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I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY

52795

אשל ,חנן ,מגילות קומראן והמדינה החשמונאית \
סדרת ספרי מחקר על העת העתיקה ,יד בן צבי191 ,
עמ'2004 ,
Eshel, Hanan, THE DEAD SEA SCROLLS
AND THE HASMONEAAN STATE

53002

אשל ,י ;.נצר ,א ;.עמית ,ד ;.ועשו לי מקדש \ בתי-
כנסת מימי קדם ועד ימינו ,מכללה האקדמית יהודה
ושומרון 173 ,עמ'2004 ,
Eshel, Y.; Netser, E.; Amit, D, AND LET
\ THEM MAKE ME A SANCTUARY
SYNAGOGUES ANCIENT TO PRESENT

53023

בן-נון ,יואל ,פרקי האבות \ עיונים בפרשיות האבות
בספר בראשית ,תבונות 222 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ben-Mum, Yo'el, GENESIS

52070

בר-אשר ,מ ;.דימנט ,ד) .עורכים( ,מגילות \ ב,
מחקרים במגילות מדבר יהודה ,מוסד ביאליק184 ,
עמ'2004 ,
Bar-Asher, Moshe (Ed.), MEGHILLOT \ 2
STUDIES IN THE DEAD SEA SCROLLS

52094

הירשפלד ,יזהר ,כמיהה אל המדבר \ בקעת ים-המלח
בתקופת בית-שני ,ידיעות  /חמד 285 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hirschfeld, Yizhar, LONGING FOR DESERT
/ DEAD SEA VALLEY / 2ND TEMPLE

52621

יעקבס ,י ,מידה כנגד מידה כאמצעי ספרותי
ואידיאולוגי בסיפור המקראי,מחבר 289,עמ' ,2003,רכה
Jacobs, J, MEASURE FOR MEASURE AS
LITERARY & IDEOLOGICAL TOOL IN
THE BIBLICAL STORYTELLING

53206

פנקובר ,יצחק ש' ,נוסח המקרא \ מקומראן ועד
לדפוסים הראשונים ,מחבר 195 ,עמ' ,2004 ,רכה
Pankover, Y., BIBLE TEXT \ QUMRAN TILL
EARLY PRINTED EDITIONS
2

II. JEWISH HISTORY

52275

 ,----,גזירות ת"ח ות"ט \ יון מצולה  -צוק העיתים -
מגילת עיפה  -סליחה להתוי"ט ,איצקוביץ 144 ,עמ',
(letters, diaries: pogroms- chmelnizki) 2004
,----, DECREES OF THE 1650'S

52648

גפני,י ,.מרכז ותפוצה \ ארץ ישראל והתפוצות בימי
בית שני ,המשנה והתלמוד ,מרכז שזר 242 ,עמ'2004 ,
Gafni, Isaiah M., CENTER AND DIASPORA
/ LAND OF ISRAEL – 2ND TEMPLE PERIOD

52420

גרטנר ,אריה ,ישוב היהודי בארצות הברית מראשיתו
ועד ימינו \ מהדורה מורחבת ,קב"מ 156 ,עמ',2004 ,
רכה )(earlier edition 1988
Gartner, A, JEWS OF THE UNITED STATES

52857

פרנקל ,מרים ,קהילת יהודי אלכסנדריה בתקופה
הפאטמית ובתקופה האיובית; דיוקנה של עילית
מנהיגה  2כרכים ,מחבר 302h+12e ,עמ' ,2002 ,רכה
Frenkel, M, JEWISH COMMUNITY OF
ALEXANDRIA UNDER THE FATIMIDS
THE AYYUBIDS

52295

פשל ,אנדראה )עורכת( ,צ'רנוביץ \ מקום של עדות,
חיים יהודיים באירופה לפני השואה והשפעתם
בישראל כיום ,רסלינג 213 ,עמ' ,2004 ,רכה
Peschel, A, (Ed.)CZERNOWITZ WAR EINF
)FAMILIENBEFF (translation from German

52567

קמינצקי ,יוסף יצחק ,קיצור תולדות חב"ד \ חלק
ראשון משנת תק"ה עד שנת תשי"א  ,המעיין החסידי,
 358עמ'(Hassidut, photos and letters) 2004 ,
Kaminetzky, Y., HISTORY OF CHABAD

52589

שורין ,א ,קשת גבורים \ חלק ראשון ,דמויות באופק
היהודי של דור אחרון ,מוסד הרב קוק 311 ,עמ'2004 ,
Shurin, A., WARRIOR'S BOW / FAMOUS
)JEWS OF THE LAST DECADE (2nd ed.

3

III. MAHSHEVET / JEWISH THOUGHT

53241

אבינר ,ש.ח ,.שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק \
הבית היהודי ,עטרת כהנים 131 ,עמ'2004 ,
'Aviner, S.H, CONVERSATIONS WITH R
ZVI YEHUDA HACOHEN KOOK

52914

אברמס ,דניאל ,גוף האלוהי הנשי בקבלה \ עיון
בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות,
מאגנס ,אונ' עברית 221 ,עמ'2004 ,
Abrams, Daniel, THE FEMALE BODY OF
GOD IN KABBALISTIC LITERATURE

53123

אנקורי,מ .אזרחי ,א ,בסוד לויתן \ מחשבת ישראל
במבט מיתולוגי-פסיכולוגי ,מודן 261 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ankori, M; Ezrachi, O, THE SECRET OF
LEVIATHAN / MAHSHEVET YISRAEL

52143

ארזוני ,יעקב )עורך( ,שירת עלמות \ פרקי הגות
והלכה ,מכון לרבני ישובים .ק .ארבע 584 ,עמ'2004 ,
Arzoni, Ya’akov (Ed.) YOUTH SONGS /
MAHSHEVET & HALACHA FOR GIRLS

52935

בורג ,אברהם ,אלהים חזר ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 302 ,עמ' ,2004 ,רכה
Burg, Avraham, GOD IS BACK

52696

בלידשטיין ,יעקב ,עיונים במחשבת ההלכה והאגדה
פרסום מס  ,2אונ' בן גוריון 488 ,עמ'2004 ,
Bildstein, Y., STUDIES IN HALAKHIC AND
AGGADIC THOUGHT

52406

בן אברהם ,לוי ,לוית חן \ החלק השלישי מן המאמר
השישי מעשה בראשית ,מקורות לחקר תרבות ישראל
 ,9#איגוד העולמי למדעי היהדות 480 ,עמ'2004 ,
Ben Avraham, Levi, LIVY’AT HEN \ BOOK
6 PT. 3 THE BOOK OF CREATION

4

53230

בן עזרא ,א ,דבר תורה ע"פ הרמב"ם \ דברי הלכה,
פילוסופיה ,מדע ומוסרן ,קרטוב 159 ,עמ'2004 ,
Ben 'Ezra, 'Abraham, TORAH ACCORDING
TO MAIMONIDES

51997

ברקוביץ ,אליעזר ,מאמרים על יסודות היהדות ,מרכז
שלם 346 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Halacha, classic, translated into Hebrew
Berkovits, Eliezer, ESSENTIAL ESSAYS ON
JUDAISM

53228

גריס ,ז ;.קרייסל ,ח ;.הוס ,ב ,.שפע טל \ עיונים
במחשבת ישראל והתרבות היהודית מוגשים לברכה
זק ,אונ' בן גוריון 413 ,עמ'2004 ,
\ Gris, Z.; Krisel, H.; Hos, B., SHEFA TAL
STUDIES IN JEWISH THOUGHT

52171

גרץ ,נורית ,מקהלה אחרת \ ניצולי שואה ,זרים
ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים ,ע"ע 213 ,עמ',
2004
Gertz, Nurith, HOLOCAUST SURVIVORS,
ALIENS AND OTHERS IN ISRAELI
CINEMA AND LITERATURE

52583

הורוויץ ,לוי יצחק הלוי ,ספר והייתם קדושים \ והוא
שלשה שערים על עניני קדושה ונשואין ,מכון זכרון
ברוך 92 ,עמ'(Teachings of bostoner rabbi ) 2004 ,
Horowitz, L., "YOU WERE SATISFIED" /
ON MARRIAGE & KIDDUSHAH

52317

ועקנין ,רפי ,הוראה מחנכת \ גישה פסיכולוגית-
חינוכית בהוראת תוכני לימוד ,טורו קולג' 224 ,עמ',
(education and psychology) 2001
Va'aknin, Rafi, EDUCATIONAL TEACHING

5

52962

זקוביץ ,יאיר ,משמיע שלום מבשר טוב \ שבעה פרקי
חזון לשלום ירושלים סדרה במחשבת ישראל-
עורך:קלנר מ ,.אונ' חיפה 196 ,עמ'2004 ,
Zakovitch, Y, WHO PROCLAIMS PEACE,
WHO BRINGS GOOD TIDINGS

52925

חן ,יאיר 555 ,סגולות \ לטיהור עין הרע ולהצלחה
לפי הקבלה ,אסטרולוג 128 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hen, Y., 555 CHARACTERISTICS

52971

יהושע ,חכמת המפתח \ דברים שלא קראתם מעולם,
מחבר 380 ,עמ' ,2004 ,רכה
Joshua, THE WISDOM'S KEY / THINGS
YOU NEVER READ ABOUT

52176

יהלום ,משה ,מסתורי התנ"ך \ היסטוריה ,פילוסופיה,
מיסטיקה  ,דור 183 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yahalom, Moshe, BIBLE MYSTERIES /
HISTORY, PHILOSOPHY, MYSTICISM

52922

יונס ,האנס ,מושג האלוהים אחרי אושוויץ \
ומאמרים נוספים )תרגום מגרמנית( ,רסלינג 152 ,עמ',
 ,2004רכה
Jonas, Hans, GEDANKEN UBER GOTT

52736

יסיף ,עלי ,כמרגלית במשבצת \ קובץ הסיפורים
העברי בימי הביניים ספריית הילל בן-חיים ,ספריית
"הילל בן-חיים" 283 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yassif, Eli, THE HEBREW COLLECTION
OF TALES IN THE MIDDLE AGES

52943

כהן-ורדי ,עלמה ,בת מצווה ובר מצווה ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 112 ,עמ'2004 ,
Cohen-Wardi, Alma, BAT MITZVAH AND
BAR MITZVAH

6

52313

פיין ,בנימין ,יש מאין \ מחשבות על המדע ,ההשגחה
העליונה ,הבחירה החופשית האמנוה וחוויות חיי,

52169

קליין ,יצחק ,דת כבעיה פילוסופית ,מוסד ביאליק,
 102עמ' ,2004 ,רכה
Klein, Itzhak, RELIGION AS A
PHILOSOPHICAL PROBLEM

53255

רביצקי ,אביעזר )עורך( ,ארץ-ישראל בהגות היהודית
במאה העשרים ,יד בן צבי 642 ,עמ'2004 ,

ראובן מס 220 ,עמ'2004 ,
Fine, Binyamin, SOMETHING FROM
NOTHING - SCIENCE AND FAITH

Ravitsky, Aviezer (Ed.), THE LAND OF
ISRAEL IN 20TH CENTURY JEWISH
THOUGHT
52535

רוקח ,דוד )עורך( ,יוסטינוס מרטיר  -דיאלוג עם
טריפון היהודי ,מאגנס ,אונ' עברית 373 ,עמ'2004 ,
 Rokeah, David (Ed.), JUSTIN MARTYRDIALOGUE WITH TRYPHO THE JEW

53307

רזיאל ,יונתן )עורך ראשי( ,שיבוט גנטי  -מבט תורני \
אסופת מאמרים ,מחבר 208 ,עמ'Genetic ) 2004 ,
(Cloning *Scholarly* important
Raziel,Y, GENETIC CLONING - A JEWISH
PERSPECTIVE \ COLLECTION OF ESSAYS

52432

רפל ,יואל ,ספר השמחות \ במחזור החיים היהודי,
משרד הביטחון 120 ,עמ'2004 ,
Rappel, Joel, BOOK OF JOYOUS
OCCASIONS

53038

שג"ר ,הרב ,כלים שבורים \ תורה וציונות דתית
בסביבה פוסטמודרנית דרשות למועדי זמננו ,ישיבת
שיח יצחק 192 ,עמ'2004 ,
)(post-modern, religious zionist= dati leumi
& Shagar, BROKEN VESSELS / TORAH
ZIONISM
7

52991

שימל ,חיים ,תורת חז"ל תורה מן השמים \ מבוא
לתורה שבעל פה  ,מוסד הרב קוק 216 ,עמ'2004 ,
Shimel, Hayim, TORAH HAZA"L / TORAT
MIN HASHAMAYIM

52530

שלזינגר ,ע ,חידת היהדות \ מדוע חייבים היהודים
לסבול רדיפות ,סוד הישרדותנו ונצחיות יהדותנו,
ראובן מס 91 ,עמ'(translation from German) 2004 ,
Schlesingerm, E., DAS RAETSEL
JUDENTUM

52725

תא-שמע ,ישראל מ' ,כנסת מחקרים \ עיונים בספרות
הרבנית בימי הביניים ב .ספרד ,מוסד ביאליק352 ,

52147

תמיר ,אב )עורך( ,שחר אבקשך \ בירור אמוני סביב
הציפייה להפקד ,ספריית בית-אל 285 ,עמ'2004 ,

עמ'2004 ,
Ta-Shma, Israel M., STUDIES IN
MEDIEVAL RABBINIC LITERATURE, Part
)2. SPAIN (vol. 1 - #51504

Tamir, Av (Ed.), "SHAHAR
AVAKSHEKHA" / FAITH INQUIRY
IV. HOLOCAUST
53054

 ,----,שירים מגטו שבלי  ,1941-1944איגוד יוצאי
ליטא 230 ,עמ'2003 ,
---, LITHUANIAN / SHEVLI GHETTO
POETRY 1941-1944

52208

אבן ,יוסף ק ,.אבן על אבן ,דוקוסטורי 112 ,עמ',2001 ,
רכה
Even, Y., STONE OVER STONE

52220

אויפרט ,מרים ,נדר ,דוקוסטורי 192 ,עמ' ,2003 ,רכה
)(personal historical documentary, poland
Oyfart, M., THE VOW

8

 בקרובי אקדש \ אסופה תיעודית על, יהושע,אייבשיץ
מעשים של קידוש השם ומסירות נפש בימי החורבן
2004 ,' עמ478 , מחבר,של ימינו

52649

(religious perspective of sacrifice)
Eibschitz, Joshua, ON MY FAMILY I WILL
SANCTIFY
,' עמ105  דוקוסטורי, במבט לאחור, ל,להרמן-אנהולט
 רכה,2002
(Germany, hiding,Bergen Belsen, Holland)
Anholt-Lehrman, Lota, LOOKING BACK

52230

: שורש מארץ ציה \ שכתוב כתב היד,. רון י,אמנון-בן
 רכה,2004 ,' עמ171 , מחבר,ליהי אלבגלי

53197

Ben-Amnon, Ron Y., A ROOT FROM ARID
LAND
83 , דוקוסטורי, לאסוף את היבולים, חיים,ברקוביץ
(memory, Budapest, Auschwitz,Israel) 2003 ,'עמ
Berkowits, H, HARVESTING THE CROPS

52224

,' עמ269 , מחבר, כציפור בודד על גג, חנה,גולדברין
 רכה,2004
Goldbrin, Hana, AS A SPARROW ALONE
ON THE ROOF

52616

, זיכרונות טוני וזאב אל מול ים כנרת, טוני וזאב,גלס
2003 ,' עמ94 ,דוקוסטורי
(memory, poland to bukovina...)
Glass, T., TONI AND ZEEV'S MEMORIES

52223

(1938-1949)  שנים של זעם ותקווה, ישראל,דה בנדטי
 רכה,2004 ,'עמ160,נעורים והתבגרות באיטל'י יד ושם

52966

De Benedetti, Y., ANNI DI RABBIA E DI
SPERANZE 1949-1938
, דוקוסטורי, אל תשכח אותנו לעולמים, נחמיה,דוד
(holocaust survivor poetry)  רכה,' עמ74
David, Nehemya, DON'T FORGET US
FOREVER
9

52226

, אייכמן \ סיפור מחתרת-  משימה, מנוס,דיאמנט
2004 ,' עמ334 , ירון גולן,חברות ונקמה

52699

Diamant, Manus, THE MISSION EICHMANN \ A TALE OF RESISTANCE,
FRIENDSHIP AND VENGEANCE

 בית דמבינסקי \ סיפור אישי על, יהושע,דמבינסקי
2002 ,' עמ192 , דוקוסטורי,שואה ותקומה

52207

(memorial, poland, lodgz ghetto, tmathausen,)
Dambinski, Y., DAMBINSKI HOUSE

 רב יונה מרצבך \ פרקי חיים,( בנימין )עורך,המבורגר
2003 ,' עמ196 , מכון מורשת אשכנז, דרכו ופועלו-

52784

Hamburger, B. (Ed.) R' YONA MARZBEK /
HIS LIFE ('agudat yisrael / germany-israel)
,2000 ,' עמ134 , דוקוסטורי, רות, חנה,פינס-הרצברג
( historical novel, holland) רכה
Hertsberg-Pines, H, RUT (trans. from dutch)

52215

, גשרים נמתחים \ על פני ים התקופה הסוער, א,וולף
(escape, german-hungary) 2004 ,' עמ320 ,מחבר
Wolf, A., BRIDGES ACROSS STORMY
WATERS (memoir)

52812

 רכה,2004 ,' עמ375 , מחבר, אדק, אברהם,ויינרייך
Veinreich, Avraham, 'EDEK

52054

63 , דוקוסטורי, פרקי חיים \ אלזה וינינגר, א,וינינגר
(bukovina, tranistria, israel)  רכה,2001 ,'עמ
Vininger, Elsa, LIFE CHAPTERS / memoir

52229

,' עמ194 , דוקוסטורי, אוטוביוגרפיה, ויל,וסטרוויל
(Holocaust, holland. Dutch jewry)  רכה,2004
Westerviel, W., AUTOBIOGRAPHY

52209

106 , דוקוסטורי, שואה החסד והחיים, גדליה,ז"ק
 רכה,2003 ,'עמ
Z"k, Gedalya, THE HOLOCAUST, THE
CHARITY AND THE LIFE

52211

10

, רוזה יקובס \ יומנה של נערה במחבוא, ר,יקובס
(translated from Dutch) 2002 ,' עמ135 ,דוקוסטורי
Jakobs, R, ROSA JACOBS \ DIARY OF A
CHILD IN HIDING

52221

, סיפורי החיים של רות ונפתלי, רות ונפתלי,ישי
Trans. from Dutch  רכה,2001 ,' עמ59 ,דוקוסטורי
(Memoir, from germany to holland in hiding)
Ishay, Rut, RUTH AND NAFTALI’S LIFE

52206

 בית, אל תשכחני \ תרגום מיידיש, אלישבע,צדק-כהן
(orig. in Yiddish, 1996) 2004 ,' עמ419 ,לייוויק
Cohen-Tsedek, E., FORGET ME-NOT

52534

, מאיר בני: סוביבור \ רומן דוקומנטרי מיידיש,. מ,לב
 רכה,2004 ,' עמ199 ,בוך-ישראל
Lev. M., SOBIVOR (pub. w/Yad VaShem)

53070

,' עמ128 , דוקוסטורי, בין שקיעה לזריחה, נתן,מגן
(dutch jewry, resistance, israel)  רכה,2003
Magen,Natan, BETWEEN SUNSET AND
SUNRISE

