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סיפורת ומחזות

FICTION & DRAMA

 149827איך אומרים פסיכואנליזה במרוקאית?/בניטה-נירנבלט,רחל
978-965-540-679-5
ירושלים/כרמל 289/עמודים2017/
סיפורה של נערה שגדלה בבית ממוצא מרוקאי ,למדה צרפתית ,שהתקשתה
בעברית מרוב בליל השפות

001
₪ 75.00

₪ 69.00

 149831אישה בכל אלה/גדור,עוזי
978-965-540-675-7
ירושלים/כרמל 130/עמודים2017/
סיפורים קצרים המציגים את לשונות של הילד הדובר
105.00
 149897אנטר ,אגדה זמנית/מוסנזון,ורד
/זהות ושפה 191/עמודים2017/
סיפור כתוב ומצויר ,הנע בין כמה מאות שנים ,ומתעד מסע פנימי אל שבט בהרי
טיבט ,בו הנשים שולטות

₪

 149941ארוחה בחורף )ספריה לעם/(740 ,מנגרלי,הובר
978-965-13-2643-1
ת"א/עם עובד 127/עמודים2017/
סיפורם של חיילי מילואים גרמנים בפולין הבורחים כדי לחפש יהודים ,כדי שלא
יצטרכו להרגם; תרגום מצרפתית :עמנואל פינטו

₪ 75.00

 149928בוסר/רוט,אסף
ת"א/הקיבוץ המאוחד 189/עמודים2017/
ארבע נובלות קצרות הכתובות כווידויים בגוף ראשון ,בקולם של ארבעה נערים-
גברים בישראל של ימינו

₪ 90.00

 150024ביחד ולבד/דותן,אייל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-432-6 303/
סיפורו של עיתונאי צעיר המנסה לשקם את חייו וכבודו המקצועי שהדרדרו
לשפל בגלל פעולה נמהרת אחת; בסדרת "פרוזה"

₪ 99.00

 149832בלוק/זמל,דן
978-965-540-668-9
ירושלים/כרמל 121/עמודים2017/
סיפורם של חמישה דיירים בבניין משותף ,העוברים שינויים בחייהם
 149876בעקבות הלהבות )מהדורה מחודשת(/עומר,דבורה
קרית גת/שרברק; דני ספרים320/
קורותיו של נער יהודי יליד יוון המתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה
כדי להציל את אחותו צשבבית יתומים באתונה

₪ 63.00
₪ 96.00

 149857ג'ון טרבולטה ואני/חרמוני,מתן
בן-שמן/כתר 275/עמודים2017/
רומן וירטואוזי ,עמוק ותוסס ,על באר שבע של שנות השבעים ,כתוב כעין גירסה
ישראלית ל"אני והחבר'ה"; ראה אור לראשונה בשם "קרבת דם" ,ועתה
בגרסה אחרת

₪ 99.00

 149790גשר של הבנה/מרדכי,אלברט
פתח תקוה/סטימצקי 189/עמודים2017/
סיפור של הרמוניה משפחתית של משפחה יהודית בברוקלין ,למרות הרקע
הדתי השונה של בני הזוג

₪ 96.00

 149793הטוב בשקרים/לם,נועה
בן-שמן/מודן 247/עמודים2017/
סיפור מסע של היחלצות מגוב הבורגנות הישראלית הגברית לעולם של תהיות
ואשמה

₪ 96.00

 149791המשרפה של ללי/גליבטר אדלר,אורלי
פתח תקוה/סטימצקי 222/עמודים2017/
סיפור מרתק המוגש בהומור ,על עסק שעשוי להציל את הקיבוץ ,משרפת גופות

₪ 87.00

1

 149828הספר השחור/דרימר,נחמי
ירושלים/כרמל 169/עמודים2017/
סיפורים קצרים הנכתבים כיומן וידויים
 149919העליונים )בסדרת "הספריה החדשה"( )מהדורה מורחבת,
ת"א/הקיבוץ/(2017לויצקי,נעמי

₪ 63.00

978-965-540-658-0

₪ 99.00
המאוחד 448/עמודים2017/

בתוככי בית-המשפט העליון; עם תוספת "העליונים החדשים  ;"2017 -כמו
"רומאן" רחב יריעה שזירתו ביהמ"ש העליון בעשור האחרון ,תקופת נשיאותו של
ברק; סיפור מרתק של הדרמה המתחוללת ב"משפחת השופטים" שנכתב
לאחר שיחות וראיונות רבים עם אישים
 149898הקומונה/פיטובסקי,מיכל
/אוגנדה 264/עמודים2017/
סיפורה של חבורת שותפים בקומונה בחולון ,שרוצים להגדיל את כוחו של
השמאל דרך הולדה בתוך חברי הקומונה

₪ 87.00

 149792ופשוטים הדברים/לרמן,שמואל
בן-שמן/כתר 232/עמודים2017/
רומן הנוגע בנקודות שבר וחיבור של ההווייה הישראלית ,ומיטלטל בין הפרטי
לגרנדיוזי ,בין אמונה לחוסר אמונה ,כאב לחסד ,וחיפוש אחר דברים פשוטים

₪ 96.00

 149783ותמאן ושתי/עציוני-הלוי,חוה
רמות השבים/אריה ניר; מודן351/
סיפור היסטורי על רקע הפאר בארמון המלך אחשוורוש
 149844טבעת האש/ליבליך,יובל
978-965-92435-4-9
/כהל  -הוצאה עברית 282/עמודים2017/
רומן המגולל סיפור אהבה לא שגרתי בין עורך דין ,תובע ובחורה נחשקת
מסתורית

₪ 108.00
₪ 69.00

 149836יער אפל/דה לוקה,ארי
978-965-537-141-3
רעננה/אבן חושן /עמודים2017/
ציטוטים מספרו של ארי דה לוקה" ,היום שלפני האושר" ,עם צילומים של
מאשה ברון ,ה"משוחחים" עם טקסטים אלה; כריכה קשה מאורכת

₪ 60.00

 149894לא בגדתי/לץ,יצחק
/ספרי ניב 388/עמודים2017/
סיפורו של טבח בשייטת צוללות גרעיניות שפוטר לאחר  30שנות עבודה,
ומעורב בפרשיות ריגול ואהבה

₪ 96.00

 149900לא מבין כלום/קרמר,נדב
/ניב 296/עמודים2017/
סיפורו האמיתי של איש הייטק ישראלי שבתוך חצי שנה נפטרו הוריו ,משפחתו
התפרקה וחברת ההזנק שלו התרסקה ,והוא יוצא למסע אל תוך עצמו

₪ 96.00

 149834לדבר לעצמנו )סדרת "תשע נשמות" ,מספר /(24נאומן,אנדרס
/תשע נשמות 159/עמודים2017/
ספר לירי ארוטי מרגש ומצחיק; מתורגם מספרדית בידי מיכל שליו
 149824להחיות דברים דוממים/גרוסמן,חגית
978-1-61838-326-6
חיפה/פרדס 100/עמודים2017/
סיפורים קצרים בהם חיי היומיום נפתחים אל היכלות השירה ; בסדרת "מלח
מים"

₪ 78.00

 149817לצידו/אבני כהן,עירית
ת"א/גוונים 240/עמודים2017/

₪ 60.00

₪ 75.00
978-965-534-734-0
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סיפור של זוג לילדה חריגה ,תוך כדי היסדקות הזוגיות; רומן ביכורים

3

 149890לשיר ,סיפור אהבה/ריבלין,יוסי
978-1-61838-346-4
חיפה/פרדס 324/עמודים2017/
סיפור חייה השירי של רעות; סיפור על מועדון שכונתי ובאיו
 149856מבחר סיפורי עם של כורדיסטן/שילה,ורדה
978-965-7624-03-6
ירושלים/המחברת 91/עמודים2013/
סיפור שלוקטו ממספר עממי עיוור שתפקידו היה לספר סיפורים בלילות הקיץ
החמים על גות בתי תושבי העיר זאכו בחבל כורדיסטן
 149822מכמונת געגועים לפניך/אפשטיין,אלכס
978-965-566-426-3
חבל מודיעין/דביר; הקשרים197/
אמרות קצרות של תובנות חיים; בסדרת "רוח צד"
 149913מסע אל הלב/גרינשטיין,ענת
/אפרודיזה 170/עמודים2017/
סיפורה של אשה המתבשרת על מחלת אביה במחלת הסרטן ,וגם אחיה מת
מהמחלה ,והיא נפגשת אתם בעולם הבא
 149846מעבר לקיר .אהבה/רוזן,אביבה
/ספרי קרן אור 239/עמודים2017/
סיפורה של גרושה המחפשת אהבה ומגלה שקשה לה להרות
 149838מערכונים מאת מיגל דה סרוונטס סאאוודרה/פיין,רות )עורכת(
978-965-7755-98-3
ירושלים/מאגנס 234/עמודים2017/
מערכונים קלאסיים ,מתורגמים מספרדית בידי מנחם ארגוב ,ועריכה מדעית
מאת פרופ' רות פיין

₪ 69.00
₪ 102.00

₪ 90.00
₪ 111.00

₪ 78.00
₪ 84.00

 149782נאמן למקור/רייכר-עתיר,יפתח
בן-שמן/כתר 287/עמודים2017/
סיפורו של קיבוצניק לשעבר המחליט לצבור כסף ופותח בקריירה עסקית של
השקעה בהון-סיכון

₪ 108.00

 149788נקודת מבט שונה/טל,אתי )אתיטל(
פתח תקוה/סטימצקי 120/עמודים2017/
סיפורים קצרים ,וקטעי פרוזה ,על יחסים ואהבה
 149773נתיבים בסערה/מאור,אילנה
/אלונים 447/עמודים2017/
רומן היסטורי מרתק המתאר אישים ואהבות גדולות במשך ארבעה דורות של
שתי משפחות מרכזיות במאה העשרים

₪ 75.00
₪ 108.00

 150060סיפורים מהדוכן ברכבת בתל אביב ,וקצת שירה/שטרן,שלמה משה
תל אביב/סלומון שטרן 203/עמודים2016/
סיפורים מהיום יום של בעל דוכן למכירת ספרי יהדות בתחנת רכבת בתל אביב,
שקיבל את הכינוי "האדמו"ר מהרכבת"; שיחות עם אנשים לקירוב לבבות
וקירוב ליהדות ,הכל בסגנון לירי משובב נפש

₪ 78.00

 149789על מפתן השפיות/מנבסקי,אלינה
פתח תקוה/סטימצקי 157/עמודים2017/
סיפורים המתקשים להבדיל בין טוב לרע ,שפוי למשוגע ,מציאות להזייה
 149777פריחת התרזה בבלקן/קואיץ',גורדנה
978-965-540-635-1
ירושלים/כרמל 475/עמודים2017/
רומן המשך ל"ריח הגשם בבלקן" ,שזכה בסרביה למהדורות רבות; מתורגם
מסרבית בידי דינה קטן בן-ציון

₪ 96.00

 150021פרקי מכונות/אסייג,סלין
978-965-556-058-9
ת"א/אחוזת בית; יד .אחרונות191/
רומן על אם לילדה המגיעה לראיון עבודה וזמנה עובר עליה לצד העובדים
במפעל המתכת; בסדרת "מקור" -סדרה לפרוזה ישראלית עכשווית

