 רכה,2007 ,' עמ185 , ספרי פורה,סיפור
(an important author)
Kritz, Reuven, POETS' ILLNESS OR
HOFFMANN'S TALES / A NOVEL
,' עמ44 , גוונים, שירים/  חזרה כללית, שאול, קרני63002
 רכה,2007
Karni, Shaul, REHEARSAL / poetry
 רכה,2007 ,' עמ157 , חלונות, בדיעבד, ענבל, רבוח63057
(novel. breakdown following army release)
Ravoach, Inbal, POST FACTUM
. הוצאה )י, יפה נוף, החלטה גורלית, דבורה, רוזן63033
2007 ,' עמ292 ,(פוזן
Rozen, Devora, A CRITICAL DECISION
2007 ,' עמ432 , מחבר, כשצרבו החולות, חנה, רוזנברג62906
(haredi, novel- incl. poetry)
Rozenberg, Hannah, WHEN THE SAND
BURNED
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 תיאטרון/  עזות שבקדושה, רינה,ריינר- רוטלינגר62848
 רכה,2007 ,' עמ265 , כרמל,נשים דתיות בישראל
Rutlinger-Reiner, Reina, AUDACITY OF
HOLINESS / ORTHODOX WOMEN'S
THEATER IN ISRAEL
,' עמ57 , קשב לשירה, כל מה שאחר כך, טוביה, ריבנר63099
poetry & photos. important author. )  רכה,2007
(small book.
Rubner, Tuvia, ALLES WAS NACHHER
,2007 ,' עמ285 , חרגול, צפון פרוע, שמעון, ריקלין62914
(isbn 978-965-7120-91-0) (war romance) רכה
Riklin, Shimon, WILD NORTH
, רובינשטיין הוצאה לאור, מנותק זמנית, רוחמה, רן63356
(haredi female author) 2007 ,' עמ341
Ran, R, TEMPORARILY DISCONNECTED
, מוטיבים שאולים בספרות ישראל, יהודה, רצהבי62456

(isbn 965-226288-9) 2006 ,' עמ509 ,אילן-אונ' בר

(Arabic influence on Hebrew lit.)
Ratzaby, Yehuda, BORROWED MOTIFS IN
JEWISH LITERATURE
,' עמ397 ,ביתן- זמורה, נישואים בהקיץ, ענבל, רשף63097
 רכה,2007
(about a middle age relationship. first novel.)
Reshef, Inbal, MARRIED WHILE AWAKE
, 2007,' עמ335 , כנרת, שבוע באמצע החיים, ל, שהם63004
Shoham, Liad, A WEEK IN THE LIFE
רכה

, פואטיקה/  בין הנודרים ובין הנדרים, ראובן, שהם62334
,גוריון- מכון בן,תמטיקה ורטוריקה ביצירת חיים גורי
2006 ,' עמ334 ,גוריון-אונ' בן
Shoham, Reuven, HAIM GURI: POETIC,
THEMATIC & RHETORIC RESEARCH IN
HIS POETRY (isbn 965-510-038-3)
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 אריה, רופא לבן אלים שחורים, א, שוורצמן62618
psychiatry of African )  רכה,2007 ,'עמ256,ניר
(tribes
Shwarzman, Ori, WHITE DOCTOR, BLACK
GODS
 רכה,2007 ,' עמ227 , בבל, עמרם, אסף, שור62652
Schurr, Asaf, AMRAM (isbn 965-512-133-x)
 ספרי/  ידיעות אחרונות, גיבורה במילים, סמדר, שיר63005
 רכה,2007 ,' עמ333 ,חמד
Shir, Smadar, FRAGILE HEROINE
,( )על קדושה וממשות/  מראש התורן, משה, שמיר63441
 רכה,2007 ,' עמ104 ,אבן חושן
Shamir, Moshe, FROM THE MAST HEAD
(unfinished novel of important author
w/afterward by Prof. Orzion Barhana)
2007 ,' עמ136 , ע"ע, אל העפר, יובל, שמעוני63090
Shimoni, Youval, DUST (isbn 965-13-1882-1)

 סיפורים גותיים/  סימפוניית החולים, דרור, שפינקה62718
(short stories)  רכה,2007 ,' עמ109 , מחבר,קצרים
Shpinka, Dror, SYMPHONY OF SICKNESS
,' עמ236 , כרמל, פירות בר אדומים, לימור, שריר63206
(Novel about a woman's feelings)  רכה,2007
Sharir, Limor, RED WILDBERRIES
(isbn 978-965-407-745-3)

VII. NON-HEBREW LANGUAGE
(INCLUDING YIDDISH)

2 /  לכבוד איך און דו, רבקה,חיים- בן-  באסמאן62650
2006 ,' עמ391+403 ,פארלאג- לייוויק, שירים/ כרכים
Basman Ben-Haim, Rivka, IN HONOUR: I
AND YOU, 2 VOLS. (Yiddish poems)
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)(isbn 965-7348-08-0

 62598גולן ,דוד )מתרגם( ,קיסרים האנטונינים  /הביוגרפיות
של לוקיוס אייליוס ,אנטונינוס פיוס ...יוליאנוס,
מאגנס 276 ,עמ' ,2007 ,רכה )(isbn 965-493-288-1

Golan, David, LIVES OF THE ANTONINES
)(translation from Latin, intro by translator
 62321ורדי ,אריה ,בין שני עולמות  ,1946- 1938ידיעות
אחרונות  134 ,עמ' ,2006 ,רכה
Vardi, A., ENTRE DOS MUNDOS (translated
)from Spanish) (isbn 965-7340-29-2
 63128טרייכל,הנס ,בן האובד,אחוזת בית 132 ,עמ',2007,רכה
Treichel, Hans-Ulrich, DER VERLORENE

 62648פרויד ,זיגמונד ,הצגת הנרקיסיזם  /ומאמרים נוספים
על פסיכוזה  /מבחר כתבים א' ,רסלינג 145 ,עמ'2007 ,
Freud, Sigmund, INTRODUCTION TO
NARCISSISM AND OTHER WORKS ON
)PSYCHOSIS (translated from German
VIII. DIASPORA COMMUNITIES

 ,----, 62600עיונים בתולדות עמי האסלאם  /יום עיון לציון
מלאות שנה לפטירתו של דוד איילון ,אקדמיה

הלאומית הישראלית למדעים 121 ,עמ'2007 ,
---, STUDIES IN THE HISTORY OF
)MUSLIM PEOPLES (isbn 965-208-172-8

 63337בן סימון ,דניאל ,נשיכה צרפתית  /סיפורה של חרדה
יהודית ,עם עובד 225 ,עמ' ,2007 ,רכה
?Ben Simon, Daniel, FRATERNITE GONE
FRENCH JEWS ON THEIR FUTURE

 62458ברנובר ,ירמיהו ,נביא מקרבך  /הביוגרפיה של הרבי
מלובביץ' ,מ.מ.ש הוצאה 236 ,עמ'2006 ,
)(revised ed. of B'ayn ha-lev (1989) w/additions
Branover, Herman, A PROPHET FROM THE
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MIDST OF THEE (isbn 965-90044-0-5)
 מינוי רבנים/  בין תככים למהפכה, ירון, הראל63062

, דמשק וחלב,ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד
2007 ,' עמ390 , יד בן צבי,1744-1914

Harel, Yaron, BETWEEN INTRIGUES AND
REVOLUTION / THE APPOINTMENTS &
DISMISSALS OF CHIEF R’S IN THE
BAGHDAD JEWISH COMMUNITY 17441914 (isbn 965-235-114-8)

