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 001 FICTION & DRAMA ומחזות סיפורת  001 
תום,צימרמן/הגשם אחרי 96.00 ₪   156259 
2020/עמודים 299/פרדס/חיפה 978-1-61838-672-4   
ל"מחז ואגדות מדרשים וברקע, והמבול נוח בעקבות היסטורי סיפור   
יונתן,יוגב/אליהו 96.00 ₪   156181 
2020/עמודים 338/פרדס/חיפה 978-1-61838-640-3   
ומסורות רמזים רווי, הנביא אליהו על היסטורי מקראי רומן   
גדי,גפן/סטן'לראג אביב-תל בין 84.00 ₪   156295 
2020/עמודים 233/סער/א"ת   
מוטרף פסיכולוגי רומן; ושיגעון אהבה, אכזבה על סיפור   
חוליו,לימסארס/הכוכבים גשם 90.00 ₪   156230 
2020/עמודים 224/כרמל/ירושלים 978-965-540-983-3   
  בין היחסים טיב על המודרנית הספרדית מהספרות ומשמעותי מרתק רומן 
סערי רמי בידי מספרדית מתורגם; לבנו אב   

ואחרים אוגוסט,אדם-לאיל דה ויליה/האלמונית 63.00 ₪   156241 
2020/עמודים 86/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-061-9   
  הומי- ברק אביבה בידי מצרפתית מתורגם; פריזאיים סיפורים שני ועוד 
ענבר ואביטל   

גי,מופסאן דה/גלוס הרקליוס הדוקטור 75.00 ₪   156243 
2020/עמודים 117/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-058-9   
  תרגום"; פריזאי בורני של' א ימי" הסיפורים קובץ מתוך נודע צרפתי רומן 
הומי- ברק אביבה: הערות, מצרפתית   

נצר,דאי/נצחי הווה 135.00 ₪   156302 
2020/עמודים 114/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-48-5   
  קרב הלם שעבר, צבאי פסיכולוג של קורותיו את הפורש ומרוכז מורכב רומן 
הכיפורים יום במלחמת קרבי שירות בעקבות טראומה בפוסט ולקה   

גוזל,יכינה/עיניים פוקחת זוליכה 138.00 ₪   156229 
2020/עמודים 488/כרמל/ירושלים 978-965-7778-46-3   
  בתקופת 1930-1945 בשנים הסובייטית ברוסיה אירועים המתאר סיפור 
יוסף-בר חמוטל בידי מרוסית מתורגם; הקולקטיביזציה   

שלומית,יהודה- בן/שאול חרב 99.00 ₪   156161 
2020/עמודים 232/צמרת/אזור   
  במלחמת ביוון הפרטיזנים של הקיומי מצבם קער על המתרחש מטלטל רומן 
השנייה העולם   

כריסטופר,אישרווד/אחר מקום כל 108.00 ₪   156245 
2020/עמודים 369/אפרסמון/ 978-965-92781-6-9   
"; אישרווד כריסטופר" בתור מזוהים שכולם דיוקנאות ארבעה על סיפור   
אלפון מיכל: מאנגלית תרגום   

צדוק,עלון/הארץ כעפר 75.00 ₪   156290 
2020/עמודים 123/עמדה/א"ת   
קצרים סיפורים   
איתי,בחור)/חדשה מהדורה( מאקס 147.00 ₪   156298 
2020/עמודים 147/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-46-2   
  יש האם, היא הפילוסופית השאלה; לחייו קץ לשים המחליט אדם על סיפור 
.שלו מותו על זכות לאדם   
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רוני,אלפנדרי/גשם ירד מחר 81.00 ₪   156263 
2020/עמודים 124/כרמל/ירושלים 978-965-7778-48-7   
וגאולה תוחלת אחר ומחפש ואכזרי מעיק בעולם הפועל אדם על נובלה   
עמוס,סנטהאוס/הפוך מלך 105.00 ₪   156322 
2012/עמודים 136/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-20-1   
  השולטים הפקידים של טעות בגלל מת, 81 בן יקה, בלאו מרטין; סיפור 
 בשמיים 

רותו,מודן/מנהרות 144.00 ₪   156176 
2020/עמודים 275/כתר/שמן-בן   
  בהם ארכיאולוגיות חפירות סביב ופוליטיים אישיים מאבקים; גרפי רומן 
; גיל לכל, משובח ישראלי קומיקס; עסקים ואנשי מתנחלים, דאעש מעורבים   
סטולמן נח ריכתבע   

רחל,צורן/ריקה מעטפה 93.00 ₪   156262 
2020/עמודים 208/כרמל/ירושלים 978-965-7778-01-2   
מהעבר אהוב עם מכתבים קשר של סיפור   
פיני,אלעזרי/שצריך כמו מת 114.00 ₪   156177 
2020/עמודים 241/ספרים דני/גת קרית   
  מודיעין קצין של צחר חקירת על, המיוחדים המבצעים איש בסדרת מותחן 
באפריקה  ישראלי   

ואחרים אלקטרינה,גבשווילי/גאורגיים סיפורים 195.00 ₪   156306 
2019/עמודים 143/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-42-3   
  מיכאיל, גבשווילי אקטרינה  כגון, קאנוניים גיאורגיים סופרים של סיפורים 
  איליה, פשבלה ה'ואז, לורדקיפנידזה וניק, דומבדזה נודאר, אווחישווילי'ג 
)מאנגלית תורגם( אוודזה'אווצ'צ   

איתי,בחור; חדוה,רוקח/בטביליסי סתיו 147.00 ₪   156318 
2013/עמודים 216/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-26-3   
  סופרים שני על וחוויה מחשבה ומעורר מרגש, מצחיק, אמיתי מסע רומן 
שפה ובלי מדריך בלי, מפות בלי לגאורגיה שנסעו, וגבר אשה' ישראלים   

דבורה,רמתי לב/מקלט עיר 126.00 ₪   156202 
2020/עמודים 440/המחברת/   
בעיר הגועש במאבק נפשי במסע העוסק כי"תנ כאילו היסטורי - בדיוני רומן   
טליה,דאי/הרוח בוא עם 135.00 ₪   156303 
2020/עמודים 120/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-47-8   
  וגלגול היפנוזה נפגשים בו, ומרתק סוחף, רומנטי-פסיכולוגי מתח רומן 
  לשלוש ונארגים, יומית-יום ישראלית ומציאות ועתיד הווה, עבר, נשמות 
בזו זו הנשזרות עלילות   

דרור,כהן/אפלבאום הילדה של קברה על פרחים 96.00 ₪   156182 
2020/עמודים 191/פרדס/חיפה 978-1-61838-641-0   
ושפות ארצות, תרבויות החוצה, מווינה יהודיה אישה על נובלה   

 002 Young-adult Literature ונוער ילדים ספרות  002 
גיל,קופטש/ולויתן יונה על קטן סיפור 108.00 ₪   156212 
  יצירה בית; אחרונות ידיעות/לציון ראשון 978-965-564-868-3 
שקדי גל: איורים; הנביא יונה על המקראי סיפורה רקע על לילדים סיפור   
תמר,זהבי–ורטה/שחור פנתר 90.00 ₪   156213 
2020/עמודים 275/המאוחד הקיבוץ/א"ת   
  המאבקים לכל כמעט היום עד שותף; ל'אברג ראובן של חייו סיפור 
  רבות שנים ובמשך בסיכון כילד חייו ניסיון את ניצל הוא, בישראל החברתיים 
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ולפשע לסמים שהידרדרו וילדים ילדות והציל רחוב חבורות מדריךכ עבד   
גלעד,מאירי/שוים שובבים 90.00 ₪   156287 
2020/עמודים 53/לשירה מקום/ירושלים   
הרוש אלירן: צבעוניים ציורים; החברתי האלפבית שירי   

 005 POETRY 005 שירה 
ה'ואז,פשבלה/כתלאורי אלודה 135.00 ₪   156308 
2018/עמודים 80/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-40-9   
הנחשבת פואמה  .הקאנונית הגאורגית השירה לפסגת   
רותי,נוארץ/הגמל גירת 69.00 ₪   156289 
2020/עמודים 102/עמדה/א"ת   
 שירים 
רפי,וייכרט/לנו שנתנו החיים 57.00 ₪   156291 
2020/עמודים 77/86 עתון ספרי/א"ת 978-965-557-259-9   

ארז,ביטון/פני על העוברים 66.00 ₪   156205 
2020/עמודים 128/המאוחד הקיבוץ/א"ת 978-965-02-1036-6   
קטן פורמט; שירים מבחר   
עמרי,הרים משורר/מות- על טל 81.00 ₪   156282 
2020/עמודים 99/חדש עולם/א"ת 978-965-7653-83-8   
קשה כריכה; שירים   
דן,פגיס/שם הייתי כבר 66.00 ₪   156204 
2020/עמודים 128/המאוחד הקיבוץ/א"ת 978-965-02-0969-8   
קטן פורמט; שירים מבחר   
חגית,אליעזר-בת/משיכה כח 87.00 ₪   156266 
2020/עמודים 119/עמדה; כרמל/ירושלים 978-965-7778-33-3   
 שירים 
)עורך( גלעד,מאירי/שיעור לאין 108.00 ₪   156286 
  232/עמדה; לשירה מקום/ירושלים 978-965-92723-5-8 
ספר בית שירי אנתולוגיית   
)עורכים( ואחרים גלעד,מאירי/1970-2020, רוסית שירה:  21 ננופואטיקה 84.00 ₪   156284 
  236/עמדה; לשירה מקום/ירושלים 1316-1020 
לירית וספרות שירים; קצרה לספרות עת כתב   
ארזה,שליין/מגוז נקודת 117.00 ₪   156313 
2014/עמודים 113/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-31-7   
  בדידות, משפחה, זיקנה על וסיפורים שירים של ולירי אוטוביוגרפי מאסף 
.באהבה וצורך   

דליה,ארדון/סנורים 63.00 ₪   156283 
2020/עמודים 110/חדש עולם/א"ת 978-965-7653-81-4   
מנור דורי בעריכת; שירים   
ישראל,פינקל/מאוחרת פריחה 93.00 ₪   156288 
2020/עמודים 94/עמדה/א"ת   
2016-2020, שירים   
יפעת,ביסטרי/שאת 75.00 ₪   156183 
  116/ישראלית ספרות - אפיק/ג"ר 
 שירים 
יצחק,אלט/שאיתי לאישה שירים 54.00 ₪   156293 
2020/עמודים 33/ווב כתב/א"ת 978-965-7506-86-8   
קשה כריכה; שירים   
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רחל שלי,שדה/חיים של שירים 51.00 ₪   156294 
2020/עמודים 36/סער/א"ת   
 שירים 
רות,גולן/והשלמות תיקונים 69.00 ₪   156267 
2020/עמודים 90/כרמל/ירושלים 978-965-7778-28-9   

 010 LINGUISTICS &  ולשון ספרות חקרי  010 
ניסן,נצר/למעשה הלכה הניקוד 138.00 ₪   156210 
2012/עמודים 122/המחבר/נתניה   
  עם; הדיבר חלקי כל את המקיפה ומנומקת מרוכזת, עקיבה ניקוד שיטת 
ותרגילים הערות   

ליאור,גרנות?/הביבליותרפיה מרפאת כיצד 132.00 ₪   156261 
2020/עמודים 371/אילן בר' אונ; פרדס/חיפה 978-1-61838-540-6   
  והספרות ישראל בספרות, ספרותי-טיפסיכואנלי עיון; שיר, ילדות, כתיבה 
ביבליוגרפיה, הערות; העולמית   

עמליה,כרמון-כהנא/סופרת אישה להיות 93.00 ₪   156206 
2020/עמודים 150/המאוחד הקיבוץ/א"ת 978-965-02-1043-4   
  אדום קו" בסדרת; עברית סופרת בפני הניצבים האתגרים על מסות שבע 
שחורי יערה ר"ד מאת דבר אחרית עם"; כהה   

אפרים,דוד/בפריז ספפו 87.00 ₪   156279 
2020/עמודים 136/כרמל/ירושלים 978-965-7778-16-6   
, צבעוניים ציורים כולל; 19 -ה המאה של הצרפתית בשירה לסבית אהבה   
מפתח, ביבליוגרפיה, הערות, לעברית ותרגומה בצרפתית שירה   

 025 GENERAL HISTORY כללית הסטוריה  025 
דניאל,דורון/אישי במבט החופשית הבנייה 192.00 ₪   156320 
2012/עמודים 204/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-24-9   
  ועד ימי־הביניים מאז החופשים הבונים מיסדר צמח ממנו ההיסטורי הרקע 
  סיפור וכן ענפיה כל על החופשית הבנייה של האירגוני המבנה; החדשה העת 
ישראל במדינת הריבונית ולההגד הלשכה הקמת   

'ג ארד'ריצ,אוונס/אחר עבר 84.00 ₪   156246 
2020/עמודים 145/מאגנס/ירושלים 978-965-7776-48-3   
  אירועים קרו אילולי, חלופית היסטוריה בחינת; מציאות - נוגדת היסטוריה 
םלדון-אליאב מירי: מאנגלית תרגום; מפתח, ביבליוגרפיה, הערות; שונים   

 030 JEWISH HISTORY IN  בתפוצות היהודים  030 
 156310  מתוקנת, חדשה מהדורה( ישראל ובארץ בגרוזיה הגרוזים היהודים 147.00 ₪ 
נתן,אליהשווילי)/ומבוארת 
 978-965-7459-37-9  איתי/עקיבא אור

2017/עמודים 102/בחור  

  תהעובדו את מנפה הספר. 20ה־ המאה בראשית גרוזיה יהודי של היסטוריה 
.גרוזיה יהודי לתולדות אמין מקור ומהווה המסורות מתוך   

)עורכים( תניא,וולדקס-ציון; אופיר,עבו/מישראל מבטים - היהודי העולם 96.00 ₪   156281 
2020/עמודים 418/גוריון-בן' אונ/שבע באר 978-965-510-136-2   
  בין יקהבדינמ העוסקים ומחקרים מאמרים אסופת; וגבולות ייצוגים, דימויים 
בתפוצות היהודי לעולם ישראל   
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יוחנן,יעקב בן/ִהְתַחיּות 204.00 ₪   156297 
  208/עציון כפר שדה ספר בית/עציון כפר 
- 1950, הדתי השומר כנסת - בפולין דתית-הציונית הנוער תנועת של סיפורה   
מייסדי של סיפורם; וחניכים חניכות 15,000- כ], סניפים[ קינים 260-כ; 1920   
צילומים הרבה עם נהדר אלבומי פורמט; עציון וכפר צבי טירת    

משה,גברא/הגדולה בעלייה תימן עולי) 50,000( אלף חמישים שמות 240.00 ₪   156162 
  1086/תימן חכמי לחקר המכון/ברק בני 
  עם, 1949-1950, י"תש - ט"תש בשנים מתימן העולים 50,000 כל רשימת 
גברא הודיה: סטטיסאי עיבוד; יקהוסטטיסט סיכומים, ניתוח   

 031 ZIONISM 031 ציונות 
- כהן הלל; יגאל,סתרי)/אנגלית/  עברית לשונית-דו מהדורה( המאה אסופת 180.00 ₪   156191 
)עורכים( מוקי,צור; אילת,אורגד 
 978-965-536-326-5
  272/הלאומית הציונית ההסדרות/ירושלים 

  מאה; להיווסדו שנים מאה לציון המרכזי הציוני הארכיון מאוספי תעודות מאה 
  הציוני בארכיון וקוטלגו שנאספו ותעודות מסמכים מיליון 90-כ מתוך פריטים 
  ואירועים מקוריות תעודות צילומי; ובעולם בארץ לציבור כעת ומוגשים 
ומושך צבעוני, אלבומי בפורמט הספר; היסטוריים   

 032 THE HOLOCAUST 032 השואה 
אנה,ביקונט/סנדלר גברת 108.00 ₪   156231 
2020/עמודים 374/כרמל/ירושלים 978-965-540-986-4   
; הנאצי הכיבוש סוף עד 1942 בקיץ שפעלו נשים אודות מתועדים סיפורים   
מפתח עם; בורנשטיין מרים בידי מפולנית מתורגם   

)עורך( ראובן,מירן/אירופה בשמי סערה ענני 69.00 ₪   156242 
2020/עמודים 94/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-064-0   
  ידי על מרואיינים; רציל'צ וינסטון, סטאלין יוסף, טרוצקי לב, היטלר אדולף 
  ראובן ידי על ומצרפתית, קסון'ג רעיה בידי מאנגלית תרגום; שונים מראיינים 
 מירן 

 035 THE LAND OF ISRAEL ישראל-ארץ  035 
איתי,חורב/ן"אלי 192.00 ₪   156315 
2014/עמודים 160/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-29-4   
הסערות רקע על היום ועד מראשיתו ן"אלי תולדות; לילדים שיקומי חולים בית   
  ואת המוסד של הקיום מאבקי את וחושף, הארץ את שפקדו הבריאותיות  
תיתהממלכ הבריאות מערכת ובין בינו ששררו המורכבים היחסים   

 156188  אריה,נאור)/בוטינסקי'ז זאב, אידיאולוגיים כתבים' (ג כרך; ישראל-ארץ 108.00 ₪ 
)עורך( 
 978-965-416-036-0  מכון/א"ת

  360/בישראל בוטינסקי'ז

  מבחינת, ישראל-ארץ בענייני בוטינסקי'ז שכתב ושירים נאומים, מאמרים 
  יהודית-הלא לאוכלוסיה יחס, הארץ גבולות, ישראל עם של הלאומית הזהות 
ומפתח הערות עם; ועוד ועוד בלפור הצהרת, כלכלי פיתוח, בה   

סיגל,דוידי/חדשה ארץ בונות 108.00 ₪   156257 
  435/הפתוחה האוניברסיטה/רעננה 978-965-06-1633-5 
  הרעיונות של יישומם ניתוח; המנדט בתקופת נשים וארגוני אדריכליות 
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  ברעיון ומתמקדת הנשים מוסדות מבני של בתכנון םהאירופיי המודרניסטיים 
, המגדר חקר על תחומי- רב מבט מציע זה ספר". החדשה האישה"   
ישראל בארץ הציונית וההתיישבות האדריכלות   
')פרופ( אבישי,גולץ/ישראל-בארץ פרטיים חולים-בתי 207.00 ₪   156317 
2013/םעמודי 272/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-27-0   
עתה שזה רופאים על־ידי הפרטיים החולים בתי של והפעלתם הקמתם סיפור   
  משתלב, ושונים רבים קשיים עם התמודדות כדי תוך לעתים, ארצה עלו  
בארץ הרפואה ראשית של בסיפורה   

)עורכים( עמית,כהן; אלעד,ברנד/שלנו גיבורים 144.00 ₪   156164 
2020/עמודים 368/משעול ספריית/שעלבים   
  השחרור ממלחמת נועזים לוחמים של סיפורם; שאול בר אלידע עם שיחות 
  תחקירן; ומרגש מלא בצבע הכל, ומסמכים צילומים, מפות כולל, ימינו ועד 
אברהם אביחי: ראשי   

איתי,בחור/שניידר של הילדים 345.00 ₪   156312 
2016/עמודים 208/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-33-1   
  לרגל לאור שיצא, הספר. אמנות ואלבום ספרות עבודת, היסטורי מחקר 
  מחקר של שילוב הינו', שניידר' לילדים החולים לבית שנים 25 מלאת 
אמנות ואלבום ספרות עבודת, היסטורי   

תמיר,יעקובוביץ/ראשון כרך; מקום מראה: ירושלים 114.00 ₪   156255 
2020/עמודים 308/צבי-בן קיצח יד/ירושלים 978-965-217-432-1   
  צוהר הפותח לימוד ספר; הקדומה המוסלמית התקופה ועד מראשיתה 
  וקבוצות בשעריה שבאו המבקרים, השליטים: ירושלים אנשי של לעולמם 
  תולדות את מתאר הספר. הדורות לאורך בה שחיו הרבות האוכלוסין 
ומדויקת ניתעדכ מחקרית תמונה הצגת תוך, העיר מראה ואת ירושלים   

)ר"ד( יוסף,לנג/תקוה לפתח 207.00 ₪   156321 
2012/עמודים 296/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-21-8   
, ואנשים ארגונים, מוסדות, תופעות, באירועים שעוסקים, מאמרים אחד־עשר   
  דמותה את במעשיהם ועיצבו ארוכות שנים במשך בפתח־תקוה ויצרו שפעלו 
 הייחודית 

יורם,פריד/היישובים לביטחון ביטחון מהתיישבות 93.00 ₪   156278 
2020/עמודים 243/רסלינג/א"ת   
הערות, מפות; ל"צה של ההתיישבות תפיסת   
; חיים,גורן; ציונה,גרוסמרק/שלישי ספר; הגליל של חדשים מחקרים 117.00 ₪   156301 
)עורכים( מוסטפא,עבאסי; יאיר,זלטנרייך 
 978-965-91434-1-2  איתי/עקיבא אור

2017/עמודים 388/בחור  

  שונים ומחקר ידע בתחומי מאמרים 17 כולל; גליל מחקרי לכנס העשור ספר 
  בגליל עוסקים כולם – ועוד אמנות, ארכיאולוגיה, ביולוגיה, סוציולוגיה – 
באנגלית תקצירים; ובסביבותיו   

; חיים,גורן; הציונ,גרוסמרק/שני ספר; הגליל של חדשים מחקרים 207.00 ₪   156300 
)עורכים( מוסטפא,עבאסי; יאיר,זלטנרייך 
 978-965-7459-32-4  איתי/עקיבא אור

2016/עמודים 334/בחור  

  שונים ומחקר ידע בתחומי מאמרים 18 כולל; גליל מחקרי לכנס העשור ספר 
  בגליל עוסקים כולם – ועוד אמנות, ארכיאולוגיה, ביולוגיה, סוציולוגיה – 
באנגלית תקצירים; יבותיוובסב   

מרגלית,שילה")/ותרבות פרשנות" בסדרת( אומה בונות נשים 129.00 ₪   156264 
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2020/עמודים 410/כרמל/ירושלים 978-965-7778-57-9   
  לחברה העבריות הנשים תרומת; 1918-1948, העבריות הפרופסיונליות 
תחמפ, ביבליוגרפיה, הערות; המנדטורית ישראל בארץ המתחדשת   

 156299  שנייה מהדורה( 20 -וה 19 -ה במאה בירושלים ומצורעים צרעת 195.00 ₪ 
אברהם,מורגנשטרן)/מתוקנת 
 978-965-7459-41-6  איתי/עקיבא אור

2019/עמודים 170/בחור  

- 1918 בירושלים למצורעים פרוטסטנטיים הגרמניים החולים בית תולדות   
מפתחות עם, תבאנגלי ומאמר, והערות תמונות עם; 1867   

 039 POLITICS 039 פוליטיקה 
)עריכה( גייל,טלשיר?/דמוקרטיה או משילות 93.00 ₪   156236 
2020/עמודים 273/רסלינג/א"ת   
  המערכת מנגנון ניתוח; הפוליטי המשחק וכללי הציבורי האינטרס על המאבק 
ומאצמרים מחקרים קובץ; בישראל הציבורית   

 041 JEWISH STUDIES היהדות מדעי  041 
ואהרן שלמה,טולידאנו/ונחמיה עזרא ספר: הבהיר ך"התנ 108.00 ₪   156160 
2020/עמודים 268/טולידאנו מכון/ירושלים   
  הערות עם; ובמושגיו דורנו בשפת ך"התנ פסוקי של ומדעי זורם פירוש 
דניאל לספר גם דומה פירוש קיים; וטבלאות   

נח,עמינח/תלמודיים מחקרים 174.00 ₪   156175 
2019/עמודים 830/ניב ספרי/אביב-תל   
, מחקרים 33; ישראל ארץ ובענייני יר'אלג גדולי בתשובות, הבבלי בתלמוד   
קשה כריכה   

דב,הרמן/ישראל מועדי מעגל 129.00 ₪   156228 
2020/עמודים 576/כרמל/ירושלים 978-965-540-995-6   
, הערות; ובפולקלור במנהגים, בהלכה ועיצובם ההיסטורית התפתחותם על   
מפתח, ביבליוגרפיה   

ישעיהו,מאורי/ובפרשנותו המקרא בנוסח סוגיות 132.00 ₪   156273 
2020/עמודים 310/שאנן לחינוך מכללה/חיפה 978-965-7482-47-6   
, ל"חז מדרשי: מדורים לשלושה המחלוקים, מאורי' פרופ של מאמרים אסופת   
נושאיםו מקורות מפתח; נוספים חכמים, י"רש   

יוסף,הכהן)/מדעית מהדורה( כרכים 3; הימים דברי ספר 216.00 ₪   156248 
2020/עמודים 1181/מאגנס/ירושלים 978-965-7776-07-0   
  תלאות את לתאר כדי שנכתבה כרוניקה; אוטומאן בית ומלכי צרפת למלכי 
ישח ספרדי ממוצא יהודי רופא ידי על נכתב; שני בית גלות לאחר היהודי העם   
  עריכה; יד בכתב העתקות כמה ממנו ונשתמרו, 16 -ה במאה באיטליה  
בונפיל ראובן: ופירוש וההדרה   

יוסף,הכהן)/מדעית מהדורה( הבכא עמק ספר 96.00 ₪   156247 
2020/עמודים 206/מאגנס/ירושלים 978-965-7008-56-0   
  רופא ידי על נכתב; שני בית מחורבן ישראל בעם שפגעו פרעות של רשימות 
  כמה ממנו ונשתמרו, 16 -ה במאה באיטליה שחי ספרדי ממוצא יהודי 
בונפיל ראובן: ופירוש וההדרה עריכה; יד בכתב העתקות   

גרשון,ברין/לספירה השני באלף יהודים ביזנטיים פרשנים 102.00 ₪   156265 
2020/עמודים 304/כרמל/ירושלים 978-965-7778-19-7   
  ישעיה' ר, שלמה ר"ב מנחם' ר, אליעזר ר"ב טוביה' ר של במשנתם עיונים 
קשה כריכה; מפתחות, הערות; אליהו ר"ב מיוחס' ור מטראני   
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רחל,וילנסקי-הלר)/מחודשת הדפסה( הפילוסופית ומשנתו עראמה יצחק' ר 102.00 ₪   156189 
2020/עמודים 240/ביאליק מוסד/ירושלים 978-965-536-325-8   
  תקופתו באור עראמה של השקפותיו את המחברת מאירה ההיסטורי במבוא 
; כתביו ועל מחשבתו על שהשפיעו ההיסטוריים הגורמים אחר התחקות מתוך   
1956 ב לראשונה נדפס   

שרה,צפתמן/חסיד יהודה ורבי שמואל רבי שבחי 129.00 ₪   156280 
2020/עמודים 528/מאגנס/ירושלים 978-965-7776-09-4   
; מפתח, ביבליוגרפיה, הערות; אשכנז ביהדות חיםהשב ספרות של ראשיתה   
קשה כריכה   
יעקב,ברנאי/היסטוריוגרפיים היבטים - שבתאות 174.00 ₪   156169 
2020/עמודים 352/אדרא/א"ת 978-965-7773-11-6   
  השבתאות תנועת של בהיסטוריה שונים היבטים המציגים מחקרים קובץ 
, מפות, הערות; הדורות במהלך אליה היהודית החברה של ויחסה   
באנגלית תוכן; שמות, מקומו, לעניינים מפתחות, ביבליוגרפיה   

יוסף,דן/ג"י כרך; הביניים ימי: העברית הסוד תורת תולדות 162.00 ₪   156194 
2020/עמודים 368/שזר זלמן מרכז/ירושלים 978-965-227-369-7   
הביניים ימי: שנייה סדרה; העתיקה העת: ראשונה סדרה'; ב, הזוהר בעקבות   

 042 SOCIETY & EDUCATION וחינוך חברה  042 
)עורכת( נורית,דביר/סיפורים של איים 108.00 ₪   156152 
2020/עמודים 273/ת"מופ מכון/א"ת 978-965-530-182-3   
  קובץ; אומנויות באמצעות ומטפלות מטפלים של ומקצועיים אישיים נרטיבים 
  את ובוחן אומנויות באמצעות ומטפלים מטפלות של בעולמם מחקרים 
  המחקר את מזינים השונים הסיפורים. והמקצועיים האישיים סיפוריהם 
באנגלית תקציר; הכותבים של הנרטיבי   

רחל,עזריה/למהפכה המדריכה 108.00 ₪   156178 
2020/עמודים 220/זמורה, כנרת/מודיעין חבל 978-965-574-126-1   
בישראל חברתי וילשינ בדרך צעד אחר צעד   
)עורכים( אלי,הורביץ; יורם,הרפז/בצומת חינוך 108.00 ₪   156179 
2020/עמודים 439/דביר/מודיעין חבל   
בישראל החינוך עתיד על מוחות סיעור   
)עורכים( גיל,גרטל; ניר,מיכאלי/בישראל הנוער תנועות 150.00 ₪   156168 
2020/עמודים 391/ת"מופ מכון/א"ת 978-965-530-178-6   
  של עכשווית תמונה המציגה מאמרים אסופת; מאה בת חינוכית ייחודיות 
  בניסיונותיהן קשיים ועל הצלחות על לעמוד כך ובתוך בישראל הנוער תנועות 
תקציר;  האחרונים בעשורים שחלו החברתיים לשינויים פעילותן את להתאים   
באנגלית    

 043 PHILOSOPHY ופילוסופיה הגות  043 
שמואל,טריגנו/החדשה השלטת האידיאולוגיה 81.00 ₪   156232 
2020/עמודים 104/כרמל/ירושלים 978-965-7778-45-6   
להב אבנר בידי הערות עם מצרפתית מתורגם; מודרניזם הפוסט   
ראר'ז,נרוואל דה/אוקטובר לילות 69.00 ₪   156244 
2020/עמודים 107/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-059-6   
: דבר-ואחרית הערות, מצרפתית תרגום; בפריז לילי שיטוט המתאר יפורס   
ציפר בני   

עודד,גולדברג/ראנד איין עד מפרויד 93.00 ₪   156237 
2020/עמודים 271/רסלינג/א"ת   
סדרה -' נרקיסוס' בסדרת; הקפיטליסטי בעידן האשמה רגש בתולדות פרקים   
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הערות םע; התרבות וחקר פילוסופיה, לפסיכואנליזה    

יגאל,ורדי?/הלאה ומה פוסטמודרניזם 126.00 ₪   156251 
365/חמד ספרי; אחרונות ידיעות/לציון ראשון 978-965-201-186-2   
  הגותו פרי הניאומודרניסטית הפילוסופיה; הניאומודרניזם אחר בחיפוש 
  חדשה אפיסטמולוגית גישה לעצב במטרה, הפוסטמודרניזם על כביקורת 
  והרציונלי האמפירי, הפרגמטי ההיבט של יחדיו שילובם על המבוססת 
העול לגבי הידע בגיבוש   
דיוגנס,לארטיוס/החכמים שבעת 93.00 ₪   156239 
2020/עמודים 126/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-065-7   
דבר ואחרית הערות עם, ארואטי אברהם: מיוונית תרגום; הפילוסופים חיי   

 047 ARMY & WAR נשק, מלחמה, צבא  047 
אורי,מילשטיין/שמיני כרך; העצמאות מלחמת של הקרב בשדות 114.00 ₪   156292 
2020/עמודים 407/שרידות/אפעל רמת   
-בן ואביתר דרורי גיא עם בהשתתפות נכתב; הקסטל וקרב" נחשון" מבצע   
מפתחות, צילומים, מקורות, הערות; צדף   

)עורכים( עמית,הןכ; אלעד,ברנד/שלנו גיבורים 144.00 ₪   156163 
2020/עמודים 368/משעול ספריית/שעלבים   
  השחרור ממלחמת נועזים לוחמים של סיפורם; שאול בר אלידע עם שיחות 
  תחקירן; ומרגש מלא בצבע הכל, ומסמכים צילומים, מפות כולל, ימינו ועד 
אברהם אביחי: ראשי   

יצחק,וןחס)/מורחבת שנייה מהדורה( ואני הזקן 114.00 ₪   156171 
2020/עמודים 303/אסיף/א"ת   
  אסיה ר"ד בעריכת; צילומים עם; י"הלח של המודיעין(' ראש של האישי סיפורו 
 שרון 

יורם,פריד/היישובים לביטחון ביטחון מהתיישבות 93.00 ₪   156277 
2020/עמודים 243/רסלינג/א"ת   
הערות, מפות; ל"צה של ההתיישבות תפיסת   
)הרב( שלמה,גורן)/מחודשת מהדורה( כרכים 3; מלחמה יבמש 360.00 ₪   156197 
2019/עמודים 1276/רבה אידרא/ירושלים   
, לשעבר ל"צה של הרבהראשי ידי על, ומלחמה צבא בענייני ותשובות שאלות   
ומפואר חדש סדר; מפתח עם; גורן שלמה הרב   

 048 ECONOMICS וכספים כלכלה  048 
ביקהצ,ברגמן/פודקאסט 99.00 ₪   156172 
2020/עמודים 181/סודות/הרצליה   
משלך מצליח לפודקאסט השלם המדריך   

 060 BIOGRAPHIES & DIARIES ויומנים ביוגרפיות  060 
יעל,שבח/אלמנה' א 108.00 ₪   156252 
200/חמד ספרי; אחרונות ידיעות/לציון ראשון 978-965-201-165-7   
  רכבת את מתארת, בליםמח בידי שנרצח, ד"הי שבח הרב של אלמנתו 
  הקומי על, חייה את מטלטל כזה שאירוע משפחה שעוברת הרגשית ההרים 
הנוכחות ואת ההיעדר את, והייאוש העצב על, שבו והאירוני   

שאול,מייזליש; מנחם,מיכלסון/ומאחד יחיד אחד 126.00 ₪   156224 
  390/אל-בית ספריית/ירושלים 
  עם; ירושלים של הראשי רבה, פרדס ואליה הרב של ומורשתו חייו סיפור 
ומסמכים צילומים   
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שפרה,שורץ; צפורה,רובין-שחורי/בלקינד אלכסנדרה 192.00 ₪   156319 
2012/עמודים 160/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-25-6   
, נשים רפואת בתחום חלוצה; דרך פורצת עבריה רופאה של סיפורה   
.ביפו הראשונה לרופאה ארץ־ישראליתה הרפואה של בהיסטוריה שנחשבת   

')פרופ( אבישי,גולץ/מבקש אני משפחתי את 267.00 ₪   156307 
2019/עמודים 332/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-41-6   
לייפציג העיר יוצא של זיכרונות   
יצחק,חסון)/מורחבת שנייה מהדורה( ואני הזקן 114.00 ₪   156170 
2020/עמודים 303/אסיף/א"ת   
  אסיה ר"ד בעריכת; צילומים עם; י"הלח של המודיעין(' ראש של האישי סיפורו 
 שרון 

חני,בירן; שולמית,אמיר/המסתערב 108.00 ₪   156269 
2020/עמודים 342/כרמל/ירושלים 978-965-7778-11-1   
  ומראשוני הספרדית העדה בן של חייו סיפור; ובמותו בחייו - כהן חיים אהרן 
, הערות, צילומים עם; 1929 ממאורעות עוד, ובמדינה ביישוב יןהמודיע   
דבר ואחרית מקורות   

')פרופ( ארקדי,גורנשטיין/מערכות בשלוש חיים 147.00 ₪   156314 
2014/עמודים 204/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-30-0   
, ואופטימית חיים אוהבת, מרגשת, מחשבה מעוררת, מצחיקה אוטוביוגרפית   
  השנים במהלך ברוסית נכתב ספר. חייו על ונאבק בכאבים שנלחם בעת 
מרקון דינה: תרגום; 2012-2013   

שלום,סעדון)/CD תקליטור+  ספר( שלו שהשלום מלך 120.00 ₪   156198 
2020/עמודים 663/המחבר; צוף/ירושלים   
ל"זצ יוסף עובדיה הרב לציון מהראשון והנהגות הליכות, הלכות   
יוסף,רני'צ/אמתי עובד 147.00 ₪   156316 
2014/עמודים 147/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-28-7   
  הראשונה העולם במלחמת שירת; הבריטי ובשבי הטורקי בצבא עברי קצין 
  ששירתו הבודדים הארצישראליים היהודים מן והיה, ארץ־ישראל בחזית 
בשבי לנפ שירותו במהלך. קרביים כקצינים בפועל   

מאיר,חובב/אישי מסע - מתהווה בחברה אישיים שירותים פיתוח 96.00 ₪   156268 
2020/עמודים 263/כרמל/ירושלים 978-965-7778-67-8   
  תקופת עד חלוצית חסידית למשפחה ובן עדשים תל יליד של חייו סיפור 
מקורות, הערות; מהחיים ותובנות הגמלאות   

)עורך( ראובן,מירן/מתקוממות נשים שלוש 54.00 ₪   156240 
2020/עמודים 55/ספרים נהר/בנימינה 978-965-563-066-4   
  מרים, מרמקס גבריאל: המראיינים; עבאדי שירין, גולדמן אמה, מישל לואיז 
מירן ראובן בידי מצרפתית תורגם; וק'אולשצ יאצק, מיכלסון   

איילת,קלטר/שמנים 93.00 ₪   156258 
  270/אליתישר ספרות - אפיק/א"ת 
  אכילתם צורת, העודף משקלם על לב בגילוי מספרים אמיצים אנשים 
  וטיפול ללימוד" אכילה שפת" מרכז מנהלת היא הכותבת; ושאיפותיהם 
הגוף ותפיסת אכילה בהתנהגויות   

 075 YIDDISH 075 יידיש 
חנה,שטרר/ושברה הוויה 255.00 ₪   156296 
  380/סדן דב מפעל - עברית' אונ/ירושלים 
  מידי תרגום עם ביידיש ציטוטים מאות; ביידיש גרַאדע חיים של הפרוזה 
עותקים 100 בת מצומצמת מהדורה; לעברית   
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 080 JUDAISM-GENERAL כללי - יהדות  080 
 156214  אורות, זרעונים, בישראל האידיאות למהלך': ג חלק, אורות 108.00 ₪ 
חגי,לונדין/ישראל 
 978-965-201-258-6  אשוןר

  שדרות. מ; אחרונות ידיעות/לציון

  האידיאות למהלך" פרקי ובו, קוק הכהן יצחק אברהם הרב של חיבורו 
ביאור עם"; ישראל אורות, זרעונים, בישראל   
/הנפש והעצמת עצמית הכרה 105.00 ₪   156157 
  416/היסודות ארבעת מכון/ירושלים 
  הספרים סדרת מחבר ידי לע נכתב; ותרגולים מעשית הדרכה, הקדמה פרקי 
מאמין לציבור מיועד; הערות עם"; אבנה משכן בלבבי"   

)עורך( אבנר,שלו/עמי מדרך מכשול הרימו 87.00 ₪   156166 
2020/עמודים 180/ישועות חוסן/ירושלים   
טאו ישראל צבי הרב מפי שיחות; המחאה חובת   
)ר"ד הרב' (נ ישראל,לויץ/עדרו כרועה 90.00 ₪   156165 
2020/עמודים 375/משעול ספריית/שעלבים   
ציבור ולמנהיגי קהילות לרבני, שימושי מדריך; ואישי משפחתי כיועץ קהילה רב   
ענת,גופשטיין/קומי מעפר 87.00 ₪   156201 
  95/ה"להב ארגון; ישראל פרסומי/ירושלים 
  צבעוני; הקודש בארץ התבוללות למניעת=  ה"להב מארגון מקרים סיפורי 
קומרת   

 081 JEWISH FESTIVALS ישראל חגי  081 
)הרב( צבי יוסף,רימון/חנוכה: ממקורה הלכה 117.00 ₪   156271 
2020/עמודים 391/סולמות; מגיד/ירושלים 978-965-526-305-3   
  הכל; מסכמים ותרשימים מלמדות תמונות בליווי, מונחים, הלכות, מקורות 
ומפתח הערות עם; ומושך צבעוני   

שאול,ישראלי)/למועדים( שאול שיח 108.00 ₪   156153 
2020/עמודים 308/קוק הרב מוסד/ירושלים   
המועדים על, ישראלי שאול הרב של מעיוניו ושיחות דרשות   

 085 BIBLE &  ומפרשיו ך"תנ  085 
ישעיהו,מאורי/ובפרשנותו המקרא בנוסח סוגיות 132.00 ₪   156274 
2020/עמודים 310/שאנן לחינוך מכללה/חיפה 978-965-7482-47-6   
, ל"חז מדרשי: מדורים לשלושה המחלוקים, מאורי' פרופ של מאמרים אסופת   
ונושאים מקורות מפתח; נוספים חכמים, י"רש   

 086 WEEKLY PORTION השבוע פרשת  086 
גד שמואל,זרקא/ויקרא: התורה על שמואל מאמר ספר 78.00 ₪   156203 
2020/עמודים 226/המחבר/ב"ב   
  כולל, השבוע פרשיות על ומשלים מעשיות, חידושים, ודרשות מאמרים 
מוסריים רעיונות   

 090 MISHNA, TALMUD &  מדרש, תלמוד, משנה  090 
ירושלים קדם גנזי כולל/ביצה מסכת,ה"הרא חידושי 99.00 ₪   156154 
2020/עמודים 152/שלום אהבת/ירושלים   
  יחיד יד- כתב פי-על לאור יוצא, ל"ז הלוי ףיוס ר"ב אהרן רבינו של חידושיו 
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; 235' מס ספר - שלום אהבת; מקיף ומבוא מקורות וציוני הערות עם, בעולם   
ראשון ספר - קדם גנזי   

 095 HALAKHAH 095 הלכה 
)הרב( צבי יוסף,רימון/חנוכה: ממקורה הלכה 117.00 ₪   156270 
2020/עמודים 391/סולמות; מגיד/ירושלים 978-965-526-305-3   
  הכל; מסכמים ותרשימים מלמדות תמונות בליווי, מונחים, הלכות, מקורות 
ומפתח הערות עם; ומושך צבעוני   
אהרון,ווסר/המגפה ותעצר 84.00 ₪   156200 
2020/עמודים 203/המחבר/   
הערות עם; חיים באורח סוגיות; קורונה ת"שו   
עקיבא,שטרנברג/כלי אל חיים מים 108.00 ₪   156199 
  בית ספריית; המחבר/אל בית; רחובות 
הערות עם; החדשה בעת מקוואות בהלכות תהפוכות   
 156155  משה יעקב,הלל)/ל"ז מני סלימאן אליהו ר"מהר כתבי( מאליהו מכתב 108.00 ₪ 
)עורך(   אהבת/ירושלים

2020/עמודים 292/שלום  

"), חי איש בן"ה( דמבגד חיים יוסף הרב ידי על שנשאלו שאלות אגרות תכריך   
ל"ז סלימאן אליהו רבי תשובות עם   

אוהד,פיקסלר/ימינו ועד מסיני 156.00 ₪   156180 
2020/עמודים 459/המחבר/   
  מערכת הכוללים, יומיים-היום החיים ובין הכתובה ההלכה שבין היחס 
  דרך את מברר הספר. ההלכתי הקטן לסעיף מעבר שהיא רחבה שיקולים 
  שולחן'וה מהתלמוד החל הפסיקה חיבורי של מעמדם ואת ההלכה פסיקת 
בימינו הראויה הפסיקה דרך ועד' ערוך   

)הרב( שלמה,גורן)/מחודשת מהדורה( כרכים 3; מלחמה משיב 360.00 ₪   156196 
2019/עמודים 1276/רבה אידרא/ירושלים   
, לשעבר ל"צה של הרבהראשי ידי על, ומלחמה צבא בענייני ותשובות שאלות   
ומפואר חדש סדר; מפתח עם; גורן שלמה הרב   

)עורך( יצחק,שילת/זמנים ספר': ג כרך, מדויק ם"רמב 204.00 ₪   156193 
2020/עמודים 768/מעליות/אדומים מעלה 978-965-417-039-0   
- ומארץ צובה ארם, ממצרים מהימנים יד-כתבי פי- על מדוייקת מהדורה   
מול עמוד; מבוא עם, לעברית מחדש תמתורגמו ם"הרמב תשובות עם, ישראל   
וילנא -  ורשא דפוס מהדורת עם עמוד    

 156223  חלק תליתאה מהדורה; ומשיב שואל ותשובות שאלות 195.00 ₪ 
)ראשי עורך( אריה,בוקסבוים/ראשון   מכון/ירושלים

2020/עמודים 588/ירושלים  

,מדוקדקת והגהה מחודשת בעריכה, ל"זצ נאטאנזאהן שאול יוסף מרבי ת"שו   
ומפתחות השלמות, והארות הערות, מקורות ציוני עם    

יעקב הלל,מרצבך/הלכות סיכום: הים שירת 135.00 ₪   156167 
  559/קהילות רבני איגוד/בנימין יד 
הערות עם, גדול פורמט; ופורים חנוכה, סוכות, כיפור יום, השנה לראש נלכות   
ואיורים    

 096 KABBALAH 096 קבלה 
רזיאל,ולרשטיינר/הקדוש האילן כללות ספר 96.00 ₪   156159 
2020/עמודים 190/המחבר/ירושלים   
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  וסדר העולמות השתלשלות קיצור ובו, ל"הרמח מרבינו משנה פרקי עשרה 
דחיי אילנא ביאור: עמידתן   

)עורכים( אשר,מויאל; מאיר,מורד/שמחה ליעקב רנו ספר 96.00 ₪   156156 
  334/שלום אהבת/עילית מודיעין - ירושלים 
  יעקב המקובל הרב מאת חיים מקור ספר - בה למחזיקים החיים עץ דרך 
יד מכתב לראשונה לאור יוצא; צמח   

 100 JEWISH THOUGHT,  100  דרשות, דתית הגות 
 156272  קשב, הרזים אור: ו- ה סדרים, ראשון חלק; הקודש אורות: ה"הראי חוג 174.00 ₪ 
)ראשי עורך, הרב( ראלה,כהן/היחודים   - אריאל/ירושלים

  664/תורה מפעלי

" הקודש אורות" ספר על, ידו מכתב, הנזיר הרב - ל"זצ כהן דוד רבנו שיעורי   
  הערות עם; ב-א סדרים, ראשון חלק, קודש חכמת: ל"זצ קוק ה"לראי 
ענפה וביבליוגרפיה   

שלמה,אבינר/במסילה עולה 75.00 ₪   156158 
2020/עמודים 219/חוה ספרית/אל בית   
  פירושים - ישרים תורת ף"ישרים מסילת" הספר על נפתחים ספרים ארבעה 
  - ישרים אבות; תהילים ספר על - ישרים תהילץ'; ישרים מסילת' מתוך לתורה 
'ישרים מסילת' על ת"שו - ישרים שאילת; אבות מסכת על   

 156195  שלמה,אבינר/נב-מד פרקים, התחיה אורות; אורות: יהודה צבי הרב שיחות 117.00 ₪ 
)ומקורות עריכה( חיים   ספרית/אל בית

2020/עמודים 3974/חוה  

לשיעורים מקורות עם; ל"זצ קוק הכהן יהודה צבי הרב מפי שיחות   

 105 PERIODICALS עת-כתבי  105 
)עורכים( ואחרים גלעד,מאירי/התבוננות/  פרוזה: 23 ננופואטיקה 84.00 ₪   156285 
  152/עמדה; לשירה מקום/ירושלים 1316-1020 
לירית וספרות איורים; קצרה לספרות עת כתב   

 110 TEXT BOOKS לימוד-ספרי  110 
ניסן,נצר/למעשה הלכה הניקוד 138.00 ₪   156211 
2012/עמודים 122/המחבר/נתניה   
  עם; הדיבר חלקי כל את המקיפה ומנומקת מרוכזת, עקיבה ניקוד שיטת 
תרגיליםו הערות   

תמיר,יעקובוביץ/ראשון כרך; מקום מראה: ירושלים 114.00 ₪   156256 
2020/עמודים 308/צבי-בן יצחק יד/ירושלים 978-965-217-432-1   
  צוהר הפותח לימוד ספר; הקדומה המוסלמית התקופה ועד מראשיתה 
  וקבוצות בשעריה שבאו המבקרים, השליטים: ירושלים אנשי של לעולמם 
  תולדות את מתאר הספר. הדורות לאורך בה שחיו הרבות וסיןהאוכל 
ומדויקת עדכנית מחקרית תמונה הצגת תוך, העיר מראה ואת ירושלים   

 115 ART & MUSIC ומוסיקה אמנות  115 
נורית,שושני)/ואנגלית עברית( שושני נורית: מוצל אור 174.00 ₪   156218 
2014/עמודים 60/(ICU) יו. סי.איי/א"ת 978-965-7588-06-2   
ושירה ציור אמנית תחקיר   
איריס,לוי/מוזהבות איקונות 96.00 ₪   156275 
2020/עמודים 251/רסלינג/א"ת   
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- ושחור צבעוניים איורים; ברמלה הקדוש גיאורגיוס בכנסיית וקהילה פטרונות   
הערות, לבן   

 156216  עברית( אחישחר ציפורה": חי קול אם" – אדמה אשה 174.00 ₪ 
)אוצרת( נורית,צדרבוים)/ואנגלית 
 978-965-7588-02-4  יו. סי.איי/א"ת

(ICU)/64 2016  /עמודים  

אמנות של שונים בתחומים אמנית של יצירות תחקיר   
)אוצרת( נורית,צדרבוים)/ואנגלית עברית( אלקלעי רחל: השמשות בין 174.00 ₪   156219 
2014/עמודים 64/(ICU) יו. סי.איי/א"ת 978-965-91500-5-2   
אמנות תחקיר   
)אוצר( צביקה,ישראל)/ואנגלית עברית( חלילי מתי: עין למראית 174.00 ₪   156217 
2011/עמודים 84/(ICU) יו. סי.איי/א"ת 978-965-91500-1-4   
צילום אמן תחקיר   
חמוטל,ורסנו מעפיל/לבן - כחול סרט 93.00 ₪   156234 
2020/עמודים 226/רסלינג/א"ת   
,פילמוגרפיה, ביבליוגרפיה, צילומים, הערות; הישראלי בקולנוע המיניות ייצוג   
מפתח    

)אוצר( צביקה,ישראל)/ואנגלית עברית( ארנון איתן: זיכרונות של פסיפס 174.00 ₪   156221 
2015/עמודים 56/(ICU) יו. סי.איי/א"ת 978-965-91500-6-9   
ישוםור מיצב, פיסול, ציור אמנות תחקיר   
 156222  עברית( ברקן יואל: מופשטת על-במציאות פנטסטי קולוריסט 174.00 ₪ 
)אוצרת( נורית,צדרבוים)/ואנגלית 
 978-965-91500-8-3        

2015/עמודים 64/(ICU) יו. סי.איי/א"ת  

ציור אמנות תחקיר   
)אוצר( צביקה,ישראל)/ואנגלית עברית( פוני צביה: קלוסטרופוביה 174.00 ₪   156220 
2016/עמודים 64/(ICU) יו. סי.איי/א"ת 978-965-7588-01-7   
נייר עבודות, פיסול, ציור אמנות תחקיר   
)עורכת( הילית,ברודסקי-אראל/וערב שתי 96.00 ₪   156276 
2020/עמודים 324/רסלינג/א"ת   
ומחקרים מאמרים אוסף; ותרבות אמנות, פסיכואנליזה   
נהר,ירושלמי/משמעות לעבר תנועה 81.00 ₪   156238 
2020/עמודים 111/רסלינג/א"ת   
  ביבליוגרפיה, הערות; שחקן של היכולת שכלול תהליך על; לשחק החופש 
 וצילומים 

 130 SOCIAL SCIENCES החברה מדעי  130 
שולמית,לנדמן/בעולם היחידה הלישז אני 90.00 ₪   156235 
2020/עמודים 211/רסלינג/א"ת   
ביבליוגרפיה םע; לתינוקות שמות מתן תהליכי   
אליעזר,ויצטום/הנפשית הטראומה של ההיסטוריה 204.00 ₪   156305 
2020/עמודים 382/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-44-7   
הנפשית בטראומה טיפולים   
אודי,בונשטיין/מלא חולם 141.00 ₪   156260 
2020/עמודים 448/פרדס/חיפה 978-1-61838-653-3   
;בישראל החלימה את המאפיינים מיוחדים ממצאים כולל? חלומות להבין איך   
ביבליוגרפיה, דיאגרמות, הערות    
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אליעזר,ויצטום; אילה,גבאי-דאי; נצר,דאי/הדיסוציאציה חידת 204.00 ₪   156304 
2020/עמודים 198/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-46-1   
  טיפוליות גישות תנסקרו, הדיסוציאציה מושג של והטיפולי התיאורטי המסע 
  טיפולית גישה מוצגת הספר במרכז. מחקריים ממצאים ונבחנים שונות 
, CBT של טכניקות עם אנליטיות טיפוליות טכניקות שמשלבת, אינטגרטיבית   
אחרות חדשניות וגישות היפנוזה    

יעקב,מרגולין; אליעזר,ויצטום/הפסיכיאטריה בהתפתחות פרקים 207.00 ₪   156311 
2017/עמודים 412/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-36-2   
  של המודרנית לפסיכיאטריה שהובילה הארוכה בדרך משמעותיים פרקים 
רחל,גוטרמן")/ותרבות פרשנות" בסדרת( הסינותרפי הטיפול: ואבדון שכול 108.00 ₪   156233 
2020/עמודים 237/כרמל/ירושלים 978-965-7778-42-5   
מפתח, ביבליוגרפיה, הערות; ופילוסופי כואנליטיפסי עיון   

 135 MISCELLANEOUS 135 שונות 
עליזה,סמית-גלקין/סיננסיס קמליה 207.00 ₪   156309 
2018/עמודים 262/בחור איתי/עקיבא אור 978-965-7459-39-3   
התה בתחום דרך ומורה אנציקלופדיה ומהווה המשקה של ההיבטים   