52212

,' ספר יזכור \ לקהילות מנייביץ,( י )עורך,מרין
,( לישניבקה ופובורסק )ווהלין, טרויאנובקה,הורודוק
2002 ,' עמ463 ,..'ארגון יוצאי מנייביץ
Marin, Y(Ed.), YIZKOR BOOK \ JEWISH
COMMUNITIES OF MANIEWITCH,
HORODOC, LISHNIVK

52821

,' עמ118 , דוקוסטורי, אדם בעקבות גורלו, דב,סוקול
holocaust memoir, 1st person )  רכה,2001
(documentation from slovenia
Sokol, D, MAN AFTER HIS DESTINY

52238

,2003 ,' עמ124 , דוקוסטורי, אדם להבל דמה, ח,פדר
Holocaust, forced labor poland to ) רכה
(switzerland toIsrael
Feder, Hayim, MAN IS VANITY ALIKE

52231

11

,' זיכרונות מגטו לודג, פייבל,(פודה )פודמסקי
2004 ,' עמ252 ,דוקוסטורי
Poda, P., MEMORY FROM GHETTO LODZ

52245

, נס תחייתי בזמן השואה \ תרגום, מקס,פורמנסקי
 רכה,2004 ,' עמ132 ,מחבר
Formansky, M, MIRACLE OF MY
RESURRECTION IN THE TIME OF THE
HOLOCAUST

52296

,2004 ,' עמ67 , דוקוסטורי, מבראשית, היינץ,פלנר
(personal memoir from germany to israel) רכה
Heinz, Flener, FROM THE BEGINNING

52304

,' עמ84 , דוקוסטורי, כוח ההישרדות, ציפורה,פרידמן
(poems, memory , poland work,)  רכה,2003
Friedman, Zipora, POWER OF SURVIVAL

52228

, דוקוסטורי, משפחת מרגוליס,. נורית מ,פרידפרטינג
(memoir, 1st person history)  רכה,2003 ,' עמ117
Friedferting, N.M, MARGOLIS FAMILY

52203

214 , יד ושם, שברים ואור, יעקב,(צים )צימברקנופף
2004 ,'עמ
Zim (Cymberknopf), J, RABBLES & LIGHTS

52185

116 , דוקוסטורי, כאן על פני האדמה, נתן,קינמוני
(memoir Poland - Lithuania - Israel) 2003 ,'עמ
Kinamini, N., HERE ON EARTH

52225

,2002 ,' עמ104 , דוקוסטורי, הקדשה,. מריה ל,ראובני
(memoir, 1st person, Slovakia to Antwerp) רכה
Reuveni, M., DEDICATION

52218

 דיני וראובן \ סיפור פשוט של, דיני וראובן,רוזן
(memoir, youth) 2003 ,' עמ115 , דוקוסטורי,אהבה
Rosen, D, DINI & REUVEN \ SIMPLE LOVE
STORY (berlin, amsterdam, bergen belsen)

52213

12

52243

רפאלוביץ' ,צ ,סיפורה של ציפורה )פייגה( רפאלוביץ',
דוקוסטורי 59 ,עמ' ,רכה )(antisemitism,escape
'Refaelovits, Z, ZIPORA REFAELOVITS
STORY / INCL. POETRY

53147

שוורץ ,יואל וגולדשטיין ,יצחק ,שואה \ לקט דברים
בנושא חורבן יהדות אירופה ת"ש-תש"ה מתוך
אספקלריה של תורה ,מש"י 303 ,עמ' ,2004 ,רכה
Schwartz, Y. , SHOAH / ON EUROPEAN
JEWRY FROM A TORAH PERSPECTIVE

52702

שפיז-עברון ,שושנה ,הורטנציות פורחות שוב,
מערכת 48 ,עמ'(holocaust - budapest) 2003 ,
Shpiz-Evron, Shoshana, THE HORENTATIAS
BLOSSOMING AGAIN

52232

שפירא ,ש ,בדרך לארץ אהבתי ,דוקוסטורי 128 ,עמ',
(memoir, Lithuania Russia Israel ) 2001
Shpira, S, TO MY BELOVED COUNTRY
V. ISRAEL AND ZIONISM

53215

 ,----,הכרזת העצמאות \ כולל מגילה וההקלטה
המקורית ,אינדיפנדנס 2004 ,1948
\ ---, DECLARATION OF INDEPENDENCE
SCROLL + CD

52294

אורבך ,ג ,יסודות השלטון המקומי \ יחידה 3
ההיסטוריה בארץ ישראל ,אונ' הפתוחה 128 ,עמ',
 ,2004רכה
Auerbach, G, INTRODUCTION TO LOCAL
GOVERNMENT / UNIT 3 / HISTORY OF
ISRAEL

52921

איכנולד ,דב )עורך אחראי( ,מדברים קהילתית \ שפה
שיוצרת מציאות חינוכית חדשה ,ידיעות אחרונות /

ספרי חמד 223 ,עמ'2004 ,
Echnold, Dov (Ed.), COMMUNITY TALK /
NEW REALITY IN LANGUAGE
13

52780

אילוטוביץ ,גיל ,יש כאן מישהו ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 181 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ilutowich, Gil, IS THERE ANYBODY OUT
?THERE

52933

אילני ,אשר ,התנקשויות פוליטיות בארץ ישראל,
כרמל 198 ,עמ' ,2004 ,רכה
Allani, Asher, POLITICAL
ASSASSINATIONS IN ERETZ ISRAEL

53069

אריאן ,א ;.בן-נון ,פ ;.ברנע ,ש ,מדד הדמוקרטיה
הישראלית  \ 2004כולל סקר הנוער ,כנס הנשיא -
הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה ,מכון הישראלי

53198

ארנון ,א; חנין,ד ,מקום לתיקון \ שיחות כל כלכלה,
צדק וסביבה ישראלית ,בבל 154 ,עמ' ,2004 ,רכה

לדמוקרטיה 59 ,עמ' ,2004 ,רכה
Arian, A.; Bin-Nun, P.; Barnea, AUDITING
ISRAELI DEMOCRACY 2004 \ ATTITUDES
OF YOUTH

Arnon, Arie; Henin, Dov, A DIFFERENT
PRESPECTIVE \ ON ECONOMICS,
SOCIETY AND ENVIRONMENT
53078

ארציאלי ,ויאב ,אמנת גביזון-מדן \ עיקרים ועקרונות
מסד לאמנה חדשה בין יהודים ,מכון הישראלי

52639

באומל ,יהודית תידור ,גיבורים למופת \ צנחני
היישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי
הישראלי ,מוסד ביאליק 348 ,עמ'2004 ,

לדמוקרטיה 82 ,עמ' ,2004 ,רכה
Artsieli, Yoav, THE GABIZON-MEDAN
COVENANT

Baumel, Judith Tydor, PERFECT HEROES /
WWII PARATROOPERS
52510

בהט-רצון ,נעמי ,מחוללים \ מחול-חברה-תרבות
בעולם וישראל ,כרמל 265 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bahat-Ratzon, Naomi, PEOPLE DANCING

14

52989

בלשן ,צביה ,איחוד מפולג \ הברית העולמית של
מפלגות פועלי-ציון  ,1907-1920מכון בן-גוריון ,אונ' בן-
גוריון 416 ,עמ'2004 ,
Balshan, Zvia, THE JEWISH SOCIALIST
LABOUR CONFEDERATION POALE-ZION
1907-1920

53127

בן-ישראל ,גדעון ,חולם והלוחם ,קב"מ 189 ,עמ',
 ,2004רכה
Ben-Israel, G, A DREAMER & A FIGHTER

52988

בן-ישראל ,חדוה ,בשם האומה \ מסות ומאמרים על
לאומיות וציונות ,מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון504 ,

52425

בן-ישראל ,רות וגדעון ,מי מפחד מהגיל השלישי ,ע"ע,
 188עמ' ,2004 ,רכה
Ben-Israel, Ruth and Gideon, WHO IS
?AFRAID OF GETTING OLD

53128

בר שלום ,יהודה ,אידאה של תיקון \ יזמות חינוכית
בחברה רב-תרבותית ,קב"מ 176 ,עמ' ,2004 ,רכה

עמ'2004 ,
Ben-Yisrael, Hedvah, IN THE NAME OF THE
NATION \ STUDIES IN NATIONALISM
AND ZIONISM

Bar Shalom, Yehuda, THE "TIKKUN" IDEA
51974

ברודסקי ,ג'ני )עורכת( ,קשישים בישראל \ שנתון
סטטיסטי  ,2003גוינט  -מכון ברוקדייל ,י-ם 310 ,עמ',
 ,2004רכה
Brodesky, Jeny (Ed.), THE ELDERLY IN
ISRAEL \ STATISTICAL ABSTRACT 2003

53126

ברק ,מנשה ,על חכמת הילד ,טרקלין 108 ,עמ',2004 ,
רכה
Barak, M, ABOUT CHILDREN’S WISDOM

52836

ברקו ,ענת ,בדרך לגן עדן \ עולמם של מחבלות
ומחבלים מתאבדים ושולחיהם ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 214 ,עמ' ,2004 ,רכה
Berko, Anat, THE PATH TO THE GARDEN
OF EDEN
15

52303

גולדוסר ,אברהם וג'ודי ,פרקי חיים ,דוקוסטורי200 ,
עמ'Zionist memoir from poland to pre ) 2004 ,
(WWII palestine 1923
Goldoser, A. and J., LIFE CHAPTERS

53367

גל ,ג'וני ,ביטחון סוציאלי בישראל ,מאגנס ,אונ'
עברית 160 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gal, Yoni, SOCIAL SECURITY IN ISRAEL

53314

גלס ,יוסי ,אדום בנשמה ,דשא 189 ,עמ'2004 ,
Glass, Yosi, RED IN THE SOUL

53192

דה-שליט ,א ,אדום-ירוק \ דמוקרטיה ,צדק ואיכות
סביבה ,בבל 106 ,עמ' ,2004 ,רכה
De-Shalit, A, RED GREEN: DEMOCRACY,
JUSTICE & ENVIRONMENTALISM IN ISRAEL

52552

דחוח-הלוי ,יוסף ,מכתם ליונה \ מחקרים בתרבות
יהודי תימן ובסוגיות חברתיות וחינוכיות ,אפיקים,
 480עמ'2004 ,
Dehoah-Halevy, Yosef, A HYMN FOR YONA

53311

דרומי ,אורי )עורך( ,הליכי קבלת החוקה ותיקונה
והדרכים ל בית נוסף ליד הכנסת .המועצה הציבורית
מס  ,9מכון הישראלי לדמוקרטיה 418 ,עמ' ,2004 ,רכה
Dromi, Uri, PROCESS OF ACCEPTING THE
CONSTITUTION & AMENDMENTS

52241

הלוי ,ירחמיאל ,סיפורו של אזרח ותיק \ מזכרת נצח,
דוקוסטורי 85 ,עמ' ,2001 ,רכה ) Zionist memoir,
(emigrating via prague, turkey, lebanon...
Halevi, Y, STORY OF VETERAN CITIZEN

52924

הראל ,עמוס; יששכרוף ,אבי ,מלחמה השביעית \ איך
ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים,

ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 400 ,עמ' ,2004 ,רכה
Harel, Amos; Isacharoff, Avi, 7TH WAR /
HOW WE WON & LOST WITH THE
PALESTINIANS

16

52732

וידאס ,תיקי ,קולות שתמיד איתי \  60שעות
במלחמת יום כיפור ,מעריב 220 ,עמ' ,2004 ,רכה
Vidas, Tiki, VOICES ALWAYS WITH ME

52731

זעירא ,אלי ,מיתוס מול מציאות \ מלחמת יום
הכיפורים :כשלונות ולקחים ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 351 ,עמ' ,2004 ,רכה )(2nd ed.1st 1993.
Zeira, Eli, MYTH VERSUS REALITY / THE
YOM KIPPUR WAR

53079

חורב ,שי ,ספינות בטרם שחר \ סיפורן של ספינות
המעפילים מ"וילוס" עד "קרב עמק איילון",
לקסיקון ,...פרדס 232 ,עמ') 2004 ,ההעפלה (1934-1948
Horev, Shai, DAWNING SHIPS \ THE
STORY OF THE CLANDESTINE
IMMIGRATION FROM "VILUS" TO
""AYALON VALLY

52834

חן ,ניצן ,פפר ,אנשיל ,מרן \ עובדיה יוסף ,הביוגרפיה,
כתר 437 ,עמ' ,2004 ,רכה
Chen, Nitzan; Pepper, Anshi, OVADIA
YOSSEF, BIOGRAPHY

53008

יהב ,דן ,יפו ,כלת הים \ מעיר ראשה לשכונות עוני,
דגם לאי-שוויון מרחבי ,תמוז 374 ,עמ' ,2004 ,רכה
Yahav,Dan, JAFFA, BRIDE OF THE SEA

53138

יהב ,דן ,איזה מלחמה נהדרת \ טקסטים וסמלים
מיליטריסטיים גלויים וחבויים בספרות הישראלית:
גישה ,תמוז 158 ,עמ' ,2004 ,רכה )...ביקורתית(
Yahav, Dan, WHAT A WONDERFUL WAR

52972

יזרעאל ,רמי ,אבני דרך בידיעת הארץ ,אריאל350 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Yazriel, R, STEPPING STONES IN THE
LAND OF ISRAEL

17

52851

ישועה-ליית ,עפרה ,ארץ ,ברית \ איך ניגפה הציונות
המדינית בפני הדת היהודית ,נמרוד 315 ,עמ',2004 ,

52973

כרמי ,שלמה ,משבר החינוך הישראלי הפוסט -ציוני \
תפיסות ומגמות בעימות בראי "הפדגוגיה של
ההתרחשות ,..קב"מ 320 ,עמ'...) 2004 ,בהווה"(

רכה
\ Yeshuah-Lyth, Ofra, A STATE OF MIND
HOW POLITICAL ZIONISM HAD LOST TO
THE JEWISH RELIGION

Karmi, S., THE CRISIS OF ISRAELI POSTZIONIST EDUCATION
52045

לוי ,יאיר ,יש כלכלה אחרת ,יש חברה אחרת \ כלכלה
חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה ,יד טבנקין,

53355

ליברמן ,אביגדור ,אמת שלי ,מעריב 205 ,עמ',2004 ,
רכה
Liberman, Avigdor, MY TRUTH

52967

לניר ,יוסף ,קיבוץ בחברה הישראלית \ פתולוגיה של
משבר ארבע מסות ,יד טבנקין 155 ,עמ' ,2004 ,רכה

 198עמ' ,2004 ,רכה
Levi, Yair, THERE IS OTHER SOCIETY,
OTHER ECONOMY

Lanir, Josef, KIBBUTZ IN THE ISRAELI
SOCIETY
53361

מאור ,ענת ,העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל,
רמות ,אונ' ת"א 528 ,עמ' ,2004 ,רכה
Maor, Anat, AFFIRMATIVE ACTION AND
EQUAL REPRESENTATION IN ISRAEL

52619

מושקוביץ ,יפה ,ליכוד בלי ליכוד \ מאבקי עצמה
בליכוד בין השנים  ,2002-1974צ'ריקובר 270 ,עמ',
 ,2004רכה
Moskowitz, Yaffa, DISUNITY IN UNITY:
POWER STRUGGLES INSIDE THE LIKUD
PARTY FROM 1974 TO 2002

18

52405

מיכאל ,קובי; רמון ,אמנון ,ירושלים גדר סביב לה \
גדר הבטחון )גדר ההפרדה( סביב ירושלים ,מחקרי .מ.
י .מס'  ,99מכון ירושלים לחקר ישראל 104 ,עמ',2004 ,

52615

מירון ,גיא ,מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון \ זיכרונותיהם
של יוצאי גרמניה בישראל ,מאגנס ,אונ' עברית351 ,

52082

מישקינסקי ,משה ,עיונים בסוציאליזם היהודי \
אסופת מאמרים ,אונ' בן גוריון 413 ,עמ'2004 ,

רכה
Michael, K; Ramon, A, CONSTRUCTION OF
)"THE SECURITY FENCE ("THE WALL
AROUND JERUSALEM

עמ'2004 ,
Miron, Guy, FROM “THERE” TO “HERE” IN
1ST PERSON / GERMAN JEWS IN ISRAEL

Mishkinsky, Moshe, STUDIES IN JEWISH
SOCIALISM
52315

מלמד ,אהרון ,מסעות חיי ,מחבר 210 ,עמ'2004 ,
)(memoir, wisdom of a judge
Melamed, Aharon, TRAVELS OF MY LIFE

 52179מנחם ,אברהם בר ,בעקבות מציאות משתנה \ תהליך
לימוד קורות הימים שחלפו מוביל לאבחנות חדשות,
 195 ,BiblioBooksעמ'2004 ,
Menahem, Avraham Bar, FOLLOWING
DIFFERENTIAL REALITY
53139

מרקובסקי ,יעקב ,מח"ל \ מתנדבי חוץ לארץ
במלחמת העצמאות  ,משרד החינוך 36 ,עמ',2002 ,
רכה
Markovtsky, Y., "MACHAL" \ OVERSEAS
VOLUNTEERS IN ISRAEL'S WAR OF
INDEPENDENCE

53313

נאור ,מרדכי ,רבותי ,העיתונות \ פרקים בקורות
התקשורת הכתובה בארץ ,משרד הביטחון 343 ,עמ',
2004
Naor, Mordecai, LADIES AND
GENTLEMEN, THE PRESS
19

52312

נאור ,משה )עורך( ,מדינה וקהילה \ סוגיות בתולדות
היישוב והמדינה ,מאגנס ,אונ' עברית 190 ,עמ'2004 ,
Naor, M. (Ed.), STATE AND COMMUNITY
\ SELECTED ISSUES IN THE HISTORY OF
THE YISHUV & THE STATE OF ISRAEL

53099

נבו ,ברוך; שור-שמואלי ,יעל ,צה"ל וכלכלת ישראל \
מאמר סיכום של המפגש ה 7-של פורום צבא-חברה,
ספטמבר  ,2004מכון הישראלי לדמוקרטיה 61 ,עמ',

53362

סבירסקי ,שלמה ,תקציב המדינה \ מה עושים עם
הכסף שלנו? ,מפה  -מיפוי והו"ל 252 ,עמ' ,2004 ,רכה
Swirski, Shlomo, THE BUDGET OF ISRAEL

53315

עופר ,תהילה; עופר ,זאב ,חביבה \ חייה ,שליחותה
ונפילתה של הצנחנית חביבה רייק ,ספרית פועלים,

52431

עמירב ,משה ,עין כרם  -מסע אל הכפר הקסום ,כתר,
 152עמ'2004 ,
Amirav, Moshe, 'EIN KEREM - A VOYAGE
TO THE MAGICAL VILLAGE

53357

פדהצור ,עמי ,דמוקרטיה המתגוננת בישראל ,כרמל,
 202עמ' ,2004 ,רכה
Pedahzur, Ami, DEFENDING ISRAELI
DEMOCRACY

52738

פלד ,בני ,ימים של חשבון ,מודן 603 ,עמ'2004 ,
Peled, Benjamin, DAYS OF RECKONING

52083

פנחס ,איתמר ,ספורי תכזינה \ מראש העין 50
סיפורים ומחזה ,מחבר 231 ,עמ'2004 ,

 ,2004רכה
Nevo,B.; Shur-Shmueli, Y., I.D.F. & THE
NATIONAL ECONOMY OF ISRAEL

 395עמ' ,2004 ,רכה
Ofer, T; Ofer, Z, HAVIVA \ LIFE, MISSION
& FALL PARATROOPER HAVIVA REICK

Pinhas, Itamar, TAKHZINEH TALES

20

51976

פרידמן ,טוביה 100 ,שנה לפטירתו של חוזה מדינת
ישראל ד"ר תיאודור הרצל ביולי  55 \ 1904שנה
להבאת עצמותיו ,מכון לדוקומנטציה ,2004 ,רכה
Friedman, Tuvia, 100 YEARS SINCE THE
DEATH OF FATHER OF MODERN ZIONISM

