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001

סיפורת ומחזות

FICTION & DRAMA

 149744אח שלי איוב/זרחין,שמי
בן-שמן/כתר 429/עמודים2017/
סיפורו של איש אחד גנב )סםר חיצוני(; סיפור הבוקע ממעמקי העברית
המקראית אל לשון ימינו ,על איוב שובר הלב והבלתי נשכח ברומן מפעים וחושני
 149752אין א ריליישנשיפ/בלומנפלד,תמר
בן-שמן/כתר /עמודים2017/
רומן גראפי המערב סקס ,טילים ,מילואים ,פייסבוק ועוד; כריכה קשה
 149631אל הלא נודע/צריקר,לינוי
ת"א/סער 112/עמודים2016/
אוסף מכתבים וסיפורים קצרים המתארים התמודדות של אם חד-הורית בגיל
צעיר מאד עם החיים
149458

149570

149706

149420

אליהו מחפש אהבה/גאון,בעז
978-965-566-414-0
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן478/
סיפורו של גבר מצליח ,שחסרה לו אהבה אמיתית
אלמוניות )ספריה לעם/(738 ,שיף,אגור
978-965-13-2637-0
ת"א/עם עובד 386/עמודים2017/
אוטו-רומן ,המהווה שיח בין שני סופרים חטופים והמנותקים מאדם
אני והאין רוכבים על אופניים/ובר,רון
ירושלים/אלומות; דני ספרים296/
סיפור על ארבעה חברי ילדות החוזרים ונפגשים זה עם זה ועם עצמו
אנשים שבקיר/דין בן-עברי,יעל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-342-8 143/
שני סיפורים המתרחשים בשתי דירות בבניין מגורים משותף ,המציעים נגיעה
ישירה בפצעי נפש חבויים; בסדרת "פרוזה"

001
₪ 108.00

₪ 96.00
₪ 69.00

₪ 105.00
₪ 96.00
₪ 108.00
₪ 96.00

 149569ארבעה אבות )ספריה לעם/(731 ,זיו,אמיר
9789-965-13-2626-4
ת"א/עם עובד 313/עמודים2017/
רומן הבנוי משלוש עלילות שראשיתן בגבר נשוי המגלה שאשתו מפרסמת בשם
בדוי שירי אהבה בעיתון נוער

₪ 90.00

 149603אררטים/אחימאיר,אורה

₪ 96.00

1

978-965-13-2645-5
ת"א/עם עובד 284/עמודים2017/
סיפור אוטוביוגרפי של יקירת ירושלים ומנהלת מכון לשעבר של מכון ירושלים
למחקרי מדיניות ,המפגיש בין אומות ובין גורלות
 149526אשדודים/ראובני,יותם
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית285/
סיפור החושף את החיים בעיר שבפריפריה ,והיחסים העדינים בין אנשיה
 149720אשת הפיראט היהודי/שיינפלד,אילן
978-965-566-475-1
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן494/
הרפתקה רוויית תשוקה ,אלימות ויופי עז ומכשף; סיפורו האמיתי של שודד ים
יהודי
 149692בגופם ובנפשם/בלס,עמוס
פתח תקוה/סטימצקי 188/עמודים2017/
סיפורם של שני צעירים הנפגשים ומתאהבים ומתמודדים עם מצוקות מן העבר
 149452בזרועות התהום/שבו,גילה
פתח תקוה/סטימצקי 67/עמודים2017/
סיפורי אהבה קצרצרים
 149479בית יעקוביאן/אל-אסוואני,עלאא
978-965-566-178-1
ירושלים/טובי 240/עמודים2016/
רומן מצרי ,המהווה כתב אישום על שלטונם של נשיאי מצרים; מתורגם
מערבית בידי ברוריה הורויץ