4

₪ 129.00

₪ 87.00

 149951צללים/זיו,גבי
חיפה/פרדס 107/עמודים2017/
רומן מסקרן ומסעיר; רומן שלישי של המחבר
 150025קוטפי הזכרונות/סופר,דרור
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-347-3 374/
סיפור מותח ושובה לב על שני קשרי אהבה ,שני דורות ושתי תקופות ושני
רופאים; בסדרת "פרוזה"

₪ 60.00

978-1-61838-308-2

 149916קורות חיים/דביר,אמנון
978-965-7653-39-5
ת"א/עולם חדש 198/עמודים2017/
רומן מסעיר ויוצא דופן ,הן בצורתו הספרותית והן בתכניו הנפשיים העמוקים
והמתריסים ,וגיבורו נכלא במחלקה סגורה של בית חולים פסיכיאטרי בעקבות
התקף פסיכוטי
 150020רפאים בכל מקום/צבעוני,עידן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-299-5 127/
פרוזה ייחודית אודות המוות שבחיינו
 149797רק שנינו )בסדרת "הספריה החדשה"(/ניר,אלחנן
ת"א/הקיבוץ המאוחד 198/עמודים2017/
רומן ראשון של המחבר ,על צמדים המאויימים על ידי שלישי ,או התכנסות
פנימה של אחד מהצמד

₪ 99.00

₪ 102.00

₪ 87.00
₪ 90.00

 149771רקוויאם לציפור/חנקין,אלכס
978-965-572-247-8
בנימינה/קדימה  -בית הוצאה104/
נובלה; סיפורו של אדם המבקש להציל מהשכחה של עצמו דמות חידתית
שבעקבותיה הלך

₪ 108.00

 149776שובו של בן המקום/הרדי,תומס
978-965-540-662-7
ירושלים/כרמל 450/עמודים2017/
סיפורה של יפהפיה בת  19החושקת להיות נאהבת עד טירוף; מתורגם
מאנגלית בידי אמציה פורת ,עם אחרית דבר מאת הלל מ' דלסקי

₪ 108.00

 149896שומר השאול/תומר-ענברי,אביבה; ענברי,פנחס
/ספרי צמרת 232/עמודים2017/
סיפור של עיתונאי הנחשף לקנוניה שנועדה להביא למלחמה ישראלית
פלסטינית משיקולים כלכליים

₪ 75.00

 149847שיר על אמריקה/סגל,עמיר עקיבא
978-965-557-094-6
ת"א/ספרי עתון  77/168עמודים2017/
רומן לירי על צעיר ישראלי המגלה אמריקה אחרת ממה שציפה
 149886תשאלי )בסדרת "רוח צד"(/איני,לאה
978-965-566-425-6
חבל מודיעין/דביר; הקשרים168/
קטעי תיעוד ופובליציסטיקה המצטרפים לסיפורה של משפחה בורגנית המנסה
להשתלב בסדר החברתי בישראל; מסמך חברתי-אומנותי

₪ 69.00
₪ 93.00

POETRY

005

005

שירה

 149848אברהם ואברהים/קלינסקי,איתן
ת"א/ספרי עתון  77/111עמודים2017/
שירים של אוהב שלום בארץ ובין יושביה
 149929אני מיא )רצפשיר(/שם-אור,מיא
ת"א/הקיבוץ המאוחד /עמודים2017/
שירים המשלבים עברית ואנגלית

₪ 60.00
978-965-557-102-8

₪ 48.00

5

 149786את זוכרת אימא/שוהם,שושנה
פתח תקוה/סטימצקי 94/עמודים2017/
שירים
 149833בנימין הרשב :כל השירים/הרשב,בנימין
978-965-540-660-3
ירושלים/כרמל 827/עמודים2017/
שירים וקטעי ביוגרפיה של מי שהיה מוכר בתחילת דרכו כבנימין הרושובסקי;
מפתח; כריכה קשה
149849

בסוף זה יהיה קריא/גונן,מיכל
ת"א/ספרי עתון  77/59עמודים2017/
שירים
החיים כבדיה/קובנסקי,אדית
978-965-534-737-1
ת"א/גוונים 156/עמודים2017/
שירים בעברית ובאנגלית ,המעלים שאלות של קיום ,בין זיכרון ופנטזיה
הסיפור שלי לא יסופר/ערמוני,אורה
978-965-540-673-3
ירושלים/כרמל 104/עמודים2017/
שירים
ואין גם שמיים/קניג,ענן
978-1-61838-293-1
חיפה/פרדס 115/עמודים2017/

₪ 75.00
₪ 150.00

₪ 57.00

978-965-557-104-2

149820

149950

149949

₪ 69.00
₪ 48.00
₪ 60.00

 149851זה לא וידוי/המאיר,רעיה
/פיוטית 81/עמודים2017/

978-965-7598-50-4

 149954זה רק נראה שזה מגליד/בינה,ברוך
רעננה/אבן חושן 96/עמודים2017/

978-965-537-151-2

149899

₪ 69.00

₪ 48.00

חמש אבנים/דריגס,יהודית
/עולם חדש 99/עמודים2017/
שירה בפרוזה לחמישה קולות; שירים
ימים לבנים/גולדברג,לאה
ת"א/הקיבוץ המאוחד; ספרית הפועלים128/
מבחר משיריה של לאה גולדברג ,בעריכת גדעון טיקוצקי; פורמט קטן
כמו בדרך אגב/ברזילי,אלון
978-965-7653-44-9
ת"א/עולם חדש 60/עמודים2017/
שירים
מאזני ארץ/וינר,קובי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 63/עמודים2017/

₪ 75.00

978-965-7653-38-8

149926

149915

149931

 149819מחזיר חובות אבודים/שרייבמן,יעקב
ת"א/גוונים 112/עמודים2017/
שירים ;2016-2010 ,כריכה קשה
 149850ספסל בקצה הגן/נפרסטק,רחל
978-965-7598-51-1
/פיוטית 107/עמודים2017/
שירים
 149932עבר/אור,אמיר
ת"א/הקיבוץ המאוחד 352/עמודים2017/
תרגומים נבחרים מן הקלסיקה ועד ימינו ;2017-1987 ,ממיטב השירה
העולמית בכל הדורות ,כולל שירים מאכדית ,לטינית ,אנגלית ,יפנית ,ערבית,
רוסית ועוד

₪ 60.00
₪ 84.00
₪ 57.00
₪ 60.00

978-965-534-743-2

6

₪ 63.00
₪ 99.00

149825

עד שהכישוף הפך את פניו/הראל,אורה
חיפה/פרדס 89/עמודים2017/
שירים
עוד חוזר הניגון/אלתרמן,נתן
ת"א/הקיבוץ המאוחד; ספרית הפועלים128/
מבחר משיריו של נתן אלתרמן ,בעריכת עוזי שביט; פורמט קטן
על שפע היש הנמלט/ורון,מירי; כהן-שלו,אמיר )עורכים(
978-965-537-133-6
רעננה/אבן חושן 206/עמודים2017/
שירה בזיקנה ,זיקנה בשירה; אסופת שירים המציגים תמונות זיקנה
ערב קיץ רך/טרינקר,אריה
978-1-61838-307-5
חיפה/פרדס 82/עמודים2017/
שירים
ערש חלב ודבש/סנונית,מיכל
בן-שמן/מודן 89/עמודים2017/

₪ 48.00

978-1-61838-266-5

149927

149772

149948

149858

 149826ריבוע נעדר תמונה/יהודה,רז
חיפה/פרדס 120/עמודים2017/

₪ 48.00
₪ 69.00

978-1-61838-232-0

₪ 84.00
₪ 63.00
₪ 75.00
₪ 72.00

 149903תמיד יבצבצו שמים/שדה,רחל
חולון/אוריון 168/עמודים2017/
שירים במשחקי לשון

010

₪ 90.00

₪ 48.00

 149769שירה וציפורים )הליקון/(119 ,בורשטיין,דרור )עורך ראשי(
2970-5935
ת"א/הליקון 100/עמודים2017/
עוף השמים יוליך את הקול; שירים וצילומים על ציפורים
 149787שירת החינוך/כהן,אלי
פתח תקוה/סטימצקי 120/עמודים2017/
שירים
 149885שירת השחרור/אברהם-איתן,רחלי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 100/עמודים2017/

חקרי ספרות ולשון

₪ 60.00

& LINGUISTICS

010

 149774איפוס המסע היהודי/דקובן אזרחי,סדרה
ת"א/רסלינג 247/עמודים2017/
גלות ושיבה בספרות היהודית המודרנית; מתורגם מאנגלית בידי מתן קמינר; עם
מפתח

₪ 90.00

 149837אנחנו שברי חרוזים/חבר,חנן
978-965-493-911-9
ירושלים/מאגנס 299/עמודים2017/
פוליטיקה של טראומה בספרות הישראלית; הסדרת "מחקר ועיון"; עיונים
בספרות הישראלית ,כגון ס .יזהר ,לאה גולדברג ,אלתרמן ,אפלפלד ,דן פגיס,
אבות ישורון ועוד; עם מפתח מפורט

₪ 87.00

 149803אסופות כתבים עבריים מימי-הביניים ,כרך ג'  -כתב אשכנזי/בית-
אריה,מלאכי; אנגל,עדנה )עורכים(
978-965-208-187-2
ירושלים/אקדמיה לאומית למדעים504/
לוחות אל"ף־בי"ת ,מעין מפתחות מורפולוגיים המסייעים לאיתור צורות דומות
של אותיות על ידי השוואה בדרך פירוק הכתיבה לאותיותיה

7

₪ 690.00

 150013בלשנות ערבית )בסדרת "אסופות" ,י"ב(/בלאו,יהושע
978-965-536-198-8
ירושלים/מוסד ביאליק 712/עמודים2017/
בחינת הערבית והערבית הספרותית ,יחסי גומלין בים עברית לערבית לארמית,
ערבית יהודית  -להגים ,אוצר מלים ,תחביר וסגנון ,חיבורים ,לשון רס"ג והמקרא
ןלשון הרמב"ם בהקשר הלשון הערבית; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 147.00

 149943דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס/יודיצקי,אלכסיי אליהו
978-965-481-065-4
ירושלים/האקדמיה ללשון העברית328/
תורת ההגה והצורות של ניב העברית המשתקף בתעתיקים מכנסיית במאה
השלישית; בסדרת"מקורות ומחקרים" ,טז  -סדרה חדשה

₪ 144.00

 149887הקול האורפיאי;  2כרכים/מירון,דן
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית726/
עיונים בשירתן של משוררות ישראליות; כרך ראשון :בת-מרים ,נורית זרחי ,רחל
חלפי; כרך שני :אגי משעול ,יהודית מוסל-אליעזרוב ,בת-מרים; עם הערות

₪ 174.00

 149889השוטה בדרמה האירופית )בסדרת "אסף מחקרים"(/ברוך,רינה
ת"א/אונ' ת"א; ספרא 287/עמודים2017/
עיונים בדרמה האוונגדרית באירופה של ז'ארי ,ודקינד ,גלדרודה ,ברכט ,בקט,
וייס; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה; קיים גם כרך "השוטה בדרמה הישראלית

₪ 108.00

 149888השוטה בדרמה הישראלית )בסדרת "אסף מחקרים"(/ברוך,רינה
ת"א/אונ' ת"א; ספרא 182/עמודים2017/
עיונים בדרמה האוונגדרית של יוסף מונדי ,נסים אלוני ,חנוך לוין ,אמיל חביבי
ומוחמד בכרי; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה; קיים גם כרך "השוטה בדרמה
האירופית"