 יהודים וישראל בעיתונות,( שמעון )סמיון, קרייז62599
, אונ' עברית, מאגנס,הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
(isbn 965-493-283-0)  רכה,2007 ,' עמ172
Kraiz, Simon, JEWS AND ISRAEL IN THE
SOVIET PRESS IN GORBACHEV'S TIME
 עיר ואם/  מקדם ומים ט,( יוסף )עורך, שיטרית62815
' אונ,בישראל פרקים בחקר קהילות פאס ומכנאס
 רכה,2006 ,' עמ371 ,חיפה
Chitrit, Joseph (Ed.), MI-KEDEM 'U-MI-YAM
VOL.9 / JEWISH MOTHER
COMMUNITIES: STUDIES ON FEZ &
MEKNES (isbn 965-90305-2-4)
IX. ART & MUSIC
, , מאגנס, תרגום מיוונית/  דמוסתנס נגד מידיאס, 63424
(isbn 978-965-493-303-2)  רכה,2007 ,' עמ130
Demosthenes, AGAINST MEIDIAS
(translation from ancient Greek)

 ארבעים מגדלים ארבעים/ 40 x 40 , ישראל, גודוביץ63285
2007 ,' עמ191 , ע"ע,שנה
Goodovitch, Israel M., 40X40 / 40 TOWERS
40 YEARS (isbn 965-13-1896-1)
181 , מחבר, רחל גורדון/  רטרוספקטיבה, רחל, גורדון62625
2006 ,'עמ
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Gordon, Rachel, RETROSPECTIVE
352 , כנרת, חדשות מהעולם התחתון, בוקי, גרינברג62314
(biography & art - photography ) 2006 ,'עמ
Grinberg, Buky, NEWS FROM THE
UNDERGROUND

/  שיר למעלות,( אבי )עורכים, מנחם; ישראל, הרמן62819
 רכה,2006 ,' עמ80 , מחבר,ספר שירי יוסף קרדונר
(Hassidut, Breslov musical music and notes )
Herman, Menahem; Yisrael, Avi (Eds.), SHIR
LA-MA'ALOT / SONGS OF YOSEF
KARDUNER (English & Hebrew)

:1 ' גליון מס/  רציף,( יאיר )עורכים, אסף; לוי, חזן63476
 רכה,2007 ,' עמ79 , קב"מ,2007 מרץ
Hazan, Asaf; Levi, Yair (Ed.), RATZIF / VOL.
1: MARCH 2007 (new literary journal)

-  ראשית המוזיאונים והאוספים בארץ, עודד, שי63109
(1848-1917 ישראל בשלהי התקופה העות'מנית
 רכה,2006 ,' עמ272 h+6e , מחבר,()עבודת דוקטורט
( Doctoral thesis from Bar Ilan)
Shay, Oded, THE BEGINNING OF
MUSEUMS AND COLLECTIONS IN LATE
OTTOMAN PALESTINE (1848-1917)
2007 ,' עמ144 , ע"ע, רונית שני/  חמסין, רונית, שני62805
(photography, bilingual English/Hebrew)
Shany, Ronit, HEATWAVE / RONIT SHANY
(isbn 978-965-7120-87-3)

 אריק/  כחוח בין שושנים,(שבע )עורכת- בת, שפירא63467
,2007 ,' עמ149 , אוריאן,CD + מלחין ישראלי-שפירא
רכה
Shapira, Bat-Sheva (Ed.), THORN AMONG
ROSES / ARIK SHAPIRA- AN ISRAELI
COMPOSER (includes CD)
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X. LAW

 שו"ת, על חושן משפט/  קובץ עומקא דדינא,,---- 62451
 מכון, ועדות...וחידו"ת בענייני הלכות גניבה וגזילה
jewish civil law, ) 2006 ,' עמ544 ,ירושלים לדיינות
(robbery, theft, damage testimony, judges,
---, KOVETS 'UMEKA DEDINA AL
HOSEHN MISHPAT
 על שלחן ערוך חושן/  ספר משפטי החושן,----, 63027
 אור, ציון במשפט, ביאורים- באר חיים-משפט
2007 ,' עמ283 , מכון משפטי החושן, הערות-אפרים
jewish civil law, inc. trespassing, damages, )
(privacy
,----, SEFER MISHEPATEY HA-HOSHEN /
'AL SHULHAN 'ARUKH HOSHEN
MISHPAT

 משפט,( יובל )עורכים, ארנה; שני, בן נפתלי62276
- אוניברסית תל, רמות,הבינלאומי בין מלחמה לשלום
 רכה,2006 ,' עמ488 ,אביב
Ben-Naftali, Orna; Shany, Yuval,
INTERNATIONAL LAW BETWEEN WAR
AND PEACE (isbn 965-274-427-1)
/  ספר תפארת אריה, יהודה אריה לייב, פרנקל63361
2007 ,' עמ276 , מחבר,חידושי סוגיות הלכה ופסקי דין
( & judge) ’halacha, R' Frenkel was chief R
(Deals w/ritual law, sovereignty, loans ...)
Frenkel, Yehuda Arie Leeb, SEFER TIFERET
ARIEH
XI. MIDDLE EAST

 מלחמת האזרחים/  למות בבירות, אדם, ארנון62522
 רכה,2007 ,' עמ429 , אסטרולוג,1975-1990 - הלבנונית
Arnon, Adam, TO DIE IN BEIRUT / CIVIL
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WAR IN LEBANON 1975-1990
/  אור על גבי אור,( )עורכים. ג, ז'; מנאסרה,אריה- בן62161
,' עמ280 , ענבר אירוח כפרי,מסע בעקבות הסופים
(Islamic mysticism)  רכה,2006
Mannasrara, G.; Ben-Arie, Z., LIGHT ON
TOP OF LIGHT: IN THE WAYS OF THE
SUFIS

 העבר: תורכיה,(' מירי )ע, מיכאל; שפר, וינטר62642
,' עמ344 , אונ' ת"א,העות'מאני והווה הרפובליקני
(isbn 978-965-224-075-0) 2007
Winter, M.; Sheffer, M. (Ed.), TURKEY: THE
OTTOMAN PAST, REPUBLICAN PRESENT
' אונ, לכידות המדינה הערבית במבחן,()ערכת. ת, יגנס62258
(isbn 978-965-224-076-7)  רכה,2007 ,' עמ198 ,ת"א
Yagnes, Tamar (Ed.), CHALLENGES TO
COHESION OF THE ARAB STATE

 סוגיות בגיאופוליטיקה של המזרח, ארנון, סופר63222
 רכה,2007 ,' עמ151 , משרד הביטחון,התיכון
Sofer, Arnon, GEOPOLITICS IN THE
MIDDLE EAST (isbn 965-05-1351-5)

 מפגש הצלבנים,( )עורכים.;וינטר מ.;טל א. רול י63163
, השתקפותו בארסוף/  ישראל-והמוסלמים בארץ
,' עמh226 +6e , קב"מ,בסידנא עלי ובאתרי החוף
(isbn 978-965-02-0384-9) 2007

Roll I.;Tal O.;Winter M. (Ed.), THE
ENCOUNTER OF CRUSADERS AND
MUSLIMS IN PALESTINE / AS
REFLECTED IN ARSUF, SAYYIDUNA.

