I. BIBLE AND ARCHAEOLOGY
, ספריית חווה, פירוש/  מגילת איכה, שלמה, אבינר60355
(Bible, Eicah) 2006 ,' עמ253
Aviner, Shlomo, LAMENTATIONS /
COMMENTARY

 בפרשנות המיסטית/  עקדת יצחק, אלכסנדר,חן- אבן61520
 ספרי/  ידיעות אחרונות,והפילוסופית של המקרא

 רכה,2006 ,' עמ253 ,חמד
Even-Chen, Alexander, THE BINDING OF
ISAAC / MYSTICAL AND
PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF
THE BIBLE

 אסופת/  פרשנות המקרא והוראתו, משה, ארנד60666
,' עמ290 , מאירים,מאמרים של פרופ' משה ארנד
(collection of articles) 2006
Arend, Moshe, COMMENTARY ON THE
BIBLE AND IT’S MEANING
 מקבילות ספרותיות/  מקבילות נפגשות, אמנון, בזק60391
bible, )  רכה,2006 ,' עמ201 , תבונות,בספר שמואל
samuel, prophet, classic Hebrew literature,
(important
Bazak, Amnon, PARALLELS MEET

יהודיים מימי- מילון לטקסטים ערביים, יהושע, בלאו61037
791 , אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,הביניים

2006 ,'עמ
Blau, Joshua, DICTIONARY FOR ARABICJEW TEXTS FROM THE MIDDLE AGE

 מלכים/  פירוש נביאים ראשונים, אברהם, בן שלמה61148
2006 ,' עמ427 , מכון משנת הרמב"ם,א
(prophets, comm, judeo arabic translation)
Ben Shelomo, Avraham, PERUSH NEVI'IM
RISHONIM / KINGS 1
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 60671בן-נון ,יחיאל ,ארץ המוריה  /פרקי מקרא ולשון,
תבונות 608 ,עמ'biblical Hebrew linguistic ) 2006 ,
(textual theology, really impressive
Ben-Nun, Yehiel, 'ERETS HA-MORIYAH

 60946ברין ,גרשון ,מחקרים בספרות הנבואה הקלסית /
ספריית האנציקלופדיה המקראית כרך כב ,מוסד

ביאליק 460 ,עמ' ,2006 ,רכה
Brin, Gershon, THE BIBLICAL
ENCYCLOPAEDIA LIBRARY, vol. 22

 61035גליקליך ,אבנר ,דרך לקומראן  /הכוהנים ופולחן
הקורבנות מן המקרא עד המגילות הגנוזות ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 338 ,עמ' ,2006 ,רכה
Glicklik, Avner, ROAD TO QUMRAN /
PRIESTS AND RITUAL SACRIFICE
 62001זהרי ,מ ,ואהבת לרעך כמוך  /המושג "אהבה" שמושיו
ושגירותו בכתבי המקרא  ,כרמל 75 ,עמ'2006 ,
Zohori, Menahem, AND YOU SHALL LOVE
YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF / THE
TERM "LOVE", ITS USES...

 61919טל ,אורן ,ארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה
ההלניסטית :בן מסורת לחידוש ,ביאליק392 ,עמ'2006,
Tal, Oren, ARCHAELOGY OF
HELLENISTIC PALESTINE: BETWEEN
TRADITION AND RENEWAL
 61632יהלום ,משה ,דויד המלך  /מיתוס או היסטוריה?
כולל נספחים -מושגים ושמות כרונולוגיות ,מפות
ותמונות ,דור 143 ,עמ' ,2006 ,רכה
Yahalom, Moshe, KING DAVID / MYTH OR
?HISTORY
 60668יעקבס ,י ,מידה כנגד מידה בסיפור המקראי ,תבונות,
 264עמ'(bible, law, responsa, scholarly) 2006 ,
Yakobs, Yehonatan, MEASURE FOR
MEASURE IN BIBLE STORYTELLING
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 שנתון לחקר המקרא והמזרח,( שרה )עורכת, יפת61600
2006 ,' עמ310 , אונ' עברית, מאגנס,הקדום כרך טז
Yefet, Sarah. (Ed.), “SHNATON” / AN
ANNUAL FOR BIBLICAL AND ANCIENT
NEAR EASTERN STUDIES, VOL.16
 סוכנות, עיונים בחמש המגילות, גבריאל חיים, כהן60962
2006 ,' עמ386 ,ישראל-היהודית לארץ
Cohn, Gabriel Hayim, STUDIES IN THE
FIVE MEGILLOT

 יואב בן צרויה שר/  עוצמה ודמים, אברהם, לבנון61169
2006 ,' עמ347 , מחבר,צבאו של דוד
Lebanon, Abraham, MIGHT AND BLOOD /
JOAB SON OF ZERUIAH CAPTAIN OF
DAVID'S ARMY

 משפט ומנהג בישראל בתקופת, חברה, מאיר, מלול61270
349 ,אילן- אונ' בר,המקרא ובתרבויות המזרח הקדום
2006 ,'עמ
Malul, Meir, SOCIETY, LAW AND
CUSTOM IN THE LAND OF ISRAEL IN
BIBLICAL TIMES
 עיון/  אליהו נביא בעין הסערה, בן ציון, קריגר61437
 מכון,מחודש בפרקי אליהו בתנ"ך עפ"י המקורות
bible elijah ) 2006 ,' עמ482 ,תורני אור עציון
prophet, mod. comm. scholarly, with footnotes,
(classic cited references
Kriger, Ben Tsion, 'ELIYAHU NAVI BE-'EN
HA-SA'ARA / RENEWED STUDY ON
ELIAHU
 מהמגילות/  תנ"ך בהיכל הספר, אדולפו, רויטמן60942
 מוזיאון,(511 'צובא )קטלוג מס-הגנוזות ועד כתר ארם
(catalog #511)  רכה,2006 ,' עמ96 ,ישראל
Roitman, Adolfo, BIBLE IN THE BOOK
SHRINE FROM SCROLLS FRACTIONS TO
“KETER ARAM-TZUBA”
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 ספר שמות/  שירי חידון התנ"ך, משה, שפריר60875
2006 ,' עמ48 , ירון גולן, גיבורים ואישים במקרא
Shafrir-Stillman, Moshe, RIDDLES IN
VERSE ON HEROES AND
PERSONALITIES IN THE OLD
TESTAMENT
II. JEWISH HISTORY

 דברים שבכתב ספר יט סדרה/  קבץ על יד,----, 60541
298 ,תולדות הרפואה א"י- אונ' בר אילן,(חדשה )כט
2006 ,'עמ
----, KOVETS 'AL YAD / VOL.19
188 , מחבר, אבנים מתגלגלות בסערה, אליעזר, אבן60871
 רכה,2006 ,'עמ
Even, Eliezer, STONES ROLLING IN THE
STORM (Hungarian Jewish Zionist history,
forced labor)

 עיונים/  חסידות בכל דוד ודור, יצחק, אלפסי61423
, הוצאה-  שם,ובירורים בעולם החסידות לדורותיה
hassidut, important, scholary, ) 2006 ,' עמ341
research, known scholar. By author of
(Encyclopedia of Hassidut
Alfasi, Yitshak, HASSIDIM IN EVERY
GENERATION
373 , הוצאה-  שם, חקרי ארץ ישראל, יצחק, אלפסי61424
Judaism in israel, from sages of ) 2006 ,'עמ
(Hebron, Rabbi Elazar Roke'ah of Amsterdam
Alfasi, Yitshak, HIKERE 'ERETS YISERA'EL

/  שפה אחת ודברים אחדים, יוסף,רחמים- בן60401
טקסטים בארמית מזרחית חדשה )להגי אורמיא
2006 ,' עמ380 , יד בן צבי,(ונע'דא
Ben-Rahamim, Yosef, ONE LANGUAGE
AND ONE SPEECH / TEXTS IN MODERN
EASTERN ARAMAIC
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 61207ברודי ,ירחמיאל ,רב סעדיה גאון  /גדולי הרוח
והיצירה בעם היהודי ,מרכז שזר 183 ,עמ' ,2006 ,רכה
Brody, Robert, R’ SA'ADIA GAON
 61224זילבר ,ליאור ,חצר חורבת רבי יהודה החסיד ,מחבר,
 150עמ'2006 ,
’Zilber, Lior, COURTYARD OF R
YEHUDAH THE CHASSID (17th c. possible
)Sabbatean, famous old city synagogue
 61758פרומן ,יהודה ,תלמוד כהוויתו  /מהדורה שנייה,
מחבר 162 ,עמ' ,2006 ,רכה ) history of talmud,
)learning teaching, 2nd edition
Fruman, Y., TALMUD AS EXPERIENCE

 62086פרנקל ,מרים ,אוהבים והנדיבים  /עילית מנהיגה
בקרב יהודי אלכסנדריה בימי הביניים ,יד בן צבי703 ,
עמ'2006 ,
Frenkel, Miriam, COMPASSIONATE AND
BENEVOLT/ ELITE IN THE JEWISH
COMMUNITY OF ALEXANDRIA
 61011צבר ,שלום ,מעגל החיים  /קהילות ישראל במזרח
במאות התשע-עשרה והעשרים ,יד בן צבי 343 ,עמ',
2006
Tzabar, Shalom, CIRCLE OF LIFE / JEWS IN
THE EAST IN THE 19TH & 20TH CENT.
 60398צור ,אלי ,לפני בוא האפלה  /השומר הצעיר בפולין
ובגליציה  ,1930-1940מכון בן-גוריון ,אונ' בן-גוריון,

 285עמ'2006 ,
Tzur, Eli, BEFORE DARKNESS FELL /
& SHOMER HA-TZA'IR IN POLAND
)GALICIA (1930-1940

 61357ציגלמן ,שמואל א' ארתור ,יהודי פולין וליטא עד
אמצע המאה הי"ז  /בצבע ,באבן ובגוויל  ,ציגלמן
ש"א 174 ,עמ'2006 ,
& Cygielman, Shmuel, JEWS OF POLAND
LITHUANIA TO MID-17TH CENTURY
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 61106רווה ,רות )עורכת( ,פרקים בהיסטוריוגרפיה של
יהדות רוסיה קונטרסים -מקורות ומחקרים  ,96אונ'
העברית 105 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rave, Ruth (Ed.), CHAPTERS IN THE
HISTORIOGRAPY OF RUSSIAN JEWS
 61205רוזנק ,אבינועם ,רב אברהם יצחק הכהן קוק  /גדולי
הרוח והיצירה ,מרכז שזר 282 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rosenak, A., R’ A. Y. HACOHEN KOOK

 61582רז ,שמחה )עריכה( ,קובץ הציונות הדתית  /מאה
שנות חינוך ציוני-דתי ,הסתדרות המזרחי-הפועל
המזרחי 886 ,עמ'(history) 2006 ,
Raz, Simha (Ed.), 100 YEARS OF ZIONIST
RELIGIOUS EDUCATION

 61418רפפורט ,אוריאל ,יוחנן מגוש חלב  /מהרי הגליל אל
חומות ירושלים ,מרכז זלמן שזר 203 ,עמ'2006 ,
Rappaport, U, JOHN OF GISCHALA / FROM
HILLS OF GALILLEE TO JERUSALEM

III. JEWISH THOUGHT/ MAHSHEVET

 60870אביהוא ,חיים ,בדרך התורה הגואלת  /התבוננות
בתולדות חייו של מורנו ורבנו מרן הרב צבי יהודה
הכהן קוק ,מחבר 393 ,עמ'2006 ,
Avihu, H., IN THE PATH OF THE TORAH
REDEEMER / R’ ZVI Y. HACOHEN KOOK
 61369אבינר ,שלמה ,ימי תשובה  /ענייני תשובה ,ספריית
חווה 389 ,עמ'2006 ,
Aviner, Shlomo, DAYS OF REPENTENCE /
STUDIES ON REPENTENCE

 61213אבינר ,שלמה חיים הכהן )עורך( ,שיחות הרב צבי
יהודה  /אורות ארץ ישראל -המלחמה ,ספריית חווה,
 323עמ'2006 ,
Aviner, S (ed.) CONVERSATIONS OF R’ T.
Y. KOOK / ON ISRAEL – THE WAR
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, אונ' העברית, ישיבות ובתי מדרשות, עמנואל, אטקס61107
2006 ,' עמ476
Etkes, I., YESHIVAS & BATTEI MIDRASH
רכה,2006 ,' עמ119 , כרמל,מקובלים של לילה, מ, אידל61507
Idel, Moshe, NOCTURNAL KABBALISTS
 מוסד הרב, סניגוריה במשנת הרב קוק, בנימין, אפרתי61007
(philosophy, defense, reprint) 2006 ,' עמ107 ,קוק
Efrati, Binyamin, LEGAL DEFENSE IN THE
PHILOSOPHY OF HARAV KOOK

 תכנית הקב"ה לעם ישראל/  ברית, ברוך, בטלסטיין61313
 רכה,2006 ,' עמ122 , מחבר, באחרית הימים
(apocolyptic view of mid. east politics,)
Batelstein, Baruch, COVENENT / GOD’S
PLAN FOR ISRAEL (publ. italy 2005)

 עיונים במורה/  מנפת צוף, שמחה יהונתן, בלס60665
maimondes, ) 2006 , vols 2 , כרכים2 / הנבוכים
(rambam, philosophy, scholarly with footnotes
Balas, S, STRAIN NECTAR / STUDIES IN
THE “GUIDE TO THE PERPLEXED”

 כ"ב אותיות/  גורלות לפי הקבלה, רפאל, בן ידידיה61526
,' עמ126 , אסטרולוג, לפי חוכמת הקבלה המעשית

 רכה,2006
Ben Yedidya, Raphael, FATE ACCORDING
TO KABBALA

, רבי זאב יעבץ/  יודע העתים, גאולה,יהודה- בת61023
2006 ,' עמ131 ,מוסד הרב קוק
(philosophy of , Vilna, religious linguist)
Bat-Yehudah, Ge'ulah, YODE'A HA-'ITIM /
RABI ZE'EV YA'ABETS
 מוסד, האדמתנות, הנבואה, ממדים, שם טוב, גפן61215
( philosophy pre-ww2,) 2006 ,' עמ279 ,הרב קוק
Gefen, S, DIMENSIONS, PROPHECY,
TERRITORY
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 61066דורון ,ארז משה ,גבול הקדושה  /ביאור התורות
"אזמרה" ו"איה"  ,ועד השלוחים למדינות חבר
העמים 339 ,עמ' ,2006 ,רכה )(philosophy, Breslav
Doron, Erez, BOUNDARIES OF HOLINESS

 61931האס ,ראובן יוסף ,המליכו ולא ממני  /מהדורה שניה
מתוקנת ומורחבת ,מחבר 203 ,עמ'2006 ,
)(halacha, religion, 2nd corrected edition
Has, Reuven, HIMLIKHU VE-LO MIMENI

 62059הכהן ,רן ,מחדשי הברית הישנה התמודדות חוכמת
ישראל בגרמניה עם ביקורת המקרא במאה התשע-
עשרה ,קב"מ 253 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ha-Cohen, Ran, REVIVING THE OLD
TESTAMENT / WISSENSCHAFT DES
JUDENTUMS & BIBLE CRITICISM
 61841חשן ,דליה ,עגנון :סיפור )אינה( סוגיא בגמרא ,ראובן
מס 315 ,עמ' ,2006 ,רכה ) talmud, midrash,
(intertexual analysis of agnon- story
)Hoshen, Dalia, AGNON: A SAGA IS (NOT
A TALMUDIC SUGIA

 61555ינאי ,מאיר ,תמצית החיים תמצית האדם  /שני
ספרים בנושא אחד ,מודן 124 ,עמ'2006 ,
Yana'i, M, LIFE & HUMAN BEING / 2
BOOKS IN ONE ISSUE

 61525ישפה ,רפאל ,פילוסופיה יהודית בימי הביניים  /מרב
סעדיה גאון עד הרמב"ם כרך א :יסודות יחידות ,1-4
אונ' הפתוחה 575 ,עמ' ,2006 ,רכה )(Ga'on 'Ad Ha
Jospe, Raphael, JEWISH PHILOSOPHY IN
THE MIDDLE AGES / FROM SA'ADIAH
GA'ON TO MAIMONIDES

 61852כהן ,אשר ,יהודים לא-יהודים  /זהות יהודית ואתגר
הרחבת הלאום היהודי בישראל ,כתר 175 ,עמ'2006 ,
Cohen, Asher, NON-JEWISH JEWS IN
)ISRAEL (from series - judaism and Israel
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 60407לאו ,בנימין ,עם לבדד  /מולדת ופרוזה ,אסופת
מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות,
ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 295 ,עמ'2006 ,
Lau, B., A PEOPLE THAT DWELLS ALONE
 61606לוי ,זאב ,הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת
החדשה ,מאגנס ,אונ' עברית 241 ,עמ' ,2006 ,רכה
Levi, Ze'ev, HEREMENEUTICS IN
MODERN JEWISH THOUGHTS
 62135לייטמן ,מ; לאסלו ,א; ,מגדל בבל הקומה האחרונה,
מיכאל לייטמן 179 ,עמ' ,2006 ,רכה
Laitman, M; Lazlo, E;, TOWER OF BABEL
)THE LAST FLOOR (partial English trans.

 60445לייטמן ,מיכאל ,שני המאורות הגדולים  /הרב קוק
ובעל הסולם על גאולת ישראל ,ארי 315 ,עמ'2006 ,
)( ashlag’ kook, R’teachings, philosophy, on R
’Leitman, Michael, 2 GREAT LIGHTS / R
KOOK & “BAAL HA-SULAM” ON
ISRAEL’S REDEMTION
 60997לייטמן ,מיכאל ,דור האחרון  /סדרת הקבלה וחכמת
החיים ,קבלה לעם 433 ,עמ'(kabbala, mod,) 2006 ,
Laitman, Michael, THE FUTURE
GENERATION

 60696ליכטנשטיין ,אהרון ,באור פניך יהלכון  /מידות
וערכים בעבודת ה' ,שיחות מעובדות ע"י ראובן ציגלר,
תבונות 213 ,עמ' ,2006 ,רכה ) philosophy, values in
(serving god, scholarly,
Lichtinstein, Aharon, BE-'OR PANEKHA
YEHALKHUN
 61494לנדאו ,דב ,תרבות ישראל במערבולת הקידמה
הפוסט-מודרנית ,מרכז אריאל 464 ,עמ'2006 ,
Landau, Dov, JEWISH CULTURE IN THE
TURBULENCE OF POSTMODERNIST
PROGRESS
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 כתבי היד וקטעי הגניזה/  אוצרות לשון, אהרן, ממן61047
,בחכמת הלשון מאוסף בית המדרש לרבנים באמריקה
2006 ,' עמ652 ,בית המדרש לרבנים באמריקה
Maman, Aharon, 'OTSEROT LASHON /
WRITING AND GENIZA FRAGMENTS
FROM THE JTS COLLECTION
 החזון המשיחי הסודי של/  מגילת סתרים, צבי, מרק61291
 רכה,2006 ,' עמ253 ,אילן- אונ' בר,ר' נחמן מברסלב
Mark, Zvi, SCROLL OF SECRETS /
TEACHINS OF R’ NAHMAN OF BRESLOV

 שערים להגותו של הרב/  נאחז בסבך, חיים, נבון61692
2006 ,' עמ221 , מעליות,סולובייצ'יק
(thought, philosophy,)
Navon, Chaim, CAUGHT IN THE THICKET /
ON THE WORKS OF R’ SOLOVEITCHIK
- זמורה, שירים/  אברח אליך ממך, ישראל, פיבקו61527
(jewish thought in poetry)  רכה,2006 ,' עמ64 ,ביתן
Pivko, Israel, FROM THOU TO THEE I RUN
/ POEMS

 מאת/  מספד למשיח, איתי, ישראל; אשכנזי, פיבקו60574
, ספריית חווה, הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו( זצ"ל
**important jewish thought rav ) 2006 ,' עמ209
ashkenazi, incld Midrash, talmud, ’kook and R
(Aramaic & Hebrew, philosophy, synthesis,
Fibko, Y.; Ashkenazi, I. (Eds.),
MISPAD LE-MASHI'AH
 גאזלים ושירים/  מים אש ואהב"ה, אבנר, פרץ62040
,( בסדרה8 מיסטיים אחרים של השבתאים )מספר
,' עמL22+H91 ,מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו
mystical Shabatean poetry in Hebrew and ) 2006
(Ladino
Perets, Avner, AGUA, FUEGO I AMOR /
GAZALES MISTIKOS DE LOS
SABETAISTAS
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 על הנבואה/  הנבא בן אדם,( אודיה )עורך, צוריאלי61832
 רכה,2006 ,' עמ188 , ראובן מס,כאפשרות ממשית
Tzurieli, Odeya (Editor), PROPHECY, O SON
OF MAN / ON PROPHETIC POSSIBILITY