52919

פרנקל-ארביטר ,שרה ,דרכה של שרה \ מוקדש לילדי
ישראל ,כותרות 147 ,עמ'2004 ,
Frankel-Arbitar, Sara, SARA'S WAY

53124

צור ,נדיר ,רטוריקה פוליטית \ מנהיגים ישראלים
במצבי לחץ ,קב"מ 268 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tsor, N, RHETORIC OF ISRAELI LEADERS

52737

קהלני ,אביגדור )עורך( ,אני נשבע לך \ שיחות
אישיות עם לוחמים על מלחמת יום הכיפורים ,כתר,
 343עמ'2004 ,
Kahalani, Avigdor, “I’M TELLING YOU /
'THE YOM KIPPUR WAR - FIGHTERS
STORIES

52345

קורץ ,ענת )עורכת(JCSS STUDY NO. 71 ,

שלושים שנה למלחמת יום הכיפורים \ האתגרים
והחתירה למע ,אונ' ת"א 105 ,עמ'2004 ,
Kurz, Anat (E.), THIRTY YEARS LATER:
ISRAELI CHALLENGES SINCE THE YOM
KIPPUR WAR \ JCSS STUDY NO. 71

53199

קזין ,ארנה ,במרחק הליכה \ חיבור על תרבות
הצריכה סביבה ישראלית ,בבל 76 ,עמ' ,2004 ,רכה
Cousin, Orna, W/IN WALKING DISTANCE

52302

רון ,עוזי ,שוב מבראשית \ רסיסי זכרונות,
דוקוסטורי 177 ,עמ' ,2004 ,רכה ) israeli memoir,
(pre-war palestine, rehovot to army service,
Ron, Uzi, AGAIN FROM THE BEGINNING

51959

רמתי ,יוחנן ,הסטוריה מעניינת ,ראובן מס 284 ,עמ',
 ,2004רכה
Ramati, Yohanan, INTERESTING HISTORY
21

52523

שאלתיאל ,שלמה ,מארץ הולדת למולדת \ עלייה
והעפלה מבולגריה ודרכה בשנים  ,1949-1939ע"ע393 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Shaltiel, Shlomo, FROM BIRTHLAND TO
HOMELAND

52993

שלום ,זכי ,בין דימונה לוושינגטון \ המאבק על
פיתוח האופציה הגרעינית של ישראל ,1960-1968
מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון 334 ,עמ'2004 ,
Shalom, Zaki, BETWEEN DIMONA AND
WASHINGTON / CONFLICT ON ISRAELI
NUCLEAR DEVELOPMENT / 1960-68

53007

שמיר ,שמעון )עורך( ,יחסי ישראל-ירדן \ פרוייקטים,
כלכלה ,עסקים ניסיון העבר ומבט לעתיד ,רמות ,אונ'
ת"א 140 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shamir, S (Ed.), ISRAEL-JORDAN
…RELATIONS \ PROJECTS, ECONOMICS

52081

שמש ,משה ,מהנכבה לנכסה \ הסכסוך הערבי-
ישראלי והבעיה הלאומית הפלסטינית  ,1967-1957אונ'
בן גוריון 414 ,עמ'2004 ,
Shemesh, M, FROM NAKBA TO NAKSA

52979

שנהב ,יהודה ,קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי,
קב"מ 526 ,עמ' ,2004 ,רכה )מכון ון ליר(
Shenhav, Yehudah, COLONIALITY AND
THE POSTCOLONIAL CONDITION:
IMPLICATIONS FOR ISRAELI SOCIETY

22

VI. HEBREW LANGUAGE AND
LITERATURE
52184

אבידן-שביט ,גיא ,רק מעשינו רעים ,חלונות 388 ,עמ',
 ,2004רכה
Avidan-Shavit, Gai, ONLY OUR ACTIONS
ARE BAD

52424

אביזוב ,אילנה אסאו ,היית או היה זה חלום?,
אסטרולוג 121 ,עמ' ,2004 ,רכה
Avizov. Ilana A., WERE YOU? OR WAS IT
?A DREAM

52609

אבירם ,חיה ,ריקוד החיים \ דוקודרמה ,טרקלין126 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Aviram, Haya, DANCE OF LIFE

51930

אבן-שושן ,א ,מלון אבן-שושן המרכז \ מחדש ומעדכן
לשנות האלפים ,המילון החדש בע"מ 1194 ,עמ'2004 ,
Even-Shushan, A., EVEN-SHOSHAN HEBREW
DICTIONARY CONDENSED, COMPLETE

52793

אגמור ,יהודה ,חרוזים בחוט שני ,חלונות 29 ,עמ',
 ,2004רכה
Agmor, Yehudah, BEADS THROUGH
SCARLET THREAD

52056

אדלשטיין ,דב ,אהבה בקפריסין \ סיפורים ,חלונות,
 143עמ' ,2004 ,רכה
Edelstein, Dov, LOVE IN CYPRUS

52833

אדם ,סוזן ,אמא של ג'ניס ,כתר 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
Adam, Suzane, JANIS' MOTHER

53074

אדף ,שמעון ,קילומטר ויומיים לפני השקיעה \ רומן
בלשי ,כתר 326 ,עמ' ,2004 ,רכה
Adaf, Shimon, ONE MILE AND TWO DAYS
BEFORE SUNSET

52939

אורגד ,דורית ,טרז מחכה לאות ,כרמל 240 ,עמ',
 ,2004רכה
Orgad, D, THERESA WAITS FOR A SIGN
23

52861

אחרק ,מזל ,שבע תחנות \ זכרונות מהכפר בתימן
למושב תנובות ,אעלה בתמר 207 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ahrak, Mazal, SEVEN STATIONS

52517

אילני ,גיורא ,מעלה נמר \ זיכרונות זואולוג ישראלי,
ספרית פועלים 190 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ilani, Giora, LEOPARD STEPS

53309

איני ,לאה ,ענק ,מלכה ואמן המשחקים ,קב"מ143 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Aini, Lea, GIANT, QUEEN, AND THE
MASTER OF GAMES

52092

איתן ,פרדי ,קרן אור ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 262עמ' ,2004 ,רכה
Eytan, Freddy, LIGHT BEAM

52941

אלדר ,גלית ,כבר לא שם ,מעריב 328 ,עמ' ,2004 ,רכה
Eldar, Galit, ALREADY NOT THERE

52426

אלון ,עדי ,בודהא של החביתות ,ביתן הוצאה לאור,
 136עמ' ,2004 ,רכה
Alon, Adi, BUDDHA OF OMLETTES

52689

אליגון-רוז ,תלמה )עורכת( ,שירי רחל  ,CD+קב"מ,
 157עמ'2004 ,
Aligon-Rose, T., POETRY OF RACHEL + CD

52253

אליצור ,ש ,שירת החול העברית בספרד המוסלמית \
כרך ראשון ,אונ' הפתוחה 288 ,עמ' ,2004 ,רכה
Elizur, Shulamit, HEBREW POETRY IN
SPAIN IN THE MIDDLE AGES / PT.1

52259

אליצור ,ש ,שירת החול העברית בספרד המוסלמית \
כרך שני ,אונ' הפתוחה 524 ,עמ' ,2004 ,רכה
Elizur, Shulamit, HEBREW POETRY IN
SPAIN IN THE MIDDLE AGES / PT. 2

52260

אליצור ,ש ,שירת החול העברית בספרד המוסלמית \
כרך שלישי ,אונ' הפתוחה 550 ,עמ'2004 ,
Elizur, Shulamit, HEBREW POETRY IN
SPAIN IN THE MIDDLE AGES / PT. 3
24

52395

אלכסנדר-פריזר ,תמר ,מילים משביעות מלחם \
לחקר הפתגם הספרדי-יהודי ,יד בן צבי 460 ,עמ'2004 ,
Alexander-Frizer, T, WORDS ARE BETTER
THAN BREAD / IDIOMS & PROVERBS

53061

אנגלנדר ,נתן ,גלגול בפארק אווניו ,ע"ע 204 ,עמ',
 ,2004רכה
Englander, N, FOR RELIEF OF
UNBEARABLE URGES

52830

ארזי ,שחר ,בעקבות אהבה אבודה \ לטייל בירושלים
עם ש"י עגנון  ,ידיעות אחרונות 188 ,עמ' ,2004 ,רכה
Arzi, Shahar, IN PURSUIT OF LOST LOVES

52053

אשכנזי ,מלי )עורכת( ,לאור השורות \ אסופת שירה
ישראלית ,שורות 128 ,עמ' ,2004 ,רכה
Askenazi, Mali, TO LIGHT OF THE LINES

52733

אשרי ,א ,לראות בחושך ,כתר 387 ,עמ' ,2004 ,רכה
Asheri, Ehud, SEEING IN THE DARK

53193

בוזגלו ,שמעון ,אישית לוחצת \ שיר בחמישה פרקים,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 60 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bouzaglo, Shimon, PRESSING DEFENCE

52254

בורנשטיין ,שמואל ,כשרונו המיוחד של בוקובזה,
ספרית פועלים 141 ,עמ' ,2004 ,רכה
Borenstein, S, BOKOVZA'S SPECIAL TALENT

52401

בורשטיין ,דרור ,ערים תאומות ,בבל 118 ,עמ',2004 ,
רכה
Burstein, Dror, TWIN CITIES

52687

בנאי ,גברי; בנאי ,בעז ,אז מה היה לנו שם \ משפטים
מחוזיים מאד ממערכוני הגשש החיור ,מודן 260 ,עמ',

52427

בן-דוד ,אביה ,עט ,עפרון ורעל ,סיטרא אחרא173 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Ben-David, A, PEN, PENCIL AND POISON

2004
Gavri, Banai, FAVORITE “GASHASH HAHIVER” SKITS AND LINES
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53129

בן-מרדכי ,יצחק ,ליידיס אנד ג'נטלמן אנד ליידיס \
עיון ביצירתו של נסים אלוני ,אונ' בן גוריון 248 ,עמ',
2004
Ben-Mordechai, Yitzhak, LADIES AND
GENTLEMEN AND LADIES / ON THE
CREATIVITY OF NISIM ALONI

53194

ברק ,מזל ,והעיניים ,גוונים 108 ,עמ' ,2004 ,רכה
Barak, Mazal, AND THE EYES

53076

ברקאי ,אייל ,סקס שקרים ומיקרופון \ קטעים
ששודרו בתוכניתו של אייל ברקאי" ,ברקאי לנשים
בלבד" ,ברדיו חיפה ,טקסטים הוצאה לאור 192 ,עמ',

52800

ברקאי ,יהודה ,לא אישי בלבד )פרקי זכרונות(,
משהב"ט 284 ,עמ'2004 ,
Barkai, Yehuda, NOT ONLY PERSONAL

52548

ברקלי ,גילה ,מר מתוק ,גימיק 240 ,עמ' ,2004 ,רכה
Barkley, Gila, MR. SWEET

52434

ברקלי ,שאול ,לוח הפעלים השלם -לוחות לנטית
הפעלים על כל גזרותיהם ,מס 96 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,2004רכה
Barkai, E, SEX, LIES AND A MICROPHONE

Barkali, Shaul (Dr.), COMPLETE WORD
ROOT TABLES (HEBREW) - 51ST EDITION
52840

בשם ,אילן ,ערוגות הבשם \ שירים ,גוונים 74 ,עמ',
 ,2004רכה
Bosem, Ilan, PERFUME GARDEN-BEDS

52734

בת-אורן ,תחיה ,ביום של רחמים ,ספרית פועלים63 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Bat-Oren, T., IN A DAY OF MERCY

53356

גודאל ,מרים ,והפרדס כה רחוק,כרמל 196,עמ',2004 ,
רכה
Goodall, Miriam, AND THE ORCHARD IS
SO FAR AWAY

26

52934

גולדן ,שי ,מפצח \ רומן מתח פסיכולוגי ,כתר317 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Golden, Shai, THE CRACKER

52778

גולן ,רן ,יום ראשון תפוחי אדמה ,ספרית פועלים,
 238עמ' ,2004 ,רכה
Golan, Ran, SUNDAY POTATOES

53227

גורן ,יעקב ,צלף \ רומן על רקע שיבת-ציון ,מוסד
ביאליק 141 ,עמ' ,2004 ,רכה
Goren, Yaakov, SNIPER

52088

גיל ,תמי ,מים היו רטובים ,אסטרולוג 240 ,עמ',2004 ,
רכה
Gil, Tami, WATER WAS WET

53009

גלדמן ,מרדכי ,שיר הלב ,קב"מ 95 ,עמ' ,2004 ,רכה
Geldman, Mordechai, THE HEART'S POEM

52850

גלזנר,א ,מציאות עוקפת ,חלונות 126 ,עמ',2004 ,רכה
Glazner, A., BYPASSING REALITY

51963

גפלה ,אופיר טושה ,עולם הסוף ,כתר 428 ,עמ',2004 ,
רכה
Gafla, Ofir Touche, END'S WORLD

52854

גפן ,אייל ,שישי ,חברים ,.אסטרולוג 302 ,עמ',2004 ,
רכה
Gefen, 'Eyal, FRIDAY, FRIENDS

52964

גרין ,דרור ,רצח בפורום החדש ,ספרים ,הוצאה לאור,
 255עמ' ,2004 ,רכה
Green, D, MURDER IN THE NEW FORUM

52069

גרינברג ,אורי צבי ,אורי צבי גרינברג  -כל כתביו .כרך
ט"ז מאמרים חלק שני  ,מוסד ביאליק 239 ,עמ'2004 ,
Grinberg, U, URI ZVI GREENBERG \ #16
COLLECTED WORKS \ ESSAYS PART 2
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52942

דור ,משה ,שטח הפקר \ שירים  ,1954-2004קשב
לשירה 353 ,עמ'2004 ,
Dor, Moshe, NO MAN'S LAND \ NEW AND
SELECTED POEMS 1954-2004

52722

דורון ,מיכל ,על ספת הגרפולוג \ מבט אל כתבי יד של
סופרים ומשוררים עבריים ,עקד 93 ,עמ' ,2004 ,רכה
Doron, Michal, ON THE GRAPHOLOGIST'S
COUCH

52937

דותן ,פליקס ,בחמה שפוכה ,חלונות 255 ,עמ',2004 ,
רכה
Dothan, Felix, WITH BURNING FURY

52610

דיסטלפלד ,חוה ,כימו יקירי ,גוונים 156 ,עמ',2004 ,
רכה
Distelfeld, Hava, CHIMO, MY DARLING

52258

הולנדר ,רחל ,רגשות  ,IIIהוצאת אברהם בן-הר157 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Holender, Rachel, FEELINGS III

52532

הייטנר ,אילן ,מלך החומוס ומלכת האמבטיה ,מודן,
 201עמ' ,2004 ,רכה
Heitner, Ilan, JUST A BIT MORE

53073

הלל ,ש ,משא החיים ,חלונות 174 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hillel, Sarit, THE BURDEN OF LIFE

52881

הלפרין ,דוריאל ומתי ,בניו יורק יש חולדות ,גוונים,
 113עמ'2004 ,
Halperin, Doriel & Mati, IN NEW YORK
THERE ARE RATS

52086

ויזר ,דודו ,מדריך לנגן הרחוב ,ירון גולן 80 ,עמ',2004 ,
רכה
Vizer, Dudu, GUIDEBOOK FOR THE
STREET MUSIC
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52234

וייס ,צלה ,בשבילי הזיכרונות ,דוקוסטורי 125 ,עמ',
 ,2003רכה ) memoir, from 19th c lithuania. to
(ottoman, british palestine
Weiss, Tsela, IF THE PATHS OF MEMORY

51965

וייס ,ר שמירה \ שירים ,קב"מ 78 ,עמ' ,2004 ,רכה
Weiss, Ruhama, AMULET \ POEMS

52085

וינר ,יוסף ,מרתון החיים ,בית לוחמי הגטאות302 ,
עמ' ,2003 ,רכה
Weiner, Yosef, THE LIFE MARATHON

52300

וקסמן ,יוסי ,ליבשן ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 255עמ' ,2004 ,רכה
Waxman, Yossi, LIBSHEN

52938

ורדי ,ל ,נשואה לשלושה ,אורנית 336 ,עמ' ,2004 ,רכה
Vardi, Liora, MARRIED TO THREE

53358

ורדימון ,אורגד ,מלחמות הקטנות שלי ,שוקן209 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Vardimon, Orgad, MY LITTLE WARS

52455

זיו ,עליזה ,קשה זה לא מלה ,מערכת 308 ,עמ',2002 ,
רכה
Ziv, Aliza, DIFFICULTY BEYOND WORDS

52852

זמיר ,ישראל ,לכבות את השמש \ רומאן ,אסטרולוג,
 291עמ' ,2004 ,רכה
Zamir, Israel, TO TURN OFF THE SUN

52839

זנדבנק ,שמעון ,אבות ואחים \ ממואר ,קב"מ156 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Sandbank, Shimon, FATHERS AND
BROTHERS

52612

ז'קונט ,אמנון וורדה רזיאל ,ש' כמו שקר ,קשת268 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Jackont, Amnon, "L" IS FOR LIES

51962

חבושי ,חוה ,התערבות ,קב"מ 220 ,עמ' ,2004 ,רכה
Havushi, Hava, I DARE YOU
29

52172

חבר ,חנן ,מולדת המוות יפה \ אסתטיקה ופוליטיקה
בשירת אורי צבי גרינברג ,ע"ע 213 ,עמ'2004 ,
Hever, Hannan, BEAUTIFUL
MOTHERLAND OF DEATH

52790

חטר ,א ,לא זריתי לרוח ,חלונות 78 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hoter, E., I DIDN'T SCATTER TO THE
WIND

52089

חיטין ,רונית יוכל ,מכתבי אהבה לפסיכיאטר ,גוונים,
 287עמ' ,2004 ,רכה
Hittin, Ronit Yochel, LOVE LETTERS TO
THE PSYCHIATRIST

52299

חנוך ,ד ,עכשיו אני כאן ,תמוז 139 ,עמ' ,2004 ,רכה
Hanoch, Doron, NOW I AM HERE

53317

חפר ,ח ,חיים חפר מספר ומזמר \ השירים הנבחרים
ומה שמאחוריהם ,זמורה-ביתן 263 ,עמ'2004 ,
Hefer, Hayim, THE BEST OF HAYIM
HEFER'S LYRICS

53095

טהרלב ,יורם ,אין כבר דרך חזרה \ שירים וסיפורים
על ישראל אחרת ,משהב"ט 230 ,עמ'2004 ,
Taharlev, Yoram, NO WAY BACK

52423

יואב ,עידו ,קרבה היתה נתונה \ שירים ,ציור ,קב"מ,
 43עמ' ,2004 ,רכה
Yoav, Ido, PROXIMITY WAS EVIDENT

52256

יעקב ,אודי ,אנה ,אסטרולוג 175 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ya'akov, Udi, ANA

52613

יערי ,אליעזר ,הצטלבויות \ כמו סרט תיעודי ,קב"מ,
 328עמ' ,2004 ,רכה
Yaari, Eliezer, CROSSINGS

52183

יפתח-ולבה ,אילה ,על גב הברדלס ,חלונות 175 ,עמ',
 ,2004רכה
Yiftah-Walbe, A, PACE OF THE LEOPARD
30