₪ 81.00
₪ 84.00

₪ 96.00
₪ 54.00
₪ 87.00

₪ 90.00

 149591ברכת התנינים )ספריה לעם/(728 ,יזרעאלי,בועז
978-965-13-2620-2
ת"א/עם עובד 284/עמודים2017/
סיפורים חדשים וישנים; על מצבים מהחיים ,בשוליים ומגרת מכורים לסמים
108.00
 149561גיבור/צ'רניאק,אריק
978-965-564-512-5
ראשון לציון/לוקוס;ידיעות אחרונות; ספרי
סיפורו של טייס קרב הרואה את ההפצצות המבצעיות כגורם לאסון מדיני וקיומי
למדינת ישראל

₪

 149643גמר חשבון/נבות,אמנון
ת"א/דחק 196/עמודים2017/
סיפורם של ארבעה בני דודים ממושבות הברון שחייהם הגלויים והסמויים
נמצאים תחת השפעה משפחתית הדוקה של שכול ועבודה ,בימים של קום
המדינה

₪ 75.00

 149615הבז/בייקר,ג' .א.
978-965-540-672-6
ירושלים/כרמל 239/עמודים2017/
סיפורו של אנגלי שבמשך עשר שנים מתעד ציפורים ובזים ונמנע מחברת בני
אדם; מתורגם מאנגלית בידי עודד וולקנשטיין ,עם אחרית דבר מאת עידן לנדו
ואיורים מאת יעל גזית

₪ 87.00

 149718הבחורים של קלרה/גפן,אדיבה
חבל מודיעין/זמורה-ביתן 415/עמודים978-965-566-442-3 2017/
רומן בלשי המשלב מתח והומור ,על אהבה וכוח ,יחסי הון ושלטון וכסף וריקבון
 149456הגירוש מן הארמון/אורן,רם
978-965-7130-70-4
ת"א/קשת 288/עמודים2017/
סיפור חייו הסוערים של מך מצרים ,פארוק ,שהשתוקק להיות מנהיג העולם
הערבי ,אך גורש ממצרים בבושת פנים ,תוך שהוא מתמסר במשך  16שנות
מלוכתו להנאותיו הפרועות; בליווי צילומים; כתוב כסיפור

₪ 105.00

 149707הדוקטור היווני מירושלים אפקלידס/שחר,אתי
ירושלים/ש.זק /עמודים2017/
סיפור עלום בתולדות ירושלים שנחשף בעקבות גילוי מחברת שנמצאה זרוקה

2

₪ 108.00

₪ 87.00

במחסן ישן
 149690הדמות/כלב,חיים
פתח תקוה/סטימצקי 188/עמודים2017/
עלילה מוזרה על דמות נשית הנוצרת בתוך כדי ציור
 149466הדמיונות של דמיון )בכריכה :דמיון(/צור,יובל
/מילה טובה 328/עמודים2016/
רומן רב תהפוכות וגילויים מסעירים המתארים שלב אחר שלב את גאולתו של
דמיון; ספר ראשון בסדרת טרילוגיה

₪ 93.00
₪ 96.00

149719

₪ 102.00

149634

₪

149531

149426

החוצה/אופק,אסא
חבל מודיעין/זמורה-ביתן 206/עמודים978-965-566-455-3 2017/
רומן ביכורים מסעיר ונועז על חיי קיבוץ ,חיים חלומיים ומסוייטים כאחד
81.00
החיים הם סיפור/טרן,מיכל )עורכת(
978-965-7506-48-6
ת"א/כתב 249/עמודים2017/
אנתולוגיה של סיפורים קצרים;  25סיפורים מגוונים מן החיים :אבות ובנים,
נשים החוקרות את מיניותן ,מכורים לסם ולאהבה ועוד
63.00
החקלאי/הרוש,רגב
978-1-61836-251-1
חיפה/פרדס 230/עמודים2017/
רומן ביכורים אודות מאבק קיומי נוכח אובדן ושכול; בסדרת "מלח מים"
69.00
הילדים של/מרים,רבקה
978-965-540-647-4
ירושלים/כרמל 159/עמודים2017/
סיפורי תמונות מחיי היחיד והיחד בשניים ,במשפחה וברבים ,מעין אלבום יומיומי
של הדורות; מלווה איורים

