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HEBREW LITERATURE * לשון וספרות
$31

paper back  רכה,2017 ,316 , קב”מ, הפיתוי של ברוריה,
Kushnir, Avraham, The temptation of Bruria, ISBN:

90677

$21

, חברה, ביקורת תרבות, הגות, אמנות, עכשיו א ; ספרות,;--paper back  רכה,2018 ,89 ,עכשיו
;---, Akhshav vol. 1 2018, ISBN:

90886

$29

paper back  רכה,2018 ,142 , פרדס, ליל הענבר, רמי,אביב
Aviv, Rami, Night of amber, ISBN: 978-1-61838-345-7

90694

$35

,280 , חמד/  ידיעות אחרונות, יאללה מכות ; סיפורים, שלו,אביבי
paper back  רכה,2018
Avivi, Shalo, Fight! Fight! ; An Anthology of Stories, ISBN:
978-965-556-067-1

91072

$25

 רכה,2018 ,158 , פרדס, הרוחות של שיח’ ג’ראח, צביה,אביטל
paper back
Avital, Tzvia, The Ghost of Sheikh Jarah, ISBN:
978-1-61838-301-3

91080

$31

paper back  רכה,2018 ,285 , מודן, חשומה, סיגל,אביטן
Avitan, Sivan, Hshuma, ISBN:

91083

$27

 ארבעה סיפורים ונובלה:  רואים לו לכדור הארץ, גליה,אבן חן,
paper back  רכה,2017 ,136 ,ספרא עריכת ספרים והו”ל
Even Hen, Galia, A glimpse at earth, ISBN:

90492

$37

,317 , שונות, מפרקים את הרשימה:  ההזדמנות, יובל,’אברמוביץ
hard cover  קשה,2017
Abramovich, Yuval, the Opportunity, ISBN:

90494

$41

/  ידיעות אחרונות, על פרשת השבוע:  מה אהבתי, יאיר,אגמון
paper back  רכה,2017 ,199 ,חמד
Agmon, Yair, Oh how I love, ISBN: 978-965-545-700-1

90573
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$26

 רכה,2018 ,145 , כרמל, זיכרונות ותובנות, חיים,אדלר
paper back
Adler, Chaim, Memories and Insights, ISBN:
978-965-540-764-8

91162

$39

 סטימצקי הוצאה, רומן היסטורי:  סוד הנערה בציור, יעקב,אדלר
paper back  רכה,2017 ,211 ,לאור
Adler, Yaccov, The secret of the girl in the painting:
A historical novel, ISBN:

90588

$23

,111 , אוריון הוצאה לאור, חוזה חדש לחיים, ויקטוריה,שרון-אדלר
hard cover  קשה,2018
Adler Sharon, Victoria, A new way of life, ISBN:

90758

$49

,2018 ,344 , חמד/  ידיעות אחרונות, דתי נורמלי, אורי,אורבך
hard cover קשה
Orbach, Uri, Religious as normal, ISBN: 978-965-564-568-2

90706

$28

 רכה,2018 ,200 ,10  מדיה, היא ואני, יהודית,אורון הרשקוביץ
paper back
Oron Hershkowitz, Yehudit, She and I, ISBN:

90879

$37

paper back  רכה,2018 ,169 , פרדס, ביתו, גנו, אדם, יאיר,אורון
Oron, Yair, A man his garden his home, ISBN: 978-1-61838-398-3

90750

$33

 מנדל עיצוב, סיפורה של אינס:  ללא גבולות, אביבה,אורטס
paper back  רכה,2017 ,255 ,והפקות דפוס
Ortas, Aviva, Without Limits: The Story of Ines, ISBN:

90595

$23

, יחד הוצאה,)23(  חילופי דורות בסיפורת הישראלית, יוסף,אורן
paper back  רכה,2018 ,160
Yosef, Oren, ISRAELI PROSE AT THE BEGINNING OF THIS
CENTURY, ISBN:

91112

$41

paper back  רכה,2017 ,278 , קשת, עמק הסיליקון, רם,אורן
Oren, Ram, Silicon valley, ISBN: 978-965-7130-71-1

90691
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$41

paper back  רכה,2017 ,308 , כתר, הכל קל, אינה,איזנברג
Eisenberg, Ina, Everything is easy, ISBN:

90486

$41

,ביתן- זמורה, כנרת, מועדון המכוניות של מצרים, עלאא,אל אסוואני
paper back  רכה,2018 ,526 ,דביר מוצ”ל
Al Aswani, Alaa, The Automobile Club of Egypt, ISBN:
978-965-566-615-1

90739

$30

 רכה,2018 ,118 , קב”מ, האיש הזקן פרידה, נגה,אלבלך
paper back
Elblach, Nega, The Old Man Farewll, ISBN:
978-965-02-0864-6

90898

$26

 קשה,2018 ,180 , שונות, טיטאניק בחולות, יפתח,אלוני
hard cover
Alony, Iftach, Titanic in the sands, ISBN:

90867

$39

,318 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, נוודי הצוללות, אלון,אלטרס
paper back  רכה,2017
Altaras, Alon, The submarine nomads, ISBN:
978-965-566-633-5

90740

$35

,315 , חמד/  ידיעות אחרונות, גבר אישה ציפור, איריס,אליה כהן
paper back  רכה,2018
Eliya Cohen, Iris, Man, Woman, Bird, ISBN:
978-965-564-364-0

91069

$39

 דביר,ביתן- זמורה, כנרת, מותו של אהרון אלקלעי, עידית,אלנתן
paper back  רכה,2018 ,268 ,מוצ”ל
Elnatan, Idit, The death of Aaron Alkalai, ISBN:
978-965-566-632-8

90736

$32.5

 רכה,2017 ,316 , צבעונים, חלום אל הים, רחל,אלקלעי
paper back
Alkalai, Rachel, Dream to the sea, ISBN:

90664
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$30

paper back  רכה,2018 ,214 , שונות, ספרייה ואהבה, אילנה,ארז
Erez, Ilana, A Library and Love, ISBN:

91046

$19

 רכה,2018 ,71 ,77  ספרי עתון, דרומה מאשקלון, נעמה,ארז
paper back
Erez, Naama, South of Ashkelon, ISBN: 978-965-557-123-3

90797

$33.5

, סטימצקי הוצאה לאור, בין הזרקורים, עידן,אשכנזי בלומנפלד
paper back  רכה,2018 ,383
Ashcenazi-Blumenfeld, Idan, Among the spotlights, ISBN:

90826

$29

 זיכרונות דחייה חבר:  אסור להרים ידיים, יפעת,פינק-אשרת
paper back  רכה,2018 ,336 , פרדס,תית מגיל הילדות
Oshrat Pink, Ifat, Never give up, ISBN: 978-1-61838-295-5

90784

$33

 רכה,2018 ,254 , עולם חדש הוצאה לאור, סדקים, עמי,באלין
paper back
Ballin, Ami, Cracks, ISBN: 978-965-7653-53-1

90891

$33.5

 רכה,2018 ,339 , עם עובד, בחזרה מעמק רפאים, חיים,באר
paper back
Be’er, Haim, Back from Emek Refaim, ISBN:
978-965-13-2700-1

90873

$30

,2018 ,191 , אופיר ביכורים, אי של מילים, אריאלה,בהלול דימנד
paper back רכה
Bahlul Dimand, Ariella, Island of words, ISBN:

90697

$29

 ספרא עריכת ספרים, סיפור של אהבה:  לורקה, בלהה,בלום
paper back  רכה,2017 ,207 ,והו”ל
Blum, Bilha, Lorca: A story of love, ISBN:

90661

$34

,2017 ,153 , כותרים, סיפור חיים:  יריב אישי, יריב,בן אליעזר
paper back רכה
Ben-Eliezer, Yariv, Yariv ishi : Life Story, ISBN:

90698
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$41

 רכה,2017 ,321 , חמד/  ידיעות אחרונות, זרים, גבריאל,בן שמחון
paper back
Ben Simhon, Gabriel, Strangers, ISBN: 978-965-564-541-5

90566

$34

 מסע אל שיאי השירה הישראלית ; רשימות על, מנחם,בן
paper back  רכה,2018 ,283 , שונות, שירים ושורות,משוררים
Ben, Menachem, Journey to the Israeli Poetry, ISBN:

91044

$41

,420 , כרמל, כרוניקה של משפחה:  העשירים, חמוטל,בר יוסף
paper back  רכה,2017
Bar Yosef, Hamutal, The wealthy : a chronicle of a family,
ISBN: 978-965-540-725-9

90809

$27

 רכה,2017 ,160 , אופיר ביכורים, רומן:  איתו, אריאלה,בר
paper back
Bar, Ariella, With him, ISBN:

90689

$31

,2018 ,264 , כרמל, רומן:  מעברה אהובה, זעקי, לידיה,אב-בר
paper back רכה
Bar-Av, Lydia, Cry beloved Ma’abara, ISBN:
978-965-540-733-4

90774

$24

 ספרא עריכת ספרים, דמעות של אורנים ; רומן, סתיו לי,ברטל
paper back  רכה,2018 ,83 ,והו”ל
Bartal, Stav Lee, TEARS OF PINE TREES, ISBN: 0 03760000157 0

91040

$33.5

,ביתן- זמורה, כנרת, מסעותי עם חמותי, מאירה,גולדברג-ברנע
paper back  רכה,2018 ,223 ,דביר מוצ”ל
Barnea-Goldberg, Meira, Travels with my Mother-in-law,
ISBN: 978-965-566-666-3

90985

$33

paper back  רכה,2018 ,388 , עם עובד, יקיצה, ניר,ברעם
Baram, Nir, At Nights End, ISBN: 978-965-13-2720-9

91078

$40

hard cover  קשה,2018 ,306 , כרמל, ברל’ה, אפרים,גוטקינד
Gutkind, Efraim, Berale, ISBN: 3-785-540-965-978

91164
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$32

 רכה,2017 ,222 , סטימצקי הוצאה לאור, אבי ואהלי, יענקלה,גולני
paper back
Golani, Yanka’le, My father and my family., ISBN:

90812

$41

,279 , אחוזת בית ספרים, השקרנית והעיר, איילת,גונדר גושן
paper back  רכה,2017
Gondar Goshen, Ayelet, The liar and the city, ISBN:
978-965-556-062-6

90569

$33

,2017 ,148 , כרמל, העברית על פינו, זלי,’גורביץ
Gurevitch, Zali, Travels in hebrew, ISBN: 978-965-540-718-1

90716

$33

 רכה,2018 ,254 , קב”מ, חופי אלכסנדריה, יצחק,גורמזאנו גורן
paper back
Gormezano Goren, Yitzchak, The Shores of Alexandria, ISBN:
978-965-02-0860-8

90900

$24

 רכה,2018 ,82 , קב”מ, איכשהו היה אצלנו בבית אקדח, מיה,גורן
paper back
Goren Maia, Somehow there was a gun in our home, ISBN:

91123

$31

,2017 ,333 , מחבר, האישה שניכשה בהר, עליזה,סמית-גלקין
paper back רכה
Galkin Smith, Aliza, The woman who was picked up on the
mountain, ISBN:

90785

$25

paper back  רכה,2018 ,186 , פרדס, או שכספך יוחזר, תומר,גרדי
Gardi, Tomer, Or Your Money Back, ISBN: 978-1-61838-358-7

91079

$31

 רכה,2018 ,208 , גוונים, יחזקאל מירושלים של מעלה, הדס,דואני
paper back
Duani, Hadas, Yechezkel, from Jerusalem of Above, ISBN:
978-965-534-797-5

90914

$29

paper back  רכה,2017 ,338 , שונות, ארץ חמדת אבות, רוי,דוידזון
Davidson, Roy, Eretz Hemdat Avot, ISBN:

90477
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$37

,158 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, צבים, מוריה,דיין קודיש
paper back  רכה,2018
Codish Dayan, Moria, Turtles, ISBN: 978-965-566-646-5

90816

$41

 רכה,2017 ,224 , שונות, מגע הקסם האנושי, שוקה,דינור
paper back
Dinur, Shuka, The touch of human magic, ISBN:

90607

$39

,ביתן- זמורה, כנרת, חלומות מתיבת הזיכרונות, אברהם,דיסקין
paper back  רכה,2018 ,204 ,דביר מוצ”ל
Diskin, Abraham, Dreams from the box of memories, ISBN:
978-965-566-622-9

90737

$35

paper back  רכה,2018 ,488 , שונות, הכתר הארמני, מיכאל,דרור
Dror, Michael, The armenian crown, ISBN:
978-965-7662-09-0

90893

$33

:  מחשבות על תרבות בישראל:  אלפיים ועוד, ניצה,דרורי פרמן
paper back  רכה,2018 ,224 , כרמל,1 גליון
Drori Ferman, Nitza, Alpayim ve’od : rethinking culture in
israel vol 1, ISBN: 978-965-540-754-4

90808

$35

 כרך יד:  כתבי מיכה יוסף ברדיצ’בסקי,) אבנר (עורך,הולצמן
paper back  רכה,2017 ,326 , קב”מ,1921-1913 מאמרים
Holtzman, Avner (ED.), Kitvey Mikhah Yosef Berdits’evski :
Vol. 14, ISBN:

90782

$35

 מבראשית לדברי הימים; פרקים בהיסטוריה, אבי,הורביץ
, מוסד ביאליק,אסופות טו: הלשונית של העברית המקראית
hard cover  קשה,2018 ,250
Hurvitz, Avi, From Genesis to Chronicles; Chapters in
Linquistic History of Biblical Hebrew; Asuppot XV, ISBN:
978-965-536-210-7

90946
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$34

, לחיות פתוח; על מונוגמיה ועל החיים מעבר לה, מאשה,הלוי
paper back  רכה,2018 ,382 ,כנרת
Halevi, Masha, The Freedom To Choose, ISBN:
978-965-566-691-5

91141

$25

,2017 ,149 , מוסד ביאליק, מיניאטורות מקראיות, גיל,הראבן
hard cover קשה
Hareven, Gail, Biblical miniatures, ISBN: 978-965-536-252-7

90658

$39

 דביר,ביתן- זמורה, כנרת, סיפורים:  החוליה, שולמית,הראבן
paper back  רכה,2018 ,221 ,מוצ”ל
Hareven, Shulamit, The link, ISBN: 978-965-566-619-9

90738

$41

 רכה,2018 ,253 , חמד/  ידיעות אחרונות, תיק דרום, ערן,ויזל
paper back
Viezel. Eran, Darom’s file, ISBN: 978-965-564-673-3

90709

$35

 רכה,2018 ,276 , מטר, אחרי שלושים שנה, פתאום, אבי,ולנטין
paper back
Valentin, Avi, Suddenly, After Thirty Years, ISBN:

90902

$29

,2018 ,286 , אוריון הוצאה לאור, בדרכים לא סלולות, אהרון,ורדי
paper back רכה
Vardi, Aaron, On unpaved roads, ISBN:

90701

$34

paper back  רכה,2018 ,335 , גוונים, ואז, שתקנו, אורגד,ורדימון
Vardiman, Orgad, We were Silent, Then, ISBN:
978-965-534-811-8

91146

$28

paper back  רכה,2018 ,128 , כתר, חמש ארוחות ביום, מיכל,זמיר
Zamir, Michal, Five meals a day, ISBN:

90799
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$25

 משחק מטפורה; מודל אנליטי של תהליכי, עידית,חוטר ישי
 רכה,2018 ,166 , כרמל,הבנה המטפורה הדינמית ככלי להבנה
paper back
Hoter-Ishay, Idit, Metaphor Game; Metaphor as an Analytic
Tool for Understanding, ISBN: 978-965-540-745-7

91163

$35

,2018 ,288 , חמד/  ידיעות אחרונות, רצח בבית האדום, אלון,חילו
paper back רכה
Hilu, Alon, Murder in the Red House, ISBN:
978-965-564-502-6

91071

$41

paper back  רכה,2017 ,403 , כתר, הוראות אחרונות, ניר,חצרוני
Hezroni, Nir, Last instruction, ISBN:

90801

$33

paper back  רכה,2018 ,269 , כרמל, אהבה מסותרת, חנה,טואג
Toueg, Hannah, Hidden love, ISBN: 978-965-540-735-8

90731

$28

,2018 ,222 , כתב הוצאה לאור, סיפורים מן המטבח, מיכל,טורן
paper back רכה
Torn, Michal, Stories From the Kitchen, ISBN:
978-965-7506-55-4

90994

$41

 רכה,2018 ,264 , אחוזת בית ספרים, הדרך לוורנאסי, אמנון,יובל
paper back
Yovel, Amnon, The road to varanasi, ISBN:
978-965-556-068-8

90837

$20

paper back  רכה,2018 ,65 , פרדס, מקורו של עורב, גל,יונגמן
Iungman, Gal, A RAVEN, ISBN: 978-1-61838-362-4

91042

$30

, מתרבות אל תרבות ; הרהורים על כתיבה, איתמר,קסט-יעוז
 רכה,2018 ,111 , עקד,שורשיות ולבטי אמונה- דו,שואה
paper back
Yaoz-Kest, Itamar, From culture to culture, ISBN:
978-965-534-801-9

91149
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$33.5

paper back  רכה,2018 ,256 , כנרת, יש לי שני לב, דפנה,יצחקי
Yitzhaki, Dafna, I Have Two Hearts, ISBN: 978-965-566-671-7

90954

$31

 רכה,2017 ,263 , כרמל, אישה לוקחת לה מאהב, דניאל,כהן שגיא
paper back
Cohen Sagi, Daniel, A woman takes a lover, ISBN:
978-965-540-721-7

90717

$46

, גפן, מכתבי שלונסקי ; עיון לשוני וסגנוני, ציפורה,רייני-כוכבי
hard cover  קשה,2018 ,508
Cochavi-Rainey, Tzipora, Letters of shlonsky, ISBN:
978-965-229-939-0

90909

$33

paper back  רכה,2018 ,290 , פרדס,2018  גשר של נייר, יגאל,לב
Lev, Igal, Bridge of paper, ISBN: 978-1-61838-349-5

90748

$33

 רכה,2017 ,175 , כרמל, כל הלבבות תפוסים, טליה,להב
paper back
Lahav, Talia, All hearts taken, ISBN: 978-965-540-699-3

90718

$16

 רכה,2018 ,119 , אור עם, קוראים לו מלך, סביון,ליברכט
paper back
Liebrecht, Savyon, His name is King, ISBN:

90800

$28

,194 , צבעונים, תיאטרון מחול רמלה-  ימי תמ”ר, גליה,ליוור
paper back  רכה,2018
Lever, Galia, Tamar - Ramla Dance Theatre, ISBN:

91144

$39

,364 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, לב המעגל, קרן,לנדסמן
paper back  רכה,2018
Landesman, Keren, The heart of the circle, ISBN:
978-965-566-653-3

90815

$24

 רכה,2018 ,220 , כתר, אהובתו של רופא הנפש, חיים,לפיד
paper back
Lapid, Haim, The doctor’s women, ISBN:

90865
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$34

,2018 ,318 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, מיכאלה, מירה,מגן
paper back רכה
Magen, Mira, Michaela, ISBN: 978-965-566-670-0

90983

$24

, מהיטבאל ; שירי מוראות המוות ומראות האלוהים, עמוס,מדר
paper back  רכה,2018 ,94 ,קב”מ
Madar, Amos, Mehetabel; Poems of Deathly Dreads and
Visions of God, ISBN:

91132

$25

paper back  רכה,2017 ,195 , פרדס, אולי אלד קשת, הדס,מזרחי
Mizrahi, Hadas, Maybe I birth a rainbow, ISBN:
978-1-61838-361-7

90593

$40

paper back  רכה,2018 ,380 , חלונות, אפשר הכל, רועי,מייקל שפי
Michael Shefi, Roy, Everything is Possible, ISBN:
978-965-534-806-4

90948

$39

,336 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, ימי האהבה, דריה,מעוז
paper back  רכה,2018
Maoz, Darya, Days of love, ISBN: 978-965-566-652-6

90819

$28

, קריאת החיים ; עיון ביצירתו של אשר ברש, עופרה,כהן-מצוב
paper back  רכה,2017 ,340
Matzov-Cohen, Ofra, READING THE LIFE ; A STUDY OF ASHER
BARASH’S WORK, ISBN: 978-965-7632-15-4

90777

$41

,2018 ,325 , חמד/  ידיעות אחרונות, יד אחות, נאוה,מקמל עתיר
paper back רכה
Mikmel Atir, Nava, Sisterhood, ISBN: 978-965-545-722-3

90712

$37

,189 , סטימצקי הוצאה לאור, גשר של הבנה, אלברט,מרדכי
paper back  רכה,2017
Mordechai, Albert, Bridge of understanding, ISBN:

90823

$31

paper back  רכה,2018 ,190 , כרמל, האיש הערום, רבקה,מרים
Miriam, Rivka, The naked man, ISBN: 978-965-540-755-6

90732

12

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 12

01-06-2018 1:41:11 PM

$21

,2018 ,209 , שונות, פטל ; בגוף ; סיפורים שהיו, אביבית,משמרי
paper back רכה
Mishmari, Avivit, Petel 5, ISBN:

90783

$32.5

 רכה,2017 ,264 , טפר, האיש בחולצת הפסים, מרדכי,נאור
paper back
Naor, Mordechai, The man in the striped shirt, ISBN:
978-965-7226-59-9

90598

$32

 אקטואליה ופוליטיקה בטורי:  הטור התשיעי, מרדכי,נאור
, קב”מ, השירים הליריים ושירי הזמר של נתן אלטמן,העיתונות
paper back  רכה,2018 ,278
Naor, Mordecai, The Ninth Column: Actuality and in the
Newspaper Columns, Poems, and Songs od Natan Altman,
ISBN:

90970

$35

 רכה,2018 ,255 , חמד/  ידיעות אחרונות, היה היתה, יעל,נאמן
paper back
Neeman, Yael, Once There Was A Woman, ISBN:
978-965-556-070-1