52400

יצחקי ,משה ,ועל סביבותיו שב \ שירים ,קב"מ79 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Itzhaki, M, EVER TURNING ON ITS
ROUNDS

52963

ירושלמי ,אהרן ,בית מוגן ,ביתן הוצאה לאור239 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Yerushalmi, Aaron, SHELTERED HOME

52314

יתום ,ליאורה ואהוד ,צלילי הטבע \ על פרחים ,על
עצים ועל מה שביניהם ,מעריב 103 ,עמ'2004 ,
Yatom, Liora and Ehud, SOUNDS OF
)NATURE (poetry w/ nikkud and photos

52173

כהן ,הרצל ,אבני שיש טהור ,ע"ע 257 ,עמ' ,2004 ,רכה
Cohen, Herzl, STONES OF PURE MARBLE

53225

כהן ,יואב ,צל ,חלונות 207 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kohen, Yoav, SHADOW

52058

כראל-בכרך ,יעל ,רסיסי חיים \ אוטוביוגרפיה,
כותרות 214 ,עמ' ,2004 ,רכה
Karel-Bakrakh, Yael, LIFE FRAGMENTS

52506

לאור ,יצחק ,עיר הלווייתן \ שירים  ,2004-2000קב"מ,
 94עמ'2004 ,
Laor, Yitzhak, LEVIATHAN CITY

53204

לבנת ,חנה ,עולם קטן \ גיליון  2ספרות ילדים בין
דגמים ,שפות ותרבויות ,מכללת בית ברל 179 ,עמ',
 ,2004רכה
Livnat, H, SMALL WORLD \ JOURNAL
VOLUME 2 / STUDY OF CHILDREN'S
LITERATURE : MODELS, LANGUAGE
AND CULTURE

52789

להב ,צרויה ,מלכת הביצות רוקדת טנגו ,ע"ע277 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Lahav, T, SWAMP QUEEN DOES TANGO
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52398

לוז ,צבי ,התגלמויות של מציאויות בשירה העברית
החדשה ,קב"מ 151 ,עמ' ,2004 ,רכה
Luz, Zvi, REPRESENTATION OF REALITY
IN MODERN HEBREW POETRY

52516

לוי-ירון ,מיה ,מה שאין לי ,קב"מ 208 ,עמ' ,2004 ,רכה
Levy-Yaron, Maya, WHAT I AIN'T GOT

53125

לינדסטרום ,אריאלה ג' ,כשאלוהים עוצם עין \ "פלגי
מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך" )תהילים קי"ט(,

52216

מאיר ,בטי ,אחות בכל הזמנים ,דוקוסטורי 144 ,עמ',
Holocaust memoir, escape from holland, ) 2003
(switzerland to nigeria
Me'ir, Betty, NURSE AT ALL TIMES

52647

מושקוביץ-וייס ,אלה ,לחווה לא הייתה אמא ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 199 ,עמ' ,2004 ,רכה
Moskovits-Weiss, Ela, MOTHERLESS EVE

53195

מזרחי ,עודד ,אור חוזר \ סיפורים אמיתיים על חזרה
בתשובה ,אור חוזר  -ספרות ברוח התשובה 205 ,עמ',
2004
Mizrachi, Oded, REFLECTED LIGHT \ TRUE
STORIES OF RETURNEES

53196

מזרחי ,עודד ,בעט ברזל בצפורן שמיר \ שיחות עם
הסופר משה שמיר בהשתתפות עודד מזרחי ,ראובן,...
בצרון לספרות 111 ,עמ' ,2004 ,רכה
Mizrachi, Oded, WITH AN IRON PEN AND
A DIAMOND POINT: CONVERSATIONS
WITH AUTHOR, MOSHE SHAMIR

53201

מיוחס-אלראי ,עליזה ,מראות מצחיקות ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 255 ,עמ' ,2004 ,רכה )פרוזה
בעריכת עליזה ציגלר(
Meuchas-Elroy, Aliza, FUNNY MIRRORS

טפר 172 ,עמ' ,2004 ,רכה
Lindstrom, Ariella, WHEN GOD BLINKS

32

53304

מילמן ,יוסף ,שבירת לוחות \ חתרנות אידיאולוגית
ופואטית בספרות העברית החדשה ,קב"מ 151 ,עמ',

52421

מירון ,דן ,צד האפל בצחוקו של שלום עליכם \ מסות
על חשיבותה של הרצינות ביחס ליידיש ולספרותה,

52608

מירון ,שלומית ,ככה נראה אושר \ סיפורים מאמצע
החיים ,חלונות 60 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,2004רכה
Milman, Yoseph, BROKEN TABLETS:
IDEOLOGICAL AND POETICAL
SUBVERSION IN CONTEMPORARY
HEBREW LITERATURE

ע"ע 320 ,עמ' ,2004 ,רכה
Miron, Dan, DARK SIDE OF SHALOM
ALEICHEM'S LAUGHTER

Meron, Shelomit, THAT'S WHAT
HAPPINESS LOOKS LIKE
52946

מלמד-כהן ,רחמים ,לו \ שירים ,ספריית בית-אל119 ,
עמ'2004 ,
Melamed-Cohen, Rahamim, IF ONLY

52974

נאור ,מרדכי 17 ,המדרגות \ רומן ,יבנה 264 ,עמ',
 ,2004רכה
Naor, M., 17 STAIRS

52508

נדלר ,אריה ,בנתיבי חינוך ,מערכת 128 ,עמ',2004 ,
רכה
Nadler, Arie, PATHWAYS OF EDUCATION

52246

נח ,מיכאל ,נכדים \ רומן ,דוקוסטורי 260 ,עמ'2000 ,
Noah, Michael, GRANDCHILDREN

52878

נחושתן ,א ,.פלוס מינוס ,יפה נוף ,הוצאה 224 ,עמ',
(Haredi novel.) 2004
Nehushtan, A. , PLUS MINUS

33

51996

נחם ,מ ,.מגילת איבה \ נובלה על חיי האנוסים
בספרד של המאה ה 16-מבוססת על כתב-יד משוחזר,
סער 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Historical novel, expulsion from Spain
Naham, M., EVA'S MEGILAH/ NOVEL ON
MARANO LIFE IN THE 16TH CENTURY

52087

סאיג ,לילי ,צעקה האסורה ,מחבר 310 ,עמ',2002 ,
רכה
Saig, Lili, FORBIDDEN SCREAM

52614

סגל ,י ,וכי נחש ממית? ,כתר 249 ,עמ' ,2004 ,רכה
Segal, Israel, MY BROTHER'S KEEPER

52960

סובול ,יהושע ,עד ראייה ,אור עם 120 ,עמ',2004 ,
רכה
Sobol, Joshua, EYE WITNESS

52961

סובול ,יהושע ,זרים \ )אתה כיסא ,אני מים( ,אור עם,
 96עמ' ,2004 ,רכה
Sobol, Joshua, STRANGERS

52633

סנד ,יונת ואלכסנדר ,על ערמונים ,טווסים ופתקים
משמיים ,קב"מ 267 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sened, Yonat and Alexander, ON
CHESTNUTS, PEACOCKS AND TOKENS
FROM HEAVEN

52724

עברון ,שושנה ,דודי לי ואני לו ,מערכת 239 ,עמ',
 ,2003רכה
Evron, Sh S., MY BELOVED AND I TO HIM

52512

עד ,גיא ,רימון  ,7זמורה-ביתן 174 ,עמ' ,2004 ,רכה
Ad, Gai, 7 HARIMON ST.

52735

עטרי ,שוש ,סודות ושקרים ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 479 ,עמ' ,2004 ,רכה
Atari, Shosh, SECRETS AND LIES

34

 52709עמיחי ,יהודה ,שירי יהודה עמיחי \ חמישה כרכים,
שוקן2004 , 5 vols. ,
Amihai, Yehudah, THE POETRY OF
YEHUDA AMIHAI
52430

עמית ,אייל ,כושי בלאנטיס ,מוזה הוצאה לאור236 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Amit, Eyal, BLACK MAN IN LANTIS

52511

עציוני-הלוי ,חוה ,צללים בכרם ,ברקאי ספרים397 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Atziony-HaLevi, H., SILHOUETTES IN THE
VINEYARD

53360

פאנו ,שושנה ,כמיהה לאהבה \ קובץ סיפורים,
כותרות 131 ,עמ' ,2004 ,רכה
Fano, Shoshana, DESIRE FOR LOVE

52644

פארן ,מרגו ,פעם היו בקישון \ שירים וציורים ,ספרי
עתון  110 ,77עמ' ,2004 ,רכה
Paran, Margo, ONCE, DOWN THE KISHON
STREAM

52923

פוגלמן-גולדפלד ,נעמי ,היכלות אהבותינו ,כרמל176 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Vogelman-Goldfeld, Naomi, PALACES OF
OUR LOVES

52638

פויכטוונגר ,ליון ,יהודייה מטולדו \ תרגום מגרמנית,
קב"מ 448 ,עמ' ,2004 ,רכה ) historical novel,
(original publication 1955,.,
Feuchtwanger, Lion, DIE JUDIN VON
)TOLEDO (trans. from German

52257

פיחוטקה ,בתיה ,שוקו אחרון של ילדות ,עקד167 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Piechotka, Batja, THE LAST "CHOCO" OF
CHILDHOOD

35

52244

פירסטנברג ,מרק ,מפולין לישראל ,דוקוסטורי77 ,
עמ' ,2002 ,רכה)( Holocaust, memoir
Pirstberg, M, FROM POLAND TO ISRAEL

52178

פישל ,שרון ,שוב אני ,שחר ניר 240 ,עמ' ,2004 ,רכה
Fishel, Sharon, ME AGAIN

52978

פישמן ,חמוטל ,שירי שרה \ שמונה פרקים ,קב"מ46 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Fishman, Hamutal, SARA'S SONGS

53256

פכר ,יוספה )עורכת( ,קטלוג ארכיון אישי  -אבא
קובנר ,יד יערי 174 ,עמ' ,2004 ,רכה
Pakhar, Yosefah (Ed.), PERSONAL
ARCHIVES CATALOGUE - 'ABA KOVNER

52975

פלד גינזבורג ,מיכל; רון ,משה ,כלים שבורים \ זכרון,
זהות ובריאה ביצירת דוד שחר ,קב"מ 213 ,עמ',2004 ,
רכה
Peled Ginsburg, M.; Ron, M., SHATTERED
VESSELS \ MEMORY, IDENTITY AND
CREATION IN THE WORK OF DAVID
SHAHAR

52186

פריד ,יצחק ,אטימולוגיה האנליטית והסינטטית של
הלשון העברית ,מחבר ,2004 , ,רכה
Fried, Isaac, THE ANALYTIC AND
SYNTHETIC ETYMOLOGY OF THE
HEBREW LANGUAGE

53071

צברי ,זכריה )יחיא בן יחיא( ,יתמות \ חבלי עלייה
וקליטה של ילד יתום מתימן קורות חיים ,מחבר98 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Zabari, Z., ORPHAN

52507

צורף ,אפרים )עורך( ,גביעי זהב \ שלוש מאות סיפורי
חסידים ,צור-אות 357 ,עמ' ,2004 ,רכה
\ Zoref, Ephraim (Ed.), GOLDEN GOBLETS
300 CHASSIDIC TELLS

36

52940

צלקה ,דן 11 ,סיפורים \ ערך והוסיף אחרית-דבר אלי
הירש ,חרגול 285 ,עמ' ,2004 ,רכה
Tsalka, Dan, 11 STORIES

52764

קדרי ,צבי מנחם ,אסופות ומבואות בלשון כרך ד
עיונים בלשון ימינו \ תשס"ד  ,אקדמיה ללשון

52177

קווה ,אבשלום ,לולאות ,קב"מ 237 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kaveh, Avshalom, LOOPS

52057

קולר ,חנה ,רובה צ'כי כבד \ סיפורים ,חלונות192 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Koler, Hana, HEAVY CZECH RIFLE

52528

קישון ,אפרים ,פרטאצ'יה ללא הפסקה \ נבירה במצב
הקיים ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 239 ,עמ',2004 ,

52611

קליין ,רמי ,פרלודים ,גוונים 95 ,עמ' ,2004 ,רכה
Klein, Ramy, PRELUDES

52525

קלמן ,ר )עורכת( ,אהרון אפלפלד \ ספרים ותרגומים
ביבליוגרפיה ,אונ' בן גוריון 5E+H30 ,עמ' ,2004 ,רכה

העברית 380 ,עמ'2004 ,
Kaddari, M Z, CONTEMPORARY HEBREW
STUDIES IN LANGUAGE VOL.4

רכה
Kishon, E, WONDERLAND W/OUT ALICE

\ Kalman, R (Ed.), AHARON APPELFELD
BIBLIOGRAPHY OF WORKS
52515

קמנצקי ,מירה ,דמעה אחת ,לאהבה \ שירים ,כרמל,
 71עמ'2004 ,
Kaminetzky, Mira, TEARS OF LOVE

53363

קנטור ,אברם ,קול ראשון ,קב"מ 176 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kantor, Avram, LEADING VOICE

51964

קפלון ,ידב ,אתה עוד כותב ,כתר 109 ,עמ' ,2004 ,רכה
Kaploun, Y, YOU ARE STILL WRITING

37

52452

רגב ,עפר ,אמונה ונחישות \ סיפורה של משפחת
שמואלביץ  -זליבנסקי ,פורת 152 ,עמ'2003 ,
Regev, Ofer, FAITH & DETERMINATION

52052

רוזן ,מרדכי ,אטימולוגיה  -עוד מילה ברגע ,מחבר,
 506עמ' ,2002 ,רכה )(continuation of #35266
Rosen, M., MORE ABOUT ETYMOLOGY

52399

רוזנבלום ,עמליה ,ונדמה שהכל אפשרי ,כתר233 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Rosenblum, A, AND IT SEEMS POSSIBLE

52655

רויזין ,ציונה ,חבלים ,יד ושם 290 ,עמ'2004 ,
)(haredi historical novel,.
)Royzin, Z, ROPES (set early 20th c. Lithuania

53001

רזניק ,חגי ,שיחות על ימים ארוכים ,חלונות 95 ,עמ',
 ,2004רכה
Resnik, H., TALKS ABOUT LONG DAYS

52046

רייזנברגר ,א.ט ,מפה עד קייפ-התקווה-הטובה \
סיפורים ,גוונים 119 ,עמ' ,2004 ,רכה
Reisenberger, Azila Talit, FROM HERE TO
THE CAPE OF GOOD HOPE

52513

ריקלין ,ש ,תום הילדות ,חרגול 222 ,עמ' ,2004 ,רכה
Riklin, Shimon, THE SOUND OF PAIN

52298

שביט ,אבנר ,עניינים מסתבכים ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 191 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shavit, A., THINGS GET COMPLICATED

52090

שביט ,יעקב )עורך( ,אנתולוגיה ים תיכונית \ מבואות
ומקורות ,ידיעות אחרונות  /חמד 488 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shavit, Y (Ed.) , MEDITERRANEAN
ANTHOLOGY

52853

שבילי ,בנימין ,מילון חדש של ייסורים ,שוקן 94 ,עמ',
2004
Shevili, Binyamin, A NEW DICTIONARY OF
TORMENT
38

52174

שור ,שמעון א ,.חרב-הלשון \ מלחמותיה ולוחמיה של
העברית המתחדשת ,אונ' חיפה 462 ,עמ' ,2003 ,רכה
Shor, Shim'on A., LANGUAGE-SWORD

52182

שושני ,אירית ,לצייר את מרג'י ,גוונים 220 ,עמ',
 ,2004רכה
Shoshani, 'Irit, DRAWING MARGIE

53075

שחורי ,שבי ,קסם ,עכשיו 77 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shechori, Shevi, MAGIC \ POEMS

52990

שחם ,חיה ,קרובים רחוקים \ בין-טקסטואליות
מגעים ומאבקים בספרות העברית החדשה ,אונ' בן
גוריון 272 ,עמ'2004 ,
\ Shacham, Chaya, DISTANT RELATIVES
INTERTEXTUALITY, CONTACTS, AND
CONTESTS IN MODERN HEBREW
LITERATURE

52402

שיזף ,צור ,שאנטי שאנטי בלגן \ מסע ישראלי בהודו,
חרגול 220 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shezaf, Tsoor, SHANTI SHANTI BALAGAN
\ AN ISRAELI FAMILY IN INDIA

52187

שילר ,אלי ,מבחר בדיחמין של דידי מנוסי ,אריאל,
 208עמ' ,2004 ,רכה
Shiler, Eli, "BDI-HAMIN" (CHOLENT
JOKES) OF DIDI MANUSI

53310

שכטר ,אורי 3 ,2 ,1 ,שיטפון \ שירים ,סיטרא אחרא,
 80עמ' ,2004 ,רכה
Shechter, Ori, 1, 2, 3 FLOOD \ POEMS

52637

שלו ,ענר ,חומר האפל ,קב"מ 284 ,עמ' ,2004 ,רכה
Shalev, Aner, DARK MATTER

52965

שפירא ,רחל ,אדבר איתך )שירים( ציורים :נתן טל,
קב"מ 143 ,עמ'2004 ,
Shapira, Rahel, I WILL TALK TO YOU

39

52832

שריד ,יוסי ,זה הניתוח שלי ,ידיעות אחרונות  /ספרי
חמד 149 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sarid, Yossi, IT'S MY SURGERY

52849

שרייבר )חתולי( ,אלי ,בוקר טוב אליהו ,גוונים174 ,
עמ' ,2004 ,רכה
Shriver, Eli, GOOD MORNING ELIYAHU

52297

שתדלר ,נעמי א ,.עמק הוא חלום ,מחבר 186 ,עמ',
 ,2004רכה
Stadler, Neomi A., VALLEY IS A DREAM

VII. NON-HEBREW LANGUAGES

53200

איזאו ,ראלף ,חוג הדמדומים \ כרך א1900-1929:
תרגום מגרמנית ,שוקן 414 ,עמ'2004 ,
Isau, Ralf, DER KREIS DER DAMMERUNG
\ TEIL 1:1900-1929

53006

גראס ,גינטר ,בהילוך של סרטן \ נובלה תרגום
מגרמנית :רחל בר חיים ,קב"מ 174 ,עמ' ,2004 ,רכה
Gras, Gunter, IM KREBSGANG

52825

דרוויש ,מחמוד ,מצב מצור \ מערבית :מחמד חמזה
ע'נאים ,אנדלוס 95 ,עמ' ,2003 ,רכה
Darwish, Mahmud, STATE OF SIEGE

 52411האנשטטר ,ח.מ .זושה  ,נישט מיט כח נאר מיט מח \
דער שליסל צו חינוך הבנים 650 ,עמ'2004 ,
)(Yiddish, Antwerp Rabbi, education -children,
Hanshteter, Zusha ,NISHT MIT KAH NAR
MIT MAH
53352

כץ ,דוד ש ,.אשכנז \  1000יאר געשיכטע און קולטור,
י.ל .פרץ 372 ,עמ'2004 ,
Katz, David S., ASHKENAZ \ 1000 YEARS
OF CULTURAL HISTORY

40

52917

סאנדלער ,בוריס ,ווען דער גולם האט פארמאכט די
אויגן \ היטארישער ראמאן ,לייוויק-פארלאג 301 ,עמ',
2004
Sandler, Boris, WHEN THE GOLEM
CLOSED HIS EYES

51968

פעלזענבאום ,מיכאל ,שבתדיקע שוועבעלעך ,י.ל.
פרץ 235 ,עמ' ,2004 ,רכה )(book in Yiddish
Falzamboim, M., "SHAVATDIKA
"SHWABALAKH