XII. CHILDREN & YOUNG READERS

: שירים לפעוטות מאת ח"נ ביאליק )איורים,----, 63106
2006 , , קוראים בע"מ הוצאה, (שולמית צרפתי
,----, POETY FOR TODDLERS FROM
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BIALIK (illustrated by Shlomit Tzarfti)
,( אלונה פרנקל: ביאליק לפעוטות )איורים,----, 63162
2006 , ,קב"מ
,----, BIALIK FOR TODDLERS (Illustrated by
Alona Frankel)

 המסע: דזה ומזה בחופשת בין הזמנים,. י, אור63389
63 , מחבר,( אורית מרטין:בעקבות החשמל )ציירה
Hebrew, graphic novel from Ben ) 2007 ,'עמ
(Franklin to Edison. Haredi view)
Or, Y., DAZA AND MAZA IN BETWEEN
TIMES HOLIDAY: THE ADVENTURE
AFTER THE ELECTRICITY
 מכון ספרותי, תבונה, שליחות הגורלית, מאיר, ברעם62274
religious story, youth ) 2007 ,' עמ163 ,חרדי
adventure, teachings of R' Yehiel of Paris, 13c.
(- Haredi view)
Bar'am, Meir, CRUCIAL EMISSARY
 מכון ספרותי, תבונה, שעון הקסמים, מאיר, ברעם62759
2007 ,' עמ148 ,חרדי
(haredi youth novel, tevuno, haredi lit. inst)
Bar'am, Meir, MAGIC WATCH
33 , קב"מ, חית המחמד של עופרי,. אברהם ב, יהושע63006
2007 ,'עמ
Abraham B. Yehoshua, OFRI'S BELOVED
PET
 ידיעות, סוד הצופן הגורלי/  אניגמה, אורה, מורג62163
 רכה,2007 ,' עמ338 , ספרי חמד/ אחרונות
Morag, Ora, ENIGMA / THE SECRET OF
THE DEADLY CODE (no nikkud)
, מילון יהודי עברי לילדים/  מילמלון, מנוחה, פוקס62525
a good first dictionary ) 2007 ,' עמ157 ,קו לקו
(Hebrew-Hebrew from a religious perspective
Fuks, Menuha, DICTIONARY / JEWISH
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HEBREW DICTIONARY FOR CHILDREN
 62621שרון ,שרית ,בין שני אבירים ,טרקלין 96 ,עמ',2007 ,
רכה )ספר נוער(
Sharon, Sarit, BETWEEN TWO KNIGHTS
XIII. MISCELLANEOUS
 62797אזולאי ,אריאלה ,אמנה האזרחית של הצילום,
רסלינג 515 ,עמ' ,2007 ,רכה
Azoulay, Ariella, CIVIL CONTRACT OF
PHOTOGRAPHY

 63416אטאס ,דניאל; הד ,דוד )עורכים( ,מורה צדק  /עיונים
בתורתו של ג'ון רולס ,מאגנס ,אונ' עברית 202 ,עמ',
 ,2007רכה )(Philosophy, 20th c. US
Attas, D.; Heyd, D. (Ed.), JOHN RAWLS: A
)CRITICAL REVIEW (isbn 978-965-493-295-0

 62867אלבק-גדרון ,רחל ,מאה של המונאדות  /המטפיזיקה
של לייבניץ והמודרניות של המאה העשרים ,אונ' בר-
אילן 155 ,עמ' ,2007 ,רכה
Albeck-Gidron, Rachel, THE CENTURY OF
)THE MONADS (isbn 965-226-313-3
 63420בן-דור ,דורית ,עשרת הדיברות  /משמעותן בצמיחה
אישית ,מחבר 151 ,עמ' ,2007 ,רכה
Ben-Dor, D, THE TEN COMMANDMENTS /
MEANING IN PERSONAL GROWTH

 62517ברונר ,פרד; רחום ,אילן ,מעצמה העולמית הראשונה
 /ספרד אירופה ואמריקה בראשית העת החדשה,
כרמל 487 ,עמ'(isbn 978-965-407-721-7) 2007 ,
Bronner, Fred; Rachum, Ilan, FIRST WORLD
POWER / SPAIN, EUROPE AND AMERICA
IN EARLY MODERN TIMES

 62699גולדשטיין ,עליזה ,עכשיו ,באמצע החיים  /על חופש,
אהבה ואובדן ,מטר 222 ,עמ' ,2007 ,רכה
Goldstein, Aliza, NOW, MIDDLE LIFE / ON
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FREEDOM, LOVE AND LOSS
 62209כץ ,יוסי; לאר ,ג'והן ,באמונתם יחיו  /המושבות
ההוטריות בצפון אמריקה  ,2006 -1874יד טבנקין400 ,
עמ'(isbn 965-282-087-3) 2007 ,
Katz, Yossi; Lehr, John C., BY THEIR FAITH
SHALL THEY LIVE /THE HUTTERITE
COMMUNITIES IN NORTH AMERICA
1874-2006

 62312לוטן ,אורי ,יש חדש במערב  /תולדות הניו-אייג' /
סיפורים של חוקרי הנשמה ,מדף בית הוצאה לאור,
 303עמ' ,2006 ,רכה )(isbn 978-965-90682-4-1
Lotan, Uri, NEWS FROM THE WESTERN
FRONT / THE NEW AGE STORY
 63287לייב ,אריה יעקב ,עולמות מקבילים  /סיפור
מטאפיסי על אינסוף מציאויות הסתברותיות ,מסע
בנבכי הזמן ...ואורפיאוס ,רזיאל 185 ,עמ' ,2007 ,רכה
)(philosophy, metaphysics
Leib, Arie Yacov, PARALLEL WORLDS
 63396ליפשיץ ,משה ,מאהטמה גנדהי  /ביוגרפיה,
אסטרולוג 480 ,עמ' ,2007 ,רכה
Lifshits, Moshe, MAHATMA GANDHI /
BIOGRAPHY
 63473לנדאו ,ר ;.שפלר ,ג) .עורכים( ,אתיקה במחקר,
מאגנס ,אונ' עברית 334 ,עמ' ,2007 ,רכה
Landau, R.; Shefler, G. (Ed.), RESEARCH
)ETHICS (isbn 978-965-493-297-4
 63093פופר ,מיכה ,מנהיגות מעצבת  /מבט פסיכולוגי ,אונ'
ת"א 157 ,עמ' ,2007 ,רכה
Popper, Micha, TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP / A PSYCHOLOGICAL VIEW

 62584קאפח ,דויד ,טבעי  /צמחי מרפא בשימוש ביתי ספר
שני ,מחבר 304 ,עמ'2006 ,
Kapah, David, NATURAL / HERBAL
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MEDICINE / 2ND BOOK (isbn 965-90793-1-1)
 תרבות קריאה/  לקרוא את גרמניה, גדעון, ראובני62597
' אונ, מאגנס,1933 ותרבות צריכה בגרמניה לפני
 רכה,2007 ,' עמ258 ,עברית
Reuveni, Gidon, READING GERMANY /
READING CULTURE & CONSUMER
CULTURE IN GERMANY BEFORE 1933

 קובץ פרקים מדין וחשבון/  סיבתיות, מרדכי, רימור62624
 רכה,2007 ,' עמ396 , אסטרולוג,עירוני
(call to action on state of western society)
Rimor, Mordechai, CAUSATIVENESS /
SELECTION ON URBAN SITUATION

 הגיבורה באגדות/  תפוח המורעל, יעל, רנן63126
 רכה,2007 ,' עמ232 , קב"מ,האירופיות
(Scholarly research on fairytale women )
Renan, Yael, POISONED APPLE / THE
HEROINE IN EUROPEAN TALES

 יחידות מיוחדות בצבאות/  צבא אחר, גד, שמרון62617
2007 ,' עמ294 , משרד הביטחון,העולם
Shimron, G, SPECIAL ARMY UNITS

XIV. SELECTED SIFREI KODESH /
RABBINICS

 משניות/  משניות דעת אליהו מסכת כלים,--- 62560
ותוספתא עם פירושי הראשונים והאחרונים פרקים
2007 , , בימ"ד טהרות,י-ה
(kalim, w/corrections from manuscript)
---, MISHNAYOT DA'AT 'ELIYAHU