₪ 108.00

 149835חיים  -סיפור/כהן,אדיר
978-965-7259-53-5
אבן-יהודה/אמציה 262/עמודים2017/
בסימן שמונים שנה; נסות בספרות ועל ספרות ,של כותב ומבקר ספרות ,בהגיעו
לגבורות

₪ 60.00

 149884מאוהנ לאויב/שמיר,זיוה
ת"א/ספרא; הקיבוץ המאוחד455/
עגנון מהרהר על ביאליק; גילוי "מרד" בשירתו של ביאליק ,מאחורי גבו ,ואף 30
שנה לאחר מות ביאליק; ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 99.00

 149912מוציאים לאור כמתווכי תרבות/נייגר,מוטי
978-965-91977-0-5
ירושלים/מן 694/עמודים2016/
היסטוריה תרבותית של מאה שנות הוצאה לאור בעברית בישראל-2010 ,
 ;1910סקירה על מו"לים שונים ,קטנים וגדולים ,כמתווכי תרבות דומיננטים
בשדה הספרות

₪ 150.00

 149800מסעות אל החצר האחורית/טורצקי,מאירה )בר(
978-965-02-0823-3
ת"א/הקיבוץ המאוחד 247/עמודים2017/
ספרות תעודה בישראל :עמוס עוז ,דויד גרוסמן ,אילנה המרמן; בסדרת "קו
אדום"; עם ביבליוגרפיה

₪ 96.00

 149818עטרת קוצים/גוברין,נורית; סטפק,רחל
978-965-534-729-9
ת"א/גוונים 256/עמודים2017/
דברי סופרים בפרס ברנר ,במלאת  70שנה לייסוד הפרס ;2015-1945
אסופה ייחודית הממחישה את השפעת הסופרים והשפעת הסופר ברנר עליהם;
ציומים ,מפתח

₪ 60.00

 149891שתי יצירות על אודות שבתי צבי/ברנאי,יעקב )מהדיר(
978-965-540-649-8
ירושלים/כרמל 340/עמודים2017/
משה ליבר :שבתי צבי  -מחזה; שמשון יעקב קרויטנר :שבתי צבי  -תסריט;

₪ 84.00

8

מחזות על ותסריט על משיחיותו

9

 149956תחרות ,קנאה ,שנאה ביחסי גברים ונשים בסיפורת הרוסית/לפידוס,רינה
978-965-7755-60-0
ירושלים/מאגנס 222/עמודים2017/
בחינת התוקפנות הגברית ביצירות סופרים רוסיים במאות  ,20 ,19תוך עיון
ביצירות סופרות רוסיות; עם הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

030

היהודים בתפוצות

JEWISH HISTORY IN

₪ 87.00

030

 149823העם הבלתי נבחר/צלניק,פאולינה
978-1-61838-253-5
חיפה/פרדס 226/עמודים2017/
מעמדם והשתייכותם של יהודי פולין לחברה הפולנית או העם העם היהודי ,בעת
הזאת ,בעיני הפולנים ובעיני עצמם; הערות

₪ 69.00

 149974טיטוואן בתפארתה )חלק ב'(/
 110//עמודים2017/
על חכמי העיר; עם קונטרס "אברהם יגל  -יצחק ירנן"  -פיוטים לחכמי טיטוואן,
ובראשם רבי יצחק בן וואליד

₪ 69.00

 150042שבחי צדיקים/מרציאנו,אליהו רפאל )הרב(
ירושלים/מכון הרש"מ 86/עמודים2017/
שבחי חכמי ק"ק דבדו )מרוקו(
 149983תולדות חב"ד במרוקו/מטוסוב )רבי(
כפר חב"ד  -ברוקלין/קה"ת 429/עמודים2017/
פעילות חב"ד בערי מרוקו ,על פי מסמכים ,מכתבים ותעודות

₪ 57.00

031

ציונות

₪ 327.00

ZIONISM

 149906דמות דיוקנו/קיציס,שולמית
ת"א/רסלינג 327/עמודים2017/
אבות רבנים בציונות הדתית בעיני ילדיהם; מחקר מרתק על יחסי הרבנים
בציונות הדתית עם בניהם ובנותיהם ,מתוך עשרות ראיונות עומק על ילדיהם
הכמהים לחיזוק הקשר עם טבותיהם; עם ביבליוגרפיה

032

השואה

THE HOLOCAUST

 149946התקפות הנאצים על התלמוד )עיון וחקר  -הרצאות ומסות ,מס'
/(25ידידיה,אסף
ירושלים/יד 978-965-308-537-4

031
₪ 84.00

032
₪ 75.00
ושם 78/עמודים2016/

והתגובות האפולוגטיות של היהודים בגרמניה ובאוסטריה בשנות השלושים; עם
תקציר באנגלית
 149910להישיר מבט אל הסכנה/רינגוולד,דוד
978-965-308-542-8
ירושלים/יד ושם 160/עמודים2017/
קורות נער יהודי בסלובקיה בימי השואה ; סיפור הנדודים של משפחת רינגוולד
התחיל בגירוש למחנה השילוחים ז'ילינה במאי  1942והמשיך במחנה העבודה
סֵ ֵרד שאליו גורשה המשפחה בסוף אוקטובר 1942

₪ 87.00

 150012לחקר השואה והאנטישמיות )ילקוט מורשת/(97 ,בן-דרור,גרסיאלה )עורכת
ראשית(
גבעת 1565-2718

₪ 135.00
חביבה/מורשת; אונ' תל אביב310/

השנה הראשונה לאחר המלחמה :חזרה לחיים; אוסף מחקרים
 149829מסע בין האישי וההיסטורי/גיל,עידית
978-965-540-657-3
ירושלים/כרמל 352/עמודים2017/
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₪ 84.00

התמודדות של נער בן  12בשואה ,שהצטרף לפרטיזנים ,עבר ניסויים רפואיים
ועבודות כפייה באושוויץ והגיע לארץ; מתואר על ידי בתו ,חוקרת שואה; הערות,
ביבליוגרפיה ענפה ,מפתח
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 150014נדרתי נדר לספר/שגרין,זכריה
978-965-7026-95-3
גבעת חביבה/מורשת 192/עמודים2016/
אסופת זכרונות מתקופת השואה ,שנכתבו במשך  30שנה ,החל מילדות
בפולין ,מחנות המוות והצלה בידי שינדלר ,ועלייה ארצה; עם צילומים

₪ 96.00

 149879עולם ללא יהודים/קונפינו,אלון
978-965-7434-03-1
ירושלים/יד ושם 382/עמודים2017/
הדמיון הנאצי – מרדיפות לרצח עם; הסיפורים שנאצים וגרמנים אחרים סיפרו
לעצמם על עצמם ,על המקום שממנו באו ועל המקום שפניהם מועדות אליו;
תרגום מאנגלית :איה ברויר

₪ 105.00

 149880ציד היהודים/גרבובסקי,יאן
978-965-308-531-2
ירושלים/יד ושם 368/עמודים2017/
בגידה ורצח בפולין בימי הכיבוש הגרמני; החיפושים המאורגנים אחר יהודים
ששרדו את חיסול הגטאות ואת הגירושים למחנות המוות בפולין ב  1942וניסו
למצוא מסתור אצל שכניהם הלא יהודים; תרגום :סמדר מילוא

₪ 111.00

THE LAND OF ISRAEL

035

 149812אדמה קשה אנשים קשים :ספר שני בטרילוגיה/אפרת,דן
ת"א/אסיף 172/עמודים2017/
מסיפוריהם של המתיישבים הראשונים בכפר יהושע שבעמק יזרעאל ,בראשית
שנות ה  20-למאה הקודמת ,תחת שלטון המנדט הבריטי; תיעוד נדיר

₪ 75.00

035

ארץ-ישראל

 150023אורשלים/חסון,ניר
ראשון לציון/עליית הגג; ידיעות אחרונות978-965-564-546-0 436/
ישראלים ופלסטינים בירושלים  ;2017-1967סיפורה של ירושלים מאז
איחודה לפני חמישים שנה ,מהבחינה החברתית והחיים המשותפים בה

₪ 117.00

 149920הרובע היהודי וכל נתיבותיו/דודסון,איל
ירושלים/יד יצחק בן-צבי 424/עמודים978-965-217-401-7 2017/
לסייר עם יד יצחק בן-צבי;  13סיורי עומק בעקבות החיים היהודיים בירושלים
שבין החומות ,מלווים במפות ,צילומים ,סיפורים והיסטוריה

₪ 132.00

 150016יום העצמאות ויום שחרור ירושלים )בסדרת "באר מרים"  -סדרה
לחגים(/מדן,יעקב )הרב( )עורך אחראי(
ת"א/ישיבת 978-965-564-516-3

₪ 129.00
הר עציון; יד.אחרונות-חמ416/

הארות על החג; לפי ההגות המתחדשת בישיבת "הר עציון"
 149940ירושלים השלמה :העיר שחוברה לה יחדיו/בר-אושר,אבישי
ירושלים/המחבר 48/עמודים2017/
לציון מלאת יובל שנים לשיחרורה ואיחודה ביום כ"ח אייר תשכ"ז );(7.6.1967
סיכום המאורעות לשחרורה ,סיפורו של השופר בו תקע הרב גורן ,סיפורו של
"הקו העירוני" ,מסמכי צה"ל ,כרוזים אזרחיים ועוד; שפע צילומים צבעוניים
 149814סיפור דרך/ארליך,זאב )ז'אבו( )עורך(
978-965-92586-1-1
עלי/ספרי נגה 332/עמודים2017/
המדריך ללימוד ניווט ומיומנויות שטח ,בליווי סיפורים על המקומות בהם
מנווטים; כרוך בספירלה ,כריכה קשה

039

POLITICS

פוליטיקה

 149942ברלין /1961קמפ,פרדריק
978-965-13-2531-1
ת"א/עם עובד 575/עמודים2016/
קנדי ,חרושצ'וב והמקום המסוכן ביותר בתבל; תרגום :כרמית גיא; בסדרת

12

₪ 54.00

₪ 114.00

039
₪ 129.00

"ספריית אופקים"

13

041

מדעי היהדות

JEWISH STUDIES

041

 149830גיבורות הצללים ביצירה פסיכולוגיסטית מקראית/אברמסקי,שולה
978-965-540-671-9
ירושלים/כרמל 231/עמודים2017/
סיפורן של מילים בעלילות יוסף ואנשי ביתו; מעקב ומחקר דרך מילים ותירופי
לשון; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 84.00

 149864דילוג אל האור/שוורץ,דב
978-965-7086-70-4
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות353/
מושגי יסוד בהגות חב"ד; עיגולים ויושר ,אור והארה ,חיות ,גלגלים ,דילוג,
גאולה ,ועוד; מעקב אחר התפתחות המחשבה החב"דית דרך עולם המושגים
הקבלים-חסידיים; עם הערות ,ביבליוגרפיה ומפתחות אישים ועניינים