52700

צ'ורדה ,אלפרידה ,מכורה לשינה \ תרגום מגרמנית,
ספרית פועלים 131 ,עמ' ,2004 ,רכה
Czurda, Elfriede, DIE SCHLAFERIN
)(translation from German

52059

רייך-רניצקי ,מרסל ,החיים והספרות ,דביר 430 ,עמ',
 ,2004רכה )(translation from German
Reich-Ranicki, Marcel, MEIN LEBEN

51961

רילקה ,ריינר מריה ,קיץ  \ 1926חליפת מכתבים,
כרמל 254 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(translation from German and Russian
Rilke, Rainer M, SUMMER 1926 \ LETTERS

53226

רפאל ,שמואל ,אספר שיר \ מחקר בשירי הקופלאס
של דוברי הלאדינו בלוויית מבחר תרגומים מלאדינו
לעברית ,כרמל 260 ,עמ'2004 ,
\ Refael, Shmuel , I WILL TELL A POEM
)STUDY OF JUDEO-SPANISH (LADINO
COPLAS OF SPOKEN LADINO WITH
TRANSLATIONS INTO HEBREW

53058

רפאל ,שמואל; גומל ,ניבי )עורכים( ,קובץ תרגילים
וקטעי קריאה לקורס מלשון לאדינו לספרותה \
מתחילים )תרגילים לספר מס ,(21119 .אונ' בר אילן

מדעי היהדות 38 ,עמ' ,2004 ,רכה
Refael, Shmuel; Gomel, Niv (Eds.) , LADINO
/ BEGINNERS EXERCISES (COMPANION
)TO TEXT – CAT. NO. 21119
41

52080

שאמי ,רפיק ,המיית הסנונית ,שוקן 263 ,עמ'2004 ,
Schami, Rafik, DIE SEHNSUCHT DER
)SCHWALBE (translation from German

52701

שחר ,שולמית )עורכת( ,גוף ראשון בשני קולות \
האוטוביוגרפיות של גיבר מנוז'ן ויהודה-הרמן ,אונ'
ת"א 248 ,עמ' ,2003 ,רכה
Sahar, Shulamith, FIRST PERSON IN TWO
VOICES / autobiography from middle ages
)(translation from Latin

52969

שטיין; באק; הארניק ,א פידלער אויפן דאך \ לויט
שלום-עליכמס דערציילונגען ,פרץ 158,עמ' ,2004 ,רכה
Stein; Bock; Harnik, FIDDLER ON THE
ROOF
VIII. DIASPORA COMMUNITIES

53152

 ,----,ספרים פרי המגדן \ לר' כדיר בוכריץ זצ"ל -
חלוקא דרבנן \ שער המטעמים ,לאביו ר' רחמים,
מחבר 244+130+136 ,עמ'(Tunisia) 2004 ,
---, STORIES OF THE STORYTELLER

52646

בוחניק ,יוסף ,ניבים ופתגמים מפי יהודי לוב ב'
וטוניסיה \ חלק שני ,שער שמעון שניים ,מחבר234 ,
עמ'(sayings Libyan Jewry. incl Arabic) 2004 ,
\ Buhnik, Yosef, IDIOMS AND PROVERBS
JEWS OF LIBYA AND TUNSIA\ PART 2

52255

בנבסה ,אסתר ,תולדות יהודי צרפת מהעת העתיקה
עד ימינו ,אונ' הפתוחה 381 ,עמ'2004 ,
Benbassa, Esther, HISTOIRE DES JUIFS DE
FRANCE

52928

בר-מעוז ,דני ,מגולת תימן לח'רבת דוראן \ התיישבות
עולי תימן ברחובות  ,1908-1948אעלה בתמר326 ,

עמ'2003 ,
Bar-Maoz, Danny, FROM THE EXILE OF
YEMEN TO KHIRBET DURAN
42

53084

דלויה ,רפאל משה ,קובץ זוכר ברית אבות \ על מנהגי
אבותינו שבמרוקו ,מכון בני יששכר 96 ,עמ',2004 ,

רכה

Dolviah, R., "ZOHER BRIT AVOT" ON
TRADITIONS IN MOROCCO
53121

כהן ,רעיה )עורכת( ,מיכאל טז \ יהודים אירופים
ואירופים יהודים ,בין שתי מלחמות העולם ,מ .לחקר
התפוצות גולדשטיין 87E+H257 ,עמ' ,2004 ,רכה
Cohen, Raya, EUROPEAN JEWS AND
JEWISH EUROPEANS \ BETWEEN THE
TWO WORLD WARS

51996

נחם ,מ ,.מגילת איבה \ נובלה על חיי האנוסים
בספרד של המאה ה 16-מבוססת על כתב-יד משוחזר,
סער 263 ,עמ' ,2004 ,רכה
Naham, M., EVA'S MEGILAH / NOVEL ON
MARANO LIFE IN THE 16TH C.

52237

סוריאנה ,קיסמט ,דוקוסטורי 104 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(memoir, jews of burma to india to Israel
Suriana, KISMAT

52514

שגיב ,דוד ,יהדות במפגש הנהריים \ קהילת יהודי
בצרה  ,1952-1914כרמל 320 ,עמ' ,2004 ,רכה
Sagiv, David, THE JEWISH COMMUNITY
OF BASRAH 1914-1952
IX. ART AND MUSIC

52093

אלוני ,נסים ,בגדי המלך \ מחזה ,ידיעות אחרונות /
ספרי חמד 304 ,עמ' ,2004 ,רכה
Aloni, Nissim, THE KING'S CLOTHES

52926

ארצי ,שלמה; רזניק ,אלון ,שירים  \ +דיבורים
תמונות וציורים קטנים ,מודן 257 ,עמ'2004 ,
Artsi, Shlomo; Reznik, Alon, SONGS +
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53129

בן-מרדכי ,יצחק ,ליידיס אנד ג'נטלמן אנד ליידיס \
עיון ביצירתו של נסים אלוני ,אונ' בן גוריון 248 ,עמ',
2004
Ben-Mordechai, Yitzhak, LADIES AND
GENTLEMEN AND LADIES / ON THE
CREATIVITY OF NISSIM ALONI

52091

ברוך ,אודי ,טיפות ,ירון גולן 111 ,עמ' ,2004 ,רכה
Baruch, Udi, DROPS

52855

ברזילי ,יעקב ,אותיות בוכות באש \ איורים ופסלים:
משה רוט ויהודית רונן ,כרמל 64 ,עמ'2004 ,
Barzilai, Yaakov, LETTERS WEEPING IN
FIRE \ POEMS

52533

ברטה ,כרמלה דאר ,אסופת רגעים שקפאו \ שירים,
כרמל 81 ,עמ'2004 ,
Barta, Daar Carmela, A COLLECTION OF
FROZEN MOMENTS

53077

בר-יוסף ,חמוטל ,הבראה \ שירים ,קב"מ 78 ,עמ',
 ,2004רכה
Bar-Yosef, H, CONVALESCENCE \ POEMS

51960

בקון ,יצחק ,צופה הייתי בעינו של עולם\ שירת
ביאליק מ"רזי לילה" )תרנ"ט( עד "הקיץ גוע" )תרס"ה(,
כרמל 356 ,עמ' ,2004 ,רכה
Bakon, Itzhak, I WATCHED THROUGH THE
)"EYE OF THE WORLD ("ZOHAR

52931

הרוש ,נלה; פרקש ,אהרן ,חיים בסרט \ אלבום
הכרזות של הקולנוע הישראלי  ,1913-2004גלריה
פרקש 231 ,עמ' ,2004 ,רכה
Harush, N.; Farkash, A., LIFE IN A MOVIE /
ISRAELI CINEMA 1913 - 2004

52824

חנוכה ,אסף; קרת ,אתגר ,פיצריה קמיקזה על-פי
ה'קייטנה של קנלר' ,כנרת 100 ,עמ'2004 ,
Hanuka, Asaf; Keret, Etgar, PIZZERIA
KAMIKAZE
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X. LAW

52992

ברק ,אהרן ,שופט בחברה דמוקרטית ,כתר 551 ,עמ',
2004
Barak, Aharon, THE JUDGE IN A
DEMOCRACY

52645

גולן-תבורי ,אילת ,קשורים לעד \ מדריך לדיני
משפחה ,ידיעות אחרונות  /חמד 206 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(MODERN CIVIL LAW, INCL. WILLS
Golan-Tavori, Ayelet, FOREVER BOUND

52698

סטרשנוב ,אמנון ,ילדים ונוער בראי המשפט ,לשכת
עורכי הדין בישראל 366 ,עמ'2000 ,
Strashnov, Amnon, CHILDREN AND
YOUTH IN THE MIRROR OF LAW

52636

עדן ,לוי )עורך( ,רודפי צדק \ מחקרים בפשיעה
ואכיפת חוק בישראל ,מכללת בית ברל 534 ,עמ',
 ,2004רכה
)(crime and law enforcement, Israeli research
Eden, Levi, JUSTICE SEEKERS

52980

קירשנבאום ,אהרן ,הרשעה עצמית במשפט העברי \
ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית,
מאגנס ,אונ' עברית 573 ,עמ'2004 ,
Kirschenbaum, Aaron, THE CRIMINAL
CONFESSION IN JEWISH LAW

XI. MIDDLE EAST
52130

שחאדה ,רג'א ,זרים בבית \ התבגרות בפלסטין
הכבושה ,ידיעות אחרונות  /חמד 271 ,עמ' ,2002 ,רכה
Shehadeh, Raja, STRANGERS IN THE
HOUSE
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XII. CD MUSIC
, הליקון, כפולCD \  אוסף-  יותר ממני, ארקדי,דוכין
2004 ,
Dukhin, Arkadi, MORE THEN ME COLLECTION

53181

2003 , , נענע,CD \  חמש, יעל,לוי
Levi, Yael, FIVE

52407

,CD \  מחפשים את דורות,שוטי הנבואה
2004,הליקון
Shote ha-Nevu'ah, LOOKING FOR
GENERATIONS

53180

,CD \  כולם שרים נעמי שמר, נעמי, שמר52433
2004 ,SKYTON RECORDS
Shemer, Neomi, EVERYBODY SINGS
NAOMI SHEMER
XIII. MISCELLANEOUS
 ארז, שמואל אברהם רקנטי, בקראי שמו \ אבינו,---- 52704
2004 ,' עמ248 ,הוצאות לאור
---, "AS THEY CALL HIM" / ON SHMUEL
AVRAHAM RECANATI (from French )
 גלורי היכל, ארמונות ובוסתנים, דויד,אלמוזנינו
 רכה,2004 ,' עמ128 ,התהילה
Almoznno, David, PALACES & GARDENS

52723

 אלף פתגם ופתגם \ מהדורה מורחבת,  משה,בן חיים
, אקדמון, בערבית מדוברת ובתרגום עברי,ומחודשת

52175

 רכה,2004 ,' עמ507
Ben-Hayim, Moshe, 1000 PROVERBS AND
PROVERB (Orig. 1991)
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52927

בנזימן ,יותם ,עד שתגיע למקומו \ אתיקה ,אי-משוא
פנים ויחסים אישיים ,מאגנס 198 ,עמ' ,2004 ,רכה
Benziman, Yotam, UNTIL YOU ARE IN HIS
PLACE

52617

הורוביץ ,דבורה )עורכת( ,מבעד לעדשה \ חקירות
ילדים נפגעי התעללות ,צ'ריקובר 246 ,עמ'2004 ,
Horowitz, Dvora (Ed.), INVESTIGATING
ABUSED CHILDREN

53308

ויצטום ,אליעזר ,נפש ,אבל ושכול \ אוניברסיטה
משודרת ,משרד הביטחון 134 ,עמ' ,2004 ,רכה
Witztum, Eliezer, SOUL, LOSS AND
BEREAVEMENT

52920

לסרי ,דן ,פינוקיו יורד מהפסים \ מחשבות על
חרושת הנורמאליות ,באופן טבעי 159 ,עמ'2004 ,
Lasry, Dan, PINOCHIO IS OFF HIS ROCKER

53245

מגד ,אמתי ,משפחה כן בוחרים \ זוגיות ומשפחה
מבעד לעדשה רוחנית ,נורד 162 ,עמ' ,2004 ,רכה
Meged, A., YOU CHOOSE YOUR FAMILY

52913

נגר ,ויצמן ,מדיניות המוניטרית בישראל בעידן יעדי
האינפלציה \ עקרונות ויישום ,בנק ישראל 63 ,עמ',

51966

סימון ,אריה ,דרכים ותהיות ,כרמל 280 ,עמ'2004 ,
Simon, Arie, PATHWAYS AND
WONDERINGS

52841

פת-שמיר ,גליה ,אדם לאדם חידה \ טבע האדם
ומחשבת סין ,אונ' ת"א 255 ,עמ' ,2004 ,רכה

 ,2004רכה
Weitzman, Nagar, MONETARY POLICY IN
ISRAEL IN AN ERA OF INFLATION
TARGETS \ PRINCIPLES AND
IMPLEMENTATION

– Pat-Shamir, G, A HUMAN RIDDLE
HUMAN NATURE & CHINESE THOUGHT

47

52739

רז ,יעקב ,אחי ,היאקוזה \ מסע אישי אל תוך
המאפיה היפנית ,מודן 264 ,עמ' ,2004 ,רכה
Raz, Jacob, MY BROTHER THE YAKUZA

52428

שופנהאואר ,ארתור ,עולם כרצון וכדימוי \ כרך א',
ירון גולן 512 ,עמ' ,2003 ,רכה )(from German
Shopenhauer, A., DIE WELT ALS WILLE
UND VORSTELLUNG \ Part 1

52429

שופנהאואר ,ארתור ,עולם כרצון וכדימוי \ כרך ב',
ירון גולן 480 ,עמ' ,2004 ,רכה )(from German
Shopenhauer, A.,DIE WELT ALS WILLE.. \ 2

XIV. SIFREI KODESH

51955

 ,----,תלמוד בבלי \ מסכת בכורות ,עם פירוש ידיד
נפש ,כרך י"ט .ווילנא,טל-מן(Talmud) 2004 ,

51991

 ,----,קובץ אוהלי יהושע \ מסכת גיטין ,מכון אמרי
נעם 285 ,עמ' ,2004 ,רכה
 ,----,ספר ועד לחכמים \ כרך ו מסכתות :זבחים
מנחות ,מכון הרב מצליח 240 ,עמ'2004 ,

52062
52063

 ,----,ספר ועד לחכמים \ כרך ז מסכתות :חולין
בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד נדה ,מכון
הרב מצליח 408 ,עמ'2004 ,

52140

 ,----,אהל תורה \ מראה מקומת יבמות ,ישיבת אור
אלחנן ,י-ם 299 ,עמ'2004 ,

52574

 ,----,ספר זכרון זאב \ מצבת זכרון לנפש יקרה,
הספדים ,מאמרים ,קווים לדמותו של זאב דוד רוטר,
אוצר הספרים זכרון זאב 294 ,עמ'2004 ,

52582

 ,----,ספר הכהן \ מסכת חייו ,פעליו ,הליכותיו ...של
מרן רבינו צדוקהכהן מלובלין ,שם עולם 306,עמ'2004,

48

52658

 ,----,על מסכת תענית \ ספר פקודת הלויים+ספר
פירוש תלמיד הרמב"ן +ספר מתת אלהים+ספר פתח
הבית ,+מפעל על מסכת2004 , ,

52666

 ,----,ספר רבותינו בעלי התוספות \ על התורה כולל
שלשה ספרים שלובים יחד ,מחבר 564 ,עמ'2004 ,
)(Rashi baale tosafot, 12-14th C. *important

52797

 ,----,ספר הכתר והכבוד לחי עולמים \ והוא ליקוט
דברי חיזוק ועידוד ,עובדות והנהגות ,בענין החשבת,
מחבר 876 ,עמ'(halacha, head covering) 2004 ,

52873

 ,----,ספר המאור הגדול להרז"ה \ עם השגות
הראב"ד ומלחמת ה' להרמב"ן השלם ,המבואר על
מסכת בבא קמא ,מכון עוז והדר 298 ,עמ'2004 ,

52891

 ,----,מחזור בית רבן נוסח ספרד \ ראש השנה,
פלדהיים 648 ,עמ'2004 ,

53021

 ,----,ספר קובץ מפרשים השלם והמפואר על מסכת
תמורה ,עוז ואורה 95 ,עמ'2004 ,
)(talmud, important commentary- rishonim

53026

 ,----,מסכת מעילה מן תלמוד בבלי \ עם פירוש אבני
קודש ,ח .וגשל 117 ,עמ'talmud, me'ila in ) 2004 ,
(kodhsim with comm. by R' Pinkas Weiss z"l

53086

 ,----,ספר מרפסין איגרי \ בראשית ,ובו מאות
קושיות עצומות ותירוצים נפלאים ,כולל כנסת
יחזקאל 318 ,עמ'bible, questions/ answers ) 2004 ,
(w/citations to modern rabbis

 ,----, 53096ספר תורת האלהים \ חמישה כרכים ,כולל
חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ,יוסף שלמה
הרריbible w/commentaries. ) 2004 , vol 5 ,
(original publ vienna 1821
 ,----, 53115מסכת מן תלמוד הבבלי ,מהדורת נהרדעא 20
כרכים עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם
הוספות חדשות ,ח .וגשל2004 ,vols. 20 ,
49

53190

 ,----,אבני דרך \ בסוגיות עירובי חצירות ,על סדר
פרק הדר במסכת עירובין ,מחבר 172 ,עמ'2004 ,

 ,----, 53257קובץ מפרשים על מסכת סנהדרין ./מהדורה
חדשה ומורחבת כוללת חידושי רבותינו הראשונים,
יריד הספריםtalmud sanhedrin, ) 2003 ,vols. 2 ,
(classic commentary, rishonim
53335

 ,----,ספר חכמת הפרצוף וסימני הגוף \ ילקוט
חיבורים ,וכתבי יד ונלוה עליו ספר ריפרוף ופרכוס,

53373

 ,----,רבי הקדוש מפיטסבורג \ פרקים מתולדותיו
ומסכת חייו המפלאה של כבוד קדושת מרן אדמו"ר,

יריד הספרים 407 ,עמ'2004 ,

מכון יד איתמר 316 ,עמ'Biography, History ) 2004 ,
(Pittsburgh Rebbe Avram Leifer
52632

אביחצירא ,יעקב ,ספר אלף בינה \ בן כלולה תורה
חכמה ומוסר ,נתיבות 376 ,עמ'2004 ,
)(philosophy, ethics - sephardi - (mussar

52321

אבינר ,שלמה ,מעגלים מסביב לשנה \ ימי צום
וחורבן ,ספריית חווה 130 ,עמ' ,רכה
Aviner, Shlomo, THRU THE YEAR

53014

אבינר ,שלמה ,צבי קודש \ תולדות רבינו הרב צבי
יהודה הכהן קוק זצ"ל חלק א' ,ספריית חווה 318 ,עמ',
(biography, vol 1) 2004
Aviner, S., "TZVI KODESH" / ON
TEACHINGS OF R’ ZVI YEHUDA KOOK

53187

אברהמוביץ ,זיידא צבי ,ספר זה השער \ על התורה,
שני כרכים ,.מכון לחקר כת"י בני משה 229+322 ,עמ',
(Bible, psalms, Hassidut) 2004