 149601הישראלי הנצחי/שור,ניסן
בן-שמן/כתר 279/עמודים2017/
סיפורו של איש עסקים שבכל נסיעה שלו לחו"ל חש שהוא סובל ממחלה
מסתורית

₪
₪

₪ 96.00

₪ 78.00

 149575הלם/רייכלר,גיורא
978-965-534-730-2
ת"א/גוונים 253/עמודים2017/
סיפור על כתב ישראלי הנשלח לעירק ללוות כוחות אמריקאים בפלישתם לשם
81.00
 149427המוקד :מה שיש להעלות על/רקובר,סם ש.
978-965-540-615-3
ירושלים/כרמל 333/עמודים2017/
רומן מתח שנכתב בידי פרופ' לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ,ועניינו סילוק הרע
 149592המפתח שמתחת לאבן )ספריה לעם/(736 ,בלאק,בנג'מין
978-965-13-2624-0
ת"א/עם עובד 344/עמודים2017/
תעלומת מתח דבלינאית של קוורק; תרגום מאנגלית :סמדר מילוא
 149700השבח לשכול/קסוס,ליאור
978-1-61838-262-7
חיפה/פרדס 309/עמודים2017/
רומן ביכורים מפתיע ומקורי על קדושת מוסד השכול והלך הרוח בקרב דור
שלם; בסדרת "מלח מים"
 149693ואין חרוז למוות/גיל,אבי
ת"א/ספרא; הקיבוץ המאוחד200/
רומן ,מזווית ראיה של מנכ"ל חברת קבורה ,הקובל כי אנשים הפסיקו למות
 149724חופשת שחרור/סובול,יהושע
ת"א/הקיבוץ המאוחד 422/עמודים2017/
רומן המספר על טלטלה בין הקיבוץ לבין ברלין של שנות השלושים הראשונות
 149563חייו של ה"אני הרציף" :זריעה/שפי,רון דניאל
978-1-61838-193-4
חיפה/פרדס 80/עמודים2016/

3

₪

₪ 96.00
₪ 63.00

₪ 90.00
₪ 96.00
₪ 66.00

התבוננויות ספרותיות בחיי העולם
 149725ילד חולות/סמיט,שהם
ת"א/הקיבוץ המאוחד 56/עמודים2017/
שישה סיפורים בעקבות ס .יזהר; מעיןביוגרפיה של אחד מגדולי הסופרים ,בליווי
איורים של ולי מינצקי; מתאים גם כספר לנוער וגם למבוגרים
 149459ילד רע/שכנאי,יעל
978-965-566-401-0
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן239/
כרוניקה של חיים בקריסתם ,התנפצותה של משפחה וניסיון כמעט נואש
להמשיך הלאה
149727

149721

149560

149492

ילתא/וייס,רוחמה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 268/עמודים2017/
רומן תלמודי; רומן היסטורי המתבונן על התלמוד ומורשתו
כי גי )בסדרת "הספריה החדשה" /2017 ,מס' /(4ברדוגו,סמי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 265/עמודים2017/
רומאן המתחיל ברצח שנגרם בהטבעה מכוונת כביכול
כפיות/סיגן,לילך
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-478-4 390/
סיפורה של אשת קריירה שלא מצליחה לקיים חיי זוגיות נורמליים
כתבים מן העיזבון של מועדון הפיקוויקים/דיקנס,צ'ארלס
978-965-540-648-1
ירושלים/כרמל 787/עמודים2017/
סיפוריו בהמשכים של המחבר האנגלי הנודע ,קובצו לספר אחד; מתורגם
מאנגלית בידי דפנה רוזנבליט ,עם אחרית דבר מאת לאונה טוקר; עם איורים