' כתבי הרב ר/  קבצים מכתב יד קדשו, ראי"ה, קוק61226
 מכון להוצאת גנזי, אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
(scholarly work- important) 2006 ,' עמ296 ,הרא"ה
Kook, Zvi Yehuda, KEVATSIM MI-KETAV
YAD KODESHO

 חוויה היהודית,( מירה )עריכה,יונגמן- קצבורג61521
617 , אונ' הפתוחה, אסופת מאמרים/ האמריקנית
companion volume - in English - )  רכה,2006 ,'עמ
(isbn 9650608672 w/294 pages)
Katzburg-Yungman, Mira (Ed.), THE
AMERICAN JEWISH EXPERIENCE
 אונ' בן, לימוד ודעת במחשבה יהודית, חיים, קרייסל61009
2006 ,' עמ299 ,גוריון
Krisel, Hayim, STUDY AND KNOWLEDGE
IN JEWISH THOUGHT / VOL 2 (English
companion volume – cat.no. 60963)

 פילוסופיה, חברה/  עיונים מיימוניים, אבעזר, רביצקי61274
2006 ,' עמ405 , שוקן,וטבע בכתבי הרמב"ם ותלמידיו
Ravitzky, Avizer, MAIMONIDEAN ESSAYS
/ SOCIETY, PHILOSOPHY AND NATURE

 היבטים תרבותיים/  ש"ס,( אביעזר )עורך, רביצקי60496
 רכה,2006 ,' עמ500 , ע"ע, ורעיוניים
Ravitski, Aviezer (Ed.), SHAS/ CULTURAL
AND IDEOLOGICAL PERSPECTIVES

- מפתחות לכתבי הפולמוס עמדין, גרשום, שלום60396
 רכה,2006 ,' עמ450 , אונ' עברית, מאגנס,אייבשיץ
Scholem, Gershom, INDICES TO THE
EMEDEN- EYBESCHUETZ
CONTROVERSY LITERATURE

11

 אורתודוקסייה יהודית,( )עריכה. א,; רביצקי. י, שלמון61624
2006 ,' עמ622 , אונ' עברית, מאגנס, היבטים חדשים/
Salmon, Y.; Aviezer, R. (Ed.), ORTHODOX
JUDAISM / NEW PERSPECTIVE
IV. HOLOCAUST

 השואה ביצירותיהם של אמנים/  קולות חרוטים,---, 61048
 רכה,2006 ,' עמ70 , יד ושם,בני זמננו
---, ETCHED VOICES / THE HOLOCAUST
IN THE WORK OF TODAY’S ARTISTS

 קובץ תשובות מגדולי/  ספר ירושת פליטה,----, 61683
 בשנת הגזרה...מדינת הונגריא אשר רובם נהרגו
,' עמ187 ,יד- מכון להוצאת ספרים וחקר כתבי,התש"ד
halacha, sages of hungary, incl. shabbat, ) 2006
electricity, publ.orig. 1916, incl. biographies of
(Hungarian rabbis
---, SEFER YERUSHAT PELETAH
, קיבוץ ילדים במסע אל הארץ הנכספת, אביבה, אופז61427
 רכה,2006 ,' עמ123 ,יד ושם
Ufaz, Aviva, CHILDREN'S KIBBUTZ ON
ITS JOURNEY TO THE PROMISED LAND /
orphan children brought to Israel. Individual
and collective story. From Crackow to Israel

 נתיב חייו של רבי-  סנה בוער בקוצק, מאיר, אוריין61658
, מהדורה משוכללת עם מפתח מפורט והקדמה/ מנדל
 רכה,2006 ,' עמ317 ,ראובן מס
Oriyan, Meir, A SNEH ON FIRE IN KUTSK /
on the life of Rabbi Mendel (new expanded
edition)
/  פרטיזנים מספרים,' קולפניצקי ק,' ביבר א,' בוגן א61607
2006 ,' עמ334 , משרד הביטחון,אנתולוגיה
Bogan A, Biber A, Kolpanitski, MEMORIES
OF PARTISANS / ANTHOLOGY
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 המחנך, האדם/  יאנוש קורצ'אק, ישראל, בנימינוב61289
 רכה,2006 ,' עמ164 , אורט ישראל,והסופר מונוגרפיה
Binyaminov, Yisrael, YANUSH KORCHAK /
THE MAN & HIS WORK
,' עמ39 , ירון גולן, שירים/  כסופים, משה, ברנשטיין61627
(translation from Yiddish) 2006
Bernstein, Moshe, LONGING / POEMS

/ ' כרך ג/  שנות ראינו רעה,;. ח,ששון-; בן. גולדברג ע61884
 יד,פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה
vol. 3 in English will be ) 2006 ,' עמ216 ,ושם
(published in Feb. 2007
Goldberg, A.; Ben Shushan, H., YEARS
WHEREIN WE SAW EVIL / VOL. 3
,' עמ192 , מחבר, לא עוד ספר על שואה, עלי, גת61618
 רכה,2006
Gat, Ali, NOT JUST ANOTHER BOOK ON
THE HOLOCAUST

/  מדריך למסייר בווארשה, בתיה, אלכס; דביר, דנציג61168
144 , מורשת, גאט וארשה, וארשה היהודית,ווארשה

 רכה,2006 ,'עמ
Dancyg, A; Dvir, B, A VISITORS GUIDE TO
WARSAW / incl. Jewish Warsaw and Ghetto

 רכה,2006 ,' עמ304 , קב"מ, עקירה, כריסטוף, היין61375
(translation from German)
Hein, Christoph, LANDNAHME
,' עמ192 , מחבר, משיחות עם עצמי, בוריס, הלמן61648
2006
Hellman, B, FROM TALKS WITH MYSELF
 אוצר, נשים ומשפחה בשואה,( אסתר )עורכת, הרצוג60495
(articles & stories)  רכה,2005 ,' עמ379 ,המשפט
Hertzog, Esther (ed.), WOMEN AND
FAMILY IN THE HOLOCAUST
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 61020זילברקלנג ,דוד )עורך( ,יד ושם קובץ מחקרים ל"ד
) (34תשס"ו  ,יד ושם 323 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zilberklang, D. (Ed.), YAD VA-SHEM / VOL.
34, 2006
 61623כפרי ,יהודית ,זושה  /שירים ,ספרי עתון  46 ,77עמ',
 ,2006רכה
Kafri, Yehudit, ZOSHA / POEMS

 60663לדרמן ,דב ב ,.הביאי בניך מרחוק  /סיפור של
הישרדות והצלה ,פלדהיים 304 ,עמ'holocaust ) 2006 ,
(memory, family saved from Warsaw, Poland
Lederman, Dov B., THESE CHILDREN ARE
MINE
 60766מזרחי ,יונתן ,אנשי החומה ,פרדס 144 ,עמ',2006 ,
רכה
Mizrahi, Yonathan, PEOPLE OF THE WALL

 62030מילדד ,אריה )לאון( ,קפיצה הגורלית  /המאבק לחיים
של צעיר יהודי בדרוהוביץ' ובמחנות ,יד ושם239 ,

עמ' ,2006 ,רכה
)(personal memories from the holocaust
Milrad, Arye (Le`on), FATEFUL LEAP

 61111מלכיאור ,דן ,ובחרתי בחיים  /סיפורו של שורד ,יד
ושם 224 ,עמ' ,2006 ,רכה
Melchior, Dan, AND I CHOOSE LIFE /
STORY OF SURVIVAL
 60957נדב ,דניאל ,רפואה ונאציזם  /אוניברסיטה משודרת,
משרד הביטחון 154 ,עמ'2006 ,
Nadav, D., MEDICINE AND NAZISM

 61384נחמיה ,נינה ,קליפות של כאב  /משפחה יהודית ביון
הכבושה ,יד ושם 261 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(translation from Greek
Naxmia, Nina, SKINS OF PAIN
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 יד, חברות לחיים/  רות ומריה, ריעה ואל, סוקולוב60654
(friendship, righteous gentiles)2006 ,' עמ170 ,ושם
Sokolow, Reha & Al, DEFYING THE TIDE –
FRIENDS FOR LIFE

 חייה הקצרים של מריון סמואל/  במנהרה, גץ, עלי61652
 רכה,2006 ,' עמ145 , יד ושם,1931-1943
Aly, Gotz, IN THE TUNNEL / THE SHORT
LIFE OF MARION SAMUEL (1931-1943)
 יד, בית מרקחת בגטו קרקוב, פאנקייביץ' תאדאוש61649
 רכה,2006 ,' עמ159 ,ושם
Pankiewich, Tadush, CRAKOW GHETTO
PHARMACY

. עיירה שלא עלתה לרכבת, שרה,רז- קוברובסקי61290
 רכה,2005 ,' עמ157 , ביחד,מרצ'ינקאנץ
Kobrovsky-Raz, Sarah, THE JEWISH
COMMUNITY THAT DID NOT BOARD
THE TRAIN - MARCINKONIS

 סיפורו של דוד/  מהשואה אל שחר חדש, דוד, שחר61348
2006 ,' עמ229 , דוקוסטורי,(שחר )הימלפרב
Shachar (Himelfarb), David, FROM THE
HOLOCAUST TO A NEW DAY /
AUTOBIOGRAPHY

 הקהילות/  שואת יהודי צפון בוקובינה,( דב )עורך, שי61886
 ארגון עולמי,וחורבנן רצח וכליאת היהודים בגטאות

2006 ,' עמ616 ,של יהודי בוקובינה
Shay, Dov (Ed.), JEWISH HOLOCAUST OF
NORTHERN BUKOVINA

 מאבקו של צעיר/  חשכה לאור היום, דב, שילנסקי60507
 רכה,2006 ,' עמ522 , יד ושם,ציוני בליטא ובמחנות
Shilansky, Dov, DARKNESS SHROUDED
THE DAY / A YOUNG ZIONIST IN
LITHUANIA AND CAMPS
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 ברטולד/  אדם בתקופה לא אנושית, ברנד, שמלהאוזן60784
 רכה,2006 ,' עמ95 , יד ושם,בייץ ברייך השלישי
Schmalhauzen, Bernd, BERTHOLD BEITZ
IM DRITTEN REICH (trans. from German)

 שנות60 /  שמואל בק/  מסע ומשא, יהודית,דר- שן62123
 רכה,2006 ,' עמh74 + 30e , יד ושם,יצירה
Shendar, Yehudit, AN ARDUOUS ROAD / 60
YEARS OF CREATIVITY / SHMUEL BAK
V. ISRAEL & ZIONISM
/ ,קפה דבר אדיר- מקום קטן כה בית- קפה- בית,----, 61863
151 ,1935-1932 אביב-קפה רצקי – קפה ספרותי בתל
2006 ,'עמ
----, BEIT CAFÉ – A LITTLE PLACE –
GREAT COFFEE (1932-1935)

 צרור ציורים מעזבונו של/  בחרט פלמ"ח,----, 61039
2006 ,' עמ64 , אריאל,הפלמחאי מנחם סופר ז"ל
----, IN THE PALMACH PEN / DEPICTIONS
DURING THE PALMACH BY MENAHEM
SOFER (orignally published in about 1949)
 שירותי בריאות הנפש,( )עורכים. י,; גינת. א, אבירם61906
,2006 ,' עמ414 , צ'ריקובר, מגמות וסוגיות/ בישראל

רכה
Aviram, U.; Ginath, Y. (Eds.), MENTAL
HEALTH SERVICES IN ISRAEL / TRENDS
AND ISSUES

 מחקר התקשורת והוראתה, ענת, חנה; פירסט, אדוני62039
' אונ, מאגנס, דילמות מובנות ופתרונות משתנים/

 רכה,2006 ,' עמ157 ,עברית
Adoni, Hanna; First, Anat,
COMMUNICATION RESEARCH AND
TEACHING: STRUCTURAL DILEMMAS
AND CHANGING SOLUTIONS
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 60403אדמסקי ,דימה ,מבצע קווקז  /ההתערבות
הסובייטית וההפתעה הישראלית במלחמת ההתשה,
משרד הביטחון 215 ,עמ'2006 ,
Adamsky, Dima, OPERATION KAVKAZ /
)RUSSIA-ISRAEL RELATIONS (1967-1970
 62097אורן ,ר ,רמטכ"ל  /האהבה והכאב ,הייאוש והישועה ,
קשת 317 ,עמ' ,2007 ,רכה )(war & mid-life, novel
Oren, Ram, CHIEF OF STAFF

 61831אלוני ,אודי ,גלגול מחילות  /גופים תיאולוגים
פולטיים ,קב"מ 175 ,עמ' ,2006 ,רכה
Aloni, Udi, FORGIVENESS, OR ROLLING
IN THE UNDERWORLD

 61060אליאב ,לובה; אלפי ,יוסי ,משני עברי המעברה /
דיאלוג אינטימי על זהות ישראלית ,מעריב 176 ,עמ',
 ,2006רכה
Eliav, L.; Alfi, Y., ON BOTH SIDES OF THE
MAABARA / ON ISRAELI IDENTITY
 61453אלפסי ,יצחק )עורך( ,זכרון חיים  /מבחר מהגותו,
נאומיו ומכתביו של חיים לנדאו ,שם 368 ,עמ'2006 ,
) bio life of Hayim Landau, from irgun etzel
(commandor, emissary to Germany
Alfasi, Issac, LIFE MEMORIES
 60779אפרת ,אלישע )עורך( ,מרחבים  /מס'  6תשס"ו 2006
המרחב החברתי בעיר הישראלית קובץ מחקרים
בגיאוגרפיה של ארץ ,אונ' ת"א 425 ,עמ' ,2006 ,רכה
Efrat, E.(Ed.), MERHAVIM / ARTICLES ON
THE CULTURAL GEOGRAPHY OF
)ISRAELI CITIES (vol. 6

 61287אריאלי ,שאול ,תפסת מרובה לא תפסת  /גישות
במאבק על גבולותיה של מדינת ישראל ,כרמל279 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Arieli, S, GOING FOR ALL, LEAVING
WITH NOTHING / APPROACH TO
BORDER CONTROVERSY OF ISRAEL
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/  פנטום בפוליטיקה,( דנה )עורכת,הורוביץ- אריאלי60347
,' עמ223 , אונ' עברית, מאגנס,ישראל ומשאל העם

 רכה,2006
Arieli-Horowitz, Dana (Ed.), PHANTOM IN
POLITICS / REFERENDUM IN ISRAEL

 רפואה מעשית לר' חיים, זהר, יעל; עמר, בוכמן61756
,( מרפא בארץ ישראל וסביבותיה1543-1620) ויטאל
2006 ,' עמ337 ,תולדות הרפואה א"י-אונ' בר אילן
(medicine, 16th cent, w/Bar Ilan research,
scholarly w/footnotes
Buchman, Y.; Amar, Z., PRACTICAL
MEDICINE OF RABBI HAYYIM VITAL
(1543-1620)
 בקרב דתות ועדות/  לחם,( נעם )עורכת, בן יוסף60941
 רכה,2006 ,' עמ271 , מוזיאון ישראל, בארץ
Ben Yosef, Noam (Ed.) BREAD / AMONGST
THE RELIGIONS & POPULATIONS OF
ISRAEL (museum catalog #512)

 יהודי/  קהילה במלחמה, אלון, שמריהו; קדיש, בן פזי61381
 יציאת הצבא הבריטי+ 1947-1948 צפת בשנים
 רכה,2006 ,' עמ104 , אריאל,מצפת
Ben Pazi, Shmaryahu; Kadish, Alon,
COMMUNITY IN WAR / TZVAT JEWS
1947-1948 AND THE BRITISH ARMY IN
TZVAT
 רכה,2006 ,' עמ235 , קב"מ, נבי סמואל, יואל,דב- בן61165
Ben-Dov, Joel, NABI SAMUEL

 מסע/ ? של מי הארץ הזאת,( עוזי )עורך, בנזימן62035
 מכון הישראלי,ערבית בישראל-לניסוח אמנה יהודית
 רכה,2006 ,' עמ336 ,לדמוקרטיה
Benziman, Uzi (ed.), WHO`S LAND IS IT? /
A QUEST FOR JEWISH-ARAB
AGREEMENT IN ISRAEL
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 62002בן-זקן ,אבנר ,קומוניזם כאימפריאליזם תרבותי /
הזיקה בין הקומוניזם הארצישראלי לקומוניזם הערבי,
 ,1948 - 1919רסלינג 285 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ben-Zaken, Avner, COMMUNISM AS
CULTURAL IMPERIALISM / AFFINITIES
ERETZ-YISRAEL & ARAB COMMUNISM

 61499בר-און ,מרדכי ,מכל ממלכות הגויים  /יחסי ישראל
ובריטניה הגדולה בעשור הראשון לאחר תום תקופת
המנדט  ,1948-1959יד בן צבי 318 ,עמ'2006 ,
Bar-On, Mordechai, OF ALL THE
KINGDOMS / BRITISH-ISRAELI
RELATIONS - 1st DECADE OF THE STATE

 60392ברקוביץ ,שמואל ,מה נורא המקום הזה  /קדושה,
פוליטיקה ומשפט בירושלים ובמקומות הקדושים
בישראל ,כרטא 576 ,עמ'2006 ,
Berkovits, Shmuel, HOW DREADFUL IS
& THIS PLACE / HOLY, POLITICAL
LEGAL IN JERUSALEM & ISRAEL

 60652גביעון ,ליאורה ,בגובה הבטן  /ההיבטים החברתיים
והפוליטיים של המטבח הערבי בישראל ,כרמל254 ,

עמ' ,2006 ,רכה
Gvion, Liora, ON THE SIDE OF THE
STOMACH / CULTURE & POLITICS OF
THE ISRAELI –ARAB KITCHEN

 61042גולדברג ,א ,.דבורין ,ד ,.מאה שנים ראשונות  /סיפורו
של מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב ,הוצאת מדיה 41
בע"מ 273 ,עמ'ha-Kaduregel Makabi Tel ) 2006 ,
('Av
Goldberg, A., Dvorin, D., FIRST HUNDRED
YEARS / THE STORY OF THE FOOTBALL
CLUB MACABBI TEL-AVIV
 62136גולדשטיין ,יוסי ,רבין  -ביוגרפיה ,שוקן 590 ,עמ',
2006
Goldstien, Yossi, RABIN - BIOGRAPHY
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 61524גולן ,חגי; שי ,שאול ,פצצה מתקתקת /המחבלים
המתאבדים וההתמודדות איתם ,משרד הביטחון232 ,
עמ'2006 ,
Golan, H; Shay, S, A TICKING BOMB:
ENCOUNTERING SUICIDE TERROR
 61674גולן ,חגי; שי ,שאול )עריכה( ,ברעום המנועים 50 /
שנה למלחמת סיני ,משרד הביטחון 385 ,עמ'2006 ,
Golan, Haggai; Shay, Shaul (Eds.), WHEN
THE ENGINES ROARED / 50th
ANNIVERSARY OF THE SINAI WAR

 60563גומל ,אילנה ,אתם ואנחנו  /להיות רוסים בישראל
)תרגום מאנגלית( סדרה המצב הישראלי ,זמורה-ביתן,
 171עמ' ,2006 ,רכה
Gomel, Ilana, PILGRIM SOUL / BEING A
)RUSSIAN IN ISRAEL (trans. from English
 61268גינאי ,יואב; מנור פוקס ,עפרה ) ,מילים :אהוד מנור /
אמנים מאיירים משיריו ,משכל 165 ,עמ'2006 ,
Ginay, Yoav; Manor Fuks, Ofra, LYRICS:
EHUD MANOR / AN ILLUSTRATED
SELSCTION OF HIS POEMS
 61558דור ,דני )עורך( ,שרון  /תחנות חייו ,שיבולים -הוצאה
לאור 197 ,עמ'2006 ,
Dor, Dani (Ed.), SHARON / STATIONS OF
HIS LIFE

 60519דן ,ירון ,עיונים בתולדות ארץ ישראל בתקופה
הרומית-ביזאנטית ,יד בן צבי 187 ,עמ'2006 ,
Dan, Yaron, STUDIES IN PALESTINE
HISTORY IN ROMAN-BYZANTINE TIME