 ספר בינה+  חלק ראשון/  ספר בני אהובה,---, 63011
,(לעיתים )ספרי הגה"ק מוהר"ר אייבשיץ על הרמב"ם
2007 ,' עמ341+39+35 ,זכרון אהרן
(halacha, Rambam w/additions)
---, SEFER BENEI-'AHUVAH / VOL.1 AND
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SEFER BIURIM AL HA-RAMBA"M
 ,---, 63013מסכת מגילה מן תלמוד בבלי  /במתכונת וילנא,
מאורות הדף היומי 34+11+19+105 ,עמ'2007 ,
)(talmud, Vilna edition, R` Malacha
---, MASEKHET MEGILAH MIN TALMUD
BAVELI BE-MATKONET VILNA

 ,----, 62171מדרש רבנו בחיי  /על חמשה חמשי תורה מנקד
ב' כרכים הוצאה מתוקנת ,מחבר2007 ,vols 2 ,
)(classic 15th c. commentary, bible, aggada,
---, MIDRASH RABENU BEHAYEY

 ,----, 62205מסכת ראש השנה מן תלמוד בבלי  /במתכונת
וילנא עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ...בשער
השני ,מאורות הדף היומי2007 , ,
---, MASEKHET ROSH HA-SHANAH MIN
TALMUD BAVLI

 ,----, 62221ספר ראשון לציון השלם  /לרבינו חיים בן עטר
זיע"א תענית מגילה מו"ק ראש השנה ,ספרי אור

החיים 270 ,עמ'( 18th c. commentary ) 2007 ,
---, SEFER RISHON LE-TSIYON HA)SHALEM (talmud

 ,----, 62265קובץ שיטות קדמוניות  /למסכת תענית ,מחבר,
talmud, ta'anit w aggada, collection of ) 2007 ,
(s 13-17th cent.’R
---, KOVETS SHITOT KADEMONIYOT

 ,----, 62345ספר פתחי שערים  /עם פירוש בללבי משכן
אבנה ,נתיב עיגולים ויושר ,מחבר 180 ,עמ'2007 ,

)(kabbala, commentary R' Issac Haven, 19th c.
---, SEFER PITEHEY HA-SHE'ARIM

 ,----, 62432ספרי הרה"ק המגיד מקאזניץ  /ספר יקר מפז,
ספר שארית ישראל ,ספר תהלות ישראל ,ספר אבות
ישראל ,מכון שפתי צדיקים 274 ,עמ'bible, ) 2007 ,
( from koznitz, 19th c’talmud, hassidut, R
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---, SEFER HARAHA"K HA-MAGID

 דברי- נ נח נחמ נחמן מאומן/  ספר ישראל סבא,----, 62474
' קרן ר, הסתלקותו הקדושה... דברי אמת זך וצח,קדש
hassidut ) 2007 ,' עמ539 ,ישראל דב אודסר ז"ל
(Breslev, history and phil. R' Israel Odessar
---, SEFER YISRA'EL SABA

 ספר משלי עם פירוש רש"י ופירוש רבינו יונה,----, 62608
proverbs, w/ ) 2006 ,' עמ244 , אבן ישראל, השלם
(comm. of R' Yona of Girond, Spain)
---, SEFER MISHLEY (square print)
 מכון "מוצל, מסכת עירובין/  תלמוד ירושלמי,----, 62633
(incl. commentary from Moscow) 2007 ,"מאש
---, TALMUD YERUSHALMI / M. 'ERUVIN

 המבואר והמדויק עטרת/  ספר תהלים השלם,----, 62727
, מכון עטרת פז,פז הלכות הנהגות סגולות תפילות
(psalms with prayers 1982-2006) 2007 ,' עמ490
---, SEFER TEHILIM HA-SHALEM HAMEVO'AR VE-HA-MEDUYAK 'ATERET…

 עם פירוש רש"י תרגום/  חמישה חומשי תורה,----, 62764
 משרד, חמש מגילות/ אונקלוס ועיקר שפתי חכמים
(sidur- defense min. publ) 2007 ,' עמ843 ,הביטחון
---, HAMISHAH HUMESHEY TORAH IM
PERUSH RASH”I

 עם, מהדורת נהרדעא/  משניות סדר זרעים,----, 62930
, וגשל. ח, בשער השני...פירוש רבינו משה בר מיימון
(new edition, may be offset w/ corrections) 2007
---, MISHENIYOT SEDER ZERA'IM
 בו יבוארו מילי, חלק ראשון/  ספר בית ציון,----, 62933
2007 ,' עמ272 , שונות, אמן...קטיני
talmud, rosh hashana, w/hebrew, square print )
(w/page-by-page explanation
---, SEFER BET STIYON / PART 1
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 ,----, 63271ספר בעל שם טוב על התורה עם פירוש בלבבי
משכן אבנה חלק א'  /בראשית אותיות א-כו ,שונות,
 274עמ'(kabbalah, hassidut, Genesis ) 2007 ,
----, SEFER BA'AL SHEM TOV 'AL HATORAH 'IM PERUSH BILVAVI… PT. 1

 ,----, 63299משנת המועדים  /פורים ,ב' כרכים לקט דברי
רז"ל בהלכה ובאגדה לימי המועדים מספרי המכון,
מכון עוז והדר2007 ,vols 2 ,
)(halacha, talmud, pub. Israel / NJ, USA
----, MISHNAT HA-MO'ADIM / PURIM

 ,----, 63313ספר תרי"ג מצוות השלם  /אוצר מקיף ויסודי
על תרי"ג מצוות  ...וביאורים )מהדורת רעעננערט(,
מפעל תרי"ג מצוות 592 ,עמ'( halacha) ,2007 ,
----, SEFER 613 MITSVOT HA-SHALEM
)(RA'ANENARET EDITION

 ,----, 63384קטיף שביעית  /הלכות שביעית בגינה בשדה
ובמטבח מהדורה מעודכנת תשס"ח ,מכון התורה

והארץ 415 ,עמ'2007 ,
)(halacha, agriculture-sabbatical, fallow
----, KATIF SHEVI'IT / HILEKHOT
SHEVI'IT BA-GINAH BA-SADEH U-BA)MITBAH (on “shmita” year

 ,----, 63432ספר פתחי שערים  /עם פירוש בלבבי משכן
אבנה ,נתיב הצמצום ,שונות 262 ,עמ'2007 ,
----, SEFER PITEHEY SHE'ARIM / 'IM
'EVENEH, NETIV HA-TSIMETSUM

 ,----, 63433ספר קל"ח פתחי חכמה  /לרבינו הרמח"ל זצ"ל,
עם פירוש בלבבי משכן אבנה ,פתחים א-ד ,שונות,

 138עמ') 2007 ,טל' לגבי ה(
----, SEFER 138 PITHEY HACHMAH LERABENU HA-RAMHA”L 'IM PERUSH
BILEVAVI MISHEKAN 'EVENEH,
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PETAHIM 1-4

 ,----, 63508אוצר מכתבי קודש חלקת יהושע  ...מבשר טוב
מאמר "ואהבת לרעך כמוך" ...שער הזכרון ,שונות309 ,
עמ'(hassidut, biala, on ahavat israel ) 2007 ,
----, 'OTSAR MIKHETAVEY KODESH
HELKAT YEHUSHU'A...
 ,-----, 62406מרחבי רקיע  /מדריך אסטרונומי למסכת ראש
השנה ,בו יבואר חכמת התכונה ...מאירות עינים ,עוז
והדר 68 ,עמ' ,2007 ,רכה ) talmud, rabbinic
(astronomy & astrology, rosh hashana
----, MERHAVE RAKI'A