 149658לוחמי הצללים/ספיר,יונה
/המחבר 447/עמודים2017/
סיפור של אחווה במלחמה בשם "מלאכי השלום" ,הגורם להרג של מאות
אזרחים ברחבי העולם
 149464לנביעה הבוהקת/עמיר,שיזף
ת"א/צבעונים 48/עמודים2017/
סיפורים מפי פגוע מוח ,המשתקם בעזרת סיפוריו וציוריו המלווים את הספר
 149523לפני שמש/בן כנען,איתמר
בן-שמן/כתר 333/עמודים2017/
עלילת מתח מתעתעת בה חיי נישואים הופכים לזירה דרמטית של חשדות
ושקרים

₪ 75.00

₪ 102.00

₪ 96.00
₪ 96.00
₪ 108.00
₪ 141.00

₪ 108.00

₪ 51.00
₪ 108.00

 149463לצייר כאב/פלורנטל,עליזה
978-965-267-736-5
קרית ביאליק/אח 249/עמודים2017/
יערה ,המטופלת המיוחדת; סיפורה של מטפלת שחייה האישיים אינם כה
מוצלחים ,ושהגיעה אליה לטיפול אישה מיוחדת שבעזרת בעייתה ,סייעה
למטפלת להתגבר ולהשתקם

₪ 120.00

149598

₪ 102.00

149454

₪

149529

149599

מחר אולי תשתני/בר-קובץ,סיגל
978-965-566-439-3
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן271/
סיפורן של שלוש נשים הנפגשות בסדנה ל"אנשים תקועים"; סיפור שנון ומצחיק
75.00
מירה הכי הכי/חרמוני  -לוין,מירה
פתח תקוה/סטימצקי 140/עמודים2017/
סיפור של זהות ערב הקמת המדינה
90.00
נפל דבר ושום דבר/אמיתי דניאלי,פנינה
978-965-540-661-0
ירושלים/כרמל 384/עמודים2017/
קובץ סיפורים מההווייה הישראלית ,השולחים את הקורא למחוזות רחוקים
105.00
סופה של אליס/דהן קרליבך,גלית

4

₪
₪

אור יהודה/זמורה-ביתן 382/עמודים978-965-566-422-5 2017/
רומן המתרחש בסערה בין המערב הפרוע למזרח התיכון
 149431סיבליוס/צרי,צבי
978-965-563-017-6
בנימינה/נהר ספרים 511/עמודים2017/
קולה של פינלנד המתעוררת; רומן ביוגרפי של בחיר יוצריה המוזיקלים של
פינלנד בראשית המאה העשרים
 149682סנדר )בסדרת "הספרנית"  -סדרה לפרוזה ישראלית(/בת שחר,חנה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 258/עמודים2017/
רומן על תשוקה נשית לאהבה ולחיים בתוך כדי תיאורי רחובות ירושלים
והצמחייה האופיינית לה
149416

149642

149432

149691

עוד ביקשה נפשי/נוקד-וינדר,ליאת
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-242-1 334/
סיפור נוגע ללב המתחקה אחר שנה אחת בחייהם של ארבעה מורים
עורו הישראלים )/(2017אור,אמיר )עורך(
978-965-572-189-8
ת"א/חדרים 152/עמודים2017/
אסופת ספרות ומחשבה ישראלית; בני הארץ 1
עיני מים )תשע נשמות/(21 ,ויאר,דומינגו
ירושלים/תשע נשמות 243/עמודים2017/
בלש ספרדי הנהנה מהחיים; תורגם מספרדית בידי מיכל שליו
עכשיו גאולה/לויתן,אבי
פתח תקוה/סטימצקי 70/עמודים2017/
נובלה ומסה על הלשון; על ירושלים של מעלה ומטה העושות דרכן אחת לעבר
רעותה; עם צילומים