 61413דר ,יעל ,ומספסל הלימודים לקחנו  /היישוב לנוכח
שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים הארץ-
ישראלית  ,1939-1948מאגנס ,אונ' עברית 287 ,עמ',

 ,2006רכה
Darr, Yael, CALLED AWAY FROM OUR
SCHOOL- DESKS
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 61857הרשב ,בנימין ,תרבות האחרת  /יידיש והשיח היהודי,
כרמל 233 ,עמ' ,2006 ,רכה )(selected writings vol.4
Harshav, Benjamin, THE OTHER CULTURE:
YIDDISH AND JEWISH DISCOURSE

 61556וורגפט ,נורית ,תפתחו ,משטרה  /מהגרי עבודה
בישראל ,עמודים עמ' ,ע"ע222 ,
61556, Wurgaft, Nurit POLICE OPEN UP /
IMMIGRANT WORKERS IN ISRAEL

 60650ויצטום ,דוד ,מהדורה מיוחדת  /שידורי הטלוויזיה
בעתות מצוקה ,כתר 420 ,עמ' ,2006 ,רכה
Witzthum, David, BREAKING NEWS / TV
BROADCASTING IN TROUBLED TIMES

 62034זוהר ,ענת )עורכת( ,למידה בדרך החקר  /אתגר
מתמשך ,מאגנס ,אונ' עברית 341 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zohar, Anat (ed.), LEARNING BY INQUIRY
/ AN ONGOING CHALLENGE
 61422זילבר ויתקון ,אסתר ,חוצה שומרון  /מיומנה של
מתנחלת רשמים שירים ספורים תשמ"ו-תשס"ו )2006-
 ,(1986דורות ,ישראל 187 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zilber Vitkon, Esther, CUTTING THRU THE
SHOMRON / SETTLER DIARY

 60639חובב ,מאיר; גיטלמן ,פסח )עורכי ,מבידול לשילוב /
התמודדות עם מוגבלויות בקהילה ,כרמל 418 ,עמ',

 ,2006רכה
Hovav, Meir; Gitelman, Pesah (Eds.) , FROM
SEGREGATION TO INCLUSION /
COMMUNITIES COPING WITH THE
DISABLED

 61113חורב ,שי ,הוגה ומנהיג  /השקפת עולמו ומקומו
האידיאולוגי של פנחס לבון במסגרת המנהיגות,...
דוכיפת הוצאה לאור 193 ,עמ' ,2006 ,רכה
Horev, Shai, A PHILOSOPHER AND A
LEADER / PINHAS LAVON
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 61114חורב ,שי ,מגילת העצמאות של מדינת ישראל /
והאישים החתומים עליה ,דוכיפת הוצאה לאור170 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Horev, Shai, THE DECLARATION OF THE
INDEPENDENCE OF ISRAEL / AND THE
PEOPLE WHO SIGNED IT
 61744חלמיש ,אביבה ,במירוץ כפול נגד הזמן  /מדיניות
העליה הציונית בשנות השלושים ,יד בן צבי 539 ,עמ',
2006
Halamish, Aviva, A DUAL RACE AGAINST
TIME / ZIONIST IMMIGRATION POLICY
IN THE 1930'S
 62087טאוב ,גדי ,מתנחלים והמאבק על משמעותה של
הציונות ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד 186 ,עמ',

 ,2007רכה
Taub, Gadi, SETTLERS AND THE
STRUGGLE OVER THE MEANING OF
ZIONISM

 61266טוב ,הילה ,תל אביב  ,100קרפד 183 ,עמ'2006 ,
Tov, Hila, TEL AVIV 100
 60395יהב ,דן ,גנים וגננות בתל-אביב-יפו ,צ'ריקובר274 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Yahav, Dan, GARDENS AND GARDENING
IN TEL- AVIV-JAFFA
 61907יהב ,דן ,בעלי חיים בשירות הביטחון וההגנה,
צ'ריקובר 293 ,עמ' ,2006 ,רכה ) in pre-state and
(current. with footnotes.
Yahav, Dan, ANIMALS IN SERVICE ON
)SECURITY AND DEFENSE (1870-2006

 61969יצחק ,רונן ,שותפות ועוינות  /עבדאללה ,הלגיון
הערבי ומלחמת  ,1948משרד הביטחון 218 ,עמ',2006 ,
רכה
Yitzhak, R, COOPERATION & HOSTILITY
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 שלושה/ שואה-ציונות פוסט- פוסט, אלחנן, יקירה62131
270 , ע"ע, השכחה ושלילת ישראל,פרקים על הכחשה
 רכה,2006 ,'עמ
Yakira, Elhanan, POST-ZIONISM, POSTHOLOCAUST / ESSAYS ON DENIAL,
REPRESSION AND DELEGITIMATION
/  ישראל והמודרניות,( )עריכה. א,רפאל-; בן. א, כהן61500
2006 ,' עמ689 , יד בן צבי,למשה ליסק ביובלו
Cohen, U.; Ben-Rafael, E. (Eds)., ISRAEL
AND MODERNITY / IN HONOR OF
MOSHE LISSAK

 המודיעין הישראלי/  ערבים טובים, הלל, כהן60806
 מטרות... סוכנים ומפעילים:והערבים בישראל
 רכה,2006 ,' עמ307 , עברית,ושיטות
Cohen, Hillel, GOOD ARABS: THE ISRAELI
SECURITY SERVICES & ISRAELI ARABS
,2006  לבנון, ימים33 /  אדמה רעדה, אילן, כפיר61902
 רכה,2006 ,' עמ336 ,מעריב
Kfir, Ilan, TREMBLED EARTH / 33 DAYS
LEBANON, 2006
2006 ,' עמ380 , מחבר, צחי,( יהודה )עורך, ליאון61013
(memorial book to terror victim, dati leum)
Lion, Yehuda (Ed.), TSAHI
158 , ספרי נובמבר, כיבוש וסירוב,( ישי )עורך, מנוחין60522
 רכה,2006 ,'עמ
Menuchin, Ishai (Ed.), OCCUPATION AND
REFUSAL

 תנועת/  גאולה בכבלים,שבע- בת,שטרן- מרגלית60520
451 , יד בן צבי,1920-1939 ישראלית-הפועלות הארץ
2006 ,'עמ
Marglait-Shtern, Bat-Sheva, REDEMPTION
IN BONDAGE / THE WOMEN WORKERS
IN ERETZ YISRAEL 1920-1939
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, מעריב, שיבה מסרפיאום, נורית, ברוך; אשכנזי, נבו61361
 רכה,2006 ,' עמ256
Nevo, Baruch; Ashkenazi, Nurit, BACK
FROM SERAPHEUM

/  סיירת מטכ"ל באנטבה,( עדו )עורך, נתניהו61269
,2006 ,' עמ718 , משכל,  העובדות, המסמכים,העדויות
רכה
Netanyahu, Iddo, MILITARY AT ENTEBBE:
THE TESTIMONIES, DOCUMENTS, FACTS
, ע"ע, המאבק על המים במזרח התיכון, ארנון, סופר60518
 רכה,2006 ,' עמ264
Soffer, Arnon, THE CONFLICT OVER
WATER IN THE MIDDLE EAST

 הגיגים בנפול בננו/  יכולנו לשכול, משה, עזריאל61273
2006 ,' עמ179 , משרד הביטחון,שרון
Azriel, Moshe, BEREAVED / FATHER’S
WRITINGS ON THE LOSS OF A SON IN
LEBANON (1st Lebanon war)

 ה"הגנה" והחיילים/  מחתרת במדים, חנוך, פטישי62094
 משרד,1939-1946 ישראליים בצבא הבריטי-הארץ

2006 ,' עמ320 ,הביטחון
Patishi, Hanoch, AN UNDERGROUND IN
UNIFORM / THE "HAGGANAH"
ORGANIZATION AND THE JEWISH
SOLDIERS IN THE BRITISH ARMY 1939 1946

 מלחמת העולם,( )עורכים. א,; שילר. ע, פימנטל61830
 הקרבות לאחר/ הראשונה בארץ ישראל היום שאחרי
,' עמH87+9E , אריאל,1917 כיבוש באר שבע נובמבר

 רכה,2006
Pimental, E; Schiller, E (Ed), THE FIRST
WORLD WAR IN PALESTINE : THE DAY
AFTER / THE BATTLES AROUND BEERSHEVA – NOVEMBER 1917
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, אריאל,  יומן המערכה/  צפת בתש"ח, אלעד, פלד61040
written 1948, only published now )2006 ,' עמ192
Peled, El'ad, ZEFAT IN 1948 / DIARY OF
THE BATTLE (important army officer)
, רסלינג, ציונות והביולוגיה של היהודים, רפאל, פלק61159
2006 ,' עמ312
Falk, R, ZIONISM & JEWISH BIOLOGY

 עיר ישראלית או,( )עורכים. ח,; יעקובי. ט, פנסטר61414
 משמעות ויחסי, שאלות של זהות/ עיר בישראל
 רכה,2006 ,' עמ322 , קב"מ,כוחות
Fenster, T.; Yacobi, H. (Eds.), ISRAELI CITY
OR CITY IN ISRAEL / QUESTIONS OF
IDENTITY, MEANINGS AND POWER

 יומן מלחמה עם/  עוגה בצורת קטיושה,. פ, פקשר62048
2006 ,' עמ205 , רובינשטיין,חיוכים ודמעות
(children`s book; war diary; Bne-Brak view)
Fakshar, P., A CAKE LOOKS LIKE A
KATYUSHA

 סיפור של פעילות/  באים מאהבה, אמירה, פרלוב60713
, משרד הביטחון, הגנה והעפלה בצפון אפריקה,ציונית
2006 ,' עמ189
Perlov, A, COMING FROM LOVE / ZIONIST
ACTIVITY IN NORTH AFRICA
 אריאל שרון/  איש שהתיר את הרצועה, נדיר, צור60692
 רכה,2006 ,' עמ388 , צבעונים,וסיפור ההינתקות
Tsur, Nadir, DISENGAGING FROM THE
STRIP / ARIEL SHARON AND ISRAEL'S
WITHDRAWEL FROM THE GAZA STRIP

 ההיסטוריוגרפיה הציונית/  זמן עבר, יצחק, קונפורט61498
2006 ,' עמ332 , יד בן צבי,ועיצוב הזיכרון הלאומי
Conforti, Yitzhak, PAST TENSE / ZIONIST
HISTORIOGRAPHY AND THE SHAPING
OF THE NATIONAL MEMORY
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 מגדר/  סיפורי חיים: נשים בעוני, מיכל,נבו- קרומר61849
 רכה,2006 ,' עמ247 , קב"מ, התנגדות,כאב
Krumer-Nevo, Michal, WOMEN IN
POVERTY: LIFE STORIES GENDER, PAIN,
RESISTANCE (part of "megadim")

 איך לקרוא/  עושה צחוק מהעבודה, דוד, ראט60717
260 , פרדס,ראיונות בתחום הספורט ולצאת מסופקים
(professional atheletes in Israel)  רכה,2006 ,'עמ
Ratt, David, MAKING FUN OF WORK
 קרן, כל מה שחייל צריך/  קיטבג,( רני )עורך, רביב60691
(humorous look at the army) 2006 , ,לב"י
Raviv, Rani (Ed.), “KITBAG”

 מושבת גנים וחוות לימוד, רות,חנין- רבינוביץ60690
 מודלים לבינוי בהתיישבות הציונית/ חקלאות
2006 ,' עמ142 , פרדס,השיתופית
(Israel/Palestine late 1880's thru mid-20th c.)
Rabinowitz Hanin, Ruth, GARDEN COLONY
& SCHOOL: MODELS FOR THE ZIONIST
COOPERATIVE SETTLEMENTS
, ישוב עברי בגליל התחתון/  שרונה, יואב, רגב62138
 רכה,2006 ,' עמ116 ,אחיאסף בע"מ
Regev, Yoav, SHARONA / A JEWISH
SETTLEMENT IN THE LOWER GALILEE

 עם פרויד לארץ ישראל/  עושי הנפשות, ערן, רולניק62091
 רכה,2007 ,' עמ335 , ע"ע,1948-1918
Rolnik, Eran J., FREUD IN ZION / HISTORY
OF PSYCHOANALYSIS IN JEWISH
PALESTINE / ISRAEL 1918-1948

 מבט-  השב"כ/  לא כל אמת נכונה, דאוד, רטמן61668
 רכה,2006 ,' עמ233 , משרד הביטחון, מבפנים
Rettman, "Daood", NOT ALL THE TRUTH IS
CORRECT / SHABAK TALES - TRUTH
AND FICTION FROM THE ISRAELI GSS
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 אונ' בן, שוויון/  אי,( נ )עורכים,' א; ברקוביץ, רם62127
 רכה,2006 ,' עמ412 ,גוריון
(on equality and inequality in Israeli society)
R. Uri; B. Nitsa (ed.), IN / EQUALITY

 זמן של ה"פוסט" לאומיות והפוליטיקה של, אורי, רם60341
 רכה,2006 ,' עמ268 , רסלינג, הידע בישראל
Ram, Uri, "POST" NATIONALISM & THE
POLITICS OF KNOWLEDGE IN ISRAEL
, מחבר,2006-1906 /  שנות כדורגל100 , אלישע, שוחט61267
2006 ,' עמ415
Shohat, E, 100 YEARS OF SOCCER
2006 ,' עמ192 , מחבר, אחד בין עשרה אחים, מ, שטרן60771
Stern, Moshe, ONE OF TEN BROTHERS
AND SISTERS / LIFE STORY
, בכל מקום שהם+  בא מלבנון, מיכאל, שיינפלד62049
 רכה,2006 ,' עמ302 , ספרי חמד/ ידיעות אחרונות
(novella + short story. New edition)
Schonfeld, Michael, BACK FROM
LEBANON & WHEREVER THEY MAY BE
 רכה,2006 ,' עמ334 , משכל, תגובה רועמת, דן, שילון61233
( important television reporter politics reviews)
Shilon, Dan, STORMY REACTION

 הערכת/  כישלון והצלחה בהתרעה, אריה, שלו61522
 משרד,המודיעין לקראת מלחמת יום הכיפורים

2006 ,' עמ318 ,הביטחון
Shalev, A, SUCCESS & FAILURE:
“INTELLIGENCE” PRIOR TO THE YOM
KIPPUR WAR

 מסע אל אוצרות/  מטמוני הארץ, נורית,כליפא- שלו60916
2006 ,' עמ232 , מיפוי והו"ל-  מפה,נעלמים
Shalev-Khalifa, Nirit, HIDDEN TREASURES
OF ISRAEL
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 על מפקדי/  אליהם נשואות העיניים, אלישיב, שמשי60714
2006 ,' עמ262 , משרד הביטחון,חטיבות בשדה הקרב
Shimshi, Elyashiv, IN THEM WE PUT OUR
TRUST / BRIGADE COMMANDERS IN
COMBAT

 מנחת דברים/  מענית הלב,( אברהם )עורך, שפירא61564
2006 ,' עמ464 , קב"מ,למוקי צור
Shapira, Avraham, TRIBUTE TO MUKI
TZUR

 על יחסי/  מי מנהיג, הדס,טולדנו-; רוט. ג, שפר61366
 רכה,2006 ,' עמ332 , קב"מ,ישראל והתפוצה היהודית
Sheffer, G.; Roth-Toledano H., WHO LEADS /
ISRAELI-DIASPORA RELATION
2006 ,' עמ128 , מחבר, אויב הפנימי, יוסף, תמיר61158
Tamir, Yosef, ETERNAL ENEMY (former
MK fighting the establishment)
VI. HEBREW LANGUAGE &
LITERATURE

 פסטיבל השירה הבינלאומי השביעי במשכנות,---, 62004
 רכה,2006 ,' עמ165 , כרמל,שאננים ירושלים
,---, THE 7TH INTERNATIONAL POETRY
FESTIVAL AT MISHKENOT
SHA`ANANIM, JERUSALEM

2  אופציה פואטית, עמוס, אריק; אדלהייט. א60523
poetry of the )  רכה,2006 ,' עמ134 , כרמל,משוררים
(last 20 years. young Israeli poetry.
Aleph, Arik; Edelheit, Amos, POETIC
OPTION 2 POETS
, אור נורה בפסטיבל המחולות, איציק, אביב60566
(novel)  רכה,2006 ,' עמ226 ,אסטרולוג
Aviv, Itzik, OR WAS SHOT AT THE DANCE
FESTIVAL
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 61517אבידר ,תמר ,סקס בעפולה  /שירים אירוטים ועוד
השגות על החיים ,חרוזים לבנים 83 ,עמ' ,2006 ,רכה
)Avidar, T, SEX IN AFULA (Erotic poetry
 61908אברבוך ,חגי ,קליידוסקופ  /קובץ סיפורים קצרצרים
ושאינם קצרצרים ,קדמת עדן 250 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(32 short stories
Averbuch, Hagy, KALEIDOSCOPE
 61272אדמון ,תלמה ,מכתבים לעמוס ,זמורה-ביתן 200 ,עמ',
 ,2006רכה
Admon, Talma, LETTERS TO AMOS
 61041אדף ,ש ,לב הקבור ,אחוזת בית 273 ,עמ' ,2006 ,רכה
Adaf, Shimon, A MERE MORTAL
 61975אהרוני ,ארז ,חצי שפם  /סיפורים ,מעריב 240 ,עמ',
 ,2006רכה )(short stories
Aharoni, Erez, HALF A MOUSTACHE
 61707אוחיון ,משה ,חול ולימונים  /שירים ,ע"ע 61 ,עמ',
 ,2006רכה
Ohaion, Moshe, SAND AND LEMONS

 62045אורלב ,אורי )מתרגם( ,יאנוש קורצ'אק כתבים  /כרך
ט כללי החיים עיתונאות לילדים 464 ,עמ'2006 ,
Orlev, Ori (translator), YANUSH
KORTSAK’S WRITINGS / VOL 9
 61025אורן ,רם ,ימים אדומים ,קשת הוצאה לאור 301 ,עמ',
 ,2006רכה
Oren, Ram, RED DAYS (true story of love at
)the end of the British Mandate & WWII

 61174אזולאי ,אסתר ,יצירה ביצירה עשויה /
אינטרטקסטואליות ברומנים של עמוס עוז ,מחבר,
 314עמ' ,2006 ,רכה
Azulay, Esther, CREATING FROM
CREATIONS / INTERTEXTUALITY IN THE
NOVELS OF AMOS OZ
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 61417איזר ,וולפגנג ,מעשה הקריאה  /תאוריה של תגובה
אסתטית ,מאגנס ,אונ' עברית 244 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(translation from English
Iser, Wolfgang, THE ACT OF READING

 61173איל ,צבי ,כששומעים סיפור זה אחרת  /התמודדות
וצמיחה על פי המעשיות של ר' נחמן מברסלב ,ידיעות
אחרונות  /ספרי חמד 252 ,עמ'2006 ,
Ayal, Tzvi, HEARING A STORY MAKES
& ALL THE DIFFERENCE / COPING
GROWTH IN THE STORIES OF R’ NAHUM
 61299אימס ,גלעד ,אפי ,א.ג ספרים 189 ,עמ' ,2006 ,רכה
Imas, Gilad, 'EFI
 61565איתן ,איתן ,אדמה הקורנת  /מבחר שירים ,קשב
לשירה 141 ,עמ'(selected poems) 2006 ,
Eytan, Eytan, THE GLOWING EARTH

 61416אלדן ,אנדד ,שנים שמעו שירה  /מבחר שירים 1955-
 ,2005קב"מ 157 ,עמ'2006 ,
Eldan, A, SELECTED POEMS 1955-2005
 61616אלון ,עופר ,בנו הכוח לנו המטרה ,א.ט .אפעל
טכנולוגיות בע"מ 257 ,עמ'2006 ,
Alon, Ofer, WE HAVE THE POWER, WE
)ARE THE TARGET (overcoming tragedy
 60928אלירז ,ישראל ,לפני הדלת ,מעבר לקיץ  /שירים,
קב"מ 104 ,עמ' ,2006 ,רכה )(well known author
Eliraz, Israel, DEVANT LA PORTE AUDELA DE LETE / POEMS

 61554אלירם ,טלילה ,בוא ,שיר עברי  /שירי ארץ ישראל :
היבטים מוזיקליים וחברתיים ,אונ' חיפה 264 ,עמ',