 ,-----, 62564ספר חוט השני  /אשר הוציא לאור  ...ונוסף
במהדורה זו מפתח מראי מקומות לספרים הדנים
בדברי רבינ ,מחבר 96 ,עמ'halacha, ) 2006 ,
(responsa, orig.- 1688, 1837,R' Yair Haim
----, SEFER HUT HA-SHANI

 ,-----, 62717מגלת תענית  /נכתבה זמן רב קודם חיבור
המשנה ....בתענית מאמר אחרון ,מכון עוז והדר100 ,
עמ'( bible, pre-mishna on hannukaa) 2007 ,
----, MEGILAT TA'ANIT / MA'AMAR
'AHARON
 ,-----, 62842ספר ארחות הסופר  /והם ילקוט עובדות
והנהגות ...שמועות טובות ,אוצרות הסופר 173 ,עמ',
(anti-modernity, London/Monsey) 2007
----, SEFER 'OREHOT HA-SOFER
 63173אבינר ,שלמה ,ספר הכוזרי  /חלק ד' ,מאמר רביעי-
חמישי פירוש ,כתבי הרב עוזיאל 466 ,עמ'2007 ,
Aviner, S., SEFER HA-KOZARI / VOL. 4

 63268אזרחי ,ברוך מרדכי ,ספר ברכת מרדכי  /בין פסח
לעצרת חג הפסח ,ספירת העומר ,יום טוב ,עצרת-
חידושי תורה ומאמרי מוסר ,מכון יד מאיר שע"י
עטרת ישראל(Pesah, Omer... ) 2007 , ,
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Ezrahi, Baruh, SEFER BIRKAT MORDEHAI
 62838איפרגאן ,יצחק ,ספר פרח שושן על פרקי אבות /
הכולל שני פירושים על פי הפשט ועל פי הסוד ,מכון
בני יששכר pr ,עמ'mishna, avot comment, ) 2007 ,
(1st publ. from manuscript, orig. 1615 Morocco
Efrgan, Issac, SEFER PERAH SHUSHAN 'AL
PIRHE 'AVOT

 62272אריק ,מאיר ,ספר חידושי הגר"מ אריק ע מקואות +
ספר שירי טהורות  /ספר חידושי הרמ"ל ,מחבר2 ,
(halacha, talmud) 2007 , vols
Arik, Meir, SEFER HIDUSHE HA-GARA"M
ARIK + SHIREI TAHARAH / 2 VOLS

 62198בולה ,רפאל משה ,ספר זכות משה  /והוא חיבור
נפלא אשר בו נתבארו ...על כל דיני זכיה )מהדורה
חדשה ומתוקנת( ,שיח ישראל 235 ,עמ'2007 ,
)(halakha, 18th cent., new edition, incl. debt
Bola, Moshe, SEFER ZEKHUT MOSHE

 62388בוקיעט ,אברהם שמואל ,בנה ביתך  /לקט משיחותיו
ואגרותיו של ...בנושא בניין וקניין בית ,מחבר150 ,
עמ'(halacha mod.,chabad, buying/renting) 2007 ,
Bokiet, Avraham Shmuel, BENE BETKHA

 63007בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת  /מגילה מועד-קטן
חגיגה ,מכון עיון הדף 419 ,עמ'(talmud) 2006 ,
Ben Arza, Yossef (Ed.), YOSEF DA'AT /
MEGILAH MO'ED KATAN HAGIGAH

 62196בקר ,י ,.ספר שפע טל לברכה  /ראו דבר חדש אשר
כבר לא היה לעולמים לעשות מפתחות ...וישר
עשויים ,מחבר 247 ,עמ'2007 ,
Beker, Y., SHEFA TAL LIBERAKHAH

 63229ברוך ,נפתלי ,ספר ברכת הקודש  /על מסכת תמורה
כולל ביאורים והערות על כל המסכת ...והאחרונים
זיע"א ,מחבר 371 ,עמ'(talmud) 2007 ,
Baruch, Naftali, SEFER BIREKAT HA-
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KODESH / 'AL MASEKHET TEMURAH
 שו"ת עמ"ס מגילה/  ספר אגרת הברכה, אריה, ברינגר62844
(talmud, megilla, Q&A) 2007 ,' עמ337 , מחבר,
Bringer, Arie, SEFER 'IGERET HABERAKHAH / SU"T 'AMA"S MEGILAH

 זמני היום/  אוצר הזמנים, אהרן מרדכי, בריסק62963
,והלילה והלכותיהם הנוגעים למעשה מדי יום ביומו
2007 ,' עמ369 ,Otsar ha-Zmanim
Brisk, Aharon Mordechai, OTSAR HAZEMANIM / ZEMANEY HA-YOM VE-HALA'ILAH VE- HILEKHOTEHEM
 ספר שמות שני לתורת, נפתלי צבי יהודה, ברלין62473
 עם פירוש אונקלוס ופירוש רש"י ועם פירוש/ אלהים
humash, ) 2007 ,' עמ886 , מחבר,הנקרא העמק דבר
( berlin volozn= nazi’exudus with comment, R
Berlin, Naftali Zvi Yehuda, SEFER SHEMOT
SHENI LE-TORAT 'ELOHIM

' ב/  ספר חסידים המפואר,( שמעון )עורך, גוטמן63301
כרכים חברו אב וראשון לכל החסידים הקדוש האלקי
2007 , vols 2 , מחבר,...רבי יהודה החסיד
hassidut 12th c., new edition w/ indices, very )
(very good based on parma manuscript,
Gutman, Shimon (Ed.), SEFER HASIDIM
HA-MEFO'AR / 2 VOLS.

 ספר הדרכה/  מעולם ועד עולם, גבריאל, גולדמן62320
2006 ,' עמ598 , מחבר,לאבלים לכלל עדות ישראל
(halacha- mourning with footnotes and indices)
Goldman, Gavriel, ME'OLAM VE-'AD
'OLAM
 קבלה/  לחיות במרחב אלוקי, יצחק, גינזבורג62743
philosophy, ) 2007 ,' עמ210 , גל עיני,והתבוננות
(meditation, "controversial", chabad spin off
Ginzburg, Yitshak, LIVING IN A DIVINE
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SPACE / KABBALA AND WATCHING
 עם באור ידית/  ספר שערי אורה, יוסף, גיקטלייא63505

 חלק א' "הקדמה,השער שהוא מבוא לפנימיות
classic )  רכה,2007 ,' עמ144 , מחבר,"ומלכות

(kabbala, 13 cent., 1st of new series, softcover
Gikolita, Yosef, SEFER SHA’AREY ORAH

 דיני קדימה/  ספר מלבוש מרדכי, מרדכי, גלבר62991
2007 ,' עמ96 , מנחת אליעזר,בברכות
Galber, Mordechai, SEFER MALEBUSH
MOREDEKHA'I / DINEY KADIMAH BEBERAKHOT (halacha, blessings)

 והוא חיבור/  ספר ידות המשנה, יהודה דניאל, געלים62475
 יד המלאה יד- נחלק לשתי ידות,העוסק בעניני ציצית
(halacha, tzitzit) 2007 ,' עמ749 , מחבר,הרחבה
Gaalim, Y, SEFER YADOT HA-MISHENAH
, מחבר, חלק ראשון/  צנתרות הזהב, מרדכי, גרליץ63240
hassidut/ R' Elimelich of Lizensk ) 2007 ,' עמ412
(and R' zusha of Anipoli
Gerlitz, Mordechai, TZANTAROT HAZAHAV / PART 1

 על הש"ס/  ספר ליקוטי פרי חדש, חזקיה, די סילוה62395
2007 ,' עמ186 , מחבר, מסכת ברכות וחלה
(talmud, aprox. 17th cent., w/footnotes)
De Silva, Hizkiya, SEFER LIKUTE PERI
HADASH AL HA-SHA”S / BRACHOT