 149614פחד )תשע נשמות/(22 ,צוויג,שטפן
/תשע נשמות 86/עמודים2017/
מותחן פרוידיאני ,מתורגם מגרמנית בידיהראל קין
 149672פעם אחת ,אישה אחת/שוטן-גושן,יואב
אור יהודה/זמורה-ביתן 240/עמודים978-965-566-391-4 2017/
רומן מצחיק על זוגיות במשבר
 149716פרנקנשטיין בבגדאד/סעדאווי,אחמד
978-965-566-477-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן320/
רומן פנטסטי ברוח גבריאל גרסיה מארקס ,המתרחש בבגדאד של ימינו;
תורגם מן המקור בערבית בידי ברוריה הורביץ; הספר זכה בפרס לספרות
הערבית ב2014 -
 149471פרשת דינה/ארד,אילן
ת"א/סער 277/עמודים2016/
סיפור מתח אודות אישה צעירה עם לקויות רגשיות המסתבכת בצעדיה בחיים
 149562פתח גדול מלמטה/פלד,אסתר
978-965-512-266-4
ת"א/בבל; משכל 224/עמודים2017/
 34סיפורים מאד רומנטיים; יחסים בין נשים וגברים מנקודת מבטה של אישה
 149661צופן מנצפך/חריף,פ.
ביתר עילית/המחבר 414/עמודים2017/
מותחן על חוקר חרדי המגיע לפריצת דרך משמעותית ונרדף הידי ארגון מסוכן;
מלווה במסרים יהודיים
 149715קום קרא/אדף,שמעון
978-965-566-476-8
חבל מודיעין/דביר; הקשרים608/
ספר שלישי ואחרון בסדרה על הבלש אליש בן זקן ,המגלה עולם רגשי והגותי
של המחבר

5

₪ 105.00

₪ 96.00

₪ 105.00
₪ 78.00
₪ 96.00
₪ 81.00

₪ 54.00
₪ 99.00
₪ 105.00

₪ 84.00
₪ 108.00
₪ 108.00

₪ 108.00

 149467קומה מינוס חמש/משגב,מנחם
/המחבר; אלרום 205/עמודים2017/
סיפור מתח אודות גילויים מדעיים העשויים להוביל לגילוי הנוסחה לחיי נצח
 149594קליפת אגוז )ספריה לעם/(743 ,מקיואן,איאן
978-965-13-2651-6
ת"א/עם עובד 191/עמודים2017/
סיפור הסתבכות של אשה הבוגדת בבעלה עם אחיו ,והעובר שבבטנה עד
לבגידה; תרגום :מיכל אלפון
 149534קרן שמש ביער/דויטש,חיותה
978-1-61836-336-5
חיפה/פרדס 268/עמודים2017/
סיפורו של רישיק; ילד הנרדף בבלארוס וניצול על ידי טרזה ,ופגישה עם רוע
אנושי מול נדיבות ומסירות נפש
 149717רצח בבית הספר לאמנויות/עופר אורן,עופרה
978-965-566-438-6
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן285/
רומן מתח וסיפור אהבה והתפכחות; זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים
עבריים; ספר תשיעי של המחברת

₪ 96.00
₪ 90.00

₪ 75.00

₪ 102.00

 149593רשימת האימהות )ספריה לעם/(742 ,מיר-תיבון,גלי
978-965-13-2646-2
ת"א/עם עובד 263/עמודים2017/
קולותיהן של שלוש אימהות במלחמת העולם השנייה וילדה שעוברת דברים
חריגים לכל ילד