₪ 108.00

 149859ההלכה  -יסודה והשתלשלותה )הדפסה חוזרת(/לויטס,חיים מנחם )הרב(
ירושלים/ראובן מס 234/עמודים1989/
עקרונות ההלכה והשתלשלותה במשך הדורות; איך ומדוע פירשו חכמי
התלמוד את התורה שבכתב לכלל מצוות והלכות לאומה הישראלית כולה;
הערות ,מפתחות; מהדורת דפוס דיגיטלי

₪ 81.00

 149924המשכיל בעת הזאת )עברית ואנגלית(/גרבר,זאב; חקק,לב; כץ,שמואל
)עורכים(
ת"א/הקיבוץ 978-965-02-0837-0

₪ 96.00
המאוחד 434/עמודים2017/

ספר היובל למשה פלאי; מאמרים בהשכלה ,ספרות עברית ולימודי
היהדות;קובץ מחקרים; עם מאמרים באנגלית ) 100עמודים באנגלית(

 149921הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי; חלק א'/בלאו,יהושע; הופקינס,סימון ₪ 144.00
ירושלים/מכון בן-צבי 594/עמודים2017/

978-965-235-199-9

טקסטים משלהי האלף הראשון; חלק א' :מבוא כללי וטקסטים מקראיים:
גלוסרים ,תרגומים ,פירושים ודיונים; ; מלווה בתצלומים והערות; תקציר באנגלית
 149869יהדות קיומית/שילה,אלחנן
978-965-19-1004-3
ת"א/שוקן 270/עמודים2017/
הצעת אלטרנטיבה ליהודים הנמצאים בין דתיות לחילוניות ,תוך קיום מצוות
בצורה רכה מן הדרישה ההלכתית; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות לנושאים
ולאישים

₪ 87.00

 149845כיצד לקרוא את ספרות חב"ד/רוט,אריאל
978-965-226-477-0
ר"ג/אונ' בר-אילן 300/עמודים2017/
כלי עזר להתמצא בין אלפי הכותרים של ספרות חב"ד העיונית ,בליווי הערות,
ביבליוגרפיה ומפתחות; בסדרת "מחשבות" בעריכת דב שוורץ

₪ 144.00

 149843לצבי ולגאון/ליבס,יהודה
978-965-92452-5-3
ת"א/אדרא 408/עמודים2017/
משבתי צבי אל הגאון מווילנא; קובץ מחקרים ,במסגרת הסדרה לחקר תולדות
השבתאות וגלגוליה  -מקורות ומחקרים ,בעריכת ד"ר אבי אלקיים; עם מפתחות
בעריכת ד"ר שיניצ'י יאמאמוטו

₪ 114.00

 149863מגילת רות  -גשרים וגבולות/גרוסמן,יונתן
978-965-7086-68-1
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות414/
ניתוח ספרותי רציף למגילת רות ,המהווה גשר בין תקופת השופטים לתקופת
המלוכה ,גם במישור הערכי  -תיאולוגי; מבואות ,סיכומים ,הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 120.00

14

 149909מהר"ל באור חדש/רמון,אורית
ירושלים/מרכז זלמן שזר 300/עמודים978-965-227-344-4 2017/
זהות יהודית בסדר עולם משתנה; הדרך בה הגדיר המהר"ל במאה ה 16 -את
הזהות היהודית ,וגבולות הזהות של הקהילה היהודית; הערות ,ביבליוגרפיה,
מפתח ,תקציר באנגלית

₪ 84.00

 149839מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא/יעקבזן,לאה
978-965-7755-23-5
ירושלים/מאגנס 350/עמודים2017/
סמכויות משפטיות של האם ,שלילת זכות למגורים מאם אלמנה ,מעמד
האישה הנשואה במקרא ,ועוד; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות; בסדרת "מחקר
ועיון"; כריכה קשה

₪ 99.00

 150018מקראות :עיון רב-תחומי בתורה; פרשת יתרו/בן-נון,יואל; ברוכי,שאול
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; מקראות978-965-564-393-0 278/
פרשנות יסודית לתורה  -פשט ומדרש ,לשון וריאליה ,סדר ,מבנה ומשמעות
המקראות ,כולל עיוני מדע ובינה בתורה; עיון בפרשת יתרו

₪ 129.00

 150017נתיב לתלמוד/אבן ישראל -שטיינזלץ,עדין; מזומן,יניב
978-965-564-511-8
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; מא"י;קרן
סוגיות בתוך התלמוד המבואר על ידי הרב שטיינזלץ; התנסות בחשיבה
תלמודית בתוך שיח עשיר עם הנושא

₪ 72.00

 149908על נהרות בבל/אופנהיימר,אהרן
978-965-227-345-1
ירושלים/מרכז זלמן שזר; אונ' ת"א240/
סוגיות בתולדות בבל התלמודית; מחקר על האמוראים ותקופתם ,התפוצה
היהודית שהלכה והתעצמה ,גבולותיה של בבל ,ישיבותיה הראשונות ,ועוד;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מםתח ,תקציר באנגלית; מפרסומיהמרכז לחקר
התפוצות ,מספר 196

₪ 90.00

 149883עת חדשה/פיינר,שמואל
ירושלים/מרכז זלמן שזר 592/עמודים978-965-227-343-7 2017/
יהודים באירופה במאה השמונה-עשרה ;1750-1700 ,כערך ראשון מבין שני
כרכים המתאר כרונולוגית את האירועים וסיפורי החיים של האישים המרכזיים;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; מבוא נרחב באנגלית

₪ 129.00
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 149813אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן ספר/עראפאת,סאפיה חסונה
978-965-530-134-2
ת"א/מכון מופ"ת 162/עמודים2017/
עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד הצעיר; קריאת
ספר של הורים לילדם בחברה הערבית ולתרומה של פעילות זאת להתפתחות
הילד; תקציר באנגלית

₪ 84.00

 150026בכייה לדורות/דונת,אורנה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-290-2 272/
חרטה על אימהות;עיון סוציולוגי בעמדה רגשית מושתקת ומוכחשת המעסיק
נשים רבות ,על העדר רצון להיות הורים; עם הערות

₪ 99.00

 149952הרוח שבחומר/הברמן,בנה דבורה
978-1-61838-321-1
חיפה/פרדס 214/עמודים2017/
ישראל בקריאה חדשה; גישה יצירתית לבחינת מצבה החברתי של מדינת
ישראל והציונות ,תוך שימת לב על הפערים החברתיים והאידיאולוגיים
המשסעים את החברה; עם הערות

₪ 69.00

 149947יותר מאחד ,פחות משניים/אופנבכר,רועי
בן-שמן/מודן 304/עמודים2017/
על אחים למתאבדים  -מסע אישי וחברתי; מבט אחר על מקומה של

₪ 99.00

042
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ההתאבדות בחברה בישראל.בחינת תופעת ההתאבדות ,שמספר הרוגיה עולה
על המתים במלחמות או בתאונות הדרכים; הערות ,ביבליוגרפיה
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₪ 96.00

 149821ילד משלך/מגן,שרית
978-965-566-419-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן222/
מאחורי הפרגוד של טיפולי ההפריה בישראל; על הכמיהה ותהליך הטיפול
הייחודי בארץ

₪ 126.00

 149795ישראל  -סיפור הצלחה/רויטר,אדם; קינן,נגה
978-965-566-473-7
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן464/
השוואה של ישראל למדינות מפותחות בעולם ,במדדים של מיסים ,שיעורי
תמותה ,מערכת הבריאות ,בלתי מועסקים ,העלמות מס ,רכבות ,ועוד; עם הערות

 149768ישראל  :1977-1967המשכיות ומפנה )עיונים בתקומת ישראל ,סדרת נושא₪ 156.00 ,
י"א(/שיף,עופר; חלמיש,אביבה )עורכים(
באר 978-965-510-119-5
שבע/אונ' בן-גוריון 474/עמודים2017/
מחקרים ומאמרים בפוליטיקה ,חברה ,תרבות ,ביטחון ויחסי חוץ; עם תקצירים
באנגלית
 149805כולם ילדים שלי/סימון,חוה
978-965-530-124-3
ת"א/מכון מופ"ת 316/עמודים2017/
תודעה הורית כתפיסה פדגוגית בהכשרה להוראה; הקשבה עמוקה לקולותיהם
הדבורים של מדריכות ומדריכים פדגוגיים ותיקים ומנוסים לצד ההקשבה לרטט
העולה משתיקותיהם; תקציר באנגלית

₪ 108.00

 149861לנטוע שמים/אדלר,שמעון; אטון,רחל; דויטש,חיותה; ליפשיץ,אורי )עורכים(
978-965-7086-69-8
אלון שבות/מש' החינוך; לב לדעת;
פרקי חיים וחינוך  -שיחות עם ר' דוד פוקס; עשר שיחות עם איש חינוך שנולד
בשיקגו ב 1931 -ועלה לארץ ב ,1957 -כל שיחה על נושא מרכזי אחר
מעולמו הרוחני והחינוכי

₪ 96.00

 149809מי מפחד מ) ?AdHd -מהדורה מורחבת ומעודכנת /(2017 -טגנסקי,שרית
גבעתיים/פנקשן 330/עמודים2017/
מדריך מעשי להורים ולאנשי מקצוע בתחום בעיות קשב וריכוז; כתוב בצורה
ברורה ,נועד לענות על שאלות בוערות ולתת עצות הקשורות להתמודדות
יומיומית עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז

₪ 99.00

 149784מלכוד ששים ושבע )/(67גודמן,מיכה
978-965-566-418-8
חבל מודיעין/דביר 222/עמודים2017/
הרעיונות מאחורי המחלוקת שקורעת את ישראל; מסע לחקר הרעיונות והזהויות
בחברה הישראלית ,ברקע הויכוח על עתיד שטחי יהודה ושומרון; עם הערות

₪ 105.00

 149804מנהיגות חינוכית בגיל הרך/מבורך,מרים
978-965-530-132-8
ת"א/מכון מופ"ת 182/עמודים2017/
סוגים שונים של מנהיגות במערכות החינוכיות בגיל הרך על בסיס מחקרים
בפרדיגמות שונות; תקציר באנגלית

₪ 87.00

 149953משחקי האדמה/שקד,איתן
978-965-7259-54-2
אבן-יהודה/אמציה 307/עמודים2017/
משחק יצירה ,צמיחה וריפוי באדמה ,טבע ומרחבי תחושות; בליווי עשרות
צילומים צבעוניים; ביבליוגרפיה

₪ 99.00

 149957מתים לראות/ערב,דן
ת"א/רסלינג 303/עמודים2017/
מלחמה ,זיכרון וטלוויזיה בישראל ;1991-1967 ,בחינתם של מנגנוני העיצוב
והשינוי של זיכרון המלחמה בהתאם לעיבוד הטלוויזיוני בעניין מלחמות ישראל;
צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00
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 150022נגיעות של חסד/דהאן,חיים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-470-8 223/
עשייה ,מעורבות ונתינה חברתית בישראל; סיפורה של הפילנתרופיה הישראלית
מנקודת מבטו של איש היי-טק

₪ 99.00

 149930על ארץ אבנים/אוחנה,דוד
ת"א/הקיבוץ המאוחד; אונ' בן גוריון262/
 :1967מקומו של המקום הישראלי; מבט פילוסופי מחקרי על החברה בארץ;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 87.00