 הארות/  ספר משאת המלך, שמעון משה, דיסקין62403
,והערות על מנחת חינוך תשובות רבי עקיבא איגר
(19th c., R' Akiva Eiger) 2007 ,' עמ213 ,מחבר
Diskin, Simon Moshe, SEFER MASE'AT HAMELEKH (responsa)
 מכון,  ספר ראשון תשס"ז/  ירושתנו, שלמה, הופמן62267
2007 ,' עמ347 ,מורשת אשכנז
(bible, talmud, on piyyut, incl. history, philo,)
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Hofman, Shlomo, YERUSHATENU / PT. 1
 62440הורוביץ ,שמואל ,מכתבי שמואל  /ב' כרכים ,קרן ר'
ישראל דב אודסר ז"ל2007 , vols 2 ,
)(hassidut, breslev, writings from 1950's
Hurvitz, Shmuel, MIKHTAVE SHEMU'EL

 63231הכהן ,דוד דניאל ,ימי ניסן  /ביאור ברכת האילנות
ומלווה אליו הברכה ...ל"נצנוצי שמשון" ,מחבר78 ,

עמ'2007 ,
)(kabbala, kavanot- meditation rashash school
Hacohen, David Daniel, YEMEY NISAN

 62909הכהן ,מרדכי ,באהלי צדיקים  /אמרות קודש סיפורים
ומשלים על הגדה של פסח ) ...מגיע בלווית "סדר
ברכת המז ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי 528 ,עמ'2007 ,
Hacohen, Mordechai, BE'OHALEY
TSADIKIM / 'AL HAGADAH SHEL PESAH

 62467הלברטל ,דב ,ערך החיים בהלכה  /בעלות האדם על
גופו ,מחבר 302 ,עמ'halacha, important, ) 2007 ,
(scholary- control over one's body
Halbertal, Dov, 'EREKH HA-HAYIM BAHALAKHAH / BA'ALUT HA-'ADAM

 63043הלל ,יעקב משה ,שיחות ומאמרים ימים נוראים רוח
הי"ם  ,מכון אהבת שלום 167 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hillel, Yacov, SIHOT U-MA'AMARIM
YAMIM NORA'IM RUAH HA-YA"M

 63328הלל ,יעקב משה ,שיחות ומאמרים פסח ,שבועות רוח
הי"ם  ,מכון אהבת שלום 168 ,עמ' ,2007 ,רכה
)(bible, kabbala, publ. ahavat shalom
Hillel, Yacov, SIHOT U-MA'AMARIM
PESAH, SHAVU'OT RUAH HA-YA"M

 62450וולפא ,מנחם ,ספר טעם לשבח  /ביאורי סוגיות הגמ'
ודברי הפוסקים בעניני בשר בחלב ותערובות ,מחבר,

 345עמ'2006 ,
Volpe, Mehachem, SEFER TA'AM
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LESHABE'AH

 לרבינו האר"י/  ספר שער המצות, חיים, ויטאל62339
 עם פירוש השמן ששון והגהות הדב"ש והמעיל,זיע"א
2006 ,' עמ384 , עלי עין מכון להוצ"ספ וכת"י,אליהו

kabbala, bible, teachings, ed. by R' Shmuel )
(Vittal, serious, good work
Vital, Hayim, SEFER SHA'AR HAMITSEVOT

/  חזית שבעורף,( )עריכה. ע,; ביטנר. ש, וינברגר62644
,אסופת מאמרים לחייל שבעורף החברה הישראלית
2007 ,' עמ523 ,מחבר
halacha, ethics, phil., religious nationalist )
(, sanctity of life”"purity of arms
Vienberger, S.; Bitner, A. (Ed), FRONT OF
THE BACK / ARTICLES FOR THE
SOLDIER AT THE FRONT
 ובו פסקי הלכות/  ספר נועם הלכה, אלחנן, וינד63437
,תערובת בענינים אקטואליים השכיחים בבית היהודי
(Halacha) 2007 ,' עמ514 ,מחבר
Vind, Elhanan, SEFER NO'AM HALAKHAH
/ U-BO PISEKET HILEKHOT TA'AROVET...
BA-BA'IT HA-YEHUDI
 בעניני מילה/  ספר נחמת אמרתך, אלימלך, וינטר63362
2007 ,' עמ313 , מחבר,ופדיון הבן בהלכה ובאגדה
(halacha and aggada circumcision)
Vinter, Elimelech, SEFER NEHAMAT
'EMERATEKHA / BE-'INEYANEY MILAH
U-PIDEYON HABEN BA-HALAKHAH UBA-'AGADAH

'פרשה א/  קהלת רבה/  רבה אמונתך, יהושע, ויצמן62212
 ישיבת הסדר- זהב הארץ,שיעורים במדרש רבה

2006 ,' עמ328 ,מעלות
(midrash, teachings, modern ma'alot)
Veitsman, Yehoshua, RABAH
'EMUNATEKHA / KOHELET RABAH
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PARASHAH A'

 בראשית שמות/  ספר רזא דאחד, חיים שלמה, ורנר62569
 על דרך...  שיעורים עיונים-ד' פרשיות והשלמות
2006 ,' עמ407 , מחבר,העבודה

(hassidut, kabbala, slonim- from Tiberius)
Verner, Haim Shlomo, SEFER RAZA DE'EHAD

 חלק ראשון/  ספר תרומת הדשן, ישראל, זלה"ה62394
2007 ,' עמ563 , מחבר,שאלות ותשובות
halacha, early responsa - 1st publ. 1519, new )
(publication of wansazo edition
Isserline, Israel, SEFER TERUMAT DESHEN

 ביאור מקיף, על הרא"ש/  עטרת פז, פנחס, זעליג62993
 על מסכת... על פסקי הלכותיו,בחריפות ובבקיאות
2007 ,' עמ205 , מחבר,קידושין
( pub. 1768 ”rosh“Talmud, kidushin )
Zalig, Pinhas, 'ATERET PAZ / 'AL
HARA"SH... 'AL MASEKHET KIDISHIN

 בירור/  הידור עטיפת הציצית, אוריאל, חוברה63182
 מכון הספרים שע"י כולל,ההלכה ומנהג הקדום
2007 ,' עמ95 ,וביהמ"ד
(halacha & custom on selling a synagogue)
Hubra, Uriel, HIDUR 'ATIFAT HA-TSITSIT
 עם פירוש לא אמות כי/  הגדה של פסח, סידי, חלימי63180
2007 ,' עמ172 , מכון בני יששכר,אחיה
(Algerian, N. Africa, Machon Bene Issachar.
(Jirba. incl. orig. commentary 1960)
Halimi, Sidi, HAGADAH SHEL PESAH / 'IM
PERUSH LO 'AMUT KI 'EHIYEH

 שאלות/  ספר משיב בהלכה, יחיאל, טויבער62506
ותשובות בקצרה על עניני דיני ממונות הנהוגים
2007 ,' עמ468 , מכון להוראה מאנסי,בזמננו
(halacha, monsey-n.y. insitute)
Toybe'er, Yehiel, SEFER MESHIV

54

KAHALAKHAH

 ב' כרכים/  ספר מעשי חייא, חיים אהרן, טורצין62899
2007 , vols 2 , מחבר, ()מהדורה חדשה תשס"ז

( talmud, author was noted rosh yeshiva)
Torzin, Haim Aharon, SEFER MA'ASEH
HAYE / 2 VOLS.