91070

$28

, סיפורה של מסכה קולוניאלית:  ערבית, איסמאעיל,נאשף
paper back  רכה,2018 ,202 ,קב”מ
Nashef, Ismail, Arabic: The story of a colonial mask, ISBN:
978-965-02-0833-2

90793

$39

:  וירג’יניה וולף ת”ס אליוט נח שטרן,) דבורה (עורכת,נגבי
 רכה,2018 ,285 , עם עובד,פס רקמה צר תרגומים ורשימות
paper back
Negbi, Dvora (ED), Virginia Woolf TS Eliot Noah Stern:
preludes of their own, ISBN: 978-965-13-2690-5

90888

$33.5

,ביתן- זמורה, כנרת, רומן עתידי:  מחר יישבר השרב, יצחק,ניר
paper back  רכה,2018 ,304 ,דביר מוצ”ל
Nir, Yitzhak, The heat will break tomorrow, ISBN:
978-965-566-640-3

90818
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$28.5

 רכה,2018 ,298 , כרמל,)’ פני עצמי (כרך ג, יחזקאל,נפשי
paper back
Nafshy, Yehezkel, Self Potrait (Vol 3), ISBN:

91151

$33.5

,ביתן- זמורה, כנרת, ילדים סיפור אהבה:  חיימשלי, עינת,נתן
hard cover  קשה,2018 ,295 ,דביר מוצ”ל
Natan, Einat, Motherboard, ISBN: 978-965-566-661-8

90822

$50

,455 , כרמל, הבשורה על פי הגל:  מסביב למשולש, מיכל,סגל
paper back  רכה,2018
Segal, Mikhal, Around the Triangle: The Gospel According to
Hegel, ISBN: 978-965-540-757-0

90729

$33.5

paper back  רכה,2018 ,240 , דביר, מוזיקת חתולים, רון,סגל
Segal, Ron, Cats’ Music, ISBN: 978-965-566-687-8

90984

$41

, קובץ מאמרים רב תחומי בחקר ההומור:  הצחוק, אריה,סובר
hard cover  קשה,2018 ,358 ,כרמל
Sover, Arie, Laughter: A collection of interdisciplinary articles
in the study of humor, ISBN: 978-965-540-751-8

90722

$35

,2018 ,370 , פרדס,) טיפול בלב ים (ולא באקווריום, ליאורה,סוטו
paper back רכה
Sotto, Leora, Therapy in deep waters (not in a goldfish bowl),
ISBN: 978-1-61838-223-8

90967

$33.5

paper back  רכה,2018 ,223 , כנרת, ניסויים פתוחים, אורלי,סיגל
Seagull, Orly, Open Ends, ISBN: 978-965-566-695-3

91140

$33

,2018 ,173 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, ים יפו, גיל,ססובר
paper back רכה
Sassower, Gil, Sea of Jaffa, ISBN: 978-965-566-647-2

90817
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$35

, מחזות ורשימות על תיאטרון:  רק השפה נשארה, גלעד,עברון
paper back  רכה,2018 ,465 ,ספרא עריכת ספרים והו”ל
Evron, Gilad, Only the language remained: plays and notes
on theater, ISBN:

90870

$33

, גם בתל אביב יש אופטומטריסטים, רינה,עוזיאל בלומנטל
paper back  רכה,2018 ,238 ,כרמל
Uziel Blumenthal, Rina, Tel Aviv also has optometrists, ISBN:
978-965-540-727-7

90730

$37

, עולם חדש הוצאה לאור, אמא והבית הלאומי, אני, מיכאל,עופר
paper back  רכה,2018 ,238
Ofer, Michael, Me, Mom and the National Home, ISBN:
978-965-7653-47-0

90761

$37

 רכה,2017 ,242 , כתר, אהבותיו הכוזבות של יוחנן, אילן,עמית
paper back
Amit, Ilan, John’s false loves, ISBN:

90662

$33

 בונקרים ופילבוקסים במאה:  חורבות מן ההווה, גיש,עמית
paper back  רכה,2018 ,242 , פרדס,העשרים
Amit, Gish, The ruins of the present, ISBN:
978-1-61838-261-0

90754

$38

 רשימות מהיומן של אישה כמעט:  שנת השועל, רות,עפרוני
 רכה,2018 ,206 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת,נורמטיבית
paper back
Efroni, Ruth, Year of the Fox: Lists from the diary of an
almost normative woman, ISBN: 978-965-566-635-9

90733

$23

,187 , שונות,1951-1956  יומן נעורים:  בית נעורי, אורה,עשהאל
paper back  רכה,2017
Asahel, Ora, My adolescent home : a schoolgirl diary, ISBN:

90478

15

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 15

01-06-2018 1:41:11 PM

$34

, קצב של מילים ; מבחר שירים מאז ומעכשיו,. מנחם מ,פאלק
paper back  רכה,2018 ,299 ,עקד
Falek, Menachem M., BUTCHER OF WORDS, ISBN:
978-965-90049-0-4

91047

$35

,2017 ,224 , חמד/  ידיעות אחרונות, ילדי הלילה, תמר,פול כהן
paper back רכה
Paul Cohen, Tamar, Children of the Night, ISBN:
978-965-564-396-1

90565

$28

paper back  רכה,2017 ,152 , גוונים, בחלוף הרכבות, קטי,פישר
Fisher, Keti, When the trains pass, ISBN: 978-965-534-789-0

90682

$37

,2018 ,183 , חמד/  ידיעות אחרונות, מסע אל עולמי, איל,פלד
paper back רכה
Peled, Eyal, A journey to my world, ISBN: 978-965-564-579-8

90710

$31

paper back  רכה,2018 ,249 , קב”מ, שיניים, רוני,פלומן
Floman, Roni, Teeth, ISBN:

90901

$49.5

 רכה,2018 ,360 , קב”מ, ציפי פליישר ; ביוגרפיה, ציפי,פליישר
paper back
Fleischer, Tsippi, Tsippi Fleischer - A Biography, ISBN:

91131

$36

 אסתטיקה:  חינוך לאמנות, דורית, שי ; ברחנא לורנד,פרוגל
paper back  רכה,2017 ,295 , קב”מ,ואתיקה
Frogel, Shai; Rachana Lorand, Dorit, Art Education:
Aesthetics and Ethics, ISBN: 978-965-02-0858-5

90609

$34

,368 , מנדל עיצוב והפקות דפוס, שקר משפחתי, רותי,פרוינד
paper back  רכה,2018
Freund, Ruth, Family lie, ISBN:

90796

$35

 רכה,2018 ,206 , סלע ספרים, הכל אודות חביבה, ירון,פריד
paper back
Frid, Yaron, All About Haviva, ISBN:

91119
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$35

,2018 ,278 , סלע ספרים, ביום בו תקרא לי אבא, אביעד,פרידמן
paper back רכה
Friedman, Aviad, The Day You’d Call Me “Dad”, ISBN:

91084

$29

hard cover  קשה,2018 ,175 , קב”מ, הר \ שדה \ בית, מוקי,צור
Tzur, Muki, Mountain / Field / House, ISBN:
978-965-02-0867-7

91125

$39

, סיפור דרכיהם של שני מוכי פוליו:  פרנקלין ואני, דניאל,ציפר
paper back  רכה,2018 ,434 ,אסיף הוצאה לאור
Zipper, Daniel, Franklin and I: The Story of Two Polio
Runners, ISBN:

90803

$28.5

 רכה,2017 ,378 , סטימצקי הוצאה לאור, ימי שני חייו, עלמה,קורן
paper back
Koren, Alma, ISBN:

90828

$34

paper back  רכה,2018 ,366 , כנרת, מנגד, ורד,קלנר
Kellner, Vered, At A Distance, ISBN: 978-965-566-690-8

91139

$29

 ירושלים בטעם של:  המקום שבו מתחילה האדמה, חגי,קמרט
paper back  רכה,2018 ,174 , פיוטית,פעם
Camert, Haggai, The place where the earth begins:
Jerusalem in the taste of the past, ISBN: 978-965-7598-60-3

90755

$28

 רכה,2018 ,177 , קב”מ, חברים סמויים מעין, אברם,קנטור
paper back
Kantor, Avram, Invisible Friends, ISBN: 978-965-02-0863-9

90922

$38

paper back  רכה,2017 ,391 , קב”מ, ממלכת האי רצון, איה,קניוק
Kaniuk, Aya, The kingdom of want, ISBN:

90690

$41

, חמד/  ידיעות אחרונות, רומן בשני חלקים:  סבון, יורם,קניוק
paper back  רכה,2018 ,334
Kaniuk, Yoram, Soap, ISBN: 978-965-564-581-1

90707
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$28

paper back  רכה,2018 ,136 , פרדס, ונסיים בקפה, אורית,קריקוב
Krikov, Orit, IT’S NOT LIKE IT LOOKS, ISBN:
978-1-61838-402-7

91038

$31

 רכה,2018 ,196 , קב”מ, לידה, עמנואלה,רובינשטיין ברש
paper back
Rubinstein Barash, Emanuele, Delivery, ISBN:

90871

$37

,387 , מחבר, המאבק לחברה סולידרית:  שיתופיסט, אמרי,רון
paper back  רכה,2017
Ron, Imri, Communal, ISBN: 978-965-02-0856-1

90612

$35

 ידיעות אחרונות, תאיר; המסע של אילנה ראדה, שרון,רופא אופיר
paper back  רכה,2018 ,237 , חמד/
Roffe Ofir, Sharon, Tair; The Story of Ilana Rada, ISBN:
978-965-564-647-4

91058

$35

 סטימצקי הוצאה, המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, עופר,ריחני
paper back  רכה,2018 ,262 ,לאור
Rechani, Ofer, The major revolutionaries in history, ISBN:

90824

$28

 עקרונות מרכזיים בתורתו: כבוד; ארווינג גופמן, ענת,רימון אור
paper back  רכה,2018 ,148 , פרדס,ומחשבה מחודשת עליהם
Rimon-Or, Anat, Honor And Dignity, ISBN:
978-1-61838-385-3

91160

$26

,2017 ,153 , סטימצקי הוצאה לאור, סיפורים מהלב, רונית,רינת
paper back רכה
Rinat, Ronit, Stories from the heart, ISBN:

90813

$31

 רכה,2017 ,303 , אפיקים,90  עומסי כאב בכביש, עמוס,רן
paper back
Ran, Amos, Hurt jam on route 90, ISBN:

90700

$28

paper back  רכה,2018 , גוונים, נאמנות במבחן, שי,שגב
Segev, Shai, Loyalty test, ISBN: 978-965-534-779-1

91148
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$49

 רכה,2017 ,184 , אח, נפש האדם בראי הספרות, אמי,שופמן
paper back
Shofman, Emi, The human soul in the mirror of literature,
ISBN: 978-965-267-751-8

90665

$30

 רכה,2017 ,195 , כרמל, מכיכר העיר לדף היומן, רועי,שופן
paper back
Shopen, Roey, From the Town Square to the Page of the
Diary, ISBN: 978-965-540-702-0

91003

$34

paper back  רכה,2018 ,287 , כתר, העורכת, יעל,שחם
Shaham, Yael, The Editor, ISBN:

90915

$41

 רכה,2017 ,373 , חמד/  ידיעות אחרונות, איקס באמצע, רוני,שחר
paper back
Shachar, Roni, X in the middle, ISBN: 978-965-564-444-9