 149902על דעת המקום/פייגה,מיכאל
באר שבע/אונ' בן-גוריון 580/עמודים978-965-510-116-4 2017/
מחוזות זיכרון ישראליים; מחקרים בסוציולוגיה של החברה הישראלית ,זהות,
אופני זיכרון והנצחה ,ועוד; בעריכת פרופ' דוד אוחנה; המחבר נרצח על ידי
מחבלים בתל אביב ביוני 2016

₪ 90.00

 149925שבטי מדינת ישראל :ביחד ולחוד/רובינשטיין,אמנון
978-965-566-479-9
חבל מודיעין/דביר 445/עמודים2017/
ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל; על המצוי והרצוי בחברה הישראלית של
ימינו; עם טבלאות צבעוניות ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 96.00

 149840שוליות מרובה/מלר,טל
ת"א/רסלינג 220/עמודים2017/
אימהות יחידנית בחברה הפלסטינית בישראל; בחינת מצבן של נשים אלמנות,
גרושות או פרודות בחברה הערבית; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 81.00

PHILOSOPHY
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הגות ופילוסופיה

 149881אלוהים ,הומניזם ודמוקרטיה במשנתו של אברהם יהושע השל/בונדי,דרור
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה36/
סקירת משנתו ההומניסטית ,ודברי שבח מפי מרטין לותר קינג
 149955אמנות השתיקה/דינואר,ז'וזף
978-965-563-024-4
בנימינה/נהר ספרים 107/עמודים2017/
מסה פילוסופית על שתיקה; מתורגם מצרפתית עם הערות ,בידי אביבה ברק-
הומי

045

LAW

 149780דיני התכנון והבניה; עדכון ינואר /2017רויטל,שמואל; מאמו,איל ד.
תל אביב/סדן 920/עמודים2017/
המדריך הנרחב בתחום ,כולל תקנות מקומות חנייה ,תיקון  108לחוק ועוד
 149801לחם חוק/תירוש,יופי; גרוס,אייל )עורכים(
978-965-92579-1-1
ת"א/אונ' ת"א  -פקולטה למשפטים712/
עיונים במשפט ואוכל; הספר ה  12 -בסדרת "משפט ,חברה ותרבות" של
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; על קשרים מגוונים בין משפט
לאוכל;  26מאמרים ומחקרים
 149901משפט כחול-לבן/קידר,ניר
באר שבע/אונ' בן-גוריון; אונ' ת"א; א.פ978-965-510-117-1 260/.
זהות ומשפט בישראל  -מאה שנים של פולמוס; הקשר בין ציונות ותרבות
יהודית-עברית במשפט הישראלי; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר באנגלית
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₪ 60.00

₪ 78.00

 149882משנתו הליברלית של בנימין זאב הרצל/
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה16/
סקירת משנתו הליברלית ,שלאורה הוקמה מדינת ישראל

חוק ומשפט

₪ 78.00

045
₪
₪ 294.00

₪ 78.00

 149816ספר מרדכי )מוטה( קרמניצר/בנדור,אריאל; גנאיס,חאלד; סבן,אילן )עורכים( ₪ 585.00
שריגים/נבו; אונ' חיפה; מ .יש' לדמוקרט798/
מאמרים במשפט ציבורי ופלילי ,עם רשימת מאמארי קרמניצר; כותבי
המאמרים :אהרן ברק ,חאלד נעים ,יובל קרניאל ועוד
 149781עוקדן הביטחון הסוציאלי;  2כרכים )אפריל /(2017גולדברג,מנחם; הורן,רות
תל אביב/סדן 790/עמודים2017/

₪

חוקים ,תקנות ,צווים ,הלכות ,פרשנות; חקיקה ופסיקה; כולל  710עמודים
חדשים

046

פובליציסטיקה

PUBLICISTICS

 149798לאה גולדברג :יומן ספרותי; כרך ראשון/1941-1928 :גולדברג,לאה
ת"א/ספרית פועלים 517/עמודים2017/
מבחר רשימות עיתונות,מלוקט וערוך ,עם הערות מאת גדעון טיקוצקי וחמוטל
בר-יוסף; עם מפתח

046
₪ 108.00

 149765מכתבים לחנה/שמוש,אמנון
/מסדה 160/עמודים2017/
מכתבים בין הסופר אמנון שמוש לבין אשתו חנה ,לבין שמעון פרס ואישים
אחרים ,ובהם דעות על החברה הקיבוצית והחברה הישראלית בכלל

₪ 60.00

 149841משבר הסוציאל  -דמוקרטיה/לוקסמבורג,רוזה
ת"א/רסלינג 178/עמודים2017/
עלון 'יוניוס' ;1916 ,כתביה של הוגה גרמנית שישבה בכלא וקראה לאזרחים
להתנגד למלחמת העולם הראשונה; מתורגם מגרמנית בידי אלעד לפידות

₪ 63.00

 149905פנומנולוגיה של הזמן/סנדרוביץ,ירון
ת"א/רסלינג 419/עמודים2017/
תודעת זמן וסובייקטיביות; בחינת הזמן מתוך מודעות לשטף חיי הנפש
בזרימתם ,ומשמעותו ליישות האדם; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 84.00

047

צבא ,מלחמה ,נשק

ARMY & WAR

047

 149935אתגרי קהילת המודיעין בישראל/אבן,שמואל; סימן טוב,דוד
978-965-92629-0-7
ת"א/המכון למחקרי ביטחון לאומי150/
בחינת האתגרים יוצאי הדופן הנגזרים מאיומים ביטחוניים; קובץ של 16
מאמרים ממומחים מהאקדמיה ומקהילת המודיעין בישראל

₪ 87.00

 149893במלחמה אין לילדים מה לעשות/לוי וייס,רונית
ת"א/ספרי עתון  77/145עמודים2017/
פרקי יומן המתארים את חוויותיה והרהוריה של ילדה בת  12במלחמת ששת
הימים ,המלווים אותה בתהליך ההתבגרות

₪ 75.00

 149775המערכה על יפו בתש"ח/גולן,ארנון; פלג,יעקב; קדיש,אלון; בנדמן,יונה
באר שבע/אונ' בן-גוריון 394/עמודים978-965-510-112-6 2017/
על הכניעה של יפו הערבית ב  14מאי  1948לכוחות ה"הגנה ,,לאחר
מתקפות של אצ"ל שאילצו את לוחמי ה"הגנה" להקדים את מבצע "חמץ"; עם
הערות ,מסמכים ,מפתח ,תקציר באנגלית

₪ 90.00

 149873חשופים בצריח )מהדורה מחודשת(/טבת,שבתי
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן432/
תיאוןר מלחמת ששת הימים ומהלכיה ,בהוצאה מחודשת

₪ 96.00

19

 149811יובלות לישראל  ;75-70כרך שני :איומים/מילשטיין,אורי
רמת אפעל/שרידות 300/עמודים2017/
איומים  -ערבים ,בריטים ,יהודים; ניתוח מהלכיו המדיניים של בן גוריון ,כגון
הסגרת חברי אצ"ל לבריטים ,הקרבה של ניצולי השואה ,מגלומניה ,ועוד;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; תקציר באנגלית

₪ 90.00

 149923תדרכי נפשי עוז/שמשי,אלישיב
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון271/
ניתוח של  16קרבות ובהם גילוי עוז של מפקדים צעירים בצה"ל; בליווי מפות
צבעוניות ,ביבליוגרפיה ,מפתחעל תעוזה בשדה הקרב;

₪ 99.00

 149914תל התעלות/מן,שלמה
/ספרי ניב 240/עמודים2017/
הקרב על תל פאחר במלחמת ששת הימים; מסע בעקבות הקרב הקשה
שהתחולל ביום שלפני האחרון למלחמה; עדות מהשטח

048

ECONOMICS

כלכלה וכספים

 149895השולטים בעתיד/צזנה,רועי
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן399/
הון-שלטון ,טכנולוגיה ,תקווה; על הטכנולוגיות העתידות למחוק מקומות עבודה,
ולהביא לאיבוד הפרטיות

055

יחסי ישראל-ערב

₪ 237.00

048
₪ 96.00

ISRAEL-ARAB

055

 149874אמנות בחזית/נשרי-שמעונוביץ,ניכל; בר-טל,דניאל
ת"א/אונ' ת"א :מרכז שטינמץ134/
אתוס הסכסוך באמנות פלסטית ישראלית  -יהודית; מחקר המנתח עבודות של
אמנים ישראלים משנות הארבעים ועד היום

₪ 105.00

 149794נכבה והישרדות/מנאע,עאדל
978-965-02-0806-6
ת"א/הקיבוץ המאוחד; מ .ון ליר377/
סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל ;1956-1948 ,חוויות
ההישרדות של הערבים בישראל ,התנהגותם הפוליטית ,קשריהם עם
הקומוניסטים ,ועוד; בליווי מסמכים ,הערות ,מפתח

060

ביוגרפיות ויומנים

BIOGRAPHIES & DIARIES

₪ 99.00

060

 149986אמת לדוד/שלוש,יוסף יצחק )הרב(
נתניה/המחבר 347/עמודים2017/
פרקי הוד מחייו ומורשתו של רבי דוד חיים שלוש ,רבה של נתניה ,עם תמונות
ומסמכים נדירים

₪ 90.00

 149785חלוק לבן פרום/אלעד,אביבה )ד"ר(
פתח תקוה/סטימצקי 379/עמודים2016/
רופאה לומדת על בשרה עד כמה המערכת חולה; על מערכת הבריאות בארץ
 149766יחזקאל בראון :חייו ויצירתו/בראון,יחזקאל; לוז,רותם; הירשברג,יהואש
ירושלים/כרמל; מכון למוסיקה ישראלית978-965-540-676-4 432/
קובץ מחקרים ומאמרים על יצירתו של מוזיקאי  -מלחין מוסיקה אמנותית; עם
הערות ,תווים ,צילומים ,טבלה ,מפתח

₪ 96.00

 149904יעקב ותומא/בר,פנינה
חולון/אוריון 185/עמודים2017/
הנזירים מהר נטופה; ממואר ומסה; סיפורה של קהילה המעורבת מנוצרים,
יהודים ומוסלמים ,ששואפים להתבודד ,תוך כבוד הדדי

20

₪ 102.00

₪ 66.00

 149796יצחק רבין :חייל מדינאי ומנהיג/רבינוביץ,איתמר
978-965-566-484-3
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן300/
ביוגרפיה של "מר ביטחון" ודיפלומט ,בעיניים של מדען ודיפלומט שהיה מעורה
באירועים חשובים; צילומים ,הערות ,מפתחות

₪ 105.00

 149922עמרם בלוי :עולמו של מנהיג נטורי קרתא/קפלן,קימי
ירושלים/יד יצחק בן-צבי; אונ' בן גוריון978-965-217-406-2 594/
ביוגרפיה המבוססת על מגוון עשיר של מקורות ,הפותחת צוהר לעולמם של
חרדים קנאים אנטי-ציוניים בירושלים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר
באנגלית

₪ 117.00

080

יהדות  -כללי

JUDAISM-GENERAL

080

 150015אורות התשובה :י"ז פרקים/לונדין,חגי
978-965-564-341-1
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; מ .שדרות
חיבורו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ובו י"ז פרקים על ערך התשובה
והדרכתה בחיי הפרט והכלל ,עם ביאור צמוד וכותרות מאת הרב חגי לונדין