₪ 90.00

 149673שבע דרכים לאיבוד/שטינברג,סמדר
978-965-566-390-2
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן255/
רומן המביא שרשרת דרמות קטנות המתווספות לשיבושים גדולים בחיים
 149430שדרך/אדף,שמעון
ת"א/רסלינג  -מעבדה 154/עמודים2017/
נובלה עתידנית ,עם הרבה רגש
 149417שמונה-עשרה מלקות/גברון,אסף
ראשון לציון/עליית הגג; ידיעות אחרונות978-965-564-479-1 320/
רומן ,בסדרת "מנורת קריאה";סיפור על ארבעה אנשים בני שמונים ויותר,
שסיפורי חייהם מצטלבים בתקופת המנדט ובישראל בעכשווית

₪ 99.00

 149701שמש אחרונה/כהן,ירון
978-965-540-670-2
ירושלים/כרמל 303/עמודים2017/
רומן ביכורים על עיתונאי צעיר שנקלע לסיקור רצח וגילויים שערורייתיים של
בכירים בשלטון

₪ 69.00
₪ 105.00

₪ 90.00

 149653שתיקה פרסית/אהרוני,שרה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-397-8 343/
מארג חיים של משפחה יהודית באיראן בימי שלטונו של מוחמד רזא שאה
פהלווי וחומייני; בסדרת "פרוזה"

₪ 108.00

 149419תאמינו או לא/וורצל,מירי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-368-8 261/
מותחן רומנטי וסוחף ,בו הכל יכול לקרות; בסדרת "פרוזה"
 149525תגידי מה את רוצה/ויטלזון-יעקבס,רביטל
בן-שמן/מודן; קרפד 191/עמודים2017/
מחשבות של אמא עייפה; אוסף מטורים עיתונאיים בעיתון "מוצש" והופעות
סטנד-אפ על חיי משפחה בימינו; עם איורים של נועה קלנר; כריכה קשה

₪ 105.00

 149524תעצמי עיניים/חנן,איתן
בן-שמן/כתר; כנפיים 350/עמודים2017/
רומן ביכורים של פסיכותרפיסט החושף יחסים סבוכים במשפחה שבורה אחרי
מלחמת יום הכיפורים
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₪ 108.00

₪ 108.00

Young-adult Literature

002

002

 149657לצבוע את חגי ישראל בצבעים שלכם!/גרינולד,נתן
ירושלים/גרינולד פרסום ותדמית /עמודים2016/
חוברת צביעה לכל גיל ולימוד חוויית של היהדות ותכניה השונים; מונגש לציבור
הרחב ,כולל חילונים; סדרת "המדריך היהודי לכל משפחה יהודית"; הכל בצבע
ונייר כרומו נעים ,עם דף מדבקות צבעוני

₪ 54.00

Religious children

003

003

ספרות ילדים ונוער

ספרות דתית לילדים

 149663אם בארזים/
ירושלים/תפארת 351/עמודים2017/
; נכתב בעילום שםסיפורים היסטוריים לילדים יהודים חרדים
 149754האנשים מקצה המחנה/רפפורט,רות
/המחברת 431/עמודים2017/
סיפור המשך ל"הילדים מקצה המחנה" ,עשר שנים אחר כך; מתאים לנוער
דתי בוגר

005

שירה

 149633אבנים לוחשות/גבריאל-ראובן,רבקה
ת"א/כתב 95/עמודים2017/
שירים
 149726אוטהון/ניר,צביקה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 102/עמודים2017/
149630

149425

149469

149722

149741

POETRY

₪ 111.00

005
₪ 66.00

978-965-7506-42-4

₪ 54.00

ארץ ישראל הישנה והטובה/רחמן,אפרים
ת"א/צבעונים /עמודים2017/
שירים המלווים בצילומי ארץ ישראל בצבע; כריכה קשה
בהיענות הזאת להווה/מגל,חסיה
978-965-540-618-4
ירושלים/כרמל 97/עמודים2017/
שירים
בהלמות הפטיש עצבך יפוג/לבני,זאב
978-965-557-086-1
ת"א/ספרי עתון  77/95עמודים2017/
שירים  -מבחר משיריו; בעריכת יובל גלעד וכרמלה לנגר-שמעוני
בקצה המסילה/דרור,מרים
ת"א/הקיבוץ המאוחד 98/עמודים2017/
שירים
ג'וני נעדר/שלום,אייל
978-965-13-2598-4
ת"א/עם עובד 103/עמודים2017/