 שולחן ערוך/  ספר ארח מישרים, מנחם, טרויש63009
, כולל ברכת אור לציון,להישיר הדעות להיטיב המדות
(halacha, mussar, publ. orig. 1858) 2007 ,' עמ276
Troysh, Menachem, SEFER 'ORAH
ME'ISHARIM / SHULEHAN 'ARUKH
 וזר זהב סביבו/  ספר זכר עשה, אברהם, יקותיאל63029
,יחנה ביאורים וחידושים ונקרא בשם יזכור לעולם
(halacha, folklore) 2007 ,' עמ562 ,מחבר
Yakutiel, Avraham, SEFER ZAHAR 'ASEH
ZAHAV SEVIVO... BE-SHEM 'ISEKOR
LE'OLAM (good index)
 על מסכת/  ספר אשיחה בחקיך, שמואל, ירחמיאל62747
347 , מחבר,זבחים ובסופו כמה ענינים במסכת מנחות
2007 ,'עמ
(Talmud, R' Peretzovich, hafetz haim tradition)
Yerahmiel, Shmuel, SEFER 'ASIHAH BEHEKEKHA / 'AL MASEKHET ZEVAHIM UBE-SOFO KAMAH 'INEYANIM BEMASEKHET...
, תענית: על מסכתות/  שינון הש"ס, יעקב צבי, כהן62486
' סיכום מהלך הגמ- חגיגה,קטן- מועד,מגילה
2007 , , מחבר, ורהיטות...והסוגיות
Cohen, Yaakov Zvi, SHINUN HA-SHA"S

 ביאורים/  שני ספרים נפתחים, אברהם, כלאב62654
 איל+ז עקב משפט-וחידושים בחושן משפט סימנים א
(halacha) 2007 ,' עמ524 , עטרת חכמים,משפט
Kalab, A, SHENEY SEFARIM NIFETAHIM /
BE'URIM VE-HIDUSHIM BE-HOSHEN
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MISHEPAT... (civil law, comm. on issues)
 על/  ספר עלי ורדים, )עריכ. צ,; קריזר. ש, לוונשטיין62992

 מגדולי...מסכת מגילה אוצר בלום של פנינים יקרים
2007 ,' עמ459 , מחבר,הדורות

Levnstein, S.; Krizer, Ts. (Eds), SEFER 'ALEY
VERADIM / 'AL MASEKHET MEGILAH

' ספר חידושי הרי"מ השלם על הש"ס ה, יצחק, מאיר62488
talmud, ) 2007 ,vols 5 , משה בצלאל, אלתר, כרכים
19th cent, the RI"M, R' Meir of Gur, 1st Gur
(rabbi, square print
Meir, Issac, SEFER HIDUSHE HA-RI"M
 מכון שם, כרכים2 /  אגרות שדי חמד, חיים, מדיני63170
history, letters, 19th cent, ) 2007 , vols 2 ,עולם
(published now from manuscript
Medini, Hayim, 'IGROT SDE HEMED

/  חידושי הגאון רבי איסר זלמן, איסר זלמן, מלצר62366
 רמב"ם חקרי הלכה )גנזי כרם,סדר זרעים ירושלמי
talmud, ) 2007 ,' עמ244 , מכון הרב פראנק,(ציון

(zeraim, 20th cent. sage, litvak brisk tradition
Zalman, Issek Melzar, HIDUSHEY HAGAON RABI 'ISER ZALMAN

 ה' כרכים על/  ספר אמרות טהורות, יעקב, נידם62636
(bible w/mod. comm.) 2007, vols 5 , מחבר,התורה
Nidam, Yacov, SEFER 'IMEROT TEHOROT /

 מפתח הלכות/  ספר מפתח לחיים, יעקב חיים, סופר62840
,...מפורט לספרים הקדושים בן איש חי עוד יוסף חי
indices, bible, ) 2007 ,' עמ657 , מחבר,...ועוד
(halacha, ben ish hai, haham of Bagdad
Sofer, Yacov Haim, SEFER MAFETE'AH LAHA'IM

 לאחד מן/  ספר קושיות, יעקב ישראל, סטל62589
הראשונים באשכנז בן דורם של תלמידי מהר"ם
2007 ,' עמ329 , מחבר,מרוטנבורג
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Satal, Yacov Israel, SEFER KUSHIYOT
 63426סקלר ,ישראל ,תוספות הרא"ש  /מסכת ברכות
לרבינו אשר ב"ר יחיאל  ,מוסד הרב קוק 426 ,עמ',
(talmud, 13th cent. rishon) 2007
Skaler, Yisrael, TOSAFOT HA-RO"SH /
BERAKHOT

 62734עובדיה ,יוסף ,ספר חזון עובדיה  /הלכות ט"ו בשבט,
ערלה ,נטע רבעי ,ותרומות ומעשרות והלכות ברכות,

מכון מאור ישראל 606 ,עמ'2007 ,
Ovadia, Yossef, SEFER HAZON
'OVADEYAH / HILEKHOT T"V BISHEVAT, 'ORELAH, NETA RAVE'I...

 63166עטיה ,מאיר ,סידור אבות ובנים  /חכמי מרוקו
והספרדים 1003 ,עמ'(Moroccan w/nikkud) 2007 ,
Atiya, Meir, SIDUR 'AVOT 'U BANIM
 62897עטיה ,מאיר אליעזר ,ספר חסד ואמת  /פירושים
ופלפולים עמוקים ...והמדרשים עם ביאור מעי"ן רבי
אליעזר ,מכון בני יששכר 518 ,עמ'talmud, ) 2007 ,

)(aggada, R' De Avilla, early 18th c. w/comm.
Atia, Meir Eliezer, SEFER HESED VE-'EMET

 63016פאפו ,אליעזר ,ספר חסד לאלפים  /תמצית שולחן
ערוך ,מכון הדרת חן 674 ,עמ'2007 ,
)(halacha, publ. 1823, 1841
Papo, Eliezer, SEFER HESED LA-'ALAFIM /
TAMTSIT SHULHAN 'ARUKH

 62177פלורסיים ,יואל ,פירושי הרמב"ן לירושלמי  /נשים
כרך ב' נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין ,מוסד הרב
קוק 357 ,עמ'(on talmud yerushalmi) 2007 ,
Floresheim, Y., PIRUSHE HA-RAMBA"N
LE-YERUSHALMI / SEDER NASHIM 2

 62184פנירי ,נסים ,ספר שערי נסים  /חלק א' גימטריאות,
רמזים ופרפראות על התורה על התפלה ועל הצדקה,
מחבר 382 ,עמ'2007 ,

57

Paniri, Nisim, SEFER SHA'ARE NISIM /PT. 1
 ספר שאלות ותשובות שם, משה ישראל, פעלדמאן62381

, ומחובר לטהרה, בארבעה חלקי שלחן ערוך/ ישראל
,' עמ301 , קרן יד אפרים,בענינים שונים...חידושים

( Ukraine/responsa, halacha, romania ) 2007
Feldman, Moshe, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT SHEM YISERA'EL

 סדר/  סדר ברכות הנהנין המבואר, חיים, פרוס62385
 והלכה...ברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן בלשון קלה
2007 ,' עמ262 , לויבאוויטש-  מכון אהלי שם,למעשה
(halacha, blessings chabad w/tables, footnotes)
Parus, Haim, SEDER BERAKHOT
HANEHANIN HA-MEVO'AR

/  שאלות ותשובות הוסיף משה, משה, פריעדמאן62632
שו"ת ובירורי הלכות בשו"ע וסוגיות הש וחידושי
(Brooklyn Satmar) 2007 ,' עמ432 , מחבר,אגדה
Friadman, Moshe, SHE'ELOT VETESHUVOT HOSIF MOSHEH (responsa)