₪ 99.00

 150058בגן הלב שכנה נקדה/שטרן,שלמה משה
תל אביב/סלומון שטרן 164/עמודים2013/
מעשייה רוחנית לכל המשפחה; כלים רוחניים מעשיים ברוח יהודית ,המעניקים
לקורא אפשרותלהסתכל באופן חדש על חייו; פורמט קטן וצבעוני

₪ 78.00

 149939בסוד קדושים/אתרוג,חננאל )הרב(
חבר/מעמק חברון 384/עמודים2017/
עיון באגדות חז"ל; מעשה הפוגש דמויות שעצם חייהן גדול מכל לימוד
 149907דמות דיוקנו/קיציס,שולמית
ת"א/רסלינג 327/עמודים2017/
אבות רבנים בציונות הדתית בעיני ילדיהם; מחקר מרתק על יחסי הרבנים
בציונות הדתית עם בניהם ובנותיהם ,מתוך עשרות ראיונות עומק על ילדיהם
הכמהים לחיזוק הקשר עם טבותיהם; עם ביבליוגרפיה

₪ 102.00
₪ 84.00

 150059סיפורים מהדוכן ברכבת בתל אביב ,וקצת שירה/שטרן,שלמה משה
תל אביב/סלומון שטרן 203/עמודים2016/
סיפורים מהיום יום של בעל דוכן למכירת ספרי יהדות בתחנת רכבת בתל אביב,
שקיבל את הכינוי "האדמו"ר מהרכבת"; שיחות עם אנשים לקירוב לבבות
וקירוב ליהדות ,הכל בסגנון לירי משובב נפש

₪ 78.00

 149978ספר מגדולי ישראל; חלק שלישי שנים ה 'תר"ע  -ה'תשכ"ב/ס"ט,נאמ"ן
ב"ב/המחבר 591/עמודים2017/
עיונים בתולדות גדולי ישראל ושיטתם בהלכה ובלימוד ,מהראשונים ועד אחרוני
זמננו

₪ 108.00

 150019פשוט להאמין/רט,משה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-403-6 277/
מדריך למאמין הרציונלי; בחינת מושגים בסיסים בימינו ,כגון :אמונה ,היגיון,
ספקנות ,רציונליזם ,מדע ,דת ואלוהים

₪ 99.00

 149860רחבה מצוותך מאד/גוטנמכר,דניאל
978-965-7086-59-9
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות302/
פרקי הכנה לחוויות המצוות; דרך לקיום מצוות מתוך התלהבות והרחבת הלב,
תוך התייחסות למקורות ,עם הערות ,ועשרות צילומים ואיורים צבעוניים; תבנית
אלבומית

₪ 180.00

 150044שבילי השלום/טולידאנו,אסתר רבקה
/המחברת 620/עמודים2014/
מדריך יהודי לאשת חיל :שבילי נישואין ,שמחה ,דיבור ,אורך רוח

₪ 108.00

21

₪ 75.00

 150045שטר כתובה/
 6//עמודים2017/
סדר אירוסין ונישואין ,עם תרגום לערבית; מוגה בדקדוק רב

081

חגי ישראל

JEWISH FESTIVALS

 150003הגדה של פסח עם פירוש החיד"א/
/מכון שירה חדשה 240/עמודים2016/
עיקרי תורתו ,ביאוריו וחידושיו על ההגדה של ר' חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל
 150004הגדה של פסח :אהבת הקדמונים/
 98//עמודים2017/
הגדה מתורגמת לערבית לפי מנהג יוצאי קונסטנטין ,במהדורה חדשה ומפוארת
 150001הגדה של פסח :בנין אב )הגדת הראשון לציון(/עמר,שי )הרב( )עורך(
/מכון בנין אב 346/עמודים2017/
פסקים ותשובות בהלכות פסח ,ביאורים ,מאמרים ,עובדות והנהגות על סדר
ההגדה של פסח שנערכו מתוך כתבי הרב אליהו בקשי דורון ,כולל דברים
שנאמרו מפיו בשולחן הסדר
 150034מועדים לשמחה;  4כרכים/לוגאסי,יעקב ישראל
ירושלים/המחבר 1734/עמודים2016/
על כל החגים ,בעיקר חגי תשרי; מהדורה מנוקדת עם הוספות רבות
 149968ספר ארח חיים  -הגדה של פסח/מזרחי,יוסף חיים )עורך(
ירושלים/סאלם 396/עמודים2016/
חידושים ,פירושים ודרושים ורמזים ,מעשיות ומשלים בדרך הפרד"ס מהרב יוסף
חיים זצ"ל; מנוקד ,עם מקורות וציונים ודרשת שבת הגדול המתפרסמת
לראשונה מתוך כתב-יד המחבר; הועתק על ידי דוד יהודיוף ,ב עריכת יוסף חיים
מזרחי
 150000ספר דעת תבונות :הגדה של פסח/בן שושן,יצחק
מודיעין עילית/המחבר 216/עמודים2012/
פירוש רבינו יונה החסיד מגירונדי ,מלוקט מספריו וערוך עם ביאור בשם "דעת
ותבונה"

085

& BIBLE

תנ"ך ומפרשיו

081
₪ 57.00
₪ 66.00

₪ 60.00

₪ 210.00
₪ 90.00

₪ 66.00

085

 149991ביאור ספר תהלים ,על דרך פרד"ס;  2כרכים/וואלי,משה דוד
ירושלים 896//עמודים2008/
חיבורו של רבי משה דוד וואלי מתלמידי הרמח"ל ,יוצא לאור לראשונה מכתב יד

₪ 177.00

 149862מגילת רות  -גשרים וגבולות/גרוסמן,יונתן
978-965-7086-68-1
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות414/
ניתוח ספרותי רציף למגילת רות ,המהווה גשר בין תקופת השופטים לתקופת
המלוכה ,גם במישור הערכי  -תיאולוגי; מבואות ,סיכומים ,הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 120.00

 149763ספר בחגוי הסלע :מגילת רות/פרשל,חגי
ירושלים/מוסד הרב קוק /עמודים2017/
הערות וביאורים במקראות ובמדרשי חז"ל
 150046ספר שיורי מצוה; כרך ג' :נ"ך/עמאר,משה )עורך(
לוד/אורות יהדות המגרב 398/עמודים2010/
פירושים מקיפים על נביאים וכתובים בדרך הפרד"ס ,מרבי אברהם מונסונייגו
זצ"ל; יוצא לאור עם הערות ומבוא

22

₪ 87.00
₪ 120.00

 150030קונטרס "מעשה שהיה"/מזרחי,רועי
ירושלים/המחבר 93/עמודים2017/
סוגיית בת-שבע ,על פי שיטות רש"י ,תוספות ,ראשונים ואחרונים ,ולפי סדר
הסוגיות בגמרא

086

פרשת השבוע

₪ 54.00

WEEKLY PORTION

086

 149995בגדי הבד/תורג'מן,אהד
ירושלים/מכון חכמי ירושלים והמערב417/
רעיונות פנימיים ועמוקים על פרשית השבוע ,עם קונטרס "בגד ארגמן"  -הלכות
אבלים והספדים

₪ 57.00

 150010חומש טיב רש"י;  5כרכים/
 1594//עמודים2017/
פירוש רש"י על פי רא"ם ,מהר"ל ,דברי דוד ,שפת חכמים ועוד
 150033משולחנו של מרן;  5כרכים )מהדורה שנייה עם תוספות(/דויד,ש) .עורך(
/העורך 2383/עמודים2016/
עובדות והנהגות ,סיפורים ומשלים מגדולי הדורות ,ואמרות חכמה ומוסר
מאוצרותיו של הרב עובדיה יוסף ,לפי סדר פרשיות השבוע
 149984ספר אמרי אברהם/הררי-רפול,אברהם
ירושלים/העורך 344/עמודים2016/
חידושים ,רמזים גימטרחאות ופרפראות לפי סדר פרשיות השבוע ,וענייני תפילה
ומועדים ,בעירכת נין המחבר ,יוסף הררי-רפול
 149992ספר ברכת חיים;  2כרכים/מזרחי,יוסף חיים )עורך(
ירושלים/סאלם 900/עמודים2016/
חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ,מעשיות ומשלים בדרך פרד"ס על
ההפטרות לכל השנה ,מהגאון ר' יוסף חיים; יוצא לאור מחדש עם הוספות
רבות ומאות תיקונים ומראה מקומות

₪ 201.00
₪ 240.00

₪ 99.00

₪ 114.00

 150036ספר נימוקי שמואל על התורה/אביטבול,יחיאל
ירושלים/אור המערב 528/עמודים2017/
חיבורו של שמואל הצרפתי ז"ל ממרוקו ,כדי ליישב השגות הרא"ם על פירוש
הרמב"ן; יצא לאור לראשונה באמסטרדם  ,1718ועתה יוצא לאור בעריכה
מחודשת עם הוספות ומבוא מורחב ,עם הערות והארות

₪ 90.00

 150047ספר שייר מנחה החדש/לויתה,רחמים חי
ירושלים 242//עמודים2015/
מחיבוריו של רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל מג'רבא; דרושים וחידושים על
התורה ,ערוך מחדש

₪ 87.00

 150050ספר שם הגדולים;  10כרכים/אזולאי,חיים יוסף דוד
 //עמודים2017/
חיבוריו של החיד"א עך התורה :פני דוד על התורה ,דבש לפי ,מדבר קדמות,
זהב סגור ועוד

₪ 420.00

 150039פני דוד/אזולאי,חיים יוסף דוד
 510//עמודים2012/
פנים לתורה ,רמזים ,פירושים והערות לפי סדר הפרשיות ,מרבי ישעיהו הראשון
מטראני; נכתב על ידי החיד"א

₪ 66.00

 149808תורת עציון :שמות/ביק,עזרא; פיינטוך,יונתן )עורכים(
978-965-526-185-1
ירושלים/מגיד; ישיבת הר עציון510/
פשטות מתחדשים בפרשיות השבוע; מקבץ פרשנים וחוקרים בני ימינו החושפים
לקורא הבנות חדשות ,כגון הרבנים אמנון בזק ,יורל בן-נון ,אלחנן סמט,
הרבנית שרון רימון ועוד ועוד

₪ 87.00
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090

 150035ספר מגן אבות :מסכת אבות/ביקייאם,מאיר
ירושלים/מוסדות שובי נפשי 339/עמודים2017/
חידושים וביאורים על מסכת אבות ,על פי הקדמות מתורת האר"י כפי שנמסרו
על ידי תלמידו מהרח"ו; נדפס לראשונה בשאלוניקי תק"ח ,ועתה יוצא
במהדורה נאה

₪ 60.00

090

משנה ,תלמוד ,מדרש

 149980ספר מערכי לב -מסכת ברכות/חפוטא,אברהם
שוהם/ארגון חיי עד 295/עמודים2010/
מערכות תורניות שנתחברו בשנים תשל"ח-תשנ"ט לליבון דברי ראשונים
וחרונים ,ובעיקר הרמב"ם

₪ 144.00

 149979ספר מערכי לב -מסכת יבמות ,חלק ראשון/חפוטא,אברהם
שוהם/ארגון חיי עד 222/עמודים1999/

₪ 144.00

 149936ספר שיטת הסימנים :סדר מועד/שמידט,יהושע מרדכי
שבי שומרון/המחבר 450/עמודים2015/
שיטה טכנית לזכירת הסוגיות והתכנים של הגמרא תוך קישור בין מספר העמוד
לתכניו