52580

אזולאי ,חיים י .ד ,.שם הגדולים המנקד \ שני כרכים
חלק א  -מערכת גדולים ,חלק ב'  -מערכת ספרים,
יריד הספרים 420+398 ,עמ'classic ) 2004 ,
(bibliographical work, 19th cent. new edition
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52129

אזרחי ,ברוך מרדכי ,ספר ברכת מרדכי \ מוסר תנינא
ויקרא במדבר דברים  -ב מועדי השם  -ב ,מכון יד
מאיר שע"י עטרת ישראל 579 ,עמ'2004 ,

 52761אייבשיץ ,ד ,ספר ערבי נחל /מהדורת חזקיהו
יואל,מחבר(bible, new ed., 1868) 2004 ,3 vols. ,
52341

איסרלש ,משה ,שאלות ותשובות הרמ"א  ,יריד
הספרים 421 ,עמ'(responsa, 16th c. Ram"a) 2004 ,

52703

אלגמיל ,יוסף ,ספר צמח דוד \ שני כרכים ,לר' דוד
מרדכי כוכיזוב ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות631 ,
עמ'(karaite -comm. 19th c, crimea) 2004 ,

 52150אלגמיל ,י)עורך( ,ספר אוצר נחמד \  3כרכים לרב
טוביה בן משה האבל נ"ע  ,מכון תפארת יוסף לחקר
היהדות2004 ,vols. 3 ,
)(karaite, 11th c. - halakah, kashrut
52120

אלוש ,צבי ,סיפורו המופלא של הרנטגן \ הרב יעקב
ישראל איפרגאן ,מחבר 174 ,עמ'2004 ,

52659

אלטיין ,יעקב ליב ,קונטרס חובת הלבבות ותיקון
המעשים ,היכל מנחם מרכז להפצת מ .חסידות48 ,
עמ' ,2004 ,רכה )(hassidut

52816

אלישיב ,יוסף ש ,.הערות במסכת ...רבי אלישיב
במסכת ערכין תמורה משיעורי...רבי יוסף שלום
אלישיב ,מחבר 155 ,עמ'(talmud, r' eliashiv) 2004 ,

52359

אלישיב ,יוסף שלום ,קובץ תשובות \ חלק שלישי
נאספו ,נלקטו וקובצו מספרים וקבצים תורניים,
מחבר 437 ,עמ'responsa - halacha r' ) 2003 ,
(eliyashiv 20th c. Orthodoxoy

53020

אלקובי ,גבריאל אליהו ,ספר צבא ה' \ על הגיוס
לצה"ל על פי התורה וההלכה  ,מחבר 145 ,עמ'2004 ,
Alkobi, G. E., ON THE LIVING ARMY /
“DRAFT” FROM A TORAH PERSPECTIVE
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52118

אנגל ,יצחק ,ברסלב \ מאחורי הפרגוד ,תולדות
התנועה ,פרקי הווי ,דמויות מיוחדות ,מחבר 168 ,עמ',
(Breslev, Hassidut - include Oral Lore) 2004

52581

אפירה ,שלמה ,ספר אספי קיץ \ כרך שני  2כרכים
חלק שני ,על קורות חיי קהילת היהודים הקראים
בתורכיה ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות 585 ,עמ',
( sermons–Karait - Turkey, teaching ) 2004

53010

אפרים ,אברהם ב"ר ,קיצור ספר מצוות גדול \ ההדיר
והוסיף מבוא והערות יהושע הורוביץ ,מקיצי נרדמים,

52566

אריאלי ,אביגדור ,תורת הראשונים \ על מסכת סוכה
פירושי הראשונים ,חידושיהם ותשובותיהם שבדפוס
ושבכתב-יד ,מוסד הרב קוק 949 ,עמ'2004 ,

 264עמ'2004 ,

)(Talmud, important Rishonim on sukkot
53262

ארליך ,מיכאל ,שעטנז \ הלכה * אגדה *עובדות
הוצאה מחודשת של הספר תורת הבגד ,מחבר140 ,
עמ'Halacha, Shatnez, Mixing linner and ) 2004 ,
(wool w/ citations

52378

ארלנגר ,אברהם שמשון רפאל ,ספר שערי תשובה \
הערות וביאורים בשם מאור השער  +ספר שערי
העבודה ,מחבר 482 ,עמ'.classic 13th c) 2004 ,
(yonah of girindi, 2nd ed expanded

53319

אשלג ,ברוך שלום הלוי ,ספר תלמוד עשר הספירות \
חלק  6כרך א' עשר הספירות של עולם הנקודים ,אור

53154

בוקיעט ,אברהם שמואל )עורך( ,כפר חב"ד \ חלק
שני ,לקט משיחותיו של כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל
מליובאוויטש ומאגרותיו ,כפר חב"ד 446 ,עמ'2004 ,

52814

ביטון ,דניאל ,ספר המאור שבסוכה \ כולל ענייני
סוכה * שלש רגלים * ארבעת המינים * הלל * שמחת
בית ,...מכון המאור 477 ,עמ'2004 ,

ברוך שלום 360 ,עמ'2003 ,

) ( sukot, collection of scholars–Holiday

52

52002

בן אבו ,דוד ,ספר דברי מוסר \ כרך ב' מאמרים
ממסכתות עירובין ,פסחים ,ר"ה ויומא ,כתבי רבותינו,
 515עמ'2002 ,

52072

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכתות ערכין
תמורה ,מכון עיון הדף 351 ,עמ'2004 ,

52754

בן ארזה ,יוסף )עורך( ,יוסף דעת \ מסכת כריתות,
מעילה תמיד ,מכון עיון הדף 352 ,עמ'2004 ,

52162

בן הגר"א ,אברהם ,מגילת שיר השירים עם פירוש
"רמזי הרוקח"  +מגילת רות +פרקי אבות ,מוסד

52338

בן זמרא ,דוד ,ספר מצודת דוד \ טעמי המצוות ע"פ
פנימיות התורה  ,יריד הספרים 581 ,עמ'

לעידוד לימוד התורה

)(Kabbala Classic - r' david ibn zimra 16th c
51986

בק ,יעקב רישא ,ספר שאלות ותשובות שבות יעקב
חלקים א'-ג' \ שני כרכים ,מחבר 308+465 ,עמ'2004 ,
) (responsa, *important R' Yakov Resha Beck

 53120ברטנורה ,עובדיה ,שישה סדרי משנה \ מנקדים
ומפסקים עם פרושי רבנו עבדיה מברטנורה ,חורב,
הוצאת ספרים2004 ,Vols. 6 ,
52156

ברי"ף ,שמואל )עורך( ,ספר הגר"א על הפרשיות \ 2
כרכים ביאורים מלוקטים על סדר הפרשיות  ...מורינו
אלי' מווילנא זצוק"ל ,מכון הגאון רבי אליהו מווילנא,

52334

ברייש ,שאול ,ספר שאילת שאול חלק שני \ שו"ת
בארבעה חלקי השו"ע וחידושים וביאורים בהרבה
סוגיות הש"ס ,מחבר 346 ,עמ'2004 ,

 835עמ'2004 ,

)(Responsa, halacha r' Shaul Breish of Zurich
52712

ברלין ,ג ,מקדמי ארץ \ ה' קנני ראשית דרכו קדם
מפעליו ,ישיבת קדומים 239 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(talmud, bible, responsa w/ notes

53153

גאגין ,משה ,ספר שמח לבי \ דרשות לכל עת,
מהדורה מצומצמת ,הספריה הספרדית ,בני יששכר,
(sermons, techings - 19th c -sephardi) 2003
53

52136

גבהרד ,חנוך )עורך( ,שעורים בהגדות חז"ל \ שבח
הנחמה על פי הספר עין-יעקב  ,מחבר 426 ,עמ'2004 ,
)(talmud, commentory r' ein yakov

52161

גולד ,דורון דוד ,ספר הגיון לבי \ בעניני מוסר ודרך
ארץ ,מחבר 518 ,עמ'(philosophy, ethics) 2004 ,

51928

גולדברג ,זלמן נחמיה ,משפט ערוך \ ליקוטי הלכות
וביאורים על שולחן ערוך חושן משפט \ סימנים כח-
לב ,מכון משפט ערוך ,קדומים 475 ,עמ'2004 ,
pt. 1 - 43955. halacha, jewish law, civil law

52285

גימפל ,ליפשיץ ,ספר פלגי מים \ עמ"ס ערכין,
פלדהיים 303 ,עמ'(Talmud) 2004 ,

52894

גינזבורג ,יצחק ,תום ודעת \ מאמרים לאלול ולתשרי,
מוסדות גל עיני 418 ,עמ'philosophy faith, ) 2004 ,
(repentance, controversial lubavicher rav

52892

גירונדי ,יונה ,ספר שערי תשובה \ שעשה החסיד
השלם רבנו יונה ז"ל ,חלוקה לימי החדש ,מחבר291 ,
עמ'Classic, mussar-phil, 13th century. ) 2004 ,
(spain - nice edition w/nikkud

52413

גלאנטי ,אברהם ,ספר קול בוכים \ על מגילת איכה.
עם פירשי חז"ל .ועם פירוש הנקרא קינת הסתרים,.
מחבר 252 ,עמ'Lamentation, Classic ) 2004 ,
(Commentary, From 16th century, publ 1911

52792

גלברד ,שמואל פנחס ,באור הפרשה נשיח בחקיך \
פשט ודרש ומה שביניהם ,מפעל רש"י 448 ,עמ'2004 ,
)(bible modern

53303

גלזרסון ,מתתיהו ,ספר ממשלת מינות ושואת ישראל
\ בדילוגי אותיות בתורה ,על הממשלה בישראל נגד
תורת ,יריד הספרים(bible code) 2004 , ,

52015

גליברסון ,אריה )עורך( ,ספר חידושי רבינו אברהם
חריף \ שיעורים ודרשות זרעים  -מועד ,מחבר234 ,
עמ'talmud R' Harif Lithuania, early 20th ) 2003 ,
(c. 1st pub from manuscript
54

53371

גרונר ,לוי יצחק )עורך( ,משנה תורה לרמב"ם \ ספר
המדע א' עם חידושים וביאורים  ,מכון משנת מנחם,
 431עמ'Rambam, Maimondes - mishna ) 2004 ,
(tora, w/ lubavich commentary

52558

גריינימן ,מאיר ,ספר אמרי יושר \ סוכה  +יומא,
מחבר 223+66 ,עמ'2004 ,
)(Talmud, important mod. commentator

52382

גריינימן ,ש ,.ספר חזון איש על מסכת עירובין \
ביאורים חדושים והערות שנלקטו ונאספו מספרי
חזון איש ,מחבר 286 ,עמ'2004 ,
)(talmud, hazon - ish, erarly 20th century

51993

גרנדש ,יעקב דב ,ספר שושנת יעקב ראש השנה ,שיח
ישראל 525 ,עמ'(Talmud) 2004 ,

53168

דב ,ח  ,ספר פנינים מבי מדרשא \ בראשית בו נלקטו
ונאספו חקירות עניני הפרשיות ,מחבר 301 ,עמ'2004 ,

53019

דביר ,יהודה מאיר ,בית לחם יהודה \ על מסכת מכות
 +מסכת ביצה ,מכון מגילת ספר 224+148 ,עמ'2004 ,

53156

דזימיטרובסקי ,יחיאל ,קובץ הערות ומראי מקומות
במסכת כתובות \ פ"ג פ"ד פ"ז פ"ח פ"ט פ"י פי"א פי"ב,
מחבר 313 ,עמ'(Talmud) 2004 ,

52119

דייטש ,אברהם יחיאל ,שירת סופר \ על פרק שירה
בתוספת הערות ודיוקים עץ ארז ,בית מדרש תלמידי
הכתב סופר 105 ,עמ'2004 ,

52799

דיסקין ,ש ,משאת המלך \ חידושים וביאורים בעניני
מועדים ,מחבר 252 ,עמ'(halacha - talmud) 2004 ,

52590

דרוק ,משה ,ספר ברכת משה \ על מסכתות ראש
השנה ,יומא ,סוכה  +קונטרס הסימנים ,מחבר654 ,
עמ'(Talmud, Mod) 2004 ,

52585

הבלין ,יוסף )עורך( ,מנהגי יארצייט \ לקט מנהגים
מרבותינו הקדושים * משניות אותיות השם מזמורי
תהלים ,היכל מנחם מרכז להפצת 190 ,עמ'2004 ,
)(Hassidut, Chabad - mourning customs
55

52872

הגרי"ש ,אלישיב ,הליכות והנהגות \ תשרי ,הלכה
ומעשה 36 ,עמ' ,2004 ,רכה

52144

הורוביץ ,אברהם ,מי מפחד משאלות  +פרקי זיכרון,
מחבר 225+61 ,עמ'2004 ,

 52167הכהן ,אברהם יעקב ,אוצר התהלים \  3כרכים הלכה
ואגדה ,פלדהיים2004 ,vol 3 ,
53012

הכהן ,אהרן ,מראה אהרן \ קובצו שירים דברי חכמה
ותוכחת מוסר ,מכון מרא"ה 107 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(philosophic poetry, Yemenite 11th cen

52324

הכהן ,אליהו ,ספר מדרש האתמרי ,מרכז הספר541 ,
עמ'(kabbala, ethics, izmir, early 18th c.) 2004 ,

52007

הכהן ,אלימלך ,ספר אמרי אלימלך על התורה
ומועדים ,ברוקלין ,ניו יורק 368 ,עמ'2004 ,

53157

הכהן ,יצחק ,ספר בארות יצחק \ ביאורים וחידושים
על מסכתות הש"ס וכן על הרמב"ם והשו"ע וקצת
חידושי תורה ,מכון מצליח דרכי 343 ,עמ'2004 ,
) talmud, 18th c., r' yitzhak hacohen - tunis - 1st
(publ from manuscript

52879

הכהן ,צמח ,ספר צפנת פענח \ ביאורים וחידושים על
רש"י והרא"ס שעל התורה ,אהבת שלום 268 ,עמ',
Bible, rosh r' zemah hacohen of jirba, ) 2004
18TH c., 1st pub.from manuscript

52884

הכהן ,צמח ,ספר חולת אהבה \ ביאורים וחידושים
על חמשה חומשי תורה ופירושים על חמש מגילות,
אהבת שלום 449 ,עמ'Teachings, bible, ) 2004 ,
(drashot r' zemah Hacohen of Jirba, 18th c.

53090

הכהן ,שמעון דוייך ,ספר ריח שדה \ אשר חיברו
הגאון הגדול החכם השלם והכולל ,...מכון הכתב654 ,
עמ'responsa, talmud and bible publ 18th ) 2004 ,
(cent, r' Dwek Hacohen

53239

הלברטל ,דב ,ערך החיים בהלכה \ חובת הצלת חיים,
מחבר 274 ,עמ'2004 ,
56

52079

הלברשטאם ,יקותיאל יהודה ,ספר שאלות ותשובות
דברי יציב ליקוטים והשמטות \ כרך ז' ,מכון "שפע

53149

הלוי ,יואב פנחס ,ספר ההפטריות \ כמנהג ק"ק תימן
יע"א  ,שאול חודייפי )חופי( 333 ,עמ'2003 ,

חיים" 195 ,עמ'2004 ,

) Liturgical, –bible, Yemenite, incl. Hatarot
w/nikkud and dikduk
53148

הלל ,יעקב משה )עורך( ,אשר יצוה \ כרך ראשון,
אוצר הנהגות ,צוואות ומוסרים ,אהבת שלום477 ,
עמ'Vilna Gaon, 19th C. including ) 2004 ,
(information from manuscript

52577

הללי ,י ,.ספר בים דרכך \ קובץ ספרי מקורות בכללי
הש"ס ודרכי ים-התלמוד כולל לוח מפתחות ,מחבר,
 380עמ'Talmud, logic rules, rishonim and ) 2004 ,
(aharon, classic

53140

המבורגר ,בנימין שלמה ,שרשי מנהג אשכנז \ כרך
רביעי ,מכון מורשת אשכנז 595 ,עמ'2004 ,
Hamburger, B, Ashkenazic Traditions / pt. 3

53264

המבורגר ,זבולון ,ספר שערי זבול \ חלק ארבעה עשר,
יד הרחבה שאלות ותשובות ,מחבר 249 ,עמ'2004 ,
)(Response, Halacha vol 14.

52865

ואנונו ,שמעון ,אוצר מפרשי קהלת \ מבחר חידושים
וביאורים ,פירושים הארות ,ופנינים יקרים ונפלאים,

מחבר 744 ,עמ'2004 ,
)(Bible, eccles. comment, anthology w/ sources

 53326ואנונו ,שמעון ,יקרות כתב סופר \  2כרכים תולדות
חייו ומשנתו חידושים וביאורים עובדות הנהגות
ומעשה ,מכון אוצרות שמואל2004 ,Vols. 2 ,
52578

וגשל ,שאול ,ספר מוסר לימי אלול \ מלוקט מספרי
מוסר המפורסמים בלשונם ערוך ומסודר לכל יום
מימי אלול ,מחבר 143 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(mussar, r' wagshal

57

51954

וולפא ,שלום דובער הלוי ,יקם שערה לדממה \ שקלא
וטריא להלכה בעניין הפאות הנוכריות מהודו ,קרית

53240

ויינר ,מאיר )עורך( ,ספר מבשר טוב \ מאמר תחית
המתים מחיים  -ובכל הזמנים ,מוסדות גנזי מהרי"ץ,
 321עמ'(hassidut, biala, resurrection) 2004 ,

52327

ויינשטאק ,מ ,תולדות בית לעלוב \ ספר קודש
הלולים ,ספר פרי קודש הלולים ,מכון שפת משה135 ,
עמ'Hassidut, r' david of lelon, Rabbinic ) 2004 ,
(19th c., 1st offset pub. 1949

53018

וייספיש ,צבי ,ספר דברות צבי \ חלק ו' מסכת ברכות
פרק ראשון שיעורים באגדות חז"ל ,מכון ע"ש רבי

53032

וינברגר ,יעקב וזפט ,מרדכי ,יום שאדם נולד בו \ ימי
הולדת במסורת ישראל ,כתר הזהב 156 ,עמ'2004 ,

גת 135 ,עמ'2004 ,
)(halacha - wigs, sheitle, idolatrous hair

נחום משאדיק 546 ,עמ'2004 ,
)(talmud aggada, cont' series

)(birthday in jewish tradition
53261

ולך ,שלום מאיר ,מעיין השבוע \ ספר בראשית
מאמרים ואמרות ,סיפורים ומשלים להאיר ולעורר,
להעמיק ולהגביה ,תבונה ,מכון ספרותי חרדי698 ,
עמ'(bible, mod. with footntes) 2004 ,

52148

וקסלשטיין ,אהרן ,ספר רבותינו \ תולדות תנאים
ואמוראים ומסרת תושב"ע ,מחבר 532 ,עמ'2004 ,

52720

ורדיגר ,יעקב ,ספר עדות לישראל "שירותא דצלותא"
\ מכיל מחקרים ,דיונים ,ובירורים בהלכה ,גל-עד ,מכון
להנצחת מ .ח .פולין 305 ,עמ'hassidut, ) 2004 ,
(marriage, 2nd ed., additional 5 pages r' verdi

52127

ורהפטיג ,איתמר )עורך( ,עדות ביהוסף \ קובץ פסקי-
הדין של הרב יוסף קאפח זצ"ל  ,יד מהר"י קאפח516 ,
עמ'2004 ,

58

53030

זילבר ,יחיאל מיכל ,ספר בים דרך \ בראשית על
הפטרות ופרשיות התורה ,מכון בים דרך 319 ,עמ',
(bible- commnt, learned drashot) 2004