 על ספר/  ספר תפארת יוסף, צבי זאב, פריעדמאן62704
,' עמ595 , מכון אוהבי תורה, בשלח- שמות,שמות
(bible, R' Yosef Angel of Cracow,) 2007
Friadman, Zvi Zeev, SEFER TIFE'ERET
YOSEF / 'AL SEFER SHEMOT, SHEMOTBESHALAKH

 מגילת אסתר על פי בו,( שאול עובדיה )עורך, פתיה63039
... מגילת אסתר מבוארת, עם תרגום ורש"י/ איש חי
2007 ,' עמ198 , פלדהיים,זצוק"ל
(of Ben Ish Hai Hacham Yossef of Baghdad)
Patia, Shaul Ovadia (Ed.), MEGILAT 'ESTER
'AL PI BEN 'ISH HAY

 מאמרי/  ספר נעשה אדם, אברהם יצחק הכהן, קוק62839
2007 ,' עמ130 , ישיבת מאור התלמוד,הדרכה
(philosophy, education, mussar, new / live)
Kook, Avraham Hacohen, SEFER NA'ASEH
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'ADAM / MA'AMAREY HADERAKHAH
 פרקים ממסכת חייו של/ " "עם ישראל חי, מ, קינן62545
2007 ,' עמ173 , תודה צה"ל ודרכי אבות, עם ישראל
(jewish history, memorial to Emanuel Moreno)
Kenan, Moshe, “AM YISRAEL CHAI”

 ראש השנה סיכום- פסחים/  משנת יחיאל, י, קלאזן62630
2007 ,' עמ280 , מחבר, גפ"ת עמוד עמוד כסדר עמ"ס
Klazan, Yehiel, MISHNAT YEHI’EL /
PESAHIM – ROSH HA-SHANAH
 על/  ספר חידושי רבי שלמה קלוגר, שלמה, קלוגר62270
647 , מכון חכמת שלמה, הש"ס מסכת ראש השנה

talmud, posek 19th cent, 1st publ. now ) 2007 ,'עמ
(from manuscript
Kluger, Shlomo, SEFER HIDUSHE RABI
SHELOMO KLUGER

 על אורח/  ספר נהמת דוב, יששכר דוב, קנאפפלער63507
(halacha, London, ) 2007 ,' עמ586 , מחבר,חיים
Knopfler, Issahar Dov, SEFER NEHAMAT
DOV 'AL 'ORAH HAYIM (1st of series?)

 ביאור/  קובץ יסודות וחקירות השלם, אחיקם, קשת62922
875 , מחבר, גדריהם והחקירות שבהם,דינים ומושגים
(halacha / talmud encyclopedia) 2007 ,'עמ
Keshet, Ahikam, KOVETS YESODOT VEHAKIROT HA-SHALEM / BE'UR DINIM UMUSAGIM...SHE-BAHEM
 על/  ספר משנת הדעת, אליעזר הכהן, רבינוביץ62796
 ומחולק לשלשה, הלכות טומאת צרעת...הרמב"ם
( halacha, leprocy) 2007 ,' עמ511 , מחבר,מדורים
Rabinovich, Eliezer, SEFER MISHENAT HADA'AT 'AL HA-RAMBA"M

... לגאון ישראל/  ספר ערך השלחן, מרדכי, רבינוביץ62742
('Elav) 2007 ,' עמ236 , מעליות,אורח חיים הלכות
Rabinovich, Mordechai, SEFER 'EREKH HA-
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SHULEHAN / 'ORAH 'HA'IM, VE-NILEVAH
 הלכות/  ספר ארחות האשה,( משה )עורך, רוזן62579
272 , גשרים, סיפורים ותפילות לנשות ישראל,פנינים
(halacha & "pearls" for women) 2007 ,'עמ
Rozen, Moshe (Ed.), SEFER 'OREHOT HA'ISHAH

 הערות/  ספר ויכתוב מרדכי, מרדכי, שווימער63237
188 , מחבר,ביאורים וחידושים בעניני קידוש החודש
(halacha, blessing) 2007 ,'עמ
Shwimer, Mordechai, SEFER VAYIKHTOV
MORDEKHAI
 טעמי המילה/  זכרו לעולם בריתו, יואל אהרן, שוורץ62777
 שיש ללמוד... ביאור עניני המילה והברית,והברית
 רכה,2007 ,' עמ83 , מחבר,מהם
(halacha, brit-circumcision)
Swatz, Yoel Aharon, ZIKHERU LE'OLAM
BERITO / TA'AMEY HA-MILAH VE-HABERIT

 על דיני ארץ/  ספר אמרי יעקב, יעקב מאיר, שטרן63035
 מיוסד על הספר חכמת אדם המכונה שערי,ישראל
halacha of R' Avram ) 2007 ,' עמ366 , מחבר,צדק
(Danzig w/author commentary)
Shtern, Yacov Meir, SEFER 'IMEREY
YA'AKOV / 'AL DINEY 'ERETS YISERA'EL

 חלק ראשון/  ספר ברית כהונת עולם, ישראל, שמאי62582
kabbalah, ) 2007 ,' עמ812 , מחבר,ושני ושלישי
(prev.pub. in 2 vols, Magid of Mererick)
Shamay, Israel, SEFER BERIT KEHUNAT
'OLAM

 ביאורים/  ספר היכל הנגינה, מנחם, שניאורסאהן63506
,היכל מנחם מאנסי,ושיחות קודש בעניני נגינה ושירה
(niguim, ) 2007 ,' עמ389
Schnerson, Mehachem, SEFER HEKHAL HANEGINAH / BE'URIM VE-SIHOT KODESH
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BE- 'INEYANEY NEGINAH VE-SHIRAH
 מסכת אבות עם פירוש מרכבת, יעקב שמואל, שפיגל62489

 להרה"ג מו"ר איש האשכולות בנגלה/ המשנה
2007 ,' עמ298 , אורות יהדות המגרב,ובנסתר

mishna, talmud, R' Lashkan Spanish/ Sephardi )
(corrected edition w/additions
Shpigel, Yacov Shmuel, MASEKHET 'AVOT
'IM PERUSH MIREKEVET HA-MISHENAH

 ספר המנהגים לרבינו אברהם,. שלמה י, שפיצר62666
 ספר המנהגים לרבינו+ (קלויזנר )מנהגי מהרא"ק
2006 ,' עמ270 , מכון ירושלים,אברהם חילדיק

halacha, philosophy & custom, late 18th c. )
Ashkelon, now pub. w/comparison to
(manuscript)
Spitser, Shlomo Y., SEFER HA-MINEHAGIM
LE-RABENU 'AVRAHAM KELOYESENER

 בראשית על/  ספר אגרא דכלה, צבי אלימלך, שפירא62572
,' עמ584 , בני שלשים,(התורה )ערוך מחדש מתוקן
(bible, hassidut, publ. orig. 1868) 2007
Shapira, Tzvi Elimeleh, SEFER 'AGRA DEKALAH / BERESHIT

 ד' כרכים להגאון/  ספר תורת אמת, אהרן, ששון62250
2007 ,vols 4 , שיח ישראל, זכים ונאצלים...האדיר
responsa, halacha, 17th cent. of )
(Constantinople/ Istanbul, pub. 1626
Sason, Aharon, SEFER TORAT 'EMET
 שיחות רבנו צבי יהודה/  פעמים,( אילן )עורך, תור63339
, גלי מסכתא,הכהן קוק זצ"ל על התורה ועל המועדים
bible, Rabbi Zvi Yehuda Kook, ) 2007 ,' עמ384
teachings, sermons, 1960's dati-leumi,
(1st edition 1979, 2nd edition now
Tor, Illan (Ed.), PE'AMIM / SIHOT RABENU
TSEVI YEHUDAH HAKOHEN KUK z”l 'AL
HA-TORAH VE-'AL HA-MO'ADIM
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