 ,2006רכה
Eliram, Talila, 'COME, THOU HEBREW
SONG' / SONGS OF THE LAND OF
ISRAEL- MUSICAL & SOCIAL ASPECTS
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,2006 ,' עמ383 , אריה ניר, בחורים טובים, שרה, אנג'ל60711
(Romance about the Israeli "underworld") רכה
Angel, Sarah, GOOD GUYS
 רכה,2006 ,' עמ175 , מחבר, יופיה של פשטות, אני60554
(quotes and sayings)
I, THE BEAUTY OF SIMPLENESS

 אגדת/  על מה חלמנו,. א,; מילשטיין. ג, אריאל61625
2006 ,' עמ339 , שרידות,הדסים
Ariel, G.; Milstein, U., THE OASIS OF
DREAMS / THE LEGEND OF HADASSIM
,' עמ142 , ירון גולן, מהא מלך הרי אדום, סיון, אשל61379
 רכה,2006
Eshel, Sivan, “MAHA” KING OF EDOM

 אגדה אמיתית על/ שם באי אפשר- אי, אילנה, בהט61378
 רכה,2006 ,' עמ110 , הוצאה לאור- לוטוס,דמיון
Bahat, Ilana, IMPOSSIBLY POSSIBLE
,' עמ264 , כתר, אמא מתגעגעת למילים, דודו, בוסי61031
 רכה,2006
Busi, Dudu, MOTHER LONGS FOR WORDS
, הוצאה לאור-  מעיין, רצח לא מושלם, אמנון,רב- בי60693
(political mystery)  רכה,2006 ,' עמ229
Bei-Rav Ammon, UNFINISHED MURDER
The following 8 titles are softcover books
w/CD's in the series – Shomim Ivrit - for
learning/teaching Hebrew language from
Akademon publishers

 דוד גרוסמן שיחה עם הסופר,ג, ר; הומינר, בליבוים61200
 רכה,2006 ,' עמ72 , תכנית האזנה לרמות הגבוהות
Bliboim, Rivka; Huminer, Gali, A
CONVERSATION WITH THE WRITER
DAVID GROSSMAN
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 61201בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,דיאלוגים תכנית האזנה
לרמות הביניים עשרים שיחות מחיי 157,עמ',2006 ,
רכה

Bliboim, Rivka; Huminer, Gali, TWENTY
DIALOGUES ON DAILY LIFE

 61202בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,יהודה עמיחי שיחה עם
המשורר תכנית האזנה לרמות הגבוהות 34 ,עמ',2006 ,
רכה
Bliboim, R; Huminer, Gali, CONVERSATION
WITH THE POET YEHUDA AMICHAI
 61203בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,משפחת ישראלי תכנית
האזנה לרמות בינוניות וגבוהות 38 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bliboim, R; Huminer, G, ISRAELI FAMLIY’S
THOUGHTS ABOUT THE ARMY

 61208בליבוים ,ר; הומינר ,ג ,אלתרמן משוחחים על תכנית
האזנה לרמות הגבוהות ,אקדמון 42 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bliboim, Rivka; Huminer, G, REFLECTIONS
ON THE POET NATAN ALTERMAN

 61209בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,בירשטיין יוסל שיחה עם
הס וסיפורים קצרים תכנית האזנה ,אקדמון 22 ,עמ',

 ,2006רכה
Bliboim, Rivka; Huminer, Gali, YOSSEL
BIRSTEIN TELLS STORIES

 61210בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,שומעים עברית /
חופשה בפראג  CD +גרזה מקוצרת תכנית האזנה
לרמות הביניים ,אקדמון 38 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bliboim, R; Huminer, Gali, VACATION IN
)PRAGUE + CD (condensed play script

 61211בליבוים ,רבקה; הומינר ,גלי ,שומעים עברית /
ראומה אלדר שיחה עם הקריינית  CD +תכנית
האזנה לרמות הגבוהות ,אקדמון 22 ,עמ' ,2006 ,רכה
Bliboim, R; Huminer, G, CONVERSATION
WITH RADIO BROADCASTER REUMA
ELDAR
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 )מרגלוh.p.s  אהובתו היהודיה של, ירמי, בן זאב60400
 רכה,2006 ,' עמ279 ,(האישי של הפיהרר
Ben Zeev, Yirmi, HITLER’S JEWISH LOVER

 רומן/  בגוף ראשון, רויטל, בן יחזקאל צוויבל61977
 רכה,2006 ,' עמ131 , רימונים,וירטואלי
Ben Yehezkel Zwibel, Revital, IN THE FIRST
PERSON / VIRTUAL ROMANCE

 משלמה המלך עד שלמה ארצי מיונה, מנחם, בן61513
 אוניברסיטה, שיחות על שירה/ הנביא עד יונה וולך
 רכה,2006 ,' עמ175 , משרד הביטחון,משודרת
Ben, Menachem, FROM KING SOLOMON
TO SHLOMO ARTZI, FROM YONA THE
PROPHET TO YONA VOLACH /
CONVERSING ON POETRY
174 ,ביתן- זמורה, תושבי חדר הילדים, גון,ארי- בן60710
1st novel. on relationship - )  רכה,2006 ,'עמ
(brothers, growing up, and family
Ben-Ari, Gon, NURSERY RESIDENTS

 א"ב יהושוע, ש"י עגנון/ והיא תהילתך, ניצה,דב- בן61671
 רכה,2006 ,' עמ336 , שוקן,ועמוס עוז
Ben Dov, Nitza, STUDIES IN THE WORKS
OF S.Y. AGNON, A.B. YEHOSHUA AND
AMOS OZ
 רכה,2006 ,' עמ111 , גוונים, יעפת, אילת,זיו- בן61027
Ben-Ziv, Ayelet, JETLAG
,' עמ193 , דף חדש, ככה לא בונים חופה, טל, בניה61515
 רכה,2006
Banaya, Tal, THE WRONG WAY TO GET
MARRIED
,2006 ,' עמ366 , כתר, חתונה בוכרית, דן,סרי- בניה60801
רכה
Seri-Benaya, Dan, BUKHARAN WEDDING
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, חורים במסך וירטואלי/  אם החיטה, מיקי,כנען- בן60897
2006 ,' עמ258 ,ספרא עריכת ספרים והו"ל
Ben-Canaan, Miki, WHEAT MOTHER (selfhelp, stories leading to actualization & change)

, שירים/  ארץ קטנה בדרום העיר, משה,שאול- בן60899
 רכה,2006 ,' עמ78 , כרמל, הדפסים,סיפורים
Ben-Shaul, Moshe, A SMALL COUNTRY IN
THE SOUTH OF THE TOWN / POETRY
 נכסים-ד.ש.מ. הוצאת נ, מפתחות, שרלס, בר טוב61557
 רכה,2006 ,' עמ184 ,והשקעות
Bar Tov, S, KEYS (on returning after 47 years)
295 , תמוז, משהו קרה בדרך לירושלים, אהרון, בר61296
(Murder mystery)  רכה,2006 ,'עמ
Barr, Aron, SOMETHING HAPPENED ON
THE WAY TO JERUSALEM
,' עמ431 , עידוד הוצאה, יציאת מצרים, יצחק, בר60565
(first novel)  רכה,2006
Bar, Itzchak, OUT OF BOUNDS

 עברית שבפי צאצאי האנוסים בצרפת, משה,אשר- בר60550
2006 ,' עמ352+387 , מוסד ביאליק, כרכים2 /
Bar-Asher, Moshe, HEBREW TRADITIONS
OF THE MARRANO-DESCENDENT
COMMUNITIES IN FRANCE (2 VOLS)
 רכה,2006 ,' עמ196 , קב"מ, יתומים, סמי, ברדוגו61620
Berdugo, Sami, ORPHANS
רכה,2006 ,' עמ111,ירון גולן, שירים/  מראות, א, ברוך61631
Baruch, Udi, REFLECTIONS / POEMS

 תיאוריות/ והם חיים בעושר ואושר,(' מירי )עור, ברוך61986
 רכה,2006 ,' עמ275 , פועלים,חדשות בחקר המעשייה
Baruch, M (Ed.), THEY ARE STILL LIVING
HAPPILY / FAIRYTALE RESEARCH
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 61359ברזילי ,אמירה ,מתי זה התחיל  /רומן ,טרקלין222 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(novel
Barzily, Amira, WHEN DID IT START
 61365בריינר ,שושי ,אהבה עברית ,ע"ע 233 ,עמ' ,2006 ,רכה
Breiner, Shoshi, HEBREW LOVE
 62000ברנשטיין ,אורי ,אברהם אבינו בניו-יורק  /פואמה,
קב"מ 47 ,עמ' ,2006 ,רכה )(new edition
Bernstein, Ory, THE PATRIARCH
ABRAHAM IN NEW YORK
 60625ברק ,אייל 97 ,ימים ,...מחבר 260 ,עמ' ,2006 ,רכה
Barak, Eyal, 97 DAYS...
 61974גבעון ,אביעד ,תמונה מסתכלת עלי ,אחוזת בית187 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Givon, A, THE PICTURE LOOKS AT ME
 60618גדור ,ע ,ללקט בשדה אחר ,תמוז 207 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gdur, Uzi, TO GATHER IN ANOTHER
FIELD

 61976גוטמן ,דוד ,האם איחרתי את הרכבת  /משמעות
החיים במחצית השנייה של החיים ,מודן 235 ,עמ',
 ,2006רכה
Guttmann, David, IF I MISS THE TRAIN… /
SIGNIFICANCE OF LIFE IN LATER LIFE
 61052גור ,רינת ,בייבי דול ,מעריב 192 ,עמ' ,2006 ,רכה
Goor, Rinat, BABY DOLL

 61038גלבע ,אמיר ,הכל הולך  /רישומים יומניים בעונה
מאוחרת ,קשב לשירה 140 ,עמ'updated ) 2006 ,
)(edition w/new previously unpublished poem
Gilbo'a, Amir, EVERYTHING GOES
 61714גלבץ ,תמר ,מקופלת ,ע"ע 187 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gelbetz, Tamar, FOLDED
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 60623גליל ,לילך ,בית .אהבה ,מטר 215 ,עמ' ,2006 ,רכה
Galil, Lilah, HOME. LOVE
 60338גנון ,שלמה ,נער בצל המרד ,הוצאת ספרותק בע"מ י-
ם 206 ,עמ' ,2006 ,רכה
Ganon, Shlomo, YOUTH IN THE SHADOW
OF MUTINY

 60402גנחובסקי ,דב ,גרפיקאית שאפתה עוגות מרציפן /
מאה סיפורים ירושלמים ,כרטא 639 ,עמ'2006 ,
Genachowski, Dov, THE GRAPHIC ARTIST
WHO BAKED MARZIPAN COOKIES
 61985גרוס ,אורית ,קליפות שקופות,כרמל167,עמ',2006,רכה
Gross, O, TRANSPARENT SKIN/short stories
 60619גרוסמן ,י ,סודות נצורים,ירון גולן  173,עמ',2006 ,רכה
Grosman, Yosef, LOCKED SECRETS
 61295גרין ,דרור ,בחזרה לצוות  ,4ספרים ,הוצאה לאור223 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Green, Dror, BACK TO CREW NO. 4
 60648גרפינקל ,אבי ,אמונה עיוורת ,זמורה-ביתן 189 ,עמ',
 ,2006רכה
Garfinkel, Avi, BLIND FAITH
 60586גרשונוביץ ,נחמן ,לעלות על נס  /אסופת סיפורים,
 275עמ'(haredi) 2006 ,
Gershonowitz, Nahman, JOIN IN THE
MIRACLE / SHORT STORIES
 61988דיו הנס ,ספיה ,פקלאות ,אוגדן הוצ' 215 ,עמ',2006 ,
רכה )(spiritual short stories
Dio Ha'nes, Sepia, PACKAGES
 61882דנון ,אייל ,לפני הילדים והמשכנתא ,מעריב 159 ,עמ',
 ,2006רכה
Danon, Eyal, BEFORE KIDS & MORTGAGE
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 60811הדר אשתר ,לילך ,סוף שבוע ארוך ,גוונים 163 ,עמ',
 ,2006רכה
Hadar Eshtar, Lilach, A LONG WEEKEND

 61420הופרט ,שמואל תומס ,קודקוד-אש  /במחיצתו של
המשורר אורי צבי גרינברג ,כרמל 178 ,עמ' ,2006 ,רכה
Huppert, Shmuel Thomas, FIRE-CROWN / IN
THE COMPANY OF THE POET URI TZVI
GREENBERG
 60406הירש ,עמנואל ,והיה אם 224 ,...עמ' ,2006 ,רכה
Hirsh, Emanuel, TO BE WITH….
 61292הלפרין ,אסף ,תחנה הבאה -קארל פלייס ,גוונים193 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Halperin, Assaf, NEXT STOP - CARLE
PLACE
 60497המאירי ,ישראל ,שחקנים ,אבן חושן 207 ,עמ',2006 ,
רכה
Hame'iri, Israel, ACTORS

 61501המרמן ,אילנה )עריכה( ,מחווה לשישה סופרים של
המאה התשע-עשרה ,ע"ע 312 ,עמ'2006 ,
Ilana, Haammerman, HOMAGE TO SIX
NINETEENTH CENTURY WRITERS
 60653הנדלזלץ ,מיכאל ,ספר האחרון מסוגו ,משכל179 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Handelzalts, M, LAST BOOK OF ITS KIND
 61036הפנר ,אברהם ,אמנות שפה זרה ,משכל 198 ,עמ',
 ,2006רכה
Heffner, Abraham, ART- A FOREIGN
LANGUAGE
 60925הרמן ,חן ,הצצה לשלווה אחרת  /קטעי תיעוד ,כרמל,
 77עמ'2006 ,
Herman, Chen, PEEPING INTO A
DIFFERENT TRANQUILITY
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 רכה,2006 ,' עמ262 , מחבר, מחול הכדורים, אבי, וולף62054
(Israeli detective novel about gambling)
Wolf, Avi, DANCE OF THE BALLS
150 , ירון גולן, מדריך החדש לנגן הרחוב, דודו, ויזר60608
 רכה,2006 ,'עמ
Viezer, Dudu, THE NEW GUIDE BOOK FOR
THE STREET MUSICIAN

 ככה: חייו ומותו של השער האחורי או, עוזי, וייל61293
/  ידיעות אחרונות,עברו עשר שנים בלי שהרגשתי
 רכה,2006 ,' עמ366 ,ספרי חמד
Weil, Uzi, LIFE & DEATH OF THE BACK
PAGE OR: AND SO WENT 10 YEARS
WITHOUT MY REALIZING IT
 עיון במפעל/  לה נוב'ייה עגונה, טובה, וייסברג60827
ספרות הלאדינו של אליה ר' קארמונה )איסתנבול
 רכה,2006 ,' עמ222 , מחבר,(1869-1935
Wiessberg, Tova, LA NOVIA AGUNA /
STUDY OF LADINO LITERATURE OF
ELIA CARMONA (ISTANBUL 1869-1935)
רכה,2006,'עמ293, נירם, חופשה איטלקית, ד, וינשטיין61518
Weinstein,Danny, ITALIAN VACATION
, שירים/  איפה פגשת את הסרטן, דורית, ויסמן60343
 רכה,2006 ,' עמ71 ,כרמל
Weisman, Dorit, WHERE DID YOU MEET
THE CANCER / POEMS
 ידיעות, על גבול יערות הרוזמרין, ניצן, ויסמן61970
 רכה,2006 ,' עמ173 , ספרי חמד/ אחרונות
Weisman, Nizan, ON THE EDGE OF
ROSEMARY WOODS
 רכה,2006 ,' עמ63 , כרמל, שנתיים, נתן, וסרמן61973
(poems)
Wasserman, Nathan, YEARS COUPLED
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 61163ורד ,בן ,כלבי קיץ ,בבל 320 ,עמ' ,2006 ,רכה
Vered, Ben, SUMMERTIME DOGS
 61617זלמן ,בן-ציון ,מסרים מן הסוג האישי ,מחבר104 ,
עמ'2006 ,
Zelman, Ben-Tsion, MESSAGES OF A
PERSONAL KIND

 60561זמורה ,צבי ,ליסנציה פואטיקה  /שירעופים ,ועוד
קיש-קיש קריא ,מחברות לספרות 272 ,עמ' ,2006 ,רכה
Zvi, Zmora, LICENTIA POETICA
 60874חזן ,בשמת ,מים הפוכים ,ספרית פועלים 156 ,עמ',
 ,2006רכה
Hazan, Basmat, INSIDE OUT WATER

 61669חזק ,יחיאל ,קנאת האדמה  /ארבע פואמות -2005
 ,1973קב"מ 64 ,עמ'2006 ,
Hazak, Yehiel, THE EARTH`S JEALOUSY /
4 POEMS 1973-2005
 61412חייט ,שושי ,שלושה לילות בפופראד ,תמוז 479 ,עמ',
 ,2006רכה
Hayat, Shoshi, THREE NIGHTS AT POPRAD
 61034חיימוף ,ח ,.מחזות ח .חיימוף ,גוונים2006 ,vols 3 ,
Haymof, H., H. HAYMOF SCRIPTS / 3
VOLS.
 60715חמדני ,ברק ,אבק ,כתר 273 ,עמ' ,2006 ,רכה ) story
(of an army driver
Hamdani, Barak, DUST
 61371חן ,ציון ,ללכת יחף 174 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hen, Tsion, GOING BAREFOOT
 60923חסקין ,גילי ,שבוי בקסמה  /סיפור שהיה ,מוזה326 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Haskin, Gil, CAPTURED BY HER CHARMS
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 ידיעות, מה שידעה השמש, שרה,אפלל- חפרי61054
 רכה,2006 ,' עמ222 , ספרי חמד/ אחרונות
Hofri-Eflal, Sara, WHAT THE SUN KNEW
,2006 ,' עמ283 , לדורי, לילה בפלורנטין, אורנה, טאוב60562
רכה
Taub, Orna, NIGHT IN FLORENTINE

 ללכת עם האהבה/  ואהבת,( יורם )עורך, טהרלב61426
2006 ,' עמ155 , משרד הביטחון,לאורך כל הדרך
Taharlev, Yoram (Ed.), THOU SHALT LOVE
/ GOING ALL THE WAY W/LOVE (selfhelp)
315 , רובינשטיין הוצאה לאור, שחמט, אסתר, טוקר61309
novel, female, haredi author, youth, ) 2006 ,'עמ
(mussar, fiction
Toker, Ester, CHESS

 ספר ההשגה לר' יונה אבן ג'נאח בתרגומו, דוד, טנא60397
-העברי של עובדיה הספרדי מקורות ומחקרים ח
2006 ,' עמ238 , אקדמיה ללשון העברית,סדרה חדשה
Tene, David, MEKOROT 'U MEHEKARIM /
#8 / IN HONOR OF R’ YONA EVEN
JANAH’S HEBREW TRANSLATION OF
THE SPANISH OVADIA

 כרכים מילון המילים2 /  עימות נעים, ג'רייס, טנוס60411
,הזהות והדומות בשתי השפות העברית והערבית
 רכה,2006 ,' עמvols2 ,מחבר
Tenos, Geryas, PLEASANT
CONFRONTATION / 2 VOLS (dictionary of
identical & similar words in Hebrew & Arabic)
,2006 ,' עמ182 , מודן, אפס טעויות, אלה, יבלונסקי61880
(short stories) רכה
Yablonsky, Ella, NO MISTAKES
 רכה,2006 ,' עמ137 , קב"מ, רביניסט האחרון, רן, יגיל61673
Yagil, Ran, THE LAST RABBINIST
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, על חוה אודות יהושע ועל אחרים, רחל, יהב60399
 רכה,2006 ,' עמ132 ,צ'ריקובר
Yahav, Rachel, ON EVE, ABOUT JOSHUA
AND OTHERS

 סיפור )הדפסה/  כרכרה של הדוד משה,. ס, יזהר61619
46 , אבן חושן,( של יזהר90-מיוחדת ליום הולדתו ה
 רכה,2006 ,'עמ
Yizhar, S., UNCLE MOSHE'S CARRIAGE
(IN HONOR OF YIZHAR’S 90TH B’DAY)
, שירים/  שירי הקיום של מרת זנגביל, יוסי, יזרעאלי60687
 רכה,2006 ,' עמ76 ,קב"מ
(5th book by contemporary Israeli poet)
Yzraely, Yossi, THE EXISTENTIAL POEMS
OF MRS. ZANGVIL / POEMS
 רכה,2006 ,' עמ344 , כתר, שלך סנדרו, צבח, ינאי61984
Yanai, Z, YOURS, SANDRO (bio-novel)
- ולדר חיים, על דברים שאיבדנו בדרך, זוהרת, כהן61504
2006 ,' עמ105 ,הוצאת לאור
Cohen, Zoheret, ON THINGS WE'VE LOST
ALONG THE WAY