₪ 108.00

 149938ספר שיטת הסימנים :סדר נזיקין/שמידט,יהושע מרדכי
שבי שומרון/המחבר 391/עמודים2017/

₪ 108.00

 149937ספר שיטת הסימנים :סדר נשים/שמידט,יהושע מרדכי
שבי שומרון/המחבר 368/עמודים2016/

₪ 108.00

 149934פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים/כנרתי,עמיחי
שעלבים/מכון שלמה אומן240/
יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים ,עם הערות ,ציונים ,ביאורים
ונספחים ,כולל בירורים ןעיונים בהלכות קידוש ,הבדלה וליל הסדר; נערך בסיוע
יואל קטן ואריאל אביני;

₪ 84.00

 149770שיח תעניות  -מסכת תעניות )תלמוד ירושלמי(/קמפניינו,ראובן
ירושלים/הקיבוץ הדתי; המחבר369/
לקט עיונים התלמוד הירושלמי ופתגמיו על מסכת תעניות ,עם פירוש ,הערות,
צילומים צבעוניים

₪ 120.00

095

HALAKHAH

הלכה

 149918הלכה בימינו )מהדורה שניה מורחבת(/אריאל,יעקב
כפר דרום ,אשקלון/מכון התורה והארץ528/
מורשתה ,לימודה ,הוראתה ויישומה; קובץ מאמרים; בתוספת שני מאמרים
ומפתח נושאים

095
₪ 96.00

 149985ספר אדרת יעקב 2 ,כרכים/
 657//עמודים2010/
דעת הבן איש חי ותורה לשמה על סדר השו"ע והמשנה ברורה ,סימנים קכח-
שמ; עם מפתחות מפורטים וקונטרס "ידי יוסף חיים"; מהדורה שנייה

₪ 120.00

 149967ספר אור ההלכה; הלכות מועדים/כהן,דוד
בית שמש/המחבר 910/עמודים2011/
על פי פסקי מרן ,השו"ע ,משנה ברורה ,בן איש חי ,כף החיים ,אור לציון ועוד
 149966ספר אור ההלכה; ט"ל מלאכות שבת/כהן,דוד
בית שמש/המחבר 874/עמודים2013/

₪ 108.00
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₪ 108.00

 149993ספר בחוקותיך אשתעשע/סבאג,אורי
/המחבר 304/עמודים2017/
תשובות ומערכות בהלכה ובהגדה לפי סדר א,ב ,עם קונטקס "כדאמרי אינשי" -
דינים ןפתגמים שרגילים לומר ,ואין להם מקור מפורש מחז"ל

₪ 60.00

 149999ספר דברי חפץ; חלק ראשון/פרץ,חנייה
ביתר עלית/המחבר 318/עמודים2016/
שו"ת ופסקי דינים ,חקרי הלכות וחידושי תורה בנושאים אקטואליים בהלכה ,על
סדר ארבעת חלקי השו"ע

₪ 75.00

 149972ספר הלכה ברורה ,חלק ארבעה עשר :שבת ב' :סימנים רנג-רנט/יוסף,דוד
ירושלים/מכון יחווה דעת 720/עמודים2017/
אוצר פסקי הלכות על פי סדר השו"ע ,עם "בירור הלכה" ו"שער הציון"; עם
שו"ת אוצרות יוסף

₪ 99.00

 150005ספר התקנות והסכמות ומנהגים )בכריכה :התקנות ומנהגי ירושלים(/
/מכון תפארת ישראל 315/עמודים2016/
הנוהגים בעיר הקודש בירושלים; חלק א' :תקנות והסכמות; חלק ב' :מנהגי
ירושלים; עם ביאור חומות ירושלים; נדפס מחדש באותיות ברורות

₪ 72.00

149973

150011

149975

150057

ספר ויען יצחק )חלק ב'(/בן שושן,יצחק
מודיעין עלית/המחבר 455/עמודים2011/
שו"ת וחקרי הלכה בסוגיות הש"ס הקשורות בשו"ע ,עם קובץ שו"ת
ספר חדות המועדים;  2כרכים/הררי-רפול,יוסף )עורך(
ביתר עלית/המחבר 814/עמודים2016/
עיונים במצוות ברכת הלבנה
ספר ילקוט יוסף :פסח  -כרך ב'; מהדורת תשע"ז/יוסף,יצחק
ירושלים/המחבר 928/עמודים2017/
פסקי הלכות וטעמיהן ומקורותיהן ,עם דברי מוסר והנהגות ,סימנים תמה-תעב
ספר כל החיים :כללי הפוסקים/איפרגן,אשר חיים
/המחבר 745/עמודים2017/
אסופת מערכות של כללי הפוסקים ,הפסק וההוראה מרבי חיים פאלאג'י זצ"ל,
עם ביאורי אות חיים ובאר החיים ,ועם ספר יודוך סלה מרבי יעקב חיים סופר

₪ 117.00
₪ 129.00
₪ 126.00
₪ 90.00

 150027ספר כתר השבת; שבת מלכתא;  2כר'/איטח,יהודה )עורך(
ירושלים/המחבר 600/עמודים2017/
הנהגות ודינים הרמוזים במילה שב"ת; ביאורים על 'אשת חיל' ועוד חידושים
בעניין השבת; מתורתו של ר' יצחק בן יעקב אביחצירא; עם סדר סעודות השבת
 -פיוטי רבינו יצחק ומשפחת אביחצירא ,פיוטים ושירים לשבת

₪ 90.00

ספר מחזיק ברכה;  2כרכים/אזולאי,חיים יוסף דוד
 1062//עמודים2017/
חידושי החיד"א לאורח חיים ויורה דעה
ספר מנחת יהודה :שבת/טל,יהודה
ירושלים/המחבר 488/עמודים2017/
ביאור בטור ושולחן ערוך ונושאי כלים ,כולל תשובות בהלכות שבת
ספר שבט יהודה/ועקנין,חיים
נתניה/המחבר 341/עמודים2017/
שו"ת וחקרי הלכה על חלק חושן משפט
ספר תורה בציון :ספירת העומר ,ל"ג בעומר ,חג השבועות ,ביאור
האזהרות/מוצפי,בןציון
ירושלים/מכון בני ציון 701/עמודים2017/

₪ 168.00

150032

150029

150043

150054

הלכות פסוקות ,הנהגות ישרות ,מנהגים טהורים ואורחות חיים ,עם ביאורים
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₪ 72.00
₪ 66.00
₪ 108.00

נבחרים מגאוני הפוסקים ראשונים ואחרונים והמקובלים המובהקים
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 150051ספר תורת המחיצה :עטרה ליושנה/חנונו,משה חיים
/מכון שמואל 278/עמודים2017/
הלכות ועיונים בדיני הפרדה ומחיצה בין אנשים לנשים
 150056ספר תורת העובר/שרגא,ישי יצחק
ירושלים/המחבר 857/עמודים2017/
דיני הצלת עובר בבטן אמו ,איסור רציחת עובר ,אולטרא סאונד בהלכה ,הפלת
עובר במקום חולי וסכנה ,הריונות בסיכון ,זירוז לידה ,נפלים ,אינקובטור ,פגים,
דמי ולדות ועוד

₪ 75.00
₪ 84.00

 150038פסקי רפואה/אוחנה,נהוראי יוסף
/מכון דעה להשכיל 440/עמודים2017/
אקטואליה רפואית בהלכה :הליכה לרופא ,נאמנות הרופאים ,השתלות איברים,
תרופות וכשרותם ,רפואה במשנת חז"ל ,ועוד

₪ 75.00

KABBALAH

096

096

קבלה

 149990אברת"א ד-דוד/אלנקוה,אורי חנניה
ירושלים/המחבר 320/עמודים2016/
אברתא ד-דוד  -אזובו של דוד; אברת"א = אלפא ,ביתא ,רבתא ,תמניא ,אפי;
סוד דוד המלך ,יחוסו לרות ,ביאור פסוקי תהלים קי"ט על פי פרד"ס ,ועוד

₪ 87.00

 149998גנזי חיים ,על חנוכה/
 90//עמודים2014/
על פי כוונות הרש"ש; נכתב על ידי תלמידי רבי מרדכי עטיה
 149996גנזי חיים ,על סדר ליל שבועות/
 172//עמודים2017/

₪ 90.00
₪ 114.00
₪ 54.00

 149997גנזי חיים ,על סדר מטבע ברכה/
 34//עמודים2016/
 149970דרך בני חיל; חלק ג'/לביא,חיים יוסף
/המחבר 363/עמודים2015/
קובץ שיעורים על ספר עץ חיים;  93שיעורים על  4שערים :דרוש הנקודות,
שבירת הכלים ,התיקון ,המלכים

₪ 204.00

 149971דרך בני חיל; חלק ד'/לביא,חיים יוסף
/המחבר 447/עמודים2016/

₪ 240.00

 150006הסוד שבחיים :כל כתבי האר"י/
 800//עמודים2016/
תורת החיים על פי קבלת האר"י ותלמידו המהרח"ו ,מתוך כל כתבי האר"י,
ערוך במערכות לפי א-ב; מהדורה שנייה

₪ 144.00

 150007זוהר  ,חק לישראל :בראשית )עברית וצרפתית(/
 401//עמודים2012/

₪ 201.00

 150009זוהר  ,חק לישראל :ויקרא )עברית וצרפתית(/
 369//עמודים2017/

₪ 201.00

 150008זוהר  ,חק לישראל :שמות )עברית וצרפתית(/
 378//עמודים2013/

₪ 201.00
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 150031מאמרי הסולם :ספר מתן תורה המורחב/אשלג,יהודה ליב
ב"ב/אור הסולם 496/עמודים2017/
סדר השתלשלות התורה ונתינתה; עריכה חדשה ומפוארת ,בתוספת מאמרים
חדשים מכתב יד שלא ראו אור ,עם מראי מקומות ,הפניות והערות
 150002סדר הגדה של פסח :משנת חסידים/ריקי,עמנואל חי
 178//עמודים2017/
כוונות האר"י
 149981ספר "מעיל קדש ובגדי ישע" )מהדורה חדשה(/טבילה,יוסף
צפת/.מכון עלי עין 244/עמודים2017/
הגהות וביאורים על עץ חיים מהמקובל אהרן פירירא זצ"ל; מהדורה ערוכה
ומוגהת בעריכה מחודשת
 149989ספר אילת אהבים/שהרבני,איל
/המחבר 626/עמודים2017/
ביאור לספר נהר שלום ,עמ' יא-כט ע"ג
 149982ספר פתח עינים החדש לסידור הרש"ש ,חלק י"/דבליצקי,שריה; בצרי,משה
ב"ב/המחברים /עמודים2017/
ביאור יסודי בלשון קלה בכוונות הרש"ש וציון המקורות; תפילת עמידה ,מנחה
וערבית

₪ 126.00

₪ 57.00
₪ 132.00

₪ 108.00
₪ 99.00

 150049ספר שמן ששון ,עם פתח עינים ומראה עינים;  3כרכים/חי,יעקב
ירושלים/אהבת שלום /עמודים2015/
חידושים ,ביאורים וציונים על סידור הרש"ש ועל פרי עץ חיים ועולה תמיד ,מרבי
ששון בן משה המכונה פריסייאדו זצ"ל ,כולל פירוש שערי ששון