90572

$35

 רכה,2018 ,239 , חמד/  ידיעות אחרונות, חלק בעולם, ספי,שיבק
paper back
Shivek, Sephie, A Part of the World, ISBN: 978-965-564-663-4

91074

$30

,2018 ,176 , קוראים בע”מ הוצאה, חלקים של אהבה, רוני,שינקמן
paper back רכה
Shinkman, Roni, Pieces of Love, ISBN:

91082

$31

 לגדול עם אמא נרקיסיסטית:  את מדמיינת, רויטל,הורביץ-שירי
hard cover  קשה,2018 ,122 , שונות, מסע אישי בין תבונות, You Are Imagining : Growing up with a Narcissistic Mother :
A Personal Journey of Intelligence, ISBN:

90965

$34

,413 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, סדקים בזהב, מיכל,שלו
paper back  רכה,2018
Shalev, Michal, Splinters of gold, ISBN: 978-965-566-632-8

90821
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$33

 בחיל וברוח; גיבורי התנ”ך בראי יצירתו של ח”נ, זיוה,שמיר
paper back  רכה,2018 ,358 , ספרא עריכת ספרים והו”ל,ביאליק
Shamir, Ziva, BY POWER AND SPIRIT ;BIBLICALHEROS IN THE
LIGHT OF BIALIK’S LITERARY WORKS, ISBN: 0037600002103

91120

$37

 החתירה לשלום בספרות הילדים:  על יונה ועל נער, זיוה,שמיר
paper back  רכה,2017 ,352 , קב”מ,העברית
Shamir, Ziva, Ode to a Dove : struggle for peace in Hebrew
children’s literature, ISBN:

90597

$37

 רכה,2018 ,382 , קב”מ, רצפי את הים, לכי, עדנה,שמש
paper back
Shemesh, Edna, Go, Pave the Sea, ISBN:

90913

$39

,271 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת, בלגן נפלא, ורד,שנבל
paper back  רכה,2108
Shnabel, Vered, wonderful disaster, ISBN: 978-965-566-617-5

90734

$41

 סיפור פלאים על:  הרופא והפילוסוף, יהושע פישל,שניאורסון
 רכה,2017 ,440 , חמד/  ידיעות אחרונות,הרופא יונה גיטל”ש
paper back
Shneorson, Yehoshua Fishel, The therapist and the
philosopher, ISBN: 978-965-564-338-1

90576

$41

,2018 ,398 , חמד/  ידיעות אחרונות, שמים אדומים, דניאל,שנער
paper back רכה
Shinar, Daniel, Red Skies, ISBN: 978-965-564-522-4

90834

$32

 שנאה, סיפור אהבה:  מלחמת אחים- 2048 , זלמן,שפירא
paper back  רכה,2017 ,319 , טפר,ומלחמה
Shapira, Zalman, 2048 - Civil War: A Love Story, Hatred and
War, ISBN: 978-965-7226-57-5

90599

$31

,2018 ,143 , אסיף הוצאה לאור, מילים בונות תמונה, אסיה,שרון
paper back רכה
Sharon, Asya, Word build up a picture, ISBN:

90804

20

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 20

01-06-2018 1:41:12 PM

$28

,240 , כתב הוצאה לאור, סיפורים-  להציל את החולדה, ארד,שרון
paper back  רכה,2018
Sharon, Arad, A RAT IS SAVED, ISBN: 978-965-7506-54-7

91045

$74

, דביר, עברי-  יווני יווני-  מילון עברי, דספינה ליאוזידו,שרמיסטר
hard cover  קשה,2018 ,518
Sharmister, Dasfina Liozido, Dictionary Hebrew - Greek, ISBN:

91143
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ישראל וציונות * ISRAEL & ZIONISM
90752

 ,;--ההר הכיפה והמבט  :הר הבית בתרבות החזותיתהישראלית ,פרדס ,2018 ,255 ,רכה paper back
;---, The Mountain The Dome and the View: The Temple
Mount in Israeli Visual Culture, ISBN: 978-1-61838-386-0

$40

90575

 ,;--עצור  -אין גבול  :על גבולות והעדרם ישראל  ,2017ידיעותאחרונות  /חמד ,2017 ,613 ,רכה paper back
;---, Stop - No Limit: On Borders and Absence Israel 2017,
ISBN: 978-965-564-333-6

$53

90792

 ,;--נכבה בעברית  :יומן מסע פוליטי ,פרדס ,2018 ,208 ,רכהpaper back
;---, Nakba in hebrew, ISBN: 978-1-61838-313-6

$33

90660

אוטין ,פבלו ,רקוויאם לשלום  :ייצוג הסכסוך בקולנוע הישראלי
בעקבות אינתיפאדת אל אקצה ,ספרא עריכת ספרים והו”ל,374 ,
 ,2017רכה paper back
Utin, Pablo, A requiem for peace, ISBN:

$35

90928

אולמרט ,אהוד ,בגוף הראשון ,ידיעות אחרונות  /חמד,2018 ,896 ,
רכה paper back
Olmert, Ehud, In Person, ISBN: 9789655450026

$53

90490

אורון ,יאיר (עורך) ,מצילי  : 1929סיפורי הצלה של יהודים
ופלסטינים בחברון ובירושלים ,פרדס ,2017 ,157 ,רכה
paper back
Auron, Yair, Rescuers of 1929, ISBN: 978-1-61838-389-1

$25

91168

איילנד ,גיורא ,לא נרדם בלילות ; אוטוביוגרפיה ,ידיעות אחרונות /
חמד ,2018 ,414 ,רכה paper back
Eiland, Giora, Giora Eiland Autobiography, ISBN:
978-965-564-321-3

$42
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$39

 קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים: 77- הדרך ל, ערן,אלדר
paper back  רכה,2018 ,299 , עם עובד,1965-1977
Eldar, Eran, The road to 77: the collapse of the hegemony of
the labor Party 1965-1977, ISBN: 978-965-13-2705-6

90887

$32.5

,2018 ,202 , אופיר ביכורים,? הלנצח נאכל חרב, ליאור,אקרמן
paper back רכה
Akerman, Lior, Shall We Eat a Sword?, ISBN:

90937

$46

 קוראים בע”מ, סיפורה של מדינה:  מזומן בזמן, יגאל,ארקין
hard cover  קשה,2018 ,175 ,הוצאה
Arkin, Igal, Cash in Time: The Story of a Country, ISBN:
978-965-90661-7-9

90791

$32

 פרקי חיים של:  לפי עניות דעתך כבוד השופט, יעקב,בזק
paper back  רכה,2017 ,227 ,אל- ספריית בית,שופט בירושלים
Bazaq, Yaakov, According to your humble opinion, the
Honorable Judge: The life of a judge in Jerusalem, ISBN:

90650

$35

 ידיעות, כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה, אליעזר,בן יהודה
paper back  רכה,2018 ,310 , חמד/ אחרונות
Ben Yehuda, Eliezer, All the loves of Eliezer Ben Yehuda,
ISBN: 978-965-564-594-1

90839

$29

 הנה הם כאן; ספרות מחזרת אחרי, החיים ממש, אמיר,בן פורת
paper back  רכה,2018 ,228 , רסלינג,כדורגל
Ben Porat, Amir, Life is Literally Here; Literature courting
football, ISBN:

91157

$24

 מפסגות החרמון אל מרחבי הנגב ; לקט סיפורי, עמיקם,בצלאל
paper back  רכה,2017 ,96 , אריאל,מורשת קרב
Bezalel, Amikam, FROM THE HERMON MOUNTAIN TO THE
NEGEV SPACE, ISBN:

90979
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$41

, חמד/  ידיעות אחרונות, קיצור תולדות ישראל, מיכאל,בר זהר
paper back  רכה,2018 ,303
Bar Zohar, Michael, A brief history of israel, ISBN:
978-965-564-660-3

90841

$32

 כשהצבא החליף מדיו ; פרקים בהתפתחות, מרדכי,און-בר
,1953-1949 צה"ל בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות
paper back  רכה,2017 ,354 ,יד בן צבי
Bar-On, Mordechai, In New Uniforms - The Development of
the Israeli Defense Forces After the End of Israel’s War of
Independence, ISBN: 978-965-217-408-6

91005

$50

 אמיתות על מלחמת:  ניצחון בסבירות נמוכה, מיכאל,ברונשטיין
paper back  רכה,2018 ,609 , אפי מלצר,יום הכיפורים
Bronstein, Michael, Victory with low probability: truths
about the Yom Kippur War, ISBN: 978-965-572-401-1

90768

$35

 מבצע שפיפון ; זכרונות מהעיר העתיקה בירושלים, ש,ציון-בת
paper back  רכה,2018 ,319 ,אל- ספריית בית,במלחמת העצמאות
Bat-Tzion, s, OPERATION VIPER, ISBN:

91176

$33

 פועלי אגודת ישראל-  חרדים ואנשי מעשה, עדה,גבל
paper back  רכה,2017 ,233 , יד בן צבי,1939-1933
Gebel, Ada, The Agudat Yisrael Workers Movement in Eretz
Yisrael 1933-1939, ISBN: 978-965-217-411-6

91006

$37

 על הקול הנשי ביצירותהן: לנוע בין המרחבים, דורית,גוטספלד
 רכה,2018 ,220 , קב”מ,של סופרות ערביות בנות דור החדש
paper back
Gottesfeld, Dorit, Moving Between Spheres: On the Voice
of the New Generations of Arabic Women Writers, ISBN:
978-965-02-0822-6

90912

$53

,181 , קוראים בע”מ הוצאה, מסע צילום בשבילי ישראל, אודי,גורן
hard cover  קשה,2017
Goren, Udi, A photo tour for Israel, ISBN:

90668

24

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 24

01-06-2018 1:41:12 PM

$40

,ביתן- זמורה, כנרת, מיומנו של שותף סוד:  נוסחת פרס, אבי,גיל
paper back  רכה,2018 ,363 ,דביר מוצ”ל
Gil, Avi, The Peres formula : a diary of a confidant, ISBN:
978-965-566-662-5

90814

$36

 מבחר:  בזכות מדינת הרווחה,) אבישי (עורכים, ג’וני ; בניש,גל
paper back  רכה,2018 ,372 , רסלינג,ממאמריו של אברהם דורון
Gal, John ; Benish, Avishai (ED), For the walefare state :
selected essays by Abraham Doron, ISBN:

90810

$31

 קשה,2015 ,295 , מודן, שני צעדים לפני כולם, עפרה,גרייצר
hard cover
Graicer, Ofra, Two steps ahead, ISBN:

90773

$33

,408 , קב”מ, פוליטיקאי כאינטחקטואל:  זלמן ארן, יצחק,גרינברג
paper back  רכה,2018
Greenberg, Yitshak, Zalman Aranne : Politician and
Intellectual, ISBN:

90972

$41

, סיפור קריסתו של השמאל בישראל:  התרסקות, צביה,גרינפלד
paper back  רכה,2017 ,318 , חמד/ ידיעות אחרונות
Greenfeld, Zivia, Crash: The story of the collapse of the left in
Israel, ISBN: 978-965-564-433-3