 כתבי/  קול עלמה עברייה, שמואל, טובה; פיינר, כהן61881
,2006 ,' עמ407 , קב"מ,19-נשים משכילות במאה ה

רכה
Cohen, Tova; Feiner, Shmuel, VOICE OF A
HEBREW MAIDEN / WOMEN'S WRITINGS
OF THE 19th C. HASKALAH MOVEMENT

 רכה,2006 ,' עמ187 , מחבר, כלנית אדומה, יונה, כהן61879
(detective story in Israel)
Cohen, Yona, RED ANEMONE
187 , גל, לחיות איתך באהבה/  דנאי, עזרא,ישר- כהן61712
 רכה,2006 ,'עמ
Cohen-Yashar, Ezra, DANAY
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117 ,עם- אור,( )מחזה/  מצורעים, דליה,קנוהל- כהן61807
(script for the play)  רכה,2006 ,'עמ
Cohen-Knohl, Dalia, THE LEPERS (SCRIPT)

 ספרי/  אתרים במחוזות הזיכרון, רוני,נהב- כוכבי61551
 רכה,2006 ,' עמ341 , יד טבנקין,יובל של קיבוצים
Kochavi-Nahav, Roni, SITES IN THE
REALM OF MEMORY- KIBBUTZ JUBILEE
BOOKS
,' עמ254 , גוונים, רומן/  מבחן של ולתר, תור, כנען61514
 רכה,2006
Canaan, thor, WALTER'S TEST
, רומן/  השתקן ומספר הסיפורים, פייטן, אשר, כנפו60926
 רכה,2006 ,' עמ254 ,בימת קדם לספרות
Knafo, Asher, POET, THE TACITURN AND
THE STORY-TELLER
,2006 ,' עמ304 , קב"מ, עד העונג הבא, אריאל, להמן61511
רכה
Lehmann, Arielle, DIARIES OF DESIRE

 מגמות "אחרות" בשירה/  מחתרת השיר, צבי, לוז61164
 רכה,2006 ,' עמ168 , קב"מ, העברית
Luz, Zvi, THE SUBVERSIVE SECRET OF
POETRY / “DIFFERENT” TRENDS IN
HEBREW POETRY
 קשב, שירים/  חיים הם עניין מקומי, יורם, לוי פורת60924
 רכה,2006 ,' עמ63 ,לשירה
Levy Porat, Yoram, LIFE IS A LOCAL
AFFAIR / POEMS
, רומן/  ירידה גורלית במדרגות,. אברהם י, לוי62079
detective )  רכה,2006 ,' עמ231 , הוצאה לאור,כרמים
(story set in Israel
Levy, Avraham Y., A FATEFUL DESCENT
DOWNSTAIRS
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,המשפט העליון- בתוככי בית/  עליונים, נעמי, לויצקי62060
 רכה,2006 ,' עמ416 ,קב"מ
Levitsky, Nomi, SUPREMES / INSIDE THE
SUPREME COURT
,עם- אור,( תפוחים מן המדבר )מחזה, סביון, ליברכט61813
(script for the play)  רכה,2006 ,' עמ118
Liebrecht, Savyon, APPLES FROM THE
DESERT
, על אלה אני בוכיה/  על חומותיך, מאיר, למברסקי61012
rebellion, ) 2006 ,' עמ305 ,( פוזן. הוצאה )י,יפה נוף
(war against rome, historical dramatic,
Lamberski, Meir, ON YOUR WALLS ON
THESE I WEEP (novel)

 פסיפס מתוך כתביו/  חיי אחד העם, שולמית, לסקוב61824
666 , מכון לחקר הציונות וישראל,וכתבים אחרים

2006 ,'עמ
Laskov, Shulamit, THE LIFE OF AHAD
HAAM / A MOSAIC FROM THE WRITINGS
OF AHAD HAAM AND OTHERS

 רכה,2006 ,' עמ119 , כותרות, נביאה, אנליה, מאייר60542
Mayer, Anlia M., PROPHETESS
 רכה,2006 ,'עמ256, אסטרולוג, נחש בגן עדן, ר, מאירי61516
Meiri, Ruthi, SNAKE IN HEAVEN
,' עמ488 , אחוזת בית, שלושה מהם, אהרון, מגד60904
(new ed. w/ author language changes )  רכה,2006
Megged, Aharon, THREE OF THEM

/  אריק איינשטיין זו אותה האהבה,( עלי )עורך, מוהר60915
264 ,נור- דניאלה די,CD +ביוגרפיה בראשי פרקים

2006 ,'עמ
Moher, Ali (Ed.), ARIK EINSTEIN STILL
THE SAME LOVE / BIOGRAPHY IN
DIALOGUE
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196 , תמוז, חיים: מערכה ראשונה, ערן,' מוסקוביץ61367
(coming of age, army)  רכה,2006 ,'עמ
Moskovitz, Eran, FIRST BATTLE / LIFE
,' עמ64 , גוונים, מחזה/  ריגוש, הלל, מיטלפונקט62099
(script of play by important author)  רכה,2006
Mitelfunkt, Hilel, EMOTION / SCRIPT
,' עמ123 , כרמל, שירים/  לא בניתי חומה, פסח, מילין60555
(poetry)  רכה,2006
Meilin, Pessach, I DID NOT BUILD A WALL
128 , קב"מ, סיפורים קצרים/  שלדגים, ראובן, מירן60412
(short stories)  רכה,2006 ,'עמ
Miran, Reuven, KINGFISHERS

 זיכרונות מעונה מתה )מהדורה חדשה, ראובן, מירן60719
,(  עם אחרית דבר ע"י שחר ברם. הוצאה מחודשת:
 רכה,2006 ,' עמ176 ,נהר ספרים
short stories, orig. pub. 1996. new edition )
(w/afterward by Shachar Bram
Miran, Reuven, MEMORIES FROM A DEAD
SEASON
,2006 ,' עמ335 , אריאל, יעופו שבבים, תומס, מרקס61743
רכה
Marx, Thomas, SPARKS FLY

 מסע היסטורי בעקבות/  טור השמיני, מרדכי, נאור61425
360 , קב"מ,הטורים האקטואלים של נתן אלתרמן

2006 ,'עמ
Naor, Mordecai, EIGHTH COLUMN /
HISTORICAL JOURNEY IN SEARCH OF
THE ACTUAL COLUMNS OF NATAN
ALTERMAN

, הוצאה לאורN&N , גם גברים מרגישים, נאור, נאורי60645
 רכה,2006 ,' עמ95
Neori, Naor, MEN ALSO FEEL
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 61368נדב ,רז ,בלונדיניות העצובות של חיי ,מודן 107 ,עמ',
 ,2006רכה
Nadav, Raz, SAD BLONDS OF MY LIFE
 61026ניק ,מרים ,יומן הסודי של המלט ,צבעונים 199 ,עמ',
 ,2006רכה
Nick, Miriam, HAMLET'S SECRET DIARY
 61508נמר ,שמוליק ,רמזורים פצועים  /שירים ,גוונים63 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(poetry
Namer, Shmulik, WOUNDED LIGHTS
 61842נעמה 22 ,נדרים ,רובינשטיין הוצאה לאור 455 ,עמ',
novel, hared, conflict between litvak ) 2006
(haredi, attracted to hassidut
Na'ama, 22 NEDARIM
 61496נפחא ,ח ,מלך שאול )מחזה( ,גוונים109,עמ',2006,רכה
)Nafha, Hanokh, KING SHAUL (A PLAY
 60927נפרסטק ,רחל ,מחיצות ,תמוז 168 ,עמ' ,2006 ,רכה
Naparstek, Rachel, PARTITIONS

 60999סמוחה ,סמי ,מדד  /יחסי יהודים  -ערבים בישראל
 ,2004אונ' חיפה 100 ,עמ' ,2005 ,רכה
Samooha, Sammy, ARAB-JEWISH
RELATIONS INDEX 2004
 61858עוז ,אופיר ,אני הורגת אותך  /נובלה וסיפורים,
חלונות 142 ,עמ' ,2006 ,רכה )(author's first book
Oz, Ofir, I AM KILLING YOU

 61055עצמון ,צבי ,אפקט ולנברג תהלים קנ"א  /שירים
ורישומי-מילים  ,אריה ניר64,עמ',2006,רכה )( poems
Atzmon, Zvi, WALLENBERG APOCRYPHA
 60873ערד ,מאיה ,שבע מידות רעות ,חרגול 391 ,עמ',2006 ,
רכה
Arad, Maya, SEVEN MORAL FAILINGS
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 62090עשהאל ,אורה ,רצפת הזמן  /שירים ,ספרי עתון ,77
 126עמ' ,2006 ,רכה )(good author
Asael, Ora, FLOOR OF TIME
 61421פז ,סשה ,מונסיניור ,כרמל 272 ,עמ' ,2006 ,רכה
Paz, Sasha, IL MONSIGNORE
 60876פלג ,ד ,פני המקום ,זמורה-ביתן 463 ,עמ' ,2006 ,רכה
Peleg, Dorit, ON THE WAY HOME

 61033פלד ,יוסי ,סמים -שמרית מתה מזה  /מבוסס על
אירועים אמיתיים ,ע .נרקיס 206 ,עמ' ,2006 ,רכה
Peled, Yossi, DRUGS- SHIMRIT DIED
FROM IT / BASED ON TRUE EVENTS
 61161פאלק ,מנחם ,רוכסנים של סתו  /שירים ,צור-אות,
 112עמ' ,2006 ,רכה )(poetry
Falek, Menachem M., ZIPPERS OF AUTUMN
 61982פנקס ,מיכל ,בעליונים ובתחתונים ,כרמל 263 ,עמ',
 ,2006רכה )(Novel
Pinkas, Michal, THE BIG SWITCH
 60557פרבר שפר ,חבצלת ,לאן נעלמה מאדם סזאן? ,כרמל,
 189עמ' ,2006 ,רכה
Farber Sheffer, Chavatzeleth, AND WHERE
?IS MADAME C'EZANNE
 61176צפיה ,אשתו היהודיה של מוחמד ,תמוז 192 ,עמ',
 ,2006רכה
Tsafia, THE JEWISH WIFE OF MUHAMAD
 61529קאלו ,שלמה ,מפגשים ,דע"ת  99 ,yעמ' ,2006 ,רכה
Kalo, Shlomo, ENCOUNTERS
 61519קווה ,אבשלום ,ים הזקוף  /סיפורי ספינות ומלחים,
ע"ע 191 ,עמ' ,2006 ,רכה
Kaveh, Avshalom, UPRIGHT OCEAN /
STORIES OF SHIPS AND SAILORS
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 60675קופרמן ,ת ,.גלם מפראג  /עלילותיו המרתקות של
הגלם מפראג 87 ,עמ'2006 ,
Kuperman, T., GOLEM FROM PRAGUE
 60394קיסוס ,גבי ,מלכודת האורות ,רימונים 106 ,עמ',
 ,2006רכה
Kisus, Gabi, THE LIGHT TRAP
 61497קנז ,יהושע ,בין לילה ובין שחר ,הספריה הקטנה102 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Kenaz, J, BETWEEN NIGHT AND DAWN
 61166קנטור ,אברם ,אל החרדונים ,קב"מ214,עמ',2006,רכה
Kntor, Avram, TO THE LIZARDS
 61271קפליוק ,עודד ,עדשה מוטרפת ,הדים -הוצאה לאור,
 191עמ' ,2006 ,רכה
)(a different view of little known places
Kapliuk, Oded, CRAZY LENS
 61981קפלן ,ליאת ,על שפת נהר כבר ,כרמל 94 ,עמ',2006 ,
רכה )(poetry and very short stories
Kaplan, Liat, BY THE RIVER OF KVAR

 60636קריץ ,ראובן ,מן הגורן  /סוגיות ספרות :תבניות,
מודלים ומוטיבים ככלי ניתוח,מחבר428,עמ',2006,רכה
Kritz, Reuven, FROM THE THRESHING
FLOOR / MISCELLANY
 61110רביקוביץ ,דליה ,מים רבים  /שירים  1995-2005דליה
רביקוביץ ,קב"מ 58 ,עמ'2006 ,
Ravikovitch, Dalia, MANY WATERS /
POEMS 1995-2005 DALIA RAVIKOVITCH

 60567רגב ,עופר ,נסיך ירושלים  /פרשת ההתנקשות ברוזן
השוודי פולקה פון-ברנדוט ירושלים  ,1948פורת278 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Regev, Ofer, THE PRINCE OF JERUSALEM
/ ASSASSINATION OF SWEDISH
NOBLEMAN IN JERUSALEM 1948
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 61301רותם ,אמיר )עורך( ,מסמרים  /גיליון  ,03איזה יופי,
מסמרים 197 ,עמ' ,2006 ,רכה
Rotem, Amir (Ed.), MASMERIM 03
 61509רותם ,יהודית ,כמיהה ,ידיעות אחרונות  /ספרי חמד,
 518עמ' ,2006 ,רכה
Rotem, Judith, LONGING
 61059ריבנר ,טוביה ,חיים ארוכים קצרים ,קשב לשירה158 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Rubner, Tuvia, EIN LANGESKURZES
LEBEN / POETRY
 61971רייך ,אשר ,להפך  /שירים ,קב"מ 93 ,עמ' ,2006 ,רכה
Reich, A, ON THE CONTRARY / POEMS
 60547שאלתיאל ,חוה ,סוחר החלומות  /שירים ,כרמל103 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(poetry
Shaltiel, Hava, THE DREAM MERCHANT

 61183שביט ,יעקב-שי ,כל נחלי נמשכים מן הים והים עודנו
מלא  /שירים ,קב"מ 78 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shavit, Jacov Shai, ALL MY RIVERS ARE
DRAWN FROM THE SEA YET THE SEA
REMAINS FULL / POEMS
 60651שבתאי ,יעקב ,קרקס בתל-אביב ,קב"מ 124 ,עמ',
 ,2006רכה
Shabtai, Jacob, A CIRCUS IN TEL AVIV
 60556שגיא ,נדב ,בן-אדם שאמר שלוש מילים ,תמוז94 ,
עמ' ,2006 ,רכה
Sagi, Nadav, THE PERSON WHO SAID
THREE WORDS
 60564שדה ,א.ש ,.אהבה ,תקווה ומה שביניהן ,רימונים284 ,
עמ' ,2006 ,רכה )(novel based in Israel
Sade, A.Sh., LOVE, HOPE AND WHAT'S
BETWEEN THEM
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, תולדות הזמר העברי/  שיר שיר עלה נא, נתן, שחר61885
2006 ,' עמ300 ,מודן
Shahar, Natan, SONG O SONG RISE AND
SOAR / HISTORY OF HEBREW SONG

 שירים נבחרים/  עונה שנייה לאהבה, ציפי, שחרור60532
2006 ,' עמ237 , עקד,(1974-2006) וחדשים
Sharoor, Tsipi, THE SECOND SEASON OF
LOVE / SELECTION AND NEW POEMS
,2006 ,' עמ128 , כרמל, גשר החלומות, לנה, שילוני61528
רכה
Shilony, Helena, THE BRIDGE OF DREAMS

 האבולוציה של קולות/  קולות מגן עדן, יאיר, שימרון60410
 רכה,2006 ,' עמ304 , צ'ריקובר,ההבעה לכלל שפה
Shimron, Yair, SOUNDS FROM THE
GARDEN OF EDEN
,' עמ223 , חלונות, בת עיראק, רויטל,הורביץ- שירי62098
novel about an Iraqi family and aliya )  רכה,2007
(to Israel
Shiri-Horwitz, Revital, DAUGHTER OF
IRAQ
,' עמ123 , תמוז, מדוע החיים מסריחים, יאיר, שכטר61370
 רכה,2006
Shechter, Yair, WHY LIFE STINKS
,2006 ,' עמ319 , משכל, תחלמי, עידית,פייל- שכטר60769
רכה
Shechter-Fiel, Idit, DREAM
,2006 ,' עמ299 , עברית, אחד בספטמבר, יוכי, שלח61878
רכה
Shelach, Yochy, SEPTEMBER 1ST
,' עמ250 , מודן, טנגו המטורף שלי, תמי,קריץ- שמש60879
2006
Shemesh-Kritz, Tami, MY INSANE TANGO
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75 , מערכת, נפתוליה של אישה, שושנה, שפיז עברון61108
2006 ,'עמ
Shpiz Evron, Shoshana, A WOMAN'S QUEST
FOR LOVE
 רכה,2006 ,' עמ248 , גוונים, ימי מילואים, יורם, שפר61502
Schaffer, Yoram, RESERVE DUTY DAYS
,2006 ,' עמ294 , תמוז, רצח רצח תרדוף, אלירז, שר61362
רכה
Sher, Eliraz, MURDER, MURDER PERSUE
248 , מערכת, רומן/  נפשות חצויות, מנשה, תמיר61883
 רכה,2006 ,'עמ
Tamir, Menashe, SPLIT SOULS (novel)

VII. NON-HEBREW LANGUAGES
(translations into Hebrew)

 מילים וביטויים/  עזרה קלה לשפת האידיש,----, 61120
,' עמ77 , מחבר,שימושיים הנצרכים לחיי היום יום
( Hebrew/pocket dictionary yiddish)  רכה,2006
---, A LITTLE HELP FOR THE YIDDISH
LANGAUGE (everyday words & sayings)
 סיפורים/  מחוגים אצים רצים, צבי, אייזנמן61875
 רכה,2006 ,' עמ122 , קב"מ,ותמונות
Eizenman, Zvi, HANDS (ON A CLOCK)
ARE RUNNING, HURRY / STORIES &
PICTURES (translation from Yiddish )

יהודיים מימי- מילון לטקסטים ערביים, יהושע, בלאו61037
791 , אקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,הביניים

2006 ,'עמ
Blau, Joshua, DICTIONARY FOR ARABICJEWISH TEXTS FROM THE MIDDLE
AGES
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 הליד הגרמני מהיידן עד,( עדה )עורכת, ברודסקי61847
( book 3)  רכה,2006 ,' עמ444 , כרמל,הינדמית
Brodsky, Ada (Ed.), FROM HAYDEN TO
HINDEMITH (translation from German)

 תרגילי הדקדוק הגרמני למתחילים, נפתלי, גוטמן62025
 רכה,2006 ,' עמ213 , אקדמון,ולמתקדמים
Gutmann, Naphtali, DEUTSCHE
GRAMMATIKUBUNGEN FUR
HEBRAISCHSPRACHIGE ANFANGER
UND FORTGESCHRITTENE
,2006 ,' עמ286 , ע"ע, כשיאש הגיע, יעקב, גלאטשטיין62126
(translated from Yiddish by Dan Meiron) רכה
Glatshtein, Yaakov, WHEN YASH ARRIVED

, חייו/  פרידריך פון שילר,( יוסף )מתרגם,( האובן )נבו60553
 ירון,( ביוגרפיה1759-1805)  שירתו, פרוזתו,מחזותיו
(translated from German)  רכה,2006 ,' עמ352 ,גולן
Hauben (Nevo), Joseph (Trans.), FRIEDRICH
VON SCHILLER (1759-1805)

 א רירענדע/  אשרי עין ראתה זאת, דריטער, טייל61304
 פון בית...פארשטעלונג פון עבודת הכהן הגדול
translation ) 2006 ,' עמ360 , מכון עט סופר,המקדש
(of Me-pi Kohen Gadol 2004- 52711
Tiel, Dritar (trans), Ashrei Ayin Ra'atah Zot
(Yiddish translation from Hebrew)
259 , קיבוץ שמיר, סופרים ואמנים בני דורי,. מ, לב62137
(translated from Yiddish)  רכה,2006 ,'עמ
Lev, M., WRITERS AND ARTISTS FROM
MY GENERATION

 שירים/  קלסתר קול וטרוף, קלאריס, ניקואידסקי61061
125 , מכון מעלה אדומים תיעוד הלאדינו,()בלאדינו
2006 ,'עמ
Nicoidski, Clarisse, CARA BOZ I LOCURA /
POEMS (in Ladino)
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 60646נסתר ,דער )הנסתר( ,מאוצר סיפורי הנסתר ,כרמל,
 285עמ'(translation from Yiddish) 2006 ,
Nistar, Da'ar, FROM THE LIBRARY OF
MYSTICISM STORIES