52278

זיתון ,ישראל ,ספר משפט כתוב \ שאלות ותשובות
על ארבעת חלקי שולחן ערוך ,מכון הרב מצליח248 ,
עמ'(responsa, tunis, cheif rabbi, mazliah,) 2004 ,

53183

זכאי ,מ.ש ,.ספר הליכות לבת מצוה \ כולל :הליכות
והנהגות ,חידות ,פתגמים ,מעשיות לבת המצוה,

52004

זכותא ,משה ,ספר פירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש \ ספר
במדבר  ,מכון קול בטחה 537 ,עמ'2004 ,

53176

זלושינסקי ,יעקב ,ספר אוצר חידושים \ מסכת
כריתות ,כולל באר שבע ,שאלת ה הכהנים תורה,...
מחבר 411 ,עמ'Talmud, kritot, 16th c- 2004 ,
mod. Collection, important classic

52664

זלמן ,שלמה )עורך( ,ספר שלחן שלמה \ והוא הלכה
פסוקה בקיצור משלחן ערוך אורח חיים ,מחבר338 ,
עמ'(halacha, publ 18th cent) 2004 ,

53164

זלמן ,שניאור ,שאלות ותשובות הרב \ תשובות
אדמו"ר הזקן חלק אורח חיים ויורה דעה ,אשל  -כפר
חב"ד 547 ,עמ'(Responsa -Chabad) 2004 ,

51926

זעפראני ,שלמה ,ספר שמרו משפט \ שו"ת בדיני
ממונות  ,פלדהיים 459 ,עמ'2004 ,

ישיבת אור יום טוב 264 ,עמ'2004 ,

)(Halacha- Civil law, monetary law
52142

חיים ,יוסף ,ספר פרקי אבות \ עם הבאורים
הנפלאים ,חסדי אבות ,שיח ישראל 286 ,עמ'2004 ,

52061

חלקיהו ,אשר ,ספר במעגלי צדק \ חלק א+ב ,המחבר,
ניו-יורק 443+108 ,עמ'Halacha, ) 2004 ,
)marriage/ketuba , contract, serious

52010

טאו ,צבי ישראל ,צדיק באמונתו יחיה \ על הגישה
ללימוד תורה ,מכון בנין התורה 432 ,עמ'2004 ,
) bible halacha Haredi \ Dati \ Leumi approach
59

52350

טאוב ,יהודה ,ספר שמחו צדיקים עניני שמחה \
פירושים ומאמרים בוערים כגחלים מאירים ,מחבר,
 531עמ'(hasiddut thought, 50-60 rabbis ) 2004 ,

52044

טאוב ,יחזקאל צבי ,ספר דברי טובה \ מדרש והלכה,
דברי הימים א' פרק א'-ח' ,מחבר 290 ,עמ'2004 ,
)(bible - chronologic

51924

טובי ,י .ומלמד ,א) .עורכים( ,רב יוסף קפאח  -כתבים
כרך ג' \ מקורות ,זוטות ,יד מהר"י קאפח 1464 ,עמ',
talmud, ketuvim, yemenite, rambam, ) 2002
(saadia ga'on scholar *important

52274

טשזנר ,יהודה ,ספר שערי תורת הבית \ קיצור הלכות
המצויות בבית היהודי למנהגי בני אשכנז ,פלדהיים,
 352עמ'(halacha, kashrut, household) 2004 ,

52809

יודייקין ,שמואל י ,.ספר עמוד אש \ מצות אחדות ה',
בו יבואר באר היטב מצות אחדות ה' ע"פ דרך
הרמב"ם ,דעת קדושים 551 ,עמ'2004 ,

52707

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת תענית  +חגיגה ,מרכז לחינוך תורני  -מכון
להוצ 488+160 ,.עמ'2004 ,
(Talmud, comm..by Geonim, rishonim, inc.
)Tashbetz, Rambam plus

52708

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת סוכה 2 ,כרכים ,מרכז לחינוך תורני  -מכון
להוצ 883 ,.עמ'2004 ,
(Talmud, comm..by Geonim, rishonim, inc.
)Tashbetz, Rambam plus

53015

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת מועד קטן 2 ,כרכים ,מכון להוצאת ספרים
וכתבי יד של 940 ,עמ'2004 ,
)(talmud, series, others: sukka, ta'anit , eruvin

53017

יונגרמן ,שלום מאיר ,ספר קובץ שיטות קמאי \
מסכת מגילה ,מכון להוצאת ספרים וכתבי יד של733 ,
עמ'talmud, commentary by gaonim, ) 2004 ,
(rishonim... tashbetz, rambam
60

53370

יוסף ,אברהם ,ספר טהרת יוסף \ על הלכות טהרת
המשפחה ,מוסדות דור ודור 238 ,עמ'halacha, ) 2004 ,
(purity-family r' ovadia yossef, sephardi

 52123יעבץ ,יעקב עמדין ,ספר שאילת יעבץ \  3חלקים,
מכון מיר2004 ,3 vols. ,
52629

יצחקי ,א .הכהן ,ספר משמרות כהונה \  3כרכים על
הש"ס מאת מורנו ורבנו  ,...מכון הרב מצליח351 ,
עמ'(talmud, mid-19th cent. from tunis) 2002 ,

 52719ישראל ,משה ,ספר משאת משה \  3כרכים נדפס פה
קושטאנדינה ) ,(1734מחבר vol 3 ,עמ'2004 ,
)(responsa on shulhan arukh, publ 1734 - offset
52164

כ"ץ ,אהרון )עורך( ,מגל \ חידושי תורה ומאמרים,
מכון הגבוה לתורה ,אונ' בר-אילן 341 ,עמ' ,2004 ,רכה

52796

כהן ,יוסף ,ספר דברי יוסף \ אבן העזר ,חלק ב':
סימנים פא-קעח ,מסכת גיטין ,מכון הרי פישל,
 101+220עמ'(halacha, agada,) 2004 ,

52125

כהן ,מרדכי ,משנה סדר מועד \ עם פירושי ר' עובדיה
מברטנורא ועיקר תוס' יו"ט מנוקדים ועוד הוספות,

53185

כהן ,עדי ,דילמות רפואיות ופתרונן ההלכתי מהדורה
שניה מורחבת ומוגהת 21 ,פרקים חדשים ,מכון

52137

כהן ,רפאל בן מאיר ,פתחי עולם \ הצדיק הגאון
המקובל ר' שלמה בן שמואל ,מחבר 235 ,עמ'2004 ,
) . from manuscript w/ interpretation / kabbala -
(15th century, r' shlomo ben shmuel

52815

כץ ,רונן )עורך( ,שיעורי הרב..ליכטנשטיין \ בבא
בתרא ,חזקת הבתים ,ישיבת הר עציון 349 ,עמ'2004 ,
)(takmud, important halacha - claims

52774

לוי ,דוד )עורך( ,סדור תפילת החדש \ מהדורת ארץ
ישראל כמנהג קהל קדוש ספרדים ,ארז הוצאות לאור,
 783עמ'2004 ,

אור ודרך 147 ,עמ'2004 ,

הספרים חיים ושלום 375 ,עמ'2004 ,

61

52705

לוי ,חנן ,ספר שביל הבטחון \ הכולל בתוכו פרקי
הסברה והדרכה ביסודות הבטחון בימינו ,מחבר210 ,
עמ'2004 ,

52667

לויפר ,עודד ליפא ,ספר משפטי הממון \  2כרכים
הלכות שומרים ,בית מדרש זכרון משה לדיני ממונו,
 387+290עמ'2004 ,
)(halacha, civil law bailments, 2 vols

53144

לוצקי ,אברהם בן יוסף שלמה ,ספר שושנים עדות
לאסף \ שני כרכים ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות,
 478+382עמ'2004 ,
)(karaite 18th / 19th c. history / biography

52876

לורינץ ,שלמה ז ,.מלואי שלמה \ בירורי סוגיות
ושו"ת עם מרנן גדולי התורה  ,פלדהיים 399 ,עמ',
Halacha and aggada, response, r' lawrence ) 2004
of agudah

51999

ליבערמאן ,שמחה בונס ,ספר פאר הלבנון בשבילי
המקדש \ חלק שני ,פאר שמחה ענייני שידוכין
ונישואין ,מכון זרע ברך 318 ,עמ'2004 ,
)( 46198 –vol . 1

53366

ליכט ,חיים ,בעבותות השכול \ עיונים בעשרה סיפורי
אגדה על השכול בעולמם של חכמים ,מחבר 138 ,עמ',

52037

ליס ,אברהם ,פסקי הרי"ד  -כרך  5+6קידושין ,סוטה
ונדרים )כרך אחד( ,מכון התלמוד הישראלי השלם308 ,
עמ'(new printing) 2004 ,
Lis' Avraham, PISKE HARID \ VOL. 5+6

53085

מאיר ,יעקב ב"ר ,קובץ מפרשים על מסכת סוכה \
מהדורה חדשה ומורחבת כוללת חידושי רבותינו ,יריד
הספרים(talmud, sukkah important) 2003 ,

51975

מביאלא ,יצחק יעקב ,ספר דברי בינה \  2כרכים חלק
א' :בראשית שמות ויקרא חלק ב' :במדבר דברים ,גנזי
מהרד"ם2004 , ,

2004

62

52810

מברסלב ,נחמן ,ליקוטי מוהר"ן \ כרך א' ,חלק א'
תורות א  -ט  ,מכון נחלת צבי 496 ,עמ'2004 ,
) breslav hassidut, new edition, classic likuta
(moharan w/ new commentary

53260

מגור ,יהודא אריה לייב ,ספר שפת אמת עם ליקוטים
\ ימים נוראים ,מכון בני בינה 176 ,עמ'2004 ,
)(teachings, Hassidut - Sfat Emet - r' Alter Gev

52165

מגרמיזא ,אלעזר ,ספר סודי רזייא השלם ,מחבר443 ,
עמ'2004 ,

 51936מדווינסק ,מאיר שמחה כהן ,ספר משך חכמה \ 4
כרכים על חמשה חומשי תורה מהדורה רביעית ,הרב
יהודה קופרמן2002 ,Vols. 4 ,
52339

מובשוביץ ,שמואל דוד הלוי ,ספר שדה אליהו \
מסכת מגילה ביאור הגר"א השלם על הש"ס  ,מחבר,
 342עמ'2004 ,

52787

מווילנא ,אליהו ,מאור הגדול \  2כרכים ,הגאון החביד
מווילנא זללה"ה ,מהדורת ווינרעב ,מכון מורשת

52886

מווילנא ,אליהו ,חומש הגר"א \ חמשה חומשי תורה -
בראשית  ,מכון מורשת הישיבות 506 ,עמ'2004 ,

הגר"א 1052 ,עמ'2004 ,

) bible, vilna gaon - comm - 18th century
(*important*, bereshit
52882

מונק ,שמואל דוד ,שו"ת פאת שדך \ חלק ג' ,בעניני
יורה דעה  ,הוצאת בני אחיו 467 ,עמ'2004 ,
)(responsa, halacha, kashrut

53344

מזרחי ,שלום יצחק ,שו"ת דברי שלום \ חלק ו' יורה
דעה על השו"ע ,מכון דברי שלום 503 ,עמ'2004 ,
Q & A SEFER DARKE HOSHEN \ VOL 6
YOREH DE'AH

53163

מיטבסקי ,בן ציון ,ספר בני ציון \ ובו מאתיים ושבעה
סימנים ,חידושים והערות בכל מקצועות התורה,

מחבר 300 ,עמ'(1st Publ. 1908) 2004 ,
63

 52419מיטניק ,יצחק )עורך( ,ספר עבודה ברורה \ על מסכת
ערכין ה-ו ) 2כרכים( ,חלק ראשון פרקים א-ד ,חלק
שני פרקים ה-ט ,מכון באר התורה2004 , vols. 2 ,
53158

מימון ,עוזי ,שאלות ותשובות שבות עמי \ חלק
ראשון ,על ד' חלקי שו"ע אשר חנני הבורא ,מכון הרב
מצליח 286 ,עמ'(responsa, sephardi) 2004 ,

53091

מן ,הלל )עורך( ,אהל יצחק \ גיטין ,מחבר 980 ,עמ',
talmud, gitin collection. fr. manuscript ) 2004
(16th century

52715

מנדלבוים ,אלכסנדר ,ספר במסילה נעלה \ בעניני
ספר מסילת ישרים ,מכון אור יוסף 530 ,עמ'2004 ,
) classic mussar - (mod commentary,, haim
(luzatto - messilat y

52340

מקאזמיר ,יחזקאל ,ליקוטי דברי תורה וסיפורי
נפלאות מהסבא קדישא רשכבה"ג הרה"ק  +קובץ
מזלא טבא ,מחבר 204 ,עמ'Hassidut, Levov ) 2003 ,
(and a\mudzitz

52332

מקובר ,מנחם )עורך( ,בית הבחירה \ ספר לימוד
הלכות מבנה המקדש בליווי באור ותמונות ,מכון
המקדש 533 ,עמ'(on construction of the 2004 ,
)Temple according to Halacha

 53029מקובר ,מנחם אבינועם ,תולדות ה"ישמח ישראל"
תולדות חייו ,הליכותיו בקודש ...רבי ירחמיאל ישראל
יצחק ,מכון להוצאת ספרים אלכסנדר2004 ,vols 2 ,
 53258מראדזין ,גרשון חנוך העניך ,ספר סדרי טהרות \ 2
כרכים הוא ילקוט הטהור על סדר טהרות מסכת
אהלות עם שני פירושים ,מכון להוצאת ספרי רבוה"ק
מאיזבי(talmud) 2004 ,Vols. 2 ,
52607

מרגליות ,יהודא ליב ,ספר בית מדות \ אין לגמור
להלל ולהודות ,זה הספר בית המדות ,בכל ענינים
נכבדי נעם ,זילברברג יצחק מאיר 197 ,עמ'2004 ,

64

53013

מרגלית ,יעקב קאפיל ,שלשה ספרים נפתחים קול
יעקב מזבח יעקב מראות יעקב \ יוצא לאור מחדש,
מכון שובי נפשי) 2004 , ,מו"ל :המכון להוצאת ספרי
רבותינו ז"ל שע"י ישיבת שובי נפשי (

53324

נבון ,יעקב ,ספר בית יעקב \ הלכות נדה טבילה
ומקואות ביאור סוגיות הגמ' ובירור שיטות ,יריד
הספרים 236 ,עמ'2004 ,

52273

נדיבי ,גרשון ,לשון הפרשה \ דקדוקי לשון וחידודי
מילים בפרשיות השבוע ,שלמי אריאל 174 ,עמ',2004 ,
רכה )(bible w/ commentaries

53271

נחמן ,אברהם ,ספר כוכבי אור \ והוא ספורים
נפלאים ,ודברים נעימים ונחמדים על אודות יקר
הדרת קדשת שמו ,קרן ר' ישראל דב אודסר ז"ל414 ,

52326

נטע ,יהונתן נתן ,ספר כרתי ופלתי \  2כרכים על
שולחן ערוך יורה דעה ,הוד והדר 686 ,עמ'2004 ,

עמ'2004 ,
)(Classic Hassidut, Nahman of Breslev 19th c

(halacha, classic comments r' yonatan eibschitz
52141

נידאם ,אלעזר ,ספר דרכי משפט \ כולל ג' חלקים א.
הלכות שכנים והשגת גבול ב .קיצור הלכות ג .ביאורי
סוגיות ,מחבר 436 ,עמ'2004 ,
)(halacha, neighbors, trespassing, copyright

52669

סאלאווייציק ,חיים הלוי ,ספר חידושי הגר"ח השלם
בסוגיות הש"ס\ בבא-קמא מכתבי תלמידים ועפ"י
כתבי יד"ק ,אורייתא 387 ,עמ'takmud, comm ) 2004 ,
(r' haim of brisk (grah) litvak study

52671

סאלאוויציק ,יוסף ,ספר משלחנו של בית הלוי \
מאמרים ושיחות ,עובדות והנהגות ,מחבר 431 ,עמ',
bible, teaching R' Y.D.Solvoichik of brisk) 2004

53300

סאלים ,אברהם ,ספר נתיב התורה \ חלק ראשון ,על
ספר בראשית  -עיונים בתורה ובמדרשי חז"ל ,מכון

מגילת ספר 314 ,עמ'2004 ,
)(bible, mod. on Genesis. w/ good index
65

52576

סגל ,חנוך ,קונטרס חנוך לנער \ פרקים במשנת
החינוך משולבים בפרקים ממשנת החיים של חנוך
סגל ,מחבר 173 ,עמ' ,2004 ,רכה )(education /bio

 51934סופר ,משה ,חידושי חתם סופר \  4כרכים ספר מועד
 שבת ,עירובין ,פסחים ,סוגי' דמוקצה ,ביצה,.....יריד הספרים2004 ,Vols. 4 ,
52867

סטפנסקי ,נחום ,ממיר נתיב מאיר \ ממשנתו של הרב
אריה בינה זצ"ל  ,מחבר 398 ,עמ'Halacha, ) 2004 ,
(phil of r' Bina, rosh yeshia Netiv Me'ir

53175

ספקטור ,יצחק אלחנן ,ספר עין יצחק \"ש" ות בארבע
חלקי השלחן ערוך  2 -כרכים ,מכון ירושלים565+700 ,
עמ'(responsa, Pub. Vilna 1888) 2004 ,

53268

ספקטור ,יצחק א ,אגרות ר' יצחק אלחנן \  2כרכים
קובץ אגרות ומאמרים מאת רבן  ,..בני ברק 366 ,עמ',
(lithuanian orthodox teachings - letter) 2004

53267

ספרקה ,יואל יעקב ,ספר הגאולה להרמב"ן ז"ל \ עם
פירוש חזון הגאולה  ,פלדהיים 269 ,עמ'2004 ,
) Ramban - Nachmanides Spain 13th century w/
(mod. commentary

52571

סרנא ,יחזקאל ,ספר אור ישראל \ הערוך מחדש
הכולל קבוצת מכתבים ומאמרים שונים להלהיב
הלבבות ליראת ה' ,מוסד "השכל" ,חברון 402 ,עמ',
(Classic mussar R' Yisrael Salant sarna) 2004

52673

53034

עדס ,יעקב ,בשער הכוונות \  2כרכים ,בו נתבארו
דברים בספרי הכוונות בשער הכוונות ופרי עץ חיים,
יריד הספרים 957 ,עמ'kabbala, comm. r' ) 2004 ,
!(shmuel vittal 16th century important
עמיהוד ,שלמה ,קובץ ברכת האילנות פרקי אבות
ספר משלי )עפ"י הכריכה(  ,אגודת אחים2004 , ,
proverbs, anot mishna, comm. self pub-mussar

66

53031

עמינוד ,שלמה ,שער ראשי \ ספר עילוי נשמות השלם
כי זה כל האדם תיקון כרת -קול בוכים ,שאמי בלדי,
אגודת אחים 807 ,עמ'halacha, eulogies, ) 2002 ,
(customs, yemenite, r' kapah

52277

פאלאג'י ,חיים ,ספר ימצא חיים \ תפילות ובקשות,
מכון "שובי נפש" 488 ,עמ'kabbala, prayer ) 2004 ,
(19th cebtury \ includes text in ladino

52656

פאנצ'ירי ,אפרים ,ספר הכוונות ]הישן[ \ דרושי
הכוונות מהדורא קמא מכתבי מהרח"ו ז"ל ,אהבת
שלום 373 ,עמ'classic kabbala r' hayim ) 2004 ,
(vittal - 16th century, publ from manuscript