90570

$36

 שמות מקומות וזהות,) יוסי (עורכים, עאמר ; שוורץ,דהאמשה
,מיעוט השכחה וזכרון- יחסי רוב: מרחבית בישראל פלסטין
paper back  רכה,2018 ,295 ,רסלינג
Dhamshah, Amer; Schwartz, Yossi (eds.), Names of places
and spatial identity in Israel Palestine: majority-minority relations Forgetfulness and memory, ISBN:

90807

$40

 ספר זאב:  איש הנגב,) אניטה (עורכות, דבורה ; שפירא,הכהן
paper back  רכה,2017 ,410 , קב”מ,צחור
Hacohen, Deborah; Shapira, Anita (editors), The constant
pioneer : in memory of Ze’ev Tzahor, ISBN:

90671
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$49

 שנה למדינת70  לרגל: יהודים ששינו את העולם70 , יאיר,הראל
hard cover  קשה,2018 ,284 , מטר,ישראל
Harel Yair, 70 Jews Who Changed The World, ISBN:

91052

$25

 מלחמותיי לצד הכורדים בעיראק, צורי, שאול; שגיא,ובר
וסיפורים אחרים; עלילותיו של תא"ל (מיל') צורי שגיא בשירותו
paper back  רכה,2017 ,158 , סטימצקי הוצאה לאור,בצה"ל ולאחריו
Webber, Shaul;Tzuri, Saggi, Battles alongside Kurds, ISBN:

90830

$41

 שפת הפרסומות הישראלית כראי:  דבר המפרסם, עירית,זאבי
paper back  רכה,2017 ,305 , כתר,החברה
Ze’evi, Irit, Advertiser’s word: The Israeli advertising language as the company’s mirror, ISBN:

90488

$42

 בסוף נשאר הפרוטוקול ; על עבודת הממשלה, אריה,זהר
 קשה,2018 ,414 , חמד/  ידיעות אחרונות,ומזכירות הממשלה
hard cover
Zohar, Arie, All That Remains are the Minutes, ISBN:
978-965-564-706-8

91166

$27

,264 , מרכז משה דיין, אסלאם ושריעה בישראל, איאד,זחאלקה
paper back  רכה,2017
Zahalka, Iyad, ISLAM AND SHARI’A IN ISRAEL, ISBN:
978-965-224-113-9

90787

$49

,2018 ,495 , חמד/  ידיעות אחרונות, כלכלת ישראל, יוסף,זעירא
paper back רכה
Zeira, Joseph, The israeli economy, ISBN: 978-965-564-515-6

90705

$49

 הכשרת הפיקוד הקרבי:  ממני אישית לא יצא גנרל, שגיא,טורגן
paper back  רכה,2017 ,387 , יד בן צבי,1949-1956 בצה"ל
Torgan, Sagi, From me personally did not emerge General:
training the combat command in the IDF 1949-1956, ISBN:
978-965-217-408-6

90587
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$33.5

, ישראל מעצמה גרעינית?; סודות הגרעין של ישראל, מאיר,כהן
paper back  רכה,2018 ,301 ,קוראים בע”מ הוצאה
Cohen, Meir, Israel - A Nuclear Superpower?, ISBN:

91158

$46

,421 , חמד/  ידיעות אחרונות, ביוגרפיה:  נתניהו, בן,כספית
hard cover  קשה,2018
Caspit, Ben, The netanyahu years, ISBN: 978-965-564-251-3

90703

$35

 כיפה סרוגה נשק בהצלב ; סיפור גבורתם, דני, אילן; דור,כפיר
, חמד/  ידיעות אחרונות, חללי הציונות הדתית, לוחמים18 של
paper back  רכה,2018 ,254
Kfir,Ilan; Dor, Danni, The Iron Kipa, ISBN: 978-965-564-779-1

91073

$35

 ידיעות, לדבר ציונות; מדינה ודת במאבק קיומי, אריק,כרמון
paper back  רכה,2018 ,272 , חמד/ אחרונות
Carmon, Arye (Arik), Zionism Vs. Judaism; Can the Jewish
State Survive the Jewish Religion?, ISBN: 978-965-564-671-9

91167

$49

 תמונת מצב ; צה"ל כפי שלא נראה, זיו, יואב ; קורן,לימור
 קשה,2018 ,178 , דביר מוצ”ל,ביתן- זמורה, כנרת,מעולם
hard cover
Limor, Yoav ; Koren, Ziv, SNAPSHOT, ISBN: 978-965-566-660-1

90825

$49

,2017 ,428 , מטר, בית ספר לשיווק פוליטי:  נתניהו, ברוך,לשם
paper back רכה
Leshem, Baruch, Netanyahu: master of Political Marketing,
ISBN:

90501

$47

,2017 ,157 , קוראים בע”מ הוצאה, פנים למדינה70 , יניב,מגל
hard cover קשה
Magal, Yaniv, 70 face to state, ISBN:

90669

$49

 השב"כ והתקשורת הי�ש, המוסד:  חשופים בעלטה, כלילה,מןגן
paper back  רכה,2017 ,447 , חמד/  ידיעות אחרונות,ראלית
Magen, Calila, Exposed in the dark: the Mossad, the Shin Bet
and the Israeli media, ISBN: 978-965-545-757-5

90574

27

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 27

01-06-2018 1:41:12 PM

$41

 עיונים בסוגיות רפואיות בת�ו:  רפואה צבאית,) ניר (עורך,ןמן
,2017 ,268 , מודן,לדות כוח המגן וצה"ל עלי זית וחרב כרך יז
paper back רכה
Man, Nir (ed.), Military Medicine: Advisers on medical issues
in the history of the Defense Force and the IDF Aley zait va
herev vol. 17, ISBN:

90670

$32.5

 למידה חתרנית של ידע:  נשות המסגד, אפנאן,מסארוה סרור
paper back  רכה,2017 ,215 , רסלינג,דתי
Masaru Sarur, Afnan, Women of the mosque: Subversive
learning of religious knowledge, ISBN:

90582

$33.5

 הירידה בתקופת המנדט:  השבים בדמעה, מאיר,מרגלית
paper back  רכה,2018 ,379 , כרמל,הבריטי
Margalit, Meir, Those who return in tears: the decline during
the British Mandate period, ISBN: 978-965-540-714-3

90721

$64

,2018 ,408 , משכל, ; להיות ישראלי70  ישראל, נסים,משעל
hard cover קשה
Mishal, Nissim, Israel ; 70 Years of History, ISBN:
978-965-564-425-8

91008

$35

, שיח לוחמים ; פרקי הקשבה והתבוננות,אלברטון;גריס:’עורכ
paper back  רכה,2018 ,378 ,כרמל
Editors: Alberton - Griss, Soldiers Speak - A Record of
Conversation and Reflection, ISBN: 978-965-540-782-2

91001

$34

 רכה,2018 ,271 , חמד/  ידיעות אחרונות, הטנק, אסף,ענברי
paper back
Inbari, Assaf, The tank, ISBN: 978-965-564-727-3

90836

$49

,2018 ,H: 183 E:77 , שונות, תש''ח:  לודוויג בלום, גדעון,עפרת
paper back רכה
Ofrat, Gideon, Ludwig Blum ; 1948, ISBN: 978-965-572-513-1

90951
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$31

 בעיית הפליטים הפלסטינים-  הם אינם חוזרים, שלי,פריד
,2018 ,357 , רסלינג,ומדיניות החוץ בשנים הראשונות למדינה
paper back רכה
Fried, Shelly, They are not coming back - The Palestinian
Refugee issue and the policy of the Israeli Foreign Ministry in
the early years of the state, ISBN:

91000

$49

, חמד/  ידיעות אחרונות, אין מקום לחלומות קטנים, שמעון,פרס
2018 ,229,
Peres, Shimon, No room for small dreams, ISBN:
978-965-564-617-7

90842

$46

 סיפורי עם של שבטי הבדווים, צליל פעמונים, יואל שלום,פרץ
paper back  רכה,2018 ,246 , מינרבה, דיסק+ בגליל
Peretz, Yoel Shalom, Bells Ring, National Sotries of the
Bedouin Tribes in the Galil, ISBN:

90938

$34

, לכידות חברתית ועתיד ישראל:  מקום לכולנו, מייק,פרשקר
paper back  רכה,2018 ,102 ,שונות
Prashker, Mike, A place for all of us: social cohesion and the
future of Israel, ISBN:

90765

$36

,395 , סלע ספרים, היסטוריה חלופית לישראל:  לו, אורי,רדלר
paper back  רכה,2018
Redler, Uri, If only, ISBN:

90866

$30

 סיפורים שסיפרו לי ההרים ; נוף תרבותי,) ריכב (בוני,רובין
paper back  רכה,2018 ,229 , רסלינג,בחלופות הזמן
Rubin, Rehav (Buni), Stories Told by the Mountains, ISBN:

90999

$31

 שער הגיא כמחוז:  בדרך אל העיר, יוסי, ישראל ; שפנייר,רוזנסון
paper back  רכה,2017 ,173 , כרמל,זיכרון
Rosenson, Israel; Spaniard, Yossi, On the way to the city:
Sha’ar Hagai as a memorial district, ISBN: 978-965-540-708-2

90720
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$27

,2018 ,180 , כרמל, כשניפגש אספר הכל, רינה,רוטלינגר ריינר
paper back רכה
Rotlinger Rainer, Rina, When we meet I will tell everything,
ISBN: 978-965-540-722-8

90724

$31

 נקודות מגע ; הריקוד והפוליטי, דינה, הניה;רוגינסקי,רוטנברג
 רכה,2018 ,325 , רסלינג,ערבים בישראל-ביחסי יהודים
paper back
Rottenberg; Roginsky, POINTS OF CONTACT; DANCE,
POLITICS AND JEWISH-ARAB RELATIONS IN ISRAEL, ISBN:

91017

$31

 ושאינן נראות ; פמיניזם חרדי ; המקרה של, אסתי,רידר אינדורסקי
paper back  רכה,2018 ,185 , פרדס,""לא נבחרות לא בוחרות
Rieder-Indursky, Estee, Invisible Woman, ISBN:
978-1-61838-413-3

91085

$49

,2018 ,328 , חמד/  ידיעות אחרונות, ראש המוסד, שבתאי,שביט
paper back רכה
Shavit, Shabtai, Head of Mossad, ISBN: 978-965-564-549-1

90833

$53

, כתר, סיפור חייו של בן גוריון:  מדינה בכל מחיר, תום,שגב
paper back  רכה,2018 ,798
Segev, Tom, Ben Gurion : Country at all costs, ISBN:

90795

$31

, תמתיקה: אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו, ראובן,שהם
פואטיקה ורוטריקה בשירי הזמר ההמנוניים של היחידות
paper back  רכה,2018 ,272 , קב”מ,1930-2010 הלוחמות
Shoham, Reuven, Theamatic, Poetic, and Rhetoric in the
Hymn Songs of the Military Units of Israel 1930-2010, ISBN:

90919

$41

 תעשיית:  הפריצה אל התעשייה והעתיד הדיגיטלי, עמירם,שור
 אפי, לעצב את חיינו ביצירה טכנולוגית- התוכנה הישראלית
paper back  רכה,2018 ,640 ,מלצר
Shor, Amiram, Breaking into industry and the digital future,
ISBN: 978-965-7195-45-1

90766
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$41

 המקורות ההיסטוריים של השחיתות:  באר שחת, חיים,שיין
paper back  רכה,2018 ,286 , חמד/  ידיעות אחרונות,הישראלית
Shane, Haim, The Historical Sources of Israeli Corruption,
ISBN: 978-965-564-728-0

90704

$29

 רכה,2018 ,227 , כרמל, תל אביב,9  לוי יצחק, רנה,שפירא
paper back
Shapira, Rina, 9 Levy Itshak, Tel Aviv, ISBN:
978-965-540-736-5

91152

$37

 תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות:  כך כובשים מולדת, סמדר,שרון
paper back  רכה,2018 ,347 , פרדס,החמישים
Sharon, Smadar, This is how they conquer homeland:
planning and settling the Lachish region in the 1950s, ISBN:
978-1-61838-380-8

90744
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JEWISH THOUGHT – MAHSHEVET * מחשבת ישראל
$37

 קשה,2018 ,152 , אידרא רבה,Old new jewish humanism,
hard cover
Meir, Ephraim, Old new jewish humanism, ISBN:
978-965-92452-8-4

90674

$35

 ידיעות, רבי נחמן מברסלב עצות וסיפורים:  צליל מכוון,;--paper back  רכה,2018 ,237 , חמד/ אחרונות
;----, Fine tuninig : Rebbe Nachman of Breslov, ISBN:
978-965-564-447-0

90713

$26

, שוויון:  אמונה הגות ומחשבה כרך ב:  מעשה חשב,;--hard cover  קשה,2017 ,352 ,שונות
;---, Maase hoshev : emuna hagut ve-makhshava kerekh 2
Equality, ISBN: 978-965-526-238-4

90702

$29

,  קשה2017 ,264 , ישיבת אור עציון, פרקי תורה ומדינה,;--hard cover
;---, Pirkei Torah and Medina, ISBN: 978-965-7277-92-8

90511

$33

,  קשה,2017 ,414 , מעליות, תקראו אותם במועדם,;--hard cover
;---, Read them on time, ISBN:

90509

$35

, שאלות ותשובות על מסורת:  הכי בסיסי, איתמר,אדלשטיין
,301 , חמד/  ידיעות אחרונות,אמונה ומנהגי היומיום היהודיים
paper back  רכה,2018
Edelstein, Itamar, The most basic questions and answers
about Jewish tradition, faith and customs, ISBN:
978-965-564-743-3

90835

$28

 קבצים מכתב יד קדשו (כרך ג’) \ כתבי הרב ראי”ה, בועז,אופן
hard cover  קשה,2017 , מכון להוצאת גנזי הרא”ה,קוק זצ”ל
Ofen, Boaz, Kevatsim mi-Ketav Yad Kodesho (3nd vol.) /
Kitevei ha-Rav Ray’ah Kook za”l, ISBN:

90770
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$32.5

2017 ,191 , רסלינג, ייאושו של רבי נחמן מברסלב, אשר,אלבו,
paper back רכה
Albo, Asher, The despair of Rabbi Nachman of Bratslav, ISBN:

90580

$41

 ידיעות, דרשוני ; מדרשי נשים קובץ שני,) תמר (עורכת,ביאלה
hard cover  קשה,2018 ,231 , חמד/ אחרונות
Biala, Tamar (ED), Dirshuni : Israeli women writing midrash
vol 2, ISBN: 978-965-564-591-0

90708

$33

 קב”מ, מוסר ואחריות, זהות:  ציונות נוסח לוינס, חנוך,בן פזי,
paper back  רכה2017, 352,
Ben Pazi, Hanoch, Levinas-style Zionism: identity, morality
and responsibility, ISBN:

90610

$46

 בין בבל,) אהרן (עורכים, ג’פרי ; אופנהיימר, מאיר ; הרמן,בן שחר
2017 ,437 , מרכז זלמן שזר, שי לישעיהו גפני: לארץ ישראל,
hard cover קשה
Ben Shachar, Meir; Herman, Jeffrey; Oppenheimer, Aharon
(eds.), Between babylonia and the land of israel, ISBN:
978-965-227-339-0

90778

$33.5

 עיונים ב”לקח טוב” לחמש מגילות ; קווים בפרשנות, גרשון,ברין
2018 ,319 , קב”מ,הביזנטית בתחילת האלף השני לספריה,
hard cover קשה
Brin, Gershon, Studies in the Commentary Leqah Tov on the
Five Scrolls Characterizing Byzantine Biblical Exwgesis at the
Turn of the Second Millennium, ISBN: 978-965-02-0866-0

90918

$29

 והנה טוב מאד ; ראשית האנושות והאל בספר, שמאי,גלנדר
paper back  רכה,2018 ,226 , רסלינג,בראשית
Gelander, Shammai, And Behold It Was Very Good - God and
Humanity in Genesis, ISBN:

91004

$27.5

 עקבי הצאן ב | דעת אלוהים ; קבוצת, אברהם יצחק,הכהן קוק
paper back  רכה,2018 ,297 , ספריית חווה,מאמרים
Hacohen Kook, Avraham Yitzchak, Consistent of sheep 2, ISBN:

91175

33

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 33

01-06-2018 1:41:13 PM

$41

 תרגום ופירוש:  על איחוד הטבע והחסד,) יהודית (מתרגמת,וייס
 מאגנס,1510-1581 לטיניים לספר הזוהר מאת גיום פוסטל,
paper back  רכה,2017 ,373 ,אונ’ עברית
Weiss, Yehudit (translates), On the union of nature
and grace: Latin translation and interpretation of the
Book of Zohar by Guillaume Postel 1510-1581, ISBN:
978-965-7759-28-8

90628

$39

 רועה עדרו ; מנהיגות וניהול בתקופת המשנה, יהושע,וייסטוך
hard cover  קשה,2018 ,439 , ראובן מס,ובראשית ימי התלמוד
Weistuch, Joshua, ROE’ EDRO ; LEADERSHIP and
MANAGEMENT DURING the MISHNA EARLY DAYS OF THE
TALMUD ERA, ISBN: 978-965-09-0344-2

91138

$41

 אמת אמונה וקדושה; אסופת מאמרים בקבלה, יורם,יעקבסון
hard cover  קשה, 2018 ,EN 136 566  עב,ובחסידות שונות
Jacobson, Yoram, Truth, Faith And Holiness; Studies in
Kabbalah and Hasidism, ISBN: 978-965-90042-0-1

91124

$30

 גדולי הרוח והיצירה:  דון יצחק אברבנאל, סדריק,כהן סקלי
paper back  רכה,2017 ,286 , מרכז זלמן שזר,בעם היהודי
Cedric Cohen, Skalli, Don isaac abarvanel : Spiritual Giants of
the Jewish, ISBN: 978-965-227-338-8

90779

$31

 ציוני דרך בפילוסופיה היהודית:  עליון על כל הגויים, חנה,כשר
hard cover  קשה,2017 ,244 , מחבר,בסוגיית העם הנבחר
Kasher, Hannah, The Supreme Guide to All Nations:
Milestones in Jewish Philosophy on the Issue of the Chosen
People, ISBN: 978-965-92452-7-7

90605

$36

 דרך ליבוביץ ; הגותו של ישעיהו ליבוביץ פרש, נעמי ואסא,כשר
paper back  רכה,2018 ,417 , כתר,נות ובקורת
Kasher, Naomi and Asa, Leibowitz Way, ISBN:

90995
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$30

 אמת אהבה אמונה; מבט פסיכואנליטי והיסטורי על, גדעון,לב
paper back  רכה,2018 ,189 , כרמל,משמעות החיים
Lev, Gideon, Truth Love Faith; A Psychoanalytic and Historic
Look at the Meaning of Life, ISBN: 978-965-540-686-3

91156

$41

 נשים מהמקרא בצומתי:  ותאמר גם היא בלבה, חננאל,מאק
hard cover  קשה,2017 ,309 , חמד/  ידיעות אחרונות,חיים
Mack, Hananel, Again in her heart, ISBN: 978-965-564-677-1

90567

$32.5

 לקראת תיאולוגיה של אי:  היהודי של הקצה, ישי,מבורך
paper back  רכה,2018 ,207 , רסלינג,הלימה
Mevorach, Yishai, The Jew of the Edge: Toward a Theology of
Incompetence, ISBN:

90726

$35

 ביקורת יהודית על הפירוק הפוסט:  מכים שורשים, חיים,נבון
hard cover  קשה,2018 ,192 , חמד/  ידיעות אחרונות,מודרני
Navon, Haim, Breaking roots: Jewish criticism of postmodern
decomposition, ISBN: 978-965-564-688-7

90711

$41

/  ידיעות אחרונות, עיונים במעגל השנה:  דרשה, פנינה,נויבירט
hard cover  קשה,2018 ,327 ,חמד
Neuwirth, Pnina, Drasha : reflections on the cycle of fetivals,
ISBN: 978-965-564-451-7

90840

$31

 והגדת לבנך ; החגים כמעצבי זהות ושייכות,) יצחק (איציק,פלג
paper back , רכה,2018 ,271 ,רסלינג
Peleg, Yitzhak (Itzik), And You Shall Tell Your Son, ISBN:

90998

$28

 פירוש חדש למורה הנבו:  מורה דרך לעולם הבא, הנריק,קוחן
paper back  רכה,2018 ,130 , מחבר,כים
Kochan, Henrik, A Guide to the Next World: Commentary on
the Guide to the Perplexed, ISBN:

90897
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$34

, דביר, איך נולד התנ”ך ; שיחות עם שמואל שיר, ישראל,קנוהל
paper back  רכה,2018 ,380
Knohl, Israel, How the bible was born, ISBN:
978-965-566-630-4

90981

$29

, רסלינג, קידוש השם ; מעקידת יצחק לעיקדת אשכנז, איתן,רייך
paper back  רכה,2018 ,272
Reich, Eitan, JEWISH MARTYRDOM ; FROM THE BINDING OF
ISAAC TO MARTYRDOM IN MEDIEVAL GERMANY, ISBN:

91016

$30

 מבחר מכתבי ר’ שם:  דרשנות ושכלתנות, פרשנות, דב,שוורץ
hard cover  קשה,2017 ,151 , מחבר,טוב אבן שפרוט
Schwartz, Dov, Interpretation, discoursing and rationalism: Selected Letters of Rabbi Ibn Shaprut, ISBN:
978-965-92452-6-0

90600

$31

paper back  רכה,2017 ,270 , שוקן, יהדות קיומית, אלחנן,שילה
Shilo, Elchanan, EXISTENTIAL JUDAISM, ISBN:
978-965-19-1004-3

90924

$30

 עבודת השם חסידות בלשון עכש:  שווה לכל נפש, משה,שילת
paper back  רכה,2017 ,149 , מחבר,ווית
Shilat, Moshe, Equal for all : The work of God Hasidism in
contemporary language, ISBN:

90619

$33.5

 עקב בצד אגודל ; סיפורים מן התלמוד בעקבות, זהבה,שלו
,252 , סטימצקי הוצאה לאור,ביטויים וצירופי לשון שגורים בפינו
paper back  רכה,2018
Shalev, Zehava, One step at a time, ISBN:

90811

$35

 הרצאות:  תולדות התנועה השבתאית, גרשם,שלום
,2018 ,407 , שוקן,1939-1940 באוניברסיטה העברית בירושלים
paper back רכה
Shalom, Gershom, History of the Sabbatian Movement:
Lectures at the Hebrew University of Jerusalem, 1939-1940,
ISBN: 978-965-456-074-0

90630

36

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 36

01-06-2018 1:41:14 PM

HOLOCAUST * שואה
$72.5

, Denunciation and rescue : dutch society and the holocaust,
hard cover  קשה,2017 ,328 ,יד ושם
Bar Efrat, Pinchas, Denunciation and rescue : dutch society
and the holocaust, ISBN: 978-965-308-526-8

90847

$31

From death to battle : Auschwitz survivor and palmach ,
paper back  רכה,2018 ,335 , יד ושם,fighter
Virtzberg, Beni, From death to battle : Auschwitz survivor
and palmach fighter, ISBN: 978-965-308-535-0

90844

$31

, I am writing these words to you : the original diaries,
paper back  רכה,2018 ,204 , ד ושםbedzin ,1943
Klinger, Chajka, I am writing these words to you : the original
diaries bedzin 1943, ISBN: 978-965-308-548-0

90845

$0

2018 , אביב תשע”ח, גיליון מיוחד: יד ושם ירושלים,__.,
paper back  רכה,2018 ,יד ושם
__., YAD VASHEM JERUSALEM, A SPECIAL VOL, SPRING 2018,
ISBN:

91174

$31

, אופיר ביכורים, סיפור חיים אמיתי:  טלטולי החיים, מרדכי,בקר
paper back  רכה,2017 ,377
Becker, Mordechai, The Trembling of Life: A True Life Story,
ISBN:

90687

$37

 היבט ומבט בתמונת זיכרון הילדות:  כאן יא מכאן, נאוה,ברזני
 רכה,2018 ,201 , רסלינג,בתקופת השואה והמלחמה בלוב
paper back
Barzani, Nava, Kan ya makan : an aspect and a look at the
picture of childhood memory during the Holocaust and the
war in Libya, ISBN:

90728
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$41

 יוני- 1942  אפריל:  הסוף-  גטו ורשה, חוי,)ששון-דרייפוס (בן
paper back  רכה,2018 ,567 , יד ושם,1943
Dreifuss, Havi, Warsaw Ghetto - the end : april 1942 - june
1943, ISBN: 978-965-308-550-3

90843

$31

 רכה,2018 ,187 , עמדה, מחנה ריכוז מלגו, אבנר,הנמן
paper back
Hanemman, Avner, Lego concentration camp, ISBN:

90753

$41

 יהודי אירופה ערב מלחמת העולם:  על הסף, ברנרד,וסרשטיין
paper back  רכה,2017 ,608 , יד ושם,השנייה
Wasserstein, Bernard, On the eve : the jewish of europe
before the second world war, ISBN: 978-965-308-551-0

90846

$33.5

-  ילד ללא צל ; שאול הראל, דליה, אלה;הראל,וייס-מושקוביץ
paper back  רכה,2017 ,296 , סטימצקי הוצאה לאור,מסלול חיים
Moshkovitz-Weiss, Ella;Harel, Boy without a shadow, ISBN:

90829

$43

 פרחים בשלג ; מאבק הישרדותן של נשים, זהבה,סאס שטסל
, גפן, גרמניה,יהודיות הונגריות במחנה עבודה במארקליברג
paper back  רכה,2018 ,508
Sass Shtesel, Zehava, Snow Flowers ; The struggle of
Hungarian Jewish Women in Concentration Camps in
Markleberg, Germany, ISBN: 978-965-229-902-4

90976

$41

 הדור השני סיפורי:  הבנות של אלה משם,) אסתר (עורכת,פלד
paper back  רכה,2018 ,350 , בבל,חיים
Peled, Esther (ED), The daughters of those who were there :
the second generation : life stories, ISBN: 978-965-512-275-6

90838

$41

 פעילותם המודיעינית של:  מרגלי היערות, יעקב,פלקוב
,496 , אונ’ עברית, מאגנס,1941-1945 הפרטיזנים הסובייטים
2017, paper back רכה
Falkov, Jacob, Forest Spies : The Intelligence Activities of the
Soviet Partisans 1941-1945, ISBN: 978-965-7763-14-8

90629
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$37

 השומר הצעיר בפולין בשנים:  לבלוב אחרון, אלי,צור
paper back  רכה,2017 ,410 , יד ושם,1944-1950
Tzur, Eli, Nipped in the bud : Hashomer hatzair in Poland
1944-1950, ISBN: 978-965-308-545-9

90848
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HEBREW POETRY * שירה עברית
$23

 רכה,2018 ,110 , שונות, והארץ תדשא, אסתר,דגן קניאל
paper back
Dagan-Kaniel Ester, Let the Earth Bring Forth Grass, ISBN:

90991

$32.5

,2017 ,164 , שונות, אם את כותבת אל תמחקי, גלית,אבגי כהן
paper back רכה
Avgi Cohen, Galit, If you write, do not delete, ISBN:

90483

$21

,57 , סטימצקי הוצאה לאור, אי מבטחים, תמר,אורלי אורטץ
paper back  רכה,2017
Orli-Ortatz, Tamar, ISLAND SAFETY, ISBN:

90827

$29

 קשה,2017 ,94 , גוונים, שירים:  ילדי המלאי, מוטי,אזרד
hard cover
Azrad, Moti, Children in stock: songs, ISBN:
978-965-534-781-4

90495

$31

,318 , מוסד ביאליק,1980-2016  שירים:  הכל יקר, אסתר,אטינגר
hard cover  קשה, 2017
Ettinger, Esther, Precious is everything, ISBN:
978-965-536-237-4

90655

$27

,83 , כרמל, שירים במחצית המאה: סנטימנטלי- סמי, אלי,אילון
hard cover  קשה, 2018
Eilon, Eli, Semi centimental : poems at half a century, ISBN:
978-965-540-740-2

90715

$24

paper back  רכה,2018 ,121 , מוסד ביאליק, שום שפה, זהר,איתן
Zohar, Eitan, Tongueless, ISBN: 978-965-536-253-4

90657

$26

 רכה,2018 ,85 , עם עובד, איגרת אל הילדים, אלי,אליהו
paper back
Eliahu, Eli, Epistle to the children, ISBN: 978-965-13-2671-4

90889
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$24

,111 , ספרא עריכת ספרים והו”ל, רגעי המים ; שירים, יוסי,אלפי
paper back  רכה,2018
Alfi, Yossi, MOMENTS OF WATER ; POEMS, ISBN:
0 03760000162

91039

$21

 רכה,2018 ,45 , גוונים, היכן אתה ילדי, שלמה,אלפנדרי
paper back
Alfendri, Shlomo, Where are You, My Child, ISBN:
978-965-534-795-1

90952

$22.5

 רכה,2017 ,134 , אבן חושן, שירים:  סוסי פרא, נילי,ארד
paper back
Arad, Nili, Wild Horses : poems, ISBN: 978-965-537-163-5

90692

$21

paper back  רכה,2018 ,127 , אפיקים, אחותי בזהר, יעקב,ביטון
Biton, Ya’akov, My sister in glow, ISBN:

90695

$21

,2015-2017  שירה: געגועים למסעות שיהיו, ליאורה,בן יצחק
paper back  רכה,2018 ,76 ,77 ספרי עתון
Ben Isaac, Liora, Longing for Journies to Come: Songs 20152017, ISBN: 978-965-557-128-8

90921

$20

 רכה,2018 ,64 , עולם חדש הוצאה לאור, מדרגות, אלון,ברזילי
paper back
Barzilay, Alon, Stairway, ISBN:

90996

$40

, ספרית פועלים, שירים:  על דעת המקום והזמן, בינה,ברזל
paper back  רכה,2018 ,248
Barzel, Bina, On Time and Place : Poems, ISBN:

90971

$20

paper back  רכה,2018 ,82 , פרדס, ניתור פנימה, שולה,ברנע
Banea, Shula, Bouncing in, ISBN: 978-1-61838-366-2

90747
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$27

, גוונים, בעיקר שירים:  נודדת אפורה, איטה,גולדברגר עמרם
paper back  רכה,2018 ,87
Goldberger Amram, Ita, a Gray nomad, ISBN:
978-965-534-788-3

90672

$23

,2017 ,87 ,77  ספרי עתון, כמה עגום, כמה מופלא, מאיר,גן אור
paper back רכה
Gan Or, Meir, How wonderful, how gloomy, ISBN:
978-965-557-127-1

90667

$30

 רכה,2017 ,87 , קב”מ, הישארות הנפש, הרואין, תמיר,גרינברג
paper back
Greenberg, Tamir, Heroin, the remaining of the soul, ISBN:

90611

$25

 רכה,2017 ,119 ,77  ספרי עתון, שירים:  קפוחנפש, גיורא,גריפל
paper back
Griffel, Giora, To lose a soul, ISBN: 978-965-557-121-9

90502

$29

 רכה,2017 ,89 , קב”מ, שירים:  מלאך ראשון, יאיר,דברת
paper back
Dovrat, Yair, First angel : poems, ISBN:

90496

$30

paper back  רכה,2017 ,84 , קב”מ, שירים:  הון עצמי, שי,דותן
Dotan, Shai, Equity : poems, ISBN:

90491

$28

 רכה,2018 ,114 , עקד, שירים:  אקוורלים בשולי היות, רלי,דיבנר
paper back
Debner, Reli, Aquarelles on the edge of being: songs,
ISBN: 978-965-7380-60-4

90767

$20

 דצמבר, משורר לשעבר מנסה לשחזר (ערב המילניום, אסי,דיין
paper back  רכה,2018 ,57 , אבן חושן,)1999
Dayan, Assi, A Retired Poet Attempts to Start Again poem,
ISBN: 978-965-537-170-3

91159

42

Jerusalem Books Catalogue Jan-June 2018.indd 42

01-06-2018 1:41:14 PM

$23

 רכה,2017 ,50 , קב”מ, פואמה:  אוף ברודווי, יהודית,דריגס
paper back
Driggs, Judith, Off Broadway, ISBN:

90497

$25

 רכה,2018 ,126 , קב”מ, מבחר:  תום ותהום וקיים, יאיר,הורביץ
paper back
Horowitz, Yair, Innocence, Abyss, Existent: Selection poems,
ISBN:

90880

$20

 משיב הרוח לתרבות יהודית, על אדן החלום, מיכל,הלד דילהרוזה
paper back  רכה,2018 ,91 ,ישראלי
Held Delaroza, Michal, ON THE DREAMSILL, ISBN:

91165

$35

 שירי העת והעיתון של: הטור האדום,) חגית (עורכת,הלפרין
hard cover  קשה,2018 ,560 , קב”מ,אלכסנדר פן
Halperin, Hagit (Editor), The Read Column: Newspaper
Rhyming Columns of Alexander Penn, ISBN:

90923

$32

 רכה,2017 ,131 , קב”מ,2008-2016  שירים:  מיגו, חדוה,הרכבי
paper back
Harkabi, Hedva, Myago: Songs from 2008 to 2016, ISBN:

90603

$62

,2018 ,827 , כרמל, כל השירים ; בנימין הרשב, בנימין,הרשב
hard cover קשה
Hersheb, Benjamin, All songs, ISBN: 978-965-540-660-3

90723

$27

paper back  רכה,2018 ,93 , קב”מ, זרקא, סיון,שפי-הר
Har Shefi, Sivan, Zarqa : poems, ISBN:

90890

$20

paper back  רכה,2017 ,73 , פרדס, בסדר אחר, לילך,ובר
Weber, Lilach, Not bad is okay, ISBN: 978-1-61838-296-2

90480

$25

 רכה,2017 ,125 , קב”מ, מבחר:  תן למילים לעשות בך, יונה,וולך
paper back
Wallach, Jonah, Let the words : A selection songs, ISBN:

90614
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$25

paper back  רכה,2018 ,89 , פרדס, אויקוס, עדי,וולפסון
Wolfson, Adi, OIKOS, ISBN: 978-1-61838-378-5

90746

$25

paper back  רכה,2018 ,137 ,77  ספרי עתון, צלילות, נועם,ויסמן
Weissman. Noam, Clearness, ISBN: 978-965-557-133-2

90959

$20

 רכה,2018 ,113 , פרדס, תמונות חיים, דניאלה,זבידה
paper back
Zebida, Daniela, Life drawing, ISBN: 978-1-61838-339-6

90751

$20

,101 , פרדס, שמאלה זה גם ימינה ; קובץ שירים, צביקה,זביצקי
paper back  רכה,2018
Zvicki, Zvika, Left is also right, ISBN: 978-1-61838-354-9

90745

$22.5

 רכה,2018 ,157 , שונות, שירים:  תחזוקה שוטפת, לאה,זהבי
paper back
Zehavi, Lea, Ongoing Maintenance, ISBN: 978-965-537-159-8

90969

$22.5

 ספרי, שירים: 90  תמונות מכביש, שולמית,זוננברג ברונשטיין
paper back  רכה,2017 ,62 ,77 עתון
Zonenberg Bronstein, Shulamit, Pictures from Road 90:
Songs, ISBN: 978-965-557-129-5

90699

$35

 קשה,2018 ,.. , חמד/  ידיעות אחרונות,... מעכשיו, איילת,זורר
hard cover
Zurer, Ayelet Julie, From Now On…, ISBN: 978-965-564-593-4

91075

$24

 קשה,2018 ,99 , שונות, אוטוביוגרפיה של דלת, נורית,זרחי
hard cover
Zarchi, Nurit, Autobiography of a door, ISBN:

90868

$19

,2018 ,79 ,77  ספרי עתון, ומסתבך לה בדרך לשמים, עמית,זרקא
Zarka, Amit, ENTANGLED ON HER WAY TO HEAVEN, ISBN:
978-965-557-125-7

91041
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$26

,76 , גוונים, שירים:  כחול אשר בעיניי,paper back  ברכה,חי
paper back  רכה,2018
Hai, Bracha, Blue sand in my Eyes, ISBN: 978-965-534-799-9

90950

$26

 רכה,2018 ,126 , גוונים, שירים:  סוף הזמן,. ח,חיימוף
paper back
Haimoff, H., End of Time : Poems, ISBN: 978-965-534-804-0

90962

$24

,2017 ,112 , מוסד ביאליק, לאן שנצוף שם בית, מיה,טבת דיין
paper back רכה
Tevet Dayan, Maya, Floating home, ISBN: 978-965-536-254-1

90656

$21

 רכה,2018 ,87 , סטימצקי הוצאה לאור, צמיחת נעורים, אתי,טל
paper back
Tal, Etti, ISBN:

90831

$21

paper back  רכה,2018 ,78 , פרדס, כבשת הדבש, נעמה,יונג
Jung, Naamah, The Lamb of Honey, ISBN: 978-1-61838-375-4

90930

$28.5

, שירים פאומות ורשמים:  תשע שנים ממך, טלי,כהן שבתאי
paper back  רכה,2018 ,107 ,77 ספרי עתון
Cohen Shabtai, Tali, Nine Years from You, ISBN:
978-965-557-126-4

90960

$31

 רכה,2018 ,159 , כרמל, שירים:  צ'כוב, שלמה,לאופר
paper back
Laufer, Shlomo, Chekhov: Songs, ISBN: 978-965-540-731-0

90727

$27

 רכה,2017 ,72 , קב”מ, שירים:  סודוקו ואפרסק, מעיין,לוי בן סטון
paper back
Levi Ben Stone, Maayan, Sudoku and peach: Songs, ISBN:

90604

$20

paper back  רכה,2018 ,75 , פרדס, אחת חיה, חיה,לוי
Levi, Chaya, Alive, ISBN: 978-1-61838-317-4

90869
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$27

 רכה,2018 ,104 , קב”מ, התגלות האייל הצפוני, ציפי,לוין בירון
paper back
Levin Byron, Tsippy, Revelation of the Norhtern Reindeer,
ISBN:

90910

$22

 רכה,2018 ,95 , פרדס, בשם המלכה למען הדבש, דן,לוינשטיין
paper back
Levinstein, Dan, In the name of the queen for the sake of the
honey, ISBN: 978-1-61838-364-8

90892

$18

 רכה,2018 ,48 ,77  ספרי עתון, אסור ברהטים, אבי,לויתן
paper back
Levitan, Avi, Superior restrictions, ISBN: 978-965-557-130-1

90798

$40

 קשה,2017 ,381 , קב”מ, שירים:  לילות חשוון, קדיה,מולודובסקי
hard cover
Molodovsky, Kadia, Cheshvan Nights: Songs, ISBN:

90489

$25

 רכה,2018 ,97 ,77  ספרי עתון, סרט בערבית, רונית,מזוז
paper back
Mazouz, Ronit, Arabic Movie, ISBN: 978-965-557-134-9

90958

$30

paper back  רכה,2017 ,71 , שונות, הבהוב ההווה, אורית,מיטל
Meital, Orit, The present flickering, ISBN:

90498

$37

, שונות, ננו שירים:  על היופי הבלתי מצוי של המצוי, סבינה,מסג
paper back  רכה,2017 ,210
Messeg, Sabina, The extraordinary beauty of the common:
nano-poems, ISBN:

90482

$33

 רכה,2018 ,192 , קב”מ, שיחותי עם רחל, סבינה,מסג
paper back
Messeg, Sabina, My Conversations with Rachel, ISBN:

90911
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$30

 רכה,2018 ,170 , קשב לשירה, מלכת המילים, אנה,מרגולין
paper back
Margolin, Anna, ISBN: 978-965-531-236-2

90961

$37

 רכה,2017 ,120 , קב”מ, פזמונים:  ואין לעונג שכחה, עקיבא,נוף
paper back
Nof, Akiva, Pleasure come for ever: chanshons, ISBN:

90606

$30

paper back  רכה,2018 ,84 , קב”מ, שרשים חשופים, יואל,נץ
Netz, Yoel, Exposed roots, ISBN:

90763

$20

 רכה,2017 ,103 , מחבר, שירים:  הארת שוליים, אמיר,סומר
paper back
Sommer, Amir, Illuminote : poems, ISBN:

90596

$20

paper back  רכה,2018 ,134 , פרדס, אל מקום אחד, דרור,עמית
Dror, Amit, UNTO ONE PLACE, ISBN: 978-1-61838-363-1

91043

$23

,82 , שונות, מפתח: 1951-1956  שירי נעורים, אורה,עשהאל
paper back  רכה,2017
Asahel, Ora, A key poems, ISBN:

90479

$28

. המפתח בכיס הריק מסע פואטי בעקבות ט, לאה,פילובסקי
paper back  רכה,2018 ,221 , כרמל,כרמי
Pilovsky, Leah, The Key in His Empty Pocket, ISBN:
978-965-540-753-2

90939

$25

, קב”מ, מבחר ; אלכסנדר פן:  בכל פגישה מקרית, אלכסנדר,פן
paper back  רכה,2018 ,126
Penn, Alexander, Selected poems, ISBN:

90881

$33

paper back  רכה,2018 ,219 , קב”מ, ביחדנס, נעם,פרתום
Partom, Noam, Togetherness, ISBN: 978-965-02-0865-3

90786
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$25

,131 , עולם חדש הוצאה לאור, שירים:  מילים כעת, אידה,צורית
paper back  רכה,2018
Zoritte, Eda, Words now, ISBN: 978-965-7653-46-3

90762

$25

paper back  רכה,2018 ,161 , שונות, סוס בחצאית, ריטה,קוגן
Kogan, Rita, Horse in Skirt, ISBN: 978-965-557-131-8

91130

$24

paper back  רכה,2018 ,117 , עמדה, ארעי, אביחי,קמחי
Kimchi, Avichai, The Transient, ISBN: 978-965-92612-8-4

90899

$25

 רכה,2018 ,86 ,77  ספרי עתון, ימינה-  ילד בלונדיני, טלי,רהב
paper back
Rahav, Taly, Blonde Child - To The Right, ISBN: 978-965-557136-3

90957

$29

hard cover  קשה,2018 , אבן חושן, שבע עשרה, טוביה,ריבנר
Rubner, Tuvia, Seventeen, ISBN: 978-965-537-162-8

90802

$19

, עולם חדש הוצאה לאור, הציור הנהיר החוצה, רותם,רקובסקי
paper back  רכה,2018 ,85
Rakovsky, Rotem, The dividing lucid paint : poems, ISBN:
978-965-7653-55-5

90874

$28

, שונות, שירים חדשים ומבחר:  מעגל המתופפת, ציפי,שחרור
paper back  רכה,2018 ,126
Sharoor, Tsipi, The Drummers’ Circle : A Slection of Poems Old and New, ISBN:

90966

$20

 רכה,2018 ,74 , אבן חושן, הברבור ואני, לדה, צביקה,שטרנפלד
paper back
Szternfeld, Zvika, Leda, the swan and me, ISBN:
978-965-537-165-9

90894

$20

 רכה,2018 ,115 , פרדס, תעבירי את הסכין, חלי טל,שלם
paper back
Shalem, Cheli Tal, Pass the knife, ISBN: 978-1-61838-337-2

90875
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$24

paper back  רכה,2018 ,107 , גוונים, טעם השמיים, ישראל,שפט
Shafat, Israel, Taste of Heaven, ISBN: 978-965-534-802-6

90917

$21

 רכה,2018 ,55 , פרדס, תחתיה מדברים המים, ענת,שרייבר
paper back
Schreiber, Anat, The Water Speak Below Her, ISBN:
978-1-61838-392-1

91081

$28

 רכה,2017 ,42 , גוונים, שירי עלילה:  אביר המדון, יהודה,תלמי
paper back
Talmi, Yehuda, Knight of Madon: Plot, ISBN: 978-965-534-785-2

90673
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