 60689פרויד ,זיגמונד ,שרבר  /הערות פסיכואנליטיות על
תיאור מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה ,ספרים ,הוצאה
לאור 160 ,עמ' ,2006 ,רכה
/Freud, Sigmund, SCHREBER:
PSYCHOANALYTIC NOTES ON AN
AUTOBIOGRAPHICAL ACCOUNT OF A
CASE OF PARANOIA
 62053קפן ,וולפגנג ,יונים בדשא ,כרמל 275 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(translation from german.
Koeppen, Wolfgang, TAUBEN IM GRAS
 61904שדליך ,האנס יואכים ,אחרת ,חרגול 189 ,עמ',2006 ,
רכה )(translated from German
Schadlich, Hans Joachim, ANDERS
YIDDISH

 ,----, 60661מילון ליקוטי שיחות  /מילון עזר ללימוד שפת
האידיש וללימוד תורת רבותינו נשיאנו ,מחבר123 ,

עמ' ,2006 ,רכה
---, COMPILED DICTIONARY OF SPOKEN
YIDDISH TERMS

 61297וייס ,י ,.דער שטורמישער פארמעסט  /אטעם-
פארכאפענדע העכסט שפאנענדע ערציילונג ,מחבר,
 492עמ'(new novel, ethics, mussar) 2006 ,
Veis, Y., DER SHTORMISHER FARMEST
 61548מאירקעוויטש ,אברהם ,עסייען דערציילונגען און
דאקומענטאציעס  /די "פרייהייט"  ,לייוויק-פארלאג,
 239עמ' ,2006 ,רכה
Meirkevitch, Avraham, CRITIQUES,
STORIES, DOCUMENTS
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 דאס לעבן און שאפן פון דעם גרויסן, מנחם, מנדל60662
2006 ,' עמ187 , מחבר, רבי עקיבא/ תנא
Mendel, Menahem, DAS LABEN 'UN
SHAFEN FON DEM GROYSEN TANA
RABI 'AKIVA

VIII. DIASPORA COMMUNITIES
272 , משרד הביטחון, חותמו של מקום, חנה, אריון60405
2006 ,'עמ
Arion, Chana, THE STORY OF A PLACE (the
Jewish community of Koritz in Poland, letters
from there 1927-1937, inc. poetry in orig.
Yiddish w/Hebrew translations)

 החברה/  יהודים בממלכת הסולטנים, ירון,נאה- בן61968
,היהודית באימפריה הע'ותומנית במאה השבע עשרה
2006 ,' עמ419 , אונ' עברית,מאגנס
Ben-Naeh, Yaron, JEWS IN THE REALM OF
SULTANS
 סיפורי נפלאות/  ספר זכרון תימן, צדוק, גלעד60869
,' עמ182 , מחבר,דמויות הוד ומנהגים מיהדות תימן
2006
Gilad Tsadok, YEMENITE MEMORIAL
BOOK / STORIES, PEOPLE,
PERSONALITIES FROM JEWISH YEMEN
,( כרכים6) ' ו- ' חלק א/  מאורי גליציה, מאיר, וונדר61080
2006 ,מכון להנצחת יהדות גליציה
Wunder, Meir, ENLIGHTENED GALICIA (6
VOLUMES)

, משפחות, שמות/  יהודים בוכרים, חנה, טולמס61195
(book in Russian) 2005 ,' עמ273 , מחבר,שמות גנאי
Tolmes, Hana, BUKHARAN JEWS / NAMES,
FAMILIES
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 היהודים בבלגרד/ ' עד 'הפתרון הסופי, ג'ני, לבל61967
 רכה,2006 ,' עמ426 , קב"מ,1521-1942
Lebel, Jennie, UNTIL 'THE FINAL
SOLUTION' / THE JEWS IN BELGRADE
1521-1942

 ההתישבות/  חקלאים יהודים בגולה, יוסף, מזור60930
(1941 -1837) החקלאית היהודית בבסרביה
2006 ,' עמ372 , כרמל,והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק
Mazur, Yosef, JEWISH AGRICULTURAL
COLONIZATION IN BESSARABIA (18371941) & REFLECTIONS IN THE WRITINGS
OF S”L BLANK

/  דת ומדינה במזרח התיכון,( דוד )עורך, מנשרי61553
, אונ' ת"א,מחווה לפרופ' שמעון שמיר עם פרישתו
2006 ,' עמ341
Menashri, David, RELIGION AND STATE IN
THE MIDDLE EAST / IN HONOR OF PROF.
SHIMON SHAMIR'S RETIREMENT
 אירופה המהוללת, יהודה, יעקב; ריינהרץ, שביט61563
 אירופה, ישראלים, מסה על יהודים/ והמקוללת
 רכה,2006 ,' עמ237 , ע"ע,ותרבות המערב
Shavit, Yaacov; Reinharz, Jehuda,
AN /GLORIOUS, ACCURSED EUROPE
ESSAY ON JEWS, ISRAELIS, EUROPE
AND WESTERN CULTURE

 ספר, מעדני מלך/  מזמור לתרשיש, שמואל, שי60482
2006 ,' עמ196 , מחבר,הפיוטים של יהודי טוניס
Tunisian, pray, poetry with Judeo-Arabic )
(Hebrew
Shay, Shmuel, MIZMOR LE-TARSHISH /
PIYUTIM OF TUSIAN JEWRY
2006 ,' עמ222 , מערכת, כסער וסופה, יהודה, שלנגר60409
Schlanger, Jehuda, LIKE STORM AND
WHIRLWIND
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IX. ART & MUSIC
 מוזיאון לאמנות, בית כנסת כמרחב שוויוני,----, 60777
2006 , ,ישראלית
---, SYNAGOGE AS AN EQUAL SPACE

 אמנים מודרניסטים מאוסף: פריזאים באודסהף,----, 60992
(Hebrew/Russian) 2006 ,' עמ189 , גשרים,פרמן
---, ODESSA PARISIANS /MODERNISTIC
ARTISTS FROM FERMAN COLLECTION
, לשבתות וחגים במשפחה/  ספר הברכות, דוד, ארנון60447
2006 ,' עמ168 הוצ' מתן אומנויות
Arnon, David, BLESSINGS / FOR THE
FAMILY AT SHABBAT & HOLIDAYS

 ביקורות אמנות/  ד"ר חיים גמזו,( גילה )עורכת, בלס60785

2006 ,' עמ769 , מוזיאון תל אביב לאמנות,
Beles, Gila, DR. HA'IM GAMZO / ART
CRITIC

,' עמ247 , כתר, פשר החיים/  דודו גבע, דודו, גבע62003
caricatures and stories in comic form / ) 2006
(graphic novel
Geva, Dudu, DUDU GEVA / MEANING OF
LIFE

 מתווים לפסיפס בכיכר/  מזרקה, נחום, גוטמן60721
this is a )  רכה,2006 , , מוזיאון נחום גוטמן,ביאליק
(packet of full color individual sketches.
Gutman, Nahum, FOUNTAIN / SKETCHES
FOR MOSAIC IN "BIALIK SQUARE"
1945-  ציורי תיאטרון/  מאיר אקסלרוד, ישראל, גור60529
71h+24e , מוזיאון לתאטרון ע"ש ישראל גור,1932

 רכה,2006 ,'עמ
Gur, Yisrael, MEIR AXELROD / THEATER
PAINTINGS 1945-1932
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 60877גלוק ,רינה ,להקת המחול בת-שבע / 1964-1980
סיפור אישי ,כרמל 266 ,עמ' ,2006 ,רכה
Gluck, Rena, BATSHEVA DANCE
MY STORY /COMPANY 1964- 1980

 61972כהן ,דליה ,מזרח ומערב במוסיקה  /מהדורה שנייה
מתוקנת תשס"ו  ,מאגנס ,אונ' עברית 388 ,עמ',2006 ,
רכה )(new edition
Cohen, Dalia, EAST AND WEST IN MUSIC
 61834כרמיאל ,בתיה ,בתי הקפה של תל-אביב,1920-1980 ,
מוזיאון ארץ-ישראל 303 ,עמ'2006 ,
Carmiel, Batya, COFFEE HOUSES OF TELAVIV 1920-1980

 60745מועלם ,דוד ,סולם והמקאם  /במסורת המוסיקלית
הערבית ,CD +אור-תו )הוצאת המוסיקה( 253 ,עמ',
 ,2006רכה
Muallem, David, SCALE AND THE MAQAM
IN THE ARABIC MUSICAL SYSTEM
 60954מנדלסון ,אמיית ,זוכים  / 2005פרסי משרד החינוך,
התרבות והספורט לאמנות )קטלוג  ,(508מוזיאון
ישראל 76 ,עמ' ,2006 ,רכה )(catalog #508
Mendelsohn, A., WINNERS 2005
EDUCATION MINISTRY ART PRIZE
 60510סומק ,רוני )עורך( ,מיקי גבריאלוב /השירים,CD +
קב"מ 231 ,עמ'2006 ,
Somek, Roni, (Ed.), MIKI GAVRIELOV
 60655סורוצ'ינסקי ,אירנה ,אור קנה-סוף 79 ,עמ' ,2006 ,רכה
)(in Russian
Sorochinsky, Irina, A REED'S LIGHT

 61561עומר ,מרדכי ,אמנות ישראלית בת-זמננו  /מקורות
וזיקות ,ע"ע 427 ,עמ' ,2006 ,רכה
Omer, Mordechai, CONTEMPORARY
ISRAELI ART SOURCES AND AFFINITIES
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 60502רובין ,כרמלה; נפתלי שירה )עריכים( 123 ,המספרים
בציורי ראובן  /ספר המספרים לילדים לפי ציוריו של
ראובן רובין ,ע"ע2006 , ,
Rubin, Carmela; Naftali, Shir, THE RUBIN
BOOK OF NUMBERS

 61032שוחט ,אלה ,קולנוע הישראלי  /מזרח/מערב
והפוליטיקה של הייצוג מהדורה שניה ,אונ' הפתוחה,
 290עמ' ,2006 ,רכה
Shohat, Ella, ISRAELI CINEMA: EAST /
WEST AND THE POLITICS OF
REPRESENTATION
X. LAW

 61121אליהו ,שלומי ,הלכות נישואין ואישות  /הלכות
טהרה ,שידוכין ...להלכה ולמעשה בין הספרדים ובין
האשכנזים ,מחבר 425 ,עמ'2006 ,
'Eliyahu, Shelomi, JEWISH LAW ON
MARRIAGE AND MATRIMONY
 61007אפרתי ,בנימין ,סניגוריה במשנת הרב קוק ,מוסד הרב
קוק 107 ,עמ'philosophy, defense, reprint, ) 2006 ,
(mossad rav
Efrati, Binyamin, LEGAL DEFENSE IN THE
PHILOSOPHY OF HARAV KOOK

 61523בן מנחם ,ח ;.אטינגר ,ש ,.סוגיות במשפט העברי  /ב'
כרכים יחידות א-ט ,אונ' הפתוחה vols 2 ,עמ'2006 ,
Ben Menahem, H.; Ettinger, Sh., SELECTED
TOPICS IN JEWISH LAW / 2 VOLS
 61300דגן ,יאיר ,מדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור,
 430עמ'2006 ,
Dagan, Yair, THE GUIDE FOR ANTIMONEY- LAUNDERING AND COUNTER
TERRORISM FINANCING
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 60768הלפרין ,מרדכי ,קביעת רגע המוות  /אסופת
מאמרים ,מכון שלזינגר 263 ,עמ' ,2006 ,רכה
Halperin, Mordechai, ESTABLISHING THE
MOMENT OF DEATH / ESSAYS

 61182ולפיש ,שולמית ,הרי את לעצמך  /נשים יוזמות
גירושין ,שוקן 245 ,עמ'2006 ,
Valpish, Shulamit, YOU ARE OF YOUR
OWN / DIVORCE INITIATED BY WOMEN
 61185זינגל ,אילנה ,שתיקת הרופאים ,פוקוס 517,עמ'2006 ,
Zingel, Illana, THE DOCTORS SILENCE

 61667חוטובלי ,ציפי ,מחקרי משפט  /כרך כב' ,חוברת 2
תשס"ו  , 2006אונ' בר-אילן 504 ,עמ' ,2006 ,רכה
Hotovely, T, MEHKARE MISHPAT / v22:#2

 61676כהן ,צפרה ,בעלי מניות בחברה  /זכויות תביעה
ותרופות כרך א' מהדורה שנייה ,לשכת עורכי הדין
בישראל 510 ,עמ'2006 ,
Cohen, Zipora, COMPANY
SHAREHOLDERS / CAUSES OF ACTION
)AND REMEDIES (2nd edition, vol. 1
 60629לוי ,עדן ,ילד ,מין ואלימות בחברה ובראי המשפט,
אוצר המשפט 434 ,עמ'2005 ,
Levi, Eden, CHILD, SEX AND VIOLANCE
IN SOCIETY AND THE LAW
 62060לויצקי ,נעמי ,עליונים  /בתוככי בית-המשפט העליון,
קב"מ 416 ,עמ' ,2006 ,רכה
Levitsky, Nomi, SUPREMES / INSIDE THE
SUPREME COURT

 60587מנהיים ,אהרן ,ספר דרכי המשפט  /חידושים
וביאורים ובירורי הלכה בהלכות אבידה ומציאה,
פריקה וטעינה ,מחבר 244 ,עמ'2006 ,
)(jewish, civil law
Menheim, Aharon, SEFER DAREKHE HAMISHEPAT
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, צריך העדפה מתקנת/  צדק ושיוויון, עזרא, עובדיה61562
 רכה,2006 ,' עמ264 ,קב"מ
Ezra, Ovadia, JUSTICE AND EQUALITY /
AFFIRMATIVE ACTION IS NEEDED

 מדריך/  לפנים משורת הדין, טלי, זאב; קושניר, פישר61877
, מפקדים, חיילים,מעשי למשפט צבאי למתגייסים
 רכה,2006 ,' עמ136 , מחבר,... חברים,משפחות
(the do's and don't's of being in the army)
Fisher, Zeev; Kushnir, Tally, IN FRONT OF
THE LAW / GUIDE FOR THE ARMY

 ערוך לפי/  דיני רוקחות,( )עורך. עו"ד צבי ה, פרייזלר62055
 עידכונים )נכון+ (2004) נושאים עם שלושה מפתחות
2006 ,' עמ219+55 , כתובים,( 1.6.2006 -ל
Preisler, Zvi H. (ed.), PHARMACY
LEGISLATION / BY SUBJECTS W/3
INDEXES (2004) + UPDATES (1 JUNE 2006)

/  דין מוסר ויושר במשפט העברי, שמואל, שילה62140
2006 ,' עמh+100e414 , אונ' העברית,קובץ מאמרים
Shilo, Shmuel, LAW MORALS AND
EQUITY IN THE JEWISH LEGAL SYSTEM
/ COLLECTED ARTICLES
 שיעורי הגאון רבי דב שוורצמן,( משה )עורך, שנברגר61073
talmud, ) 2006 ,' עמ415 ,  מכות-  בבא קמא/ שליט"א
(baba kama, civil law
Shanberger, Moshe (Ed.), SHI'URE HAGA'ON RABI DOV SHEVARTSMAN
SHALIT"A

XI. MIDDLE EAST
, אקדמון, סיפורים מהדיואן,( משה )מוסא,חיים- בן62017
(Arab folklore in Hebrew)  רכה,2006 ,' עמ108
Ben-Hayim, Moshe (Musa), DIWAN`S
STORIES
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 61647גרשוני ,ישראל ,פירמידה לאומה  /הנצחה ,זיכרון
ולאומיות במצרים במאה העשרים ,ע"ע 507 ,עמ',

 ,2006רכה
Gershoni, Israel, PYRAMID FOR THE
NATION / COMMEMORATION, MEMORY
& NATIONALISM IN 20TH C. EGYPT

 62153רג'א ,סעיד פרג' ,גלגול נשמות  /ניתוח מעמיק של
נושא גלגול הנשמות בתרבויות ובדתות
השונות..בקהילה הדרוזית ,רג'א סעיד פרג' 79 ,עמ',

 ,2006רכה
Raja, Said, REBIRTH: REINCARNATION
IN VARIOUS CULTURES... DRUZE

 61184שפר ,מירי ,אסלאם  /מבוא קצר ,מפה  -מיפוי והו"ל,
 140עמ' ,2006 ,רכה
Shefer, Miri, ISLAM / A SHORT INTRO

XII. CD MUSIC

 ,---, 60442התעלות  CD :רגעים של התעלות חסידית עם
האדמו"ר מנדבורנה 2006 , ,
,---, SPIRITUAL "HIGH" / CD MOMENTS
OF HASIDDIC SPIRITUAL ELEVATION
 ,----, 61826משירי חיים נחמן ביאליק ,פונוקול בע"מ2006 ,
,---, FROM THE POETRY OF HAIM
)NAHMAN BIALIK (CD
 ,-----, 61828ניגון עתיק  /משירי נתן אלתרמן  , CDפונוקול
בע"מ2006 , ,
,---, OLD MELODY / FROM THE POETRY
OF NATAN ALTERMAN

 60909איינשטיין ,אריק ,אריק איינשטיין  /עטור מצחך 3
דיסקים ,פונוקול בע"מ2005 , ,
ARIK EINSTEIN /DECORATED
FOREHEAD
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 61827אריאל ,מאיר ,מאיר אריאל  /המיטב  CDדיסק כפול,
אן.אמ.סי מוסיקה2006 , ,
)MEIR ARIEL / THE BEST (2 CD collection
 60902ארצי ,שלמה ,שלמה ארצי  /האוסף המשולש 2006 ,
)(3 CDS
SHLOMO ARTZI / TRIPLE COLLECTI ON

 61823בוכמן ,נעם ,מנגינת החליל  CD /עיבודים קלאסיים
לשירי הארץ ,התו השמיני2006 , ,
Bokman, Noam, SONG OF THE FLUTE /
CLASSIC ARRANGEMENTS TO “SHIRE
”ERETZ YISRAEL

 61829גפן ,יהונתן ,משירי יהונתן גפן  CD /השירים
נשארים )מהדורה מחודשת( ,פונוקול בע"מ2006 ,
Gefen, Yehonatan, FROM THE WORKS OF
YEHONATAN GEFEN / THE SONGS STAY
)(New rendition
 60911חברים של נטאשה ,חברים של נטאשה  /שינויים
בהרגלי הצריחה ,הד ארצי2006 , ,
FRIENDS OF NATASHA / (title is a play on
)words, can't translate

 61825חברים של נטאשה ,חברים של נטאשה  /בהופעה
חיה  ,CDמחבר2006 , ,
FRIENDS OF NATASHA / LIVE
 60887חנוך ,שלום ,שלום חנוך  /המיטב  /דיסק משולש,
(3 CD) 2006 ,NMC-MUSIC.CO.IL
SHALOM HANOCH / THE ANSWERER

 60745מועלם ,דוד ,סולם והמקאם  /במסורת המוסיקלית
הערבית ,CD +אור-תו )הוצאת המוסיקה( 253 ,עמ',

 ,2006רכה
Muallem, David, SCALE AND THE MAQAM
IN THE ARABIC MUSICAL SYSTEM
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,CD + השירים/ מיקי גבריאלוב,( רוני )עורך, סומק60510
2006 ,' עמ231 ,קב"מ
Somek, Roni, (Ed.), MIKI GAVRIELOV /
THE SONGS
NMC- ,ITS' איצ- 2 /  צקני צפת, צקני צפת60922
2006 ,MUSIC.CO.IL
TZAKNEI TZFAT : “ITCHI ITS”
2006 , הליקון, אוסף שירים/  תחנות בזמן, ריטה60896
RITA : STOPS ON TIME / COLLECTION

99. MISCELLANEOUS

 קבוצה/  אמא יש רק שתיים, ניצה, אברבנאל61983
 רכה,2006 ,' עמ198 , מודן,טיפולית כאם קמאית
Abarbanel, Nitza, MOTHERS THERE ARE
ONLY TWO / "PRIMEVAL MOTHER"
THERAPY
 השפעת התאבדות/  אחרון מכתבו ילבין, ש, אברמי61372
 רכה,2006 ,' עמ223 , קב"מ,על בני המשפחה
Avrami, Shirley, HIS LAST LETTER
REMAINS / INFLUENCE OF SUICIDE ON
THE FAMILY
 רכה,2006 ,' עמ222 , דביר, פוקו וההומניזם, א, ארבל60810
Arbel, Ilana, FOUCAULT AND HUMANISM
, אונ' עברית, מאגנס, קומדיה/  פרשים, אריסטופאנס61428
(translation from Greek)  רכה,2006 ,' עמ116
Aristophanes, KNIGHTS / COMEDY