 149460האביר מעכו/לופו,גדי
ת"א/צבעונים 219/עמודים2016/
שירים ,ובצידם הסבר היסטורי הנותן רקע לשיר ,דבר היוצר מעין תולדות העיר
עכו מתקופת בצלבנים וגיום דה בוז'ה ,בצורה לירית; עם מבוא בעברית ובאנגלית
 149712הדלתא של חייך/בן-משה,יקיר
ירושלים/מוסד ביאליק 86/עמודים2017/
שירים; כריכה קשה
 149470הדר/זיידנברג,עמרי
ת"א/ספרי עתון  77/79עמודים2017/
שירים

₪ 99.00

₪ 60.00
₪ 81.00
₪ 63.00
₪ 72.00
₪ 84.00
₪ 84.00

₪ 75.00
978-965-536-230-5

₪ 63.00
978-965-057-092-2
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 149483הילד הזר/וייס,אורי
ירושלים/כרמל; עמדה חדשה85/

₪ 45.00
978-965-540-622-1

₪ 63.00

 149629הלב הרעב/טרובתי,בילי
ת"א/צבעונים 86/עמודים2017/
149729

149733

149639

149610

149578

149533

הנפש הנעתקת/קרא-איוונוב קניאל,רות
ת"א/הקיבוץ המאוחד 94/עמודים2016/
שירים; בסדרת "ריתמוס"
הסטנצות החדשות לאוגוסטה/ברודסקי,יוסיף
978-965-7506-47-9
ת"א/כתב; הקיבוץ המאוחד177/
שירים מתורגמים מרוסית ,עם מבוא והערות על ידי יעקב לח
הרדה  -אם תרצו )מהדורה חדשה(/איפרגן,טל
ת"א/עמדה 29/עמודים2017/
שירים
התחייבויות/שרון,יוסף
978-965-536-192-6
ירושלים/מוסד ביאליק 264/עמודים2017/
שירים ;2016-1995 ,כריכה קשה
התפכחות/לביא,דובב
978-965-534-721-0
ת"א/גוונים 64/עמודים2017/
שירים
וחורף אחד/מרקמן,נגה
978-1-61836-288-7
חיפה/פרדס 120/עמודים2017/

₪ 93.00
₪ 42.00
₪ 105.00
₪ 63.00
₪ 54.00
₪ 54.00

 149485ולך תפענח את הרחמים/רוזנצויג,שפי
חיפה/פרדס 72/עמודים2017/

978-1-61838-279-5

 149606זמן הוא תמונות צרובות/כץ לוריא,תמי
חיפה/פרדס 76/עמודים2017/

978-1-61838-306-8

149537

₪ 69.00

₪ 54.00

זריחה/וייכרט,רפי
רעננה/אבן חושן 46/עמודים2017/
שירים; כריכה קשה
חידת הכפולים/זרחי,נורית
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית104/
שירים וסיפורונים
חיים אחד/לאור,יצחק
ירושלים/הקיבוץ המאוחד; מוסד ביאליק507/
מבחר שירים חדשים ;2016-1982 ,כריכה קשה
חשוקה/גאון רוזנבלום,אורנה
פתח תקוה/סטימצקי 144/עמודים2017/
שירים
ילדה טובה/הירש-נוי,מיכל
978-965-557-095-3
ת"א/ספרי עתון  77/111עמודים2017/
שירים ,ושירים חדשים ,שטרם פורסמו2016-1998 ,
כמש הגן ,כבו בתי הקיץ; שבבים/אלירז,ישראל
978-965-7628-12-6
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית175/
שירים; שני