52818

פוברסקי ,דוד ,שיעורי ראש...דוד פוברסקי \ מסכת
מכות ,מחבר 288 ,עמ'2004 ,

52288

פינחס ,יצחק ,ספר ויזרע יצחק \ חלק ראשון כולל
שאלות ותשובות חקרי הלכות ובירורי דינים ופסקי
דין ,מכון הרב מצליח 462 ,עמ'Responsa, ) 2003 ,
(halacha judge/court, civil law, contracts

53179

פינטו ,יאשיהו יוסף ,ספר דברי יאשיהו \ על התורה
ביאורים ופירושים על סדר פרשיות התורה ,מכון

52017

פנחס ,אברהם ישעיהו ,ספר הבית בכשרותו \ פסקי
דינים אקטואליים בעניני כשרות הבית ,בני משה,

52785

פראנק ,צבי פסח ,ספר הר צבי \  2כרכים .תשובות,
פסקים ,וחקרי הלכה .אבן העזר אשר השיב לשואליו
פוסק הדור ,מכון הרב פראנק 230+250 ,עמ'2004 ,

שובה ישראל 486 ,עמ'2004 ,
)(bible, bereshit, *genesis - R' Pinto

מכון לחקר כת"י 237 ,עמ'2004 ,

) responsa, r' Frank (student of r' kook) from
(manuscript
52579

פרום ,נפתלי ,ספר השמות לפי הקבלה ,אסטרולוג,
 224עמ' ,2003 ,רכה
67

52272

פרזיס ,משה )עורך( ,ספר מבא השלחן \ שני חלקים -
מהדורה שניה ,מוסדות חסד לאברהם 299+179 ,עמ',
halacha, Zfat 16th century, new edition ) 2004
( - 1st ed: 2000

 52289פרידברג ,חיים דב ,ספר בית עקד ספרים \ לקסיקון
ביבליוגרפי ,ד' כרכים ,אור הקודש2003 , 4 vols. ,
) hebrew bibligraphy, 15th century publ
(classic) reprint 1950
52152

פרידה ,צבי מיכל ,סידור מהאר"י ז"ל הנקרא בשם
קול יעקב  ,מחבר 156+176 ,עמ'2004 ,

52001

פרידמן ,פנחס שלום ,ספר מכלכל חיים ,מחבר202 ,
עמ'2004 ,
)(talmud, midrash on parnasa /earning a living

52716

פרייליך ,ישעיה ,ספר שערי דורא השלם \ הנקרא
איסור והיתר ,יריד הספרים 255+215 ,עמ'2004 ,
))(halacha, classic 13th c, (yore de'ah - kashrut

52573

פרישמן ,אברהם )עורך( ,ספר קום התהלך בארץ \
והוא ליקוט על עניני קדושת ארץ ישראל ועל קדושת
ירושלים ,מחבר 294 ,עמ'collection, ) 2004 ,
(holiness of land of israel w/ index and maps

52358

פרנקל ,זאב )עורך( ,שו"ת הלכה למעשה חלק ראשון
והוא שאלות ותשובות מסכמות המשנה ברורה ,מפעל
הלכה למעשה 371 ,עמ'(responsa, halacha) 2004 ,

53275

צב"ר ,פרדס המועדים \ אושפזין סוכות שמיני עצרת
עם פירוש לקהלת ,מחבר 211 ,עמ'2004 ,
)(teachings- philosophy, w/zohar + commentary

52557

צדק ,יצחק ,ספר אור מציון \ חדושים על התורה על
דרך המוסר ותיקון המדות ,מחבר 294 ,עמ'2004 ,
)(Bible, Sephard, Sermons - Mussar

52713

צויבל ,שרה ,ענף ואיננו ,מחבר 271 ,עמ'2004 ,
)(haredi, novel / women author set in argentina
68

52650

צוקרמאנדל ,משה שמואל ,תוספתא \ על פי כתבי יד
ערפורט ווינה ,עם תשלום תוספתא מאת הרב שאול
ליברמן ,מחבר 690+66 ,עמ'talmud, ) 2004 ,
(scholarly, by r' zuckerman vienna 1877

53150

צוריאל ,משה )עורך( ,ספר חמדת ימים \ שני כרכים
על ראש חודש ,חנוכה ,פורים ,ט"ו בשבט ,פסח,
שבועות וסוכות ,יריד הספרים 628 ,עמ'2004 ,
)(kabbala, classic early 18th c. controversial

52662

קאהאן ,צבי ,על מסכת סנהדרין \ ספר בנין שלמה,
ספר אמרי צבי ,מפעל על מסכת 113+74 ,עמ'2004 ,
)(talmud, comm, r' natan, publ 1784 r' zvi kahan

52718

קארו ,יוסף ,שלחן ערוך עם אוצרות ספרד \ אורח
חיים  -הלכות שבת ,סימנים רמב  -ש ,אור ודרך, ,
halacha *important shulhan aruh (comm) ) 2004
(sephardi

52005

קארפ ,משה )מבאר( ,נביאים וכתובים מבוארים
ישעיהו \ ביאר על פי המפרשים משה קארפ ,מכון אור
מרדכי 343 ,עמ'(bible - Prophets (mod) 2004 ,

52575

קופפר ,אפרים )לספר ראשון( ,על מסכת מועד קטן \
ספר פירוש רש"י ,ספר פירוש רבינו שלמה בן היתום,
ספר כתונת פסים ,ספר ,...מפעל על מסכת2004 , ,
)(Talmud, Tractate moed katan, classic

53089

קופרמן ,מרדכי יעקב ,ספר בראשית \ ראשון לתורת
אלהים \ עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י ועם פירוש
הנקרא עמק הדבר ,מחבר 807 ,עמ'bible, new ) 2004 ,
(wdition of netziv, naftali zvi berlin of volozhn

52132

קוק ,אברהם יצחק הכהן ,אורות התורה \ י"ג פרקים
על ערך התורה ,לימודה והדרכתה ,ישיבת אור עציון,
 104עמ'bible, r kook, new edition from ) 2004 ,
(1980 w/nikkud

52657

קורנגוט ,אפרים משה ,חמשה חומשי תורה \ שופטים
וזאת הברכה \ אור החיים השלם ,עם ביאור ישמח
משה ,אור יחזקאל 298 ,עמ'2004 ,
69

53246

קטלר ,אהרן ,אוסף חידו"ת \ ממרן הגר"א קוטלר
אוסף חידושי תורה על סדר הש"ס והשו"ע ,אורייתא,
 457עמ'(bible/talmud, rabbi aharon kotler,) 2004 ,

 52801קינסטליכער ,משה א.ז ,.קובץ עטרת אבות \ חידושים
וביאורים בשמעתא ובאגדתא מגדולי הדורות4 ,
חלקים ,זכרון הונגריה2004 , parts 4 ,
 52115קלוגר ,שלמה ,ספר חכמת התורה \ על פרשת וישלח
 וישב ,שמע שלמה על ההפטרה )כרכים ח-ט( שניכרכים ,מכון חכמת שלמה לחקר כת"י2004 , Vols. 2 ,
52134

קלוגר ,שלמה ,ספר קהלת יעקב \ הושענא רבה שמיני
עצרת  -שמחת תורה ,מכון חכמת שלמה 352 ,עמ',
(halacha, r' Kluger 19th cent, Posek) 2004

52135

קלוגר ,שלמה ,ספר קהלת יעקב \ סוכות על
המועדים ,מכון חכמת שלמה 505 ,עמ'2004 ,
)(halacha, r' Kluger 19th cent, Posek

52381

קלוגר ,שלמה ,ספר קהלת שלמה \ על מגילת קהלת,
מכון לחקר כת"י 335 ,עמ'bible, comm ) 2004 ,
(important 19th c rabbi scholer

 52770קליין ,דוד ,קריאת ספר \  3כרכים ,חידושי ודרושי
אגדה עה"ת  ,בני משה ,מכון לחקר כת"י vol 3 ,עמ',
(bible, comment, r' klein - munkacher) 2004
52779

קליקשטיין ,אליהו ,נועם שבת \ ממחק וממרח ,חלק
א'  -דיני ממחק וממקח הקצר ,חלק ב'  -דיני ממחק
וממרח הארוך ,מחבר 202 ,עמ'2004 ,

52553

קמחי ,דוד יוסף ,ספר תהלים עם פירוש רד"ק השלם
 ,מחבר 575 ,עמ'(Psalms, 13th c Rada"k) 2004 ,

52791

קניבסקי ,חיים ,ספר שאלת רב \ למעלה מאלפיים
תשובות ...שני חלקים ,רוטשילד ,יחיאל 460 ,עמ',
(responsa, r' kanievsky *imp 20th c posek) 2004

70

52325

קפלון יונדב )עורך( ,ממך אליך \  2כרכים ,מחזור
תפילה ,הגות וחוויה לראש השנה ,ליום הכיפורים,
ידיעות אחרונת /חמד 302+422 ,עמ'(mahzor)2004,

52714

קרויס ,יעקב קאפל ,ספר ברכת יעקב ,בראשית-וירא \
ספר עטרת יעקב ,חיי שרה-וישלח קונטרס שיבת
יעקב ,זכרון הונגריה 667 ,עמ'bible (r' kraus) ) 2004 ,
(student of hatam sofer, austro-hungary publ

52122

ראז ,חיים )ערוך( ,הלכות המקדש וקדשיו להרמב"ם \
שני כרכים ,א'  -ספר עבודה ,ב'  -ספר הקרבנות,
והלכות ערכין ,מחבר 576+378 ,עמ'2004 ,

 53249ראזען ,אהרן יוסף ,ספר אחרי ראי \  2כרכים ארבע
חלקים ביאורים ורעיונות בהלכה ובאגדה ,מכון לחקר
כת"י ע"ש ה"חתם סופר"2004 ,vols. 2 ,
)(bible, mussa, homilies
52276

רבינוביץ ,נחום ,מלמדי מלחמה \ שו"ת בעניני צבא
ובטחון  ,מעליות 289 ,עמ'2004 ,
)(responsa, law of war

52031

רובין ,יששכר דוב )עורך( ,טללי אורות \ מגילת איכה
מבחר ביאורים חידושים ,פלדהיים 324 ,עמ'2003 ,
Rubin, Y., TALELEI OROT \ THE MEGILA
ANTHOLOGY, MEGILLAS EICHAH

52033

רובין ,יששכר דוב )עורך( ,טללי אורות \ מגילת אסתר
מבחר ביאורים חידושים ,פלדהיים 416 ,עמ'2003 ,
Rubin, Y. , TALELEI OROT \ THE MEGILA
ANTHOLOGY, MEGILLAS ESTHER

53162

רובינשטיין ,משה ,ספר פרפרת משה \ על התורה,
שני כרכים ,כרך א' בראשית שמות ,כרך ב' ויקרא
במדבר דברים ,מחבר 607+511 ,עמ'2004 ,
)(bible, modern

52890

רודמן ,זאב חיים ,מאמרי שפת אמת \ סוכות ,מחבר,
 218עמ'2004 ,
th
)(Hassidut, later 19 C. w/footnotes
71

52677

רוזנטל ,אברהם ישראל ,כמוצא שלל רב \ ימים
נוראים ,מכון הרב פראנק 422 ,עמ'2004 ,

52280

רוזנסון ,ישראל ,דברים במדבר \ עיונים פרשניים
בספר במדבר ,מכללת אפרתה 461 ,עמ' ,2004 ,רכה
) bible (exegesis) - numbers, scholarly
(w/footnote

52788

רוטנברג ,ישעיהו פנחס ,ספר שאלות ותשובות מנחת
פרי \ חלק רביעי ,כולל תשובות ובירורים בארבעה
חלקי שולחן ,...מחבר 195 ,עמ'pt. 1 - 20939. ) 2004 ,
(Responsa

53182

רוטנברג ,צבי ,ספר למיסבר קראי \ בראשית,
ביאורים והערות במקראי קודש שבתורה ,מ .תורני
בית מאיר 129 ,עמ'(BIBLE, GENESIS)2004 ,

52287

רוטנר ,יהושע ,ספר הלכות שבת לתלמידים \ ערוך
ומבואר בצורה מיוחדת המובנת לתלמידים בצרוף
טבלאות ושאלות ,בני ברק 202 ,עמ'2004 ,

52587

רז ,שמחה ,עולם-הזה ,עולם-הבא \ סיפורי חסידים,
יריד הספרים 171 ,עמ'2004 ,
)(hassidut, here and after. important author

51998

רזניקוב ,דוד ,יד כהן \ משיעורי מרן רבי שמעון יהודה
הכהן שקאפ זיע"א סדר נשים ,מחבר 148 ,עמ'2004 ,
)(teacher R shkap early 20th century Lithuania

52541

ריאחי ,שמואל מ) .עורך( ,תיקון קוראים \ סימנים
נוסח אשכנז מסודר בסדר חדש עם הגהות והוספות
מהם :מנחת שי ,סימנים 396 ,עמ'2003 ,
)(bible, incl unkelos with nikkud and notes

52124

רייזמן ,א.י , .ספר עיונים בהפטרה \ ביאורים והארות
בהפטרות לשבת ומועדים ,מחבר 585 ,עמ'2004 ,

 53134רימר ,דניאל מרדכי הכהן ,סידור האר"י ז"ל תפילת
חיים  +ספר תפילת חיים בירור נוםח האר"י ז"ל )2
כרכים( ,מחבר vols. 2 ,עמ'2004 ,
72

51981

רפאלוב ,אלחנן רפאל ,ספר יד החזקה \ ובו י"ד
סימנים כולל חידושים וביאורים פלפולים וחקירות
בעניני חזקת מטלטלין ,ישיבת תושיה תפרח 119 ,עמ',
(halacha, civil law, real estate, contracts) 2003

52766

רשב"י הרופא ,ספר חמאת החמדה \ ויקרא ,ישועה בן
דוד סאלם 312 ,עמ'2004 ,

53333

שאול ,בן ציון אבא ,ספר אור לציון \ מסכת כתובות
משיעוריו וכתביו של רבנו הגדול שנת תשס"ה ,אור
לציון 530 ,עמ'talmud, from sepharad, ) 2004 ,
(chief rabbi, new

51983

שאול ,עובדיה ,ספר מנחת שאול \  +קונטרס עבד ה',
מכון תורני שאר ישוב 132+47 ,עמ'2003 ,

53036

שג"ר; סמט ,נעם )ערך( ,אהבוך עד מוות \ עיון רב-
תחומי בסוגיית קידוש השם במסכת סנהדרין )עד,א-
עה,א( ,ישיבת שיח יצחק 159 ,עמ' ,2004 ,רכה

53172

שוורץ ,יואל ,עם לבדד \ בחשיבות המאבק בנישואי
תערובת ,דבר ירושלים-זכרון צבי 64 ,עמ' ,2004 ,רכה
)(Halacha, intermarriage

53186

שוורץ ,יואל ,מסכת אבות \ עם פירוש דבר ירושלים,
דבר ירושלים-זכרון צבי 192 ,עמ'2003 ,
)(ethics of fathers

53188

שוורץ ,יואל ,ספר משלי עם פירוש דבר ירושלים,
דבר ירושלים-זכרון צבי 320 ,עמ'Bible, ) 2004 ,
modern commentary–proverbs \ mishle

53301

שוורץ ,יואל ,ספר גן עדן וגיהנום ,דבר ירושלים-זכרון
צבי 59 ,עמ'2004 ,

53167

שולביץ ,י)עורך( ,ש"ס גרטנר  -מסכת כריתות \ עם
ביאור בסגנון  ,טל-מן 399 ,עמ'(talmud) 2004 ,

 53266שור ,אברהם חיים ,ספר תורת חיים \ שלושה כרכים,
מחבר vols 3 ,עמ'Talmud, R' Shor, 17th ) 2004 ,
(century publ 1624, 1634
73

53337

שטיינר ,יצחק; גולדשטיין ,יצחק ,דיני ספר תורה
שנמצאה בו טעות \ ליוצאי אשכנז וספרד ,אות-

53323

שטינברגר ,אברהם צבי )יו"ר מערכ ,מדרש תהלים
המבואר שוחר טוב \ ג מזמורים צ'-ק"נ  ,מכון המדרש
המבואר 606 ,עמ'2004 ,

52711

שטראוס ,יעקב מאיר ,מפי כהן גדול \ תאור מוחשי
ומרגש של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בזמן
שבית המקדש היה ,מחבר 315 ,עמ'2004 ,

52889

שטרן ,יום טוב ליפמן )עורך( ,ליקוטי הגר"א מווילנא \
מועדים ימים נוראים  -סוכות  ,מכון תורת הגר"א,

53093

שילת ,יצחק )עורך( ,רמב"ם מדויק \ כרך ז :ספר
זרעים,שילתhalacha, rambam - incl ) 2004,

עמותה למחקר והוראה בהלכות 122 ,עמ'2004 ,
)(halacha, damaged torah - law of scribes
Steiner, Y.; Goldstein, Y., TORAH LAWS /
ASKENAZ, PT. 4

 581עמ'2004 ,

) (brilliant philosophyכרך א(53094 :
52283

שישא ,בנימין זאב ,ספר תיקון חצות המבואר \
בשלושה 'ראשים' )פרקים( ,מחבר 237 ,עמ'2004 ,
)(kabbala, expanded edition

53299

שך ,אלעזר מנחם מן ,לולי תורתך שעשועי \  2כרכים
עובדות ומעשים מאלפים לפי סדר פרשיות התורה 5 -
חומשים ,מחבר 417 ,עמ'bible, comm - r' ) 2004 ,
(schach z"l - ponivez - haredi, agudah

52128

שלזינגר ,שלמה ,ספר ברכת ראובן שלמה \ חידושים
וביאורים על מסכת בכורות ,י.עקיבא יוסף 340 ,עמ',

52322

שמואל ,יהודה לייב ,אנפהא נהירין \ פני המנורה של
המגיד מקוז'ניץ ,החוג לביבליופילים ,י-ם 112 ,עמ',

2004

 ,2004רכה )(Hassidut, Koznitz

74

52138

שמואלי ,עודד ,ספר עשות משפט \ חידושים
ןביאורים על חושן משפט ,מחבר 173 ,עמ'2004 ,
)(halacha, civil law testimony

52343

שמוקלר ,משה שמואל ,פרקי ולוז'ין \ מאתיים שנה
ליסוד אם הישיבות ,ישיבת ולוז'ין בשנת תקס"ג על-
ידי אבי ,כולל אפרת 203 ,עמ' ) 2003 ,תשמ"ח )(1988

52877

שפירא ,משה שמואל ,ספר קונטרס הביאורים \ בבא
קמא ,ישיבת באר יעקב 495 ,עמ'2004 ,

52006

שפירא ,צבי אלימלך ,ספר מגיד תעלומה \ חלק שני
על מסכת ברכות" ,בני-שלושים" 311 ,עמ'2004 ,
) talmud, hassidic, tosefta r' zvi elimelech of
(dinov

52591

ששון ,חיים ,עד מתי? \ זעקת בני ישראל על הגלות
והגאולה ,מכון "באופן המתקבל" 426 ,עמ'2003 ,

52584

תעשה ,דוד )עורך( ,חמש מגילות \ נוסח תימן ,מדויק
בדיוק רב על פי כתבי יד תימנים עתיקים כולל תרגום
ורש"י בניקוד ,נוסח תימן שגיב מחפוד 288 ,עמ',
megilot, 5 scrolls (w/ rashi), yemenite ) 2004
(liturgy (w/ midrash

53244

תפילינסקי ,יעקב שלמה ,ספר נשים צדקניות \ לקט
עובדות ומעשיות על נשים צדקניות ,מחבר 248 ,עמ',
2004
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