 יצירת דיאלוג בין יהודים/  ספר את חייך, דן,און- בר61920
226 , אונ' בן גוריון, ישראלים ופלשתינים,וגרמנים

 רכה,2006 ,'עמ
Bar-On, Dan, TELL YOUR STORY /
ESTABLISHING DIALOG
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 61670גלדמן ,מרדכי ,עצמי האמיתי ועצמי-האמת  /היבטים
פסיכואנליטיים ואחרים ,קב"מ 286 ,עמ' ,2006 ,רכה
Geldman, Mordechai,TRUE SELF AND THE
SELF OF TRUTH /PSYCHOANALYTIC
AND OTHER PERSPECTIVES

 60763גרסון ,רימונה ,סופר לקסיקון כרטא  /כללי בכרך
אחד ,כרטא2006 , ,
Garson, Rimona, CARTA'S SUPER
) LEXICON (in 1 volume

 61288חלפין ,יגאל ,טיהורים הסטליניסטיים  /ממשפטי
חברים למשפטי ראווה ,רסלינג 303 ,עמ' ,2006 ,רכה
Halfin, Igal, THE STALINIST PURGES
 60712טובי ,טל ,כמו לאכול מרק בסכין  /המעורבות
האמריקאית בוייאטנאם  ,1959-1973משרד הביטחון,
 326עמ'2006 ,
Tovy, Tal, LIKE EATING SOUP WITH A
KNIFE :U.S. INVOLVEMENT IN VIETNAM
 61364מדזיני ,מירון ,מפורט ארתור עד הירושמה  ,משרד
הביטחון 208 ,עמ' ,2006 ,רכה
Medzini, Meron, FROM PORT ARTHUR TO
HIROSHIMA

 61363רז ,יעקב ,אוניברסיטה משודרת זן בודהיזם -
פילוסופיה ואסתטיקה 207 ,עמ' ,2006 ,רכה
Raz, Jacob, ZEN BUDDHISM

 60807שוורץ ,י ,נשף מסכות בעיר האלוהים  /פלורליזם
וסובלנות בימי הביניים ,משרד הביטחון196,עמ'2006 ,
Schwarts, Yossef, MASQUERADE IN THE
CITY OF GOD: PLURALISM AND
TOLERANCE IN THE MIDDLE AGES
 62085שחל-פורת ,ש; הראל ,מ ,האם אתה מקשיב ,האם
אתה עונה לי ,ספרית פועלים 222 ,עמ' ,2006 ,רכה
Shahal-Porat, S.; Harel, M, ARE YOU
)LISTENING, LET ME KNOW (autism
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SIFREI KODESH (SELECTED)

, סיכומי סוגיות לשינון וזכירה/  ספר הזכרון,---- 61910
2006 ,' עמ279 , תורת חיים, תענית- מסכת ביצה
talmud beza tract, good study aid, with )
(commentary
---, SEFER HA-ZIKHARON

 התנא רבי שמעון בן/  ספר מאמרי התנאים,----, 60511
,' עמ637 , מכון סמה, גוטניק/ מהדורת פרידמן,יוחאי
tanaim, R' Shimon Bar Yohai new ) 2006
(collection of sources with g
---, SEFER MA'AMARE HA-TANA'IM / HATANA RABI SHIMON BEN YOHAI
, התנא רבי עקיבה/  ספר מאמרי התנאים,----, 60512
2006 ,' עמ489 , מכון סמה,מהדורת הערצאג
(halacha, Rabbi Akiva 1st c, collection w/index)
---, SEFER MA'AMARE HA-TANA'IM HATANA RABI 'AKIVA

 חקקי לב על חלקים/  ספרי קבלת הגאונים,----, 60579
,מהספרים יסוד עולם ומעיין החכמה שארית יוסף
2006 ,' עמ455 ,המכון לעיון בחסידות
(Early Kabbala, Hassidut Institute)
---, SIFERE KABALAT HA-GE'ONIM
 מפעל על, על מסכת ברכות/  ספר עטרת ראש,----, 60695
2006 ,' עמ231 ,מסכת
(talmud, classic 18th cent. pub 1767)
---, SEFER 'ATERET ROSH AL MASEKET
BRACHOT

 במהדורה/  מסכת תענית מן תלמוד ירושלמי,----, 60993
חדשה ומתוקנת עם הוספות חדשות כמבואר בשער
2005 ,'עמ735 , מכון דרכי שמחה,השני
---, MASEKHET TA'ANIT MIN TALEMUD
YERUSHALEMI
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 מנהגים ופסקים הוראות/  ספר שלחן רבותינו,----, 61069
, שמן רוקח. מ, על סדר שו"ע אורח חיים.והדרכות
(customs of Belz hassidut, halacha)2006 ,' עמ401
---, SEFER SHULEHAN RABOTENU

,מועדים,  מאמרים על התורה/  ספר חיי שלמה,----, 61125
, מכון שפתי צדיקים,ליקוטים יקרים ודברות קודש
(hassidut, Rabbi shlomo sadigura) 2006 ,' עמ343
---, SEFER HAYE SHELOMO

 חוברת לזכרם של הר"ר יצחק רוזנר זצ"ל ומרת,----, 61191
(holocaust)  רכה,2006 ,' עמ80 , יוטא )איטה( זצ"ל
---, MEMORIES OF R’ YITZHAK ROZNER
& MRS. UTA z”l (slovakia to ghetto terezin)
 מכון אהבת, ב' כרכים/  ספר תורת הגלגול,----, 61229
kabbala, previously ) 2006 ,' עמvols 2 ,שלום
(publ.' now with 4 additions incl. Rabbi
---, SEFER TORAT HA-GILEGUL / 2 VOLS

 כרך כא חלק אבן העזר/  ספר אוצר הפוסקים,----, 61253
,' עמ324 , אוצר הפוסקים,הלכות כתובות סימן עז
halacha, important set, cuvil law, ) 2006
(marriage divorce
---, SEFER 'OTSAR HA-POSKIM - VOL. 21

 סדר התפילות/ " קול תחינה "אמרי שפר,----, 61263
, פאר הקודש,והקינות לתשעה באב החדש והמפואר
prayer, 9th of av- fast day, with ) 2006 ,' עמ398
(nikkud, with kinot- poems
---, KOL TEHINAH "IMREI SHEFER"
 שערי תשובה/  שלושה ספרים נפתחים,----, 61276
2005 , , מלכות קודש,אורחות צדיקים מסילת ישרים
3 classics from Rabbi Yona of Girond, 13the )
(cent.
---, SHELOSHAH SEFARIM NIFETAHIM
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, כולל הדרכה ללימוד מוסר/  ליקוט ספרי מוסר,----, 61305
2006 ,' עמ--- ,הרב וולבה...מכון להפצת משנתו
classic mussar, ethics 13th cent, R' Yona of )
(spain, 18th ram
---, LIKUT SIFERE MUSAR

 כרכים כרכים )ראש2 /  מחזור נחלת אבות,----, 61318
2006 ,' עמvols 2 , מכון בני יששכר,(השנה ויום כיפור
(mahzor, sephardi with many piyyutim)
---, MAHEZOR NAHALAT 'AVOT ROSH
HA-SHANAH & YOM KIPPUR
 חוברת ט"ז קובץ כת"י וחידושים/  ניצני ארץ,----, 61583
 מכון על שם,"יו"ל ע"י תלמידים בישיבת "מרכז הרב
series, journal-)  רכה,2006 ,' עמ383 ,הרצי"ה קוק
(merkaz harav, halacha Rabbi avrom yitzhak an
---, NITSANE HA-'ARETS / INSIGHTS ON
TEXT (by yeshiva students)
,' עמvols 2 , מחבר,ד+ ג/  ספר סוגיא דמוקצה,----, 61694
(halacha, muktze, ritually untouchable) 2006
---, SEFER SUGIYA DEMUKETZEH / vols.
3&4

 ספר תורת הרבי ר' ירחמיאל מפרשיסחא,----,
2006 ,' עמ181 , מחבר, ומנכדיו הקדושים/ זצוקללה"ה

61784

---, SEFER TORAT HA-RABI YERAHMI'EL
, הדרת מלך דרכי נועם/  קדושת נועם אלימלך,----, 61816
2006 ,' עמ558 ,מחבר
(hassidut, R' Elimelech intro w/nikkud)
---, KEDUSHAT NO'AM 'ELIMELEKH

, על מסכתות ביצה ראש השנה/  ספר ברכת שי,----,
, מחבר,כולל ביאורים הערות ובירורים על סדר הדף
(talmud, rosh hashnah) 2006 ,' עמ239
---, SEFER BIREKAT SHAY AL MASEKET
BEITSA
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61925

 במתכונת, מן תלמוד בבלי/  מסכת ביצה,----, 61927
(daf yomi) 2006 , מאורות הדף היומי,ווילנא
---, MASEKHET BETSAH / MIN TALMUD
BAVELI (Vilna design)

 מועדים א/  שיחות הרב צבי יהודה,( ש )עורך, אבינר61432
2006 ,' עמ321 , ספריית חווה, פורים- ראש השנה
Aviner, Shlomo, CONVERSATIONS WITH
TSVI YEHUDAH (KOOK) / ROSH HASHANAH THRU PURIM (teachings)

 פירוש על ספר/  ראשית, שלמה חיים הכהן, אבינר61717
,' עמ407 , ספריית חווה, נח- בראשית א' בראשית
Bible, Genesis - Noah, renouned mod. ) 2006
(commentery, relig. nationalist
Aviner, Shlomo, RESHIT / VOL. 1

/  ספר אסיפת שמועות, ירחמיאל גרשון, אדלשטין61236
, יום כיפור,בעניני ירח האיתנים ומצוותיו ראש השנה
2006 ,' עמ232 ,' ישיבת פוניבז,סוכות
Edelstein, Yerahmiel, SEFER 'ASEFAT
SHEMU'OT (high holidays & sukkot)

 מסכת/  חידושי מנחת שלמה, שלמה, אויערבאך61802
(talmud) 2006 ,' עמ396 , אוצרות שלמה,ביצה
Orbach, Shlomo, HIDUSHE MINEHAT
SHELOMO / MASEKHET BETSAH

 ספר אגרות והסכמות רבינו, חיים יוסף דוד, אזולאי61739
308 , מכון רבינו חיד"א, חיד"א קובץ אגרות והסכמות
history of the "HIDA" - R` Hayim ) 2006 ,'עמ
(Yosef David Azulay - 18th c
Azulay, Hayim Yosef David, SEFER `IGROT
VE-HASKAMOT RABEINU H.I.D.A.
 עם ביאור עמודי/  ספר מורה באצבע, חיים, אזולי61895
2006 ,' עמ245 , מכון אהבת שלום,הוראה
(prayer of the HIDA 18th cent, way of life)
Azulai, H, SEFER MOREH BA-'ETSEBA
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 62148אייבשיץ ,יהונתן ,כל ספרי רבי יהונתן אייבשיץ  /ג
כרכים -ספר דברי יהונתן ,ספר תפארת יהונתן ,ספר
חסדי יהונתן ,ב .ב .ברוכמן הוצאה vols 3 ,עמ'2006 ,
)(bible, talmud, philosophy
Eibschitz, Jonathan, KOL SIFERE RABI
3 VOLS /YEHONATAN 'AYEBESHENITS

 61095אייזנבאך ,אברהם ,ספר בחוקותיך אשתעשע  /בו
יותר מחמש מאות וחמישים היכא תימצא של הלכה...
בעניני התורה והחז"ל ,מ .החידוד בהלכה199,עמ'2006,
Izenbah, Avraham, SEFER BE-HUKUTEKHA
'ESHETE'ASHE'A

 60390אייכנשטיין ,אהרון ,ספר פאר מנחם  /תולדותיו
ופרקי חייו וד"ת של אדמו"ר הרה"ק איש אלוקים,
מחבר 207 ,עמ' ,2006 ,רכה
) rabbinic bio & teachings,
(R' Aharon Menahem Mendel of Alesk
Eichenshtein, Aharon, SEFER PE'ER
MENAHEM / HISTORY & WORK OF...
 60677אלגמיל ,יוסף עובדיה ,ספר מרפא לעצם  /למחבר
קראי קדמון ירושלמי לא נודע שמו הטוב בביאור כל
האלהיות בקצור ,מחבר 119 ,עמ'2006 ,
Algamil, Yosef Ovadia, SEFER MARPE LA'ETSEM

 61866אלגמיל ,יוסף עובדיה )עורך( ,סדור התפלות  /חלק
ראשון כמנהג היהודים הקראים כולל תפלות ערב
ובוקר חול ...תורה ,מכון תפארת יוסף לחקר היהדות,
 419עמ'(Karaite siddur, vol. 1) 2006 ,
Algamil, Yosef Ovadia, SIDUR HA-TEFILOT
KE-MINHAG HA-YEHUDIM HA-KARAIM

 60423אלפסי ,יצחק ,תורה והלכה  /עיונים בתורה בתלמוד
ובתולדות ישראל ,שם  -הוצאה 376 ,עמ'2006 ,
) bible, halacha, jewish history with footnotes
!(recommended
Alfasi, Yitshak, TORAH VE-HALAKHAH
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 חיבור/  חיים בריאים כהלכה, יחזקאל, אסחייק61753
, מחבר,בעניני הנהגת שמירת הבריאות על פי התורה
 רכה,2006 ,' עמ191
Ashayek, Y, HALACHIC HEALTHY LIVING
2  על התורה/  ספר תנחומות אל, יצחק, ארויו61893
bible, comm, ) 2006 ,vols 2 , מכון שובי נפשי,כרכים
(16th cent, publ, orig 1578, new edition
Arroyo, Yitshak, SEFER TANEHUMUT 'EL

 עיון באגדות/  אגדה של משפחה, יגאל, אריאל60683
midrash, ) 2006 ,' עמ272 , מדרשת הגולן,חכמים
(talmud, over 700 footnotes. self publish
Ariel, Ig'al, FAMILY STORIES / RESEARCH
IN THE STORIES OF THE SAGES
2 /  ספר הזהר על שיר השירים, יחזקאל, אשלג60699
, מכון עטרת שלמה, עם פירוש הנפלא הסולם,כרכים
(zohar w/comm. of sulam & index) 2006 ,vols 2
Ashlag, Yehezkel, SEFER HA-ZOHAR 'AL
SHIR HA- SHIRIM / 2 VOLS.
 אפי/  כרכים6 /  ספר פני יהושע, הרב דניאל, ביטון62154
... פנים מאירות לגמרא ופני שוחקות לאגדה/ זוטרי
2006 , vols 6 , מכון המאור,...על מסכתות
(talmud, agada, 18th cent. classic, new edition)
Biton, Daniel, SEFER PENEI YEHOSHU`A /

 להרב הגאון הרב/  קצור שלחן ערוך, לוי, ביסטריצקי61189
שלמה גאנצפריד ז"ל עם פסקי שלחן ערוך אדמו"ר
2006 ,' עמ634 , חסדי ל"ב,הזקן
(halachic legal judgements, civil & ritual)
Bistritsky, Levy, KITSUR SHULEHAN
'ARUKH
, יורה דעה/  ספר נתיבות מאיר, מאיר, בן שושן61775
(halacha, oaths, purity,) 2006 ,' עמ384 ,מחבר
Ben Shushan, Meir, SEFER NETIVOT ME'IR
/ YOREH DE'AH
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2 /  ספר תולדות אהרן,( אהרן )עורך, בראנדסדארפער60732
(bible, hassidut) 2006 ,vols 2 ,כרכים זיטאמיר
Brandsdarfer, A, TOLEDOT 'AHARON

 נשים מספרות על חיים/  סיפור אישי, פרדי, ברוד61596
2006 ,' עמ299 , ספריית כפר חב"ד,חסידיים
(Hassidut, , chabad, lubavich, mod/'popular',)
Brod, Fredi, PERSONAL STORY (women)
, בבא מציעא/  שיעורי עיון התלמוד, אבא, ברמן61491
(talmud- mod.) 2006 ,' עמ195 ,ישיבת עיון התלמוד
Berman, Abba, STUDIES IN THE TALMUD /
TRACTATE BABA METZIA

 ספר שיטה מקובצת, חיים יוסף הלוי, גוטפרוינד61666
 הגוזל עצים והגוזל, החובל, פרק מרובה/ המבואר
2006 ,' עמ585 ,י-ומאכיל )בבא קמא פרק ז
(talmud, quality, new standard, good publ)
Gutfreund, Hayim, SEFER SHITAH
MEKUBETSET HA- MEVO'AR / BABA
KAMA
 גל, קבלה ורפואה/  גוף נפש ונשמה, יצחק, גינזבורג61776
kabbala, medecine withe ) 2006 ,' עמ305 ,עיני
(some footnote cites to texts, bible,
Ginzburg, Yitshak, BODY, SOUL & SPIRIT /
KABBALAH & MEDICINE

 הקשר בין/  דילוגים והאור הגנוז, מתתיהו, גלזרסון61598
2006 ,' עמ130 , מחבר,תורת הדילוגים לתורת הסוד
(numerology, codes)
Glazerson, Matityahu, HA-DILUGIM VE-HA'OR HA-GANUZ

 עם/  תלמוד בבלי המבואר מתיבתא, משה, גראס60738
 חלק-ילקוט ביאורים פניני הלכה ודרוש מסכת יומא
(Part 2) 2006 , , מכון עוז והדר,שני
Gras, Moshe, TALMUD BAVLI HAMEVO'AR MATIBETA / MASEKET YAMA
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 על מסכת ראש/  ספר פותח שער, נתן זאב, גרוסמן62144
2006 ,' עמ1082 ,( פוזן. הוצאה )י, יפה נוף,השנה
(talmud rosh hashana tract)
Grossman, Natan, SEFER POTE'AH SHA'AR
'AL MASEKHET ROSH HA-SHANAH

/  ספר חדושים ובאורים, חיים שאול, גריינימן61063
(talmud) 2006 ,' עמ228 , מחבר,ליקוטים
Grainman, Haim Shaul, SEFER HIDUSHIM
VE-BE'URIM LIKUTIM

 חכמת אדם בינת/  ספר שערי צדק, אברהם, דאנציג61733
2007 ,' עמ228 , מחבר, בהוצאה מתוקנת,אדם
(halacha, Israel, publ. originally 1812)
Dantzig, A, SEFER SHA'ARE TSEDEK /
HOKHMAT 'ADAM BINAT 'ADAM

 קובץ תורני מרכזי/  אסותא,( אליקום )עורך, דבורקס61332
2006 ,' עמ486 , מחבר,מחכמי התורה בעניני רפואה
(responsa, medicine, jewish law)
Deborkes, Elyakim (Ed.), 'ASUTA

 יסודות במשנתו של רבי/  אור פנימי, ארז, דורון60485
 רכה,2006 ,' עמ270 ,נחמן מברסלב
(hassidut, breslov, philosophy, modern)
Doron, Erez, 'OR PENIMI

2  בית שלמה/  ספר שאלות ותשובות, שלמה, דרימר60610
responsa, 19th ) 2006 ,' עמvols 2 , מחבר,כרכים
(cent, pub. orig. 1878, lemberg, now with addi
Drimer, Shlomo, SEFER SHE'ELOT VETESHUVOT / BET SHELOMO

 לרבנו מנחם/  סדר הקבלה, שלמה זלמן, הבלין60697
המאירי היא הפתיחה לפירושו למסכת אבות מהדורת
2006 ,' עמ298 , מכון אופק,תשס"ו
(talmud 13cent., important rishonim, scholary)
Havelin, Shelomo Zalman, SEDER HAKABALAH / 2006 edition
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 כרכים על2 /  ספר אמרי נועם, מאיר, הורווויץ61246
2006 ,' עמvols 2 , מחבר,מועדים וחדשי השנה
(hassidut, holidays, orig. 1886 R' Dzukov z"l)
Horovitz, Meir, SEFER 'IMERE NO'AM

, חינוך, אמונה/  אורות הירושלמי, אברהם, הכהן61325
אקטואליה מתוך עולמו המרתק של התלמוד
 תלמודה- מכון הירושלמי,הירושלמי מסכת תעניות
faith, philosophy halacha, ) 2006 ,' עמ301 ,של א"י
(zionism from talmud yerushalmi
Hacohen, A, 'OROT HA-YERUSHALMI

 מקואות שו"ת/  ספר דברי חיים, חיים, הלברשטאם61445
2006 , מכון זכרון משה ומרים, דברי חיים
Halbershtam, Hayim, SEFER DIVERE
HAYIM (responsa, hassidut)

 והוא/  ספר בית אברהם, אברהם, הלוי פנחסי62141
ועליו נוסף.. חידושי תורה שהתחדשו ע"י יוצאי חלציו
2006 ,' עמ331 , מחבר,קונטרס "אלון בכות
(halacha, sephardi, rabbinic dynasty)
Halevi Pinhasi, Avraham, SEFER BET
'AVRAHAM
vols 2 , מכון הגר"א, ספר משנת חסידים, נפתלי, הלוי61245
(kabbala, vilna gaon, R' Emanuel Hai) 2006 ,'עמ
Halevi, Naftali, SEFER MISHNAT HASIDIM

 מאמר השבת שבת/  מבשר טוב,( מאיר )עורך, וורנר61446
316 , מוסדות גנזי מהרי"ץ ביאלא,מעין עולם הבא
(hassidut, biala (modern)- shabbut ) 2006 ,'עמ
Werner, Meir (ed.), MEVASER TOV /
MA'AMAR HA-SHABAT SHABAT ME'EN
'OLAM HA-BA

 להבנת סערות/  גלות ישמעאל, יחיאל, וייצמן61053
2006 ,' עמ185 , מחבר,התקופה
Weissman, Yehi'el, GALUT YISHEMA'EL
LE-HAVANAT SE'AROT HA-TEKUFAH
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 שיעורים במדרש רבה/  רבה אמונתך, יהושע, ויצמן61891
- זהב הארץ,'ד-'שיר השירים רבה פרשה א' פסוקים א
2006 ,' עמ325 ,ישיבת הסדר מעלות
(bible, Midrash raba, Shir hashirim, scholarly)
Vitsman, Y, RABAH 'EMUNATEKHA
 על מועדי השנה ימי בין/  מעיין המועד, שלום, ולך60733
, תבונה,המצרים בית המקדש חורבן גלות וגאולה
holiday, fasting, ) 2006 ,' עמ588 ,מכון ספרותי חרדי
(scholarly with extensive citations
Volach, Shalom, MA'AYAN HA-MO'ED

, ברית מילה/  ספר יציב פתגם, שלמה, ורטהיימר61789
 מכון, הכנסת ספר תורה סיום הש"ס...לידת הבת
2006 ,' עמ297 , קרית צאנז,שפע חיים
Vertheimer, Shlomo, SEFER YATSIV
PITGAM / CIRCUMCISION, BIRTH OF
DAUGHTER…(hassidut, drashot)
 מסכת, כרכים3 /  איש על החומה, שלמה, זוננפלד61006
 מנהיגותו ודברי ימי התקופה של מרן, פעליו,חייו
2006 ,' עמvols 3 , מחבר,הגאון רבי
(bio rabbinic history, hungarian rabbi)
Zonenfeld, Shlomo, MAN ON THE WALL /
HIS LIFE & LEADERSHIP - R' YOSEF
HAYIM ZONENFELD

 אגרות ציבור ופעולתם/  עט לעשות, יוסף, זייני61490
באומה הישראלית כחלק מתפקיד הרבנות ואנשי
2006 ,' עמvols 2 , מחבר,האמונה ב' כרכים
Zainey, Yosef, 'ET LA'ASOT (history,
Zionism, halacha inc. correspondence by R’
Zainey in Ashdod, from Dreyfus thru Pollard,
extensive footnotes
, מחבר, על מסכת סוכה/  חשוקי חמד, י, זילברשטיין61099
(talmud, sukka, responsa, Q/A) 2006 ,' עמ476
Zilberstein, Izhak, HISHUKE HEMED 'AL
MASEKHET SUKAH
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,( ספר לילות כימים )אוצרות האגדה, אהרון, זכאי61257
2006 ,' עמ219 ,ישיבת אור יום טוב
(aggada, night torah study)
Zakai, Aharon, SEFER LELOT KE-YAMIM
--- , מחבר, ספר ויחכם שלמה, כמייס בנציון, חורי61322
(sephardi, north africa, tunisia) 2006 ,'עמ
Hori, Kmayes, SEFER VAYEHEKAM
SHELOMO (responsa, halacha)

 עברית עם/  סדור המפואר משכן אהרון, יוסף, חיים61585
2006 ,' עמ778 , מכון הכתב,תרגום לספרדית
Hayim, Yosef, SIDUR HA-MEFO'AR
MISHEKAN 'AHARON (incl. Spanish
translation)

 הלכות בשר בחלב/ פסקי בן איש חי, שלום, טוויל60594
2006 ,' עמ551 , מכון אהבת אמת,ותערובות
Tewil, Shalom, PISKE BEN 'ISH HAI
(responsa, R' Toledano Meknes, Morocco
w/additional items. 2nd ed.)
 ועד, על מסכת גיטין/  ספר זכות יצחק, סאסי, יהונתן60434
talmud 19th cent, Jirba, ) 2006 ,' עמ438 ,למען הרב
(Sephardi, frmr chief rabbi of Tunisia
Yehonatan, Sasi, SEFER ZEKHUT
YITSEHAK AL MASEKET GITIN
,עין יוסף מסכת ביצה/  תלמוד בבלי, עובדיה, יוסף61928
2006 ,' עמ--- ,מכון פאר התלמוד
Yosef, Ovadya, TALMUD BAVLI / 'EN
YOSEF MASEKHET BETSAH

 הסברה רחבה/  שיעורים בתורת חב"ד, יואל, כהן60501
,ובהירה בסוגיות מרכזיות בתורת חסידות חב"ד
(hassidut, chabad,) 2006 ,' עמ196 ,מעיינותיך
Cohen, Yoel, LESSONS IN “TORAT
CHABAD” / GENERAL DESCRIPTION &
CLARIFICATIONS ON CHABAD
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 לשלחן ערוך אדמו"ר/  מפתח ענינים, שלום, לוין61458
2006 ,' עמ395 , ליובאוויטש, אוצר החסידים, הזקן
Levin, Shalom, INDEX FOR SHULHAN
ARUKH / ADMO"R HA-ZAKEN (Lubavitch
index)
 תפילות חול ור"ח/  סידור הרמח"ל, משה, לוצאטו60478
2006 ,' עמ559 , מכון רמח"ל, סוד היחוד
Luzatto, Moshe, SIDUR HA-RAMHA"L /
DAILY & NEW MONTH PRAYERS
, תורת החסידות/  ספר עולם המחשבה, מאיר, מאירי60584
2006 ,vols 2 ,מחבר
Meiri, Meir, SEFER OLAM HAMAHESHAVAH / TORAT HA-HASIDUT
(philosophy encyclopedia, Hassidic)

 כרכים לשון2 /  מפניני הרמב"ם, מנחם, מונזון60436
-הרמב"ם מיד החזקה לפי סדר פסוקי התורה בראשית
2006 ,' עמvols2 , מוסד הרב קוק,דברים
(bible, ramba"m, new edition)
Monzon, Menahem, MI-PENINE HA2 VOLS /RAMBA"M

-  ונלווה אליו יושב ציון/  שיבת ציון,ציון- בן, מוצפי61330
2006 ,' עמvols 2 , מחבר,שבת ב' כרכים
Muzafi, Ben-Zion, SIVAT ZION (halacha,
kabbala, Sabbath customs)
, ואליה נקוו אפיקי מים/  מסכת ידים, משה, מיטלמן60674
2006 ,' עמ187 ,מחבר
Mitelman, Moshe, MASKHET YADAYIM

 כרך/  ספר זרע אברהם,( דוד אברהם )עורך, מנדלבוים60959
2006 ,' עמ169 , מכון להנצחת מורשת חכמי פולין,'א
talmud, responsa, Lublin & Polish sages, 1st )
(time publ. since 1920
Mendelboim, Daviv Avraham (Ed)., SEFER
ZERA AVRAHAM (vol. 1)
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 דרשות ומאמרים/  ספר כתב סופר, אברהם, סופר61798
2006 ,' עמ198 , מכון חתם סופר,הוצאה חדשה
(philosophy, teachings, publ. previously 1970)
Sofer, Avraham, SEFER KETAV SOFER /
ARTICLES & SERMONS – NEW EDITION

 בעניין התפילה לשלום/  כוננה עלינו, שלמה, סוקניק61314
 רכה,2006 ,' עמ69 , מחבר,המדינה
(prayer for israel w/ footnotes)
Sukenik, Shlomo, KONENAH 'ALENU

 על ר"ה/  ספר גבורת יצחק, אברהם יצחק, סורוצקין61021
 מכון,ויו"כ בהלכה ובאגדה רמב"ם הלכות תשובה
halacha, aggada, ) 2006 ,' עמ452 ,לחקר הנביאים
(elul, high holidays, teachings incl.Rambam
Sorolskin, Avraham, SEFER GEVURAT
YITSHAK

 ספר כרם שלמה פירוש וביאור הספר, אליהו, סלמאן61645
2006 ,' עמvols 6 , מכון אהבת שלום,הקדוש עץ חיים
Salman, Eliyahu, SEFER KEREM SHELOMO
PERUSH V’BIUR HA-SEFER HA-KADOSH
ETZ HAYIM 6 VOLS. (kabbalah classic, new
edition w/changes, last previous pub. 1966)
 קב"מ השגות/  קונטרס העלם דבר, סעאדה אליהו61123
, מכון אורות הנאמ"ן, בקיצור נמרץ על כמה ספרים
2006 ,' עמ145
(talmud, midrash (classic) , publ. 1958)
Sa'adah 'Eliyahu, KONTRAS HA'ALEM
DAVAR (new edition with commentary)
 ספר שמלה חדשה ותבואות, אלכסנדר, סענדר שור61140
444 , מכון תבואות שור,יג- המבואר סימנים א/ שור
2006 ,'עמ
halacha, classic 18th cent. on slaughter )
(kashrut, new large, clear print w/commentary
Sander Shor, Alexander, SEFER SIMLAH
HADASHAH U-TEVU'OT SHOR
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 בר ששנא/  סדר רב עמרם גאון, יצחק עקיבא, סץ61130
 מכון,קג-ל; קב-ריש מתיבתא דמתא מחסיא סימנים א
2006 ,' עמ432 ,ירושלים
(siddur- 8th-9th c., new edition w/ footnotes)
Sats, Yitshak Akiva, SEDER RAV AMRAM
GA'ON
 מסכת/ דוד פוברסקי... שיעורי ראש, דוד, פוברסקי61248
(talmud) 2006 ,' עמ366 , מחבר,סט-קידושין כ
Poversky, D., LESSONS OF ROSH HAYESHIVAH R' DAVID POVERSKI
MASEKHET KIDUSHIM 20-69 (Vol 2)

 ביאור הגמרא בצורת/  שקלא וטריא, דוד, פיבלזון61319
2006 ,' עמ435 , מחבר,שקלא וטריא על מסכת סוכה
Pivelzon, David, SHAKLAH VE-TERIYAH
 אליהו הנביא והבעיות הבלתי/  תיק"ו, אהרון, פסין61690
(talmud) 2006 ,' עמ169 , מחבר, פתורות בש"ס
Pesin, Aharon, TIE / ELIAHU HA-NAVI &
THE UNSOLVED PROBLEMS IN SHA"S

 ביאור נרחב/  ספר תשובת השנה, חיים אלחנן, צדק61323
2006 ,' עמ150 , אור תורה,על חובת ודרכי התשובה
philosophy, teachings, repentance, manuscript )
(1879, 1st publ. now
Tsedek, Hayim Elhanan, SEFER TESHUVAT
HA-SHANAH
3 , מחבר, כרכים3 /  ספר ויאמר יהודה, יהודה, קבסה61247
(bible, mod. vol.) 2006 ,' עמvols
Kabesa, Yehuda, SEFER VA-YOMAR
YEHUDAH / 3 VOLS (vol.1 from 2003)

 ב' כרכים/  ספר שאלת יצחק, יצחק,שחור- קוסובסקי61117
2006 ,vols 2 , מחבר,ספר עקבי יצחק
(letters, teachings, responsa)
Kosovski-Shahor, Y, SEFER SHE'ELAT
YITSHAK
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 מועדים מועדים/  ספר משך חכמה, יהודה, קופרמן61493
 ופרקי... קרבן פסח,  פסח, סוכות,וימים טובים
2006 ,' עמ348 , מחבר,תשובה
Kuperman, Yehuda, SEFER MESHEKH
HOKHEMAH (philosophy, jewish thought of
late 19th c. R' Meir Simcha HaCohen on
holidays w/ citations & commentary

 הערות ופנינים/  ספר נופת צופים, יהודה, קוק61265
חידושים וביאורים על מסכתות ברכות שבת עירובין
2006 ,' עמ356 , מחבר,פסחים שקלים
Kook, Yehuda, SEFER NOFET TSOFIM
(talmud, modern commentary, B'nai Brak)

 המיחוס לאברהם/  ספר יצירה, משה, קורדואירו61231
אבינו ע"ה עם פירוש קדמוני הראשונים ז"ל ועם
2006 ,' עמ178 , מחבר,פירוש אור יקר
(sefer yeshiva 12th c. comm. Rabbi Issac Blind)
Corderero, Moshe, SEFER YETSIRAH

 מי באר ובו/  משניות המבוארות, יהושע, קנובל61894
( ב( הסבר ענינים ג.. א( באור המשנה. שלשה חלקים
halacha, ) 2006 ,' עמ356 , מחבר,פסקי השולחן
(mishna with nikkud, some illustration
Knobel, Yehoshua, HA-MISHNAYOT HAMEVO'AROT
, עניני חג הפסח/  הלכתא מבי דינא, נסים, קרליץ62143
2006 ,' עמ287 ,בית דין צדק
halacha, pesah, hametz, haredi posek, w/many )
(modern Haredi rabbis included & quoted
Karelitz, Nissim, HILEKHATA MIBE DINA /
'INEYANE PESAH

,' כרך ב' חלק ב/  ליקוטי מוהר"ן, חיים מנחם, קרמר62005
 מכון,יט ועליו נלווה פירוש נעימות נצח-תורות י
(R' Nachman of Braslov) 2006 ,' עמ501 ,נחלת צבי
Kremer, Haim Menahem, LIKUTE
MOHARA"N / VOL 2, PART 2
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 ספר/  אוצר כתבי האדר"ת, אליהו, רבינוביץ' תאומים61656
, מכון אהבת שלום, מגלת סמנים ספר תשובה מיראה
important * from manuscript, ) 2006 ,' עמ138
w/glossary of abbreviations. 2 books in one
(volume. Teshuva mi'yira - orig.publ. 1907)
Rabinovich Teomim, Eliyahu, 'OTSAR
KITEVE HA-'ADERET

 הר/  אוצר כתבי האדר"ת, אליהו, רבינוביץ' תאומים61657
המוריה אזני ירושלים ילקוט דוד )שלושה ספרים
(halacha) 2006 ,' עמ348 , מכון אהבת שלום,(נפתחים
Rabinovich Teomim, Eliyahu, COLLECTED
WRITINGS OF HA-'ADERET (3 books, 1vol)
, חלק ראשון/  שו"ת שערי הארץ, שמואל, רבינוביץ61688
2006 ,' עמ311 ,מכון באר אברהם
(responsa, halacha, rabbi of the kotel)
Rabinovitz, Shmuel, SHE'ELOT VETESHUVOT SHA'ARE HA-'ARETS (pt.1).

 הלכות/  ספר שבילי השלחן, יצחק שמחה, רוזדאל60866
193 , מחבר,מקואות סיכום השלחן ערוך ונושאי כליו
(halacha) 2006 ,'עמ
Rozda'el, Yitshak Simeha, SEFER SHEVILE
HA-SHULHAN (on ritual baths w/illustrat.)
 הגות, חינוך/  פרשה המחנכת, שלמה, רוזנשטיין61091
,' עמ330 ,( יפה נוף,והשקפה על חמשת חומשי תורה
philosophy, bible, comm. based on Rabbi ) 2006
(Shimshon Rafael Hirsch, enlightenment
Rozenstein, Shlomo, PARSHAH HAMEHANEKHET
 כמה הערות/  ספר הלכה ברורה, ישכר, רומפלער61817
,' עמ180 , מחבר,מליובאוויטש..מסאטמער...ונקודות
halacha, zionism/ non-zionist nationalism, ) 2006
(Satmar Lubavich
Rompler, Yisakhar, SEFER HALAKHAH
BERURAH

79

 61772שאג ,אברהם ,דרשות הרא"ש  2 /כרכים דרושים
נפלאים מאד על סדר זמני ומועדי השנה ,זכרון אהרן,
 vols 2עמ'(philosophy) 2006 ,
Schag, Avraham, SERMONS BY THE HEAD
OF THE YESHIVA
 62155שבח ,יוסף ,שאלות ותשובות מהר"י באסן  /להרב
המובהק מופת הדור החכם השלם יחיאל בכמה"ר
חיים באסן ,מכון הכתב 314 ,עמ'2006 ,
Shevah, Yosef, SHE'ELOT VE-TESHUVOT
MA'ARI BASAN
 61587שביב ,יהודה ,בדרך אבות  /עיונים במסכת אבות,
מכון צומת 278 ,עמ' ,2006 ,רכה ) talmud, avot,
(scholarly, philosophical recommended
Shabib, Yehuda, BE-DEREKH 'AVOT /
STUDIES ON MASEKHET 'AVOT

 61239שובקס ,דוד ,ספר אמרי דוד  /מסכת נדרים ביאורים
על ,מחבר 230 ,עמ'(talmud, oaths) 2006 ,
Shubkes, David, SEFER 'IMERE DAVID /
BE'URIM 'AL MASEKHET NEDARIM

 61436שטיינבערג ,דניאל דוד ,ספר שלש עשרה מדות /
והוא ליקוט נפלא על כל עניני י"ג מידות ...והמסתעף,
מחבר 232 ,עמ'2006 ,
Steinberg, D., SEFER 13 MIDOT
 61701שטיינברגר ,ישעיה ,תוספות הרא"ש  /מסכת נדה
לרבינו אשר ב"ר יחיאל  ,מוסד הרב קוק 230 ,עמ',
(talmud, rishon, 13th c., good publisher) 2006
Steinberg, Isaiah, TOSAFOT HA-RO"SH /
MASEKET NIDAH
 61773שטיינהויז ,יעקב ,ספר דבר יעקב  /על מסכת גיטין
חלק ראשון פרקים א-ב-ג ,מחבר 377 ,עמ'2006 ,
)(talmud
Steinhoiz, Yaakov, SEFER DEVAR
YA'AKOV / 'AL MASEKHET GITTIN
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 על גילויי האמונה/  ספר שבטי נחלתך, רפאל, שלנגר61794
2006 ,' עמ390 , מכון אלחנן,'ודרכי עבודת ה
(philosophy, thought, faith)
Shlanger, Refael, SEFER SHIVETE
NAHALATEKHA

 ספר סגולות וישועות אוסף כתבי יד, יחיאל, שמעיה62139
,... גורל,מחו"ר תימן זיע"א מספר זכירה וספר הבלעי

2006 ,' עמ115 ,הוצאת הצב"י
Shema'aya, Yehi'el, SEFER SEGULOT VEYESHU'OT (limited edition)

 התכונה/  ספר תפארת שמואל, משה שמואל, שפירא61450
2006 ,' עמ249 , מחבר,והעיבור
Shapira, Moshe Shmuel, SEFER TIFE'ERET
SHEMU'EL / HA-TEKHUNAH VE-HA'IBUR (Jewish calendar, astronomy, difficult
subject, calendar w/o connection to
Copernicus. Geocentric yet accurate.)

 לשונה וסגנונה של מסכת אבות, שמעון, שרביט61024
2006 ,' עמ280 , אונ' בן גוריון,לדורותיה
avot, tract, academic, schorarly incl. geniza, )
(highly recommended
Sharvit, Shimon, LANGUAGE AND STYLE
OF TRACTATE THROUGH THE AGES
, משאלות ותשובות/  ספר תורת אמת, אהרון, ששון61793
responsa, halacha, ) 2006 ,' עמ823 ,זכרון אהרן
sephardi, ottoman empire - saloniki,
orig.pub.1926)
Sason, Aharon, SEFER TORAT 'EMET MESHE'ELOT VE-TESHUVOT
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