₪ 330.00

 150041ספר שער הפסוקים/אלקובי,מאיר יוחנן )עורך(
ירושלים/שערי יצחק 379/עמודים2017/
השער הרביעי משמונה שערים ,שהם דרשות נעלמות וסתרי תורה שבכתב
מחיבוריו של רבי שמואל ויטאל זצ"ל

₪ 120.00

 150052ספר תעלומות חכמה/
 //עמודים2017/
ספר הרפואות של רבי חיים ויטאל ,דף מול דף מעתב כתב ידו; כולל רפואות,
סגולות ,קבלה מעשית ,כימיה ועוד

₪ 282.00

097

HASIDISM

חסידות

 149865דילוג אל האור/שוורץ,דב
978-965-7086-70-4
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות353/
מושגי יסוד בהגות חב"ד; עיגולים ויושר ,אור והארה ,חיות ,גלגלים ,דילוג,
גאולה ,ועוד; מעקב אחר התפתחות המחשבה החב"דית דרך עולם המושגים
הקבלים-חסידיים; עם הערות ,ביבליוגרפיה ומפתחות אישים ועניינים

097
₪ 108.00

₪ 174.00

 150040ספר קרניים עם דן ידין/טשעסיר,מאיר צבי
/המחבר 422/עמודים2017/
חיבורו של רבי שמשון מאוסטרופוליא זצ"ל ,עם ביאור קרן מאיר
102.00
 150048שערים אל הפנימיות/בניש,חיים פ.
ב"ב/המחבר 669/עמודים2012/
פרקי מבוא ומושגי יסוד במחשבת הקבלה והחסידות ,על פי ספרי הגות ומחשבה
ובפרט הספר "שפת אמת"

100

הגות דתית ,דרשות

JEWISH THOUGHT,

₪

100
₪ 186.00

 149987אנציקלופדיית מרן;  3כרכים/
 892//עמודים2017/

28

הליכות מוסר והנהגות מהרב עובדיה יוסף; מהדורת גנדי

29

 149976לדור ולדורות; חלק שלישי :לאחדים בידך/נסים,יצחק )הרב הראשי לישראל( ₪ 144.00
ירושלים/יד הרב נסים 433/עמודים2017/
דברים למועדי השנה ,מאמרי הגות וענייני השעה ,נאומים ציבוריים ,דברי
הערכה לאישים; עורך :הרב שמואל כ"ץ
 149969ספר אורות הקודש לראי"ה קוק; חלק ג'/טולידאנו,שלמה
/המחבר 420/עמודים2017/
עם סיכום ופירוש "דיבור ומחשבה" ,ועם הארות "חוויות הקודש; שער ראשון:
חכמת הקודש ,כרך א' :סדרים א-ד; שער שני :הגיון הקודש

₪ 135.00

 149994ספר ברית כרותה לשפתים/הכהן,דגני
ירושלים/המחבר 240/עמודים2017/
חובת השמירה על כל דיבור והשפעת הדיבר
 150028ספר מסילת ישרים עם פירוש ממתיק לנפש/קריספין,יעקב
/המחבר 312/עמודים2017/
ביאור צמוד ורעיוני
 150037ספר נפלאים מעשיך;  2כרכים/חזן,בן-ציון מרדכי )עורך(
ירושלים/סאלם 442/עמודים2014/
מעשיות שנמצאו בספרי דרושים שחיבר ר' יוסף חיים זצ"ל; מהדורה חדשה
מנוקדת ומפוסקת

₪ 63.00
₪ 72.00
₪ 120.00

 149977קובץ מן הגנזים; ספר שמיני/הלל,שלום )הרב( )עורך ראשי(
מודיעין עילית/אהבת שלום 421/עמודים2017/
אסופת גנזים מתורתם של קדמונים ,גנזי ראשונים ותורת אחרונים ,דברי הלכה
ואגדה ,הנדפסים לראשינה מתוך כתבי-יד

₪ 126.00

 149870קובץ מן הגנזים; ספר תשיעי/הלל,שלום )הרב( )עורך ראשי(
מודיעין עילית/אהבת שלום 421/עמודים2017/

₪ 126.00

101

פיוט ותפילה

HYMN & PRAYER

101
₪ 66.00

 149988אוצרות תפילה/
 455//עמודים2017/
אוסף תפילות ובקשות לכל עת
 149964הסידור המדוייק איש מצליח :שחרית של שבת )נוסח ספרדים ועדות המזרח(48.00 /
בני ברק/מכון הרב מצליח287/
עם כוונות השם ,שוא נע ,קמץ חטוף ודגש חזר  -מודגשים ,הוספות רבות.
 149965הסידור המדוייק והמבואר לתשעה באב  -איש מצליח/
ב"ב/מכון הרב מצליח 614/עמודים2009/
עם כוונות השם ,שווע נא ,קמץ חטוף ודגש חזק  -מודגשים ,תפילות היום
הקדוש עם פיוטים ,כתרי מלכות ,ועוד ,לפי נוסח הספרדים ועדות המזרח
 150053סדור תפלת החדש לימות החול/
 190//עמודים2012/
כמנהג הספרדים; צילום דפוס ליוורנו ,כמנהגי החיד"א ור' אברהם אנקאווא
 150055תערב רינתי/
 588//עמודים2017/
זמירות ,פיוטים ובקשות ,בנוסח קונסטנטין )אלג'יריה( ,לכל ימות השנה ,ימים
טובים ולשמחות ,עם פירוש רס"ג לעשרת הדברות בערבית ובתרגום לעברית,
אזהרות לשבועות ופירושם ,סליחות ,מחזור קטן לראש השנה ויום כיפור ,פרקי
תהלים ,ועוד
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₪

₪ 72.00

₪ 54.00
₪ 87.00

ART & MUSIC
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 149878אדום על צהוב/לנדאו,סוזן )אוצרת(
978-965-539-147-3
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות99/
כריכה קשה 99 ,עמ' 18 ,תמונות צבע ,עברית/אנגלית
 149875אמנות בחזית/נשרי-שמעונוביץ,ניכל; בר-טל,דניאל
ת"א/אונ' ת"א :מרכז שטינמץ134/
אתוס הסכסוך באמנות פלסטית ישראלית  -יהודית; מחקר המנתח עבודות של
אמנים ישראלים משנות הארבעים ועד היום

₪ 87.00

115

אמנות ומוסיקה

 149842טראומת הכובש ,הקולנוע ,האינתיפאדה/מורג,רעיה
ת"א/רסלינג 331/עמודים2017/
בחינה של השפעת הכיבוש על הקולנוע ,כבעייה אתית המופנה לחיילים; מחקר
חד-זווית ,בליווי צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 105.00

₪ 81.00

 149767יחזקאל בראון :חייו ויצירתו/בראון,יחזקאל; לוז,רותם; הירשברג,יהואש
ירושלים/כרמל; מכון למוסיקה ישראלית978-965-540-676-4 432/
קובץ מחקרים ומאמרים על יצירתו של מוזיקאי  -מלחין מוסיקה אמנותית; עם
הערות ,תווים ,צילומים ,טבלה ,מפתח

₪ 102.00

 149779מעבר להירושימה )עברית ואנגלית(/זהר,אילת )עורכת(
ת"א/אונ' ת"א  -הגלריה האוניברסיטאי978-965-7160-41-1 288/
זיכרון המלחמה ,פרפורמטיביות ותיעוד ,בצילום ,ווידאו-ארט יפאני עכשווי;
תבנית אלבומית ,עם מאות צילומים

₪ 390.00

 149892מעשה יום יום )עברית ואנגלית(/ארגז פרומן,ימימה
978-965-540-628-3
ירושלים/כרמל 280/עמודים2017/
אלבום צילומים וציורים של מצבים מיוחדים בחיי עיר ועמלה; תבנית אלבומית
צבעונית ,כריכה קשה

₪ 234.00

 149933פאטמה שנאן ,עבודות ) 2010-2017עברית ,ערבית ואנגלית(/לוריא,דורון
)אוצר(
ת"א/מוזיאון 978-965-539-146-6

₪ 144.00
תל אביב לאמנות113/

זוכת הפרס ע"ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית לשנת ;2016
כריכה רכה 113 ,עמ' 43 ,תמונות צבע ,עברית/ערבית/אנגלית
 149877פנדה/נוישטיין ,יהושע )אוצר(
978-965-539-148-0
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות179/
כריכה רכה 179 ,עמ' 104 ,תמונות 79 ,תמונות צבע ,עברית/אנגלית

130

מדעי החברה

SOCIAL SCIENCES

 149852אוצר מושגים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים לכל הרוצה לדעת; כרך
/1שיינפלד,הלן; שופמן,אמי
קרית 978-965-267-742-6

₪ 117.00

130
₪ 99.00
ביאליק/אח 280/עמודים2017/

לקט מערכים מלוקטים מרפואה קונבנציונלית ,הודית ועוד; מיועד בעיקר
לעוסקים בטיפולים נפשיים מכל הסוגים ,כולל עובדים סוציאליים ,מרפאים,
אחים ואחיות סיעודיים ועוד
 149853אוצר מושגים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים לכל הרוצה לדעת; כרך
/2שיינפלד,הלן; שופמן,אמי
קרית 978-965-267-743-3

₪ 99.00
ביאליק/אח 280/עמודים2017/

31

NATURAL SCIENCES

131

 149854חיבוק דב/לוריא,אבינועם
978-965-267-745-7
קרית ביאליק/אח 120/עמודים2017/
הרפתקאותיו של זואולוג; על גור של דב סורי ,אהבה בין נשר צעיר לזקנה ,ועוד

₪ 69.00

131

& ARCHAEOLOGY

132

132

מדעי הטבע

ארכאולוגיה ,גאולוגיה

 149917קיסריה העתיקה ,שימור אתר מורשת ופיתוחו/פורמן נעמן,יעל; פורת,יוסף
ירושלים/רשות העתיקות /עמודים2017/
התמורות שחלו בגישות לשימור מורשת התרבות של קיסריה מתוך הבנה
שפעולות השימור והפיתוח ,אמצעי פרשנות ותצוגה ,ותחזוקת השימור ,הם חלק
בלתי נפרד מקיומו של האתר בהווה ובעתיד

145

הצעות מיוחדות

SPECIAL OFFERS

 149799אלה שבטי ישראל/מיכאל,סמי
ת"א/ספרית פועלים 146/עמודים1984/
שתים עשרה שיחות על השאלה העדתית; על מקור הפער העדתי בחברה
הישראלית ,והאם נכון לפתח תרבות של עדות או להתמקד ביצירה ישראלית
משותפת

151

תקליטורים ומולטימדיה

CD & MULTIMEDIA

 149962אוצר החכמה ,גירסה  15.0שדרוג מגרסה /13.0
ירושלים/אוצר החכמה /עמודים2017/
תוספת של כ  10,000ספרים למאגר ספרים תורניים ממוחשב ,עם תוכנת
חיפוש משוכללת ביותר .המאגר מכיל כ 85,000 -ספרים עתיקים ,ישנים
וחדשים ,כולל כאלה שלא ראו אור במשך מאות שנים ,בנושאים :מועדים,
מחשבה ,קבלה ,שו"ת ,כתבי-עת ,תפילות ,ועוד; ניתן לרכוש רישיון לאתר

32

₪ 120.00

145
₪ 60.00

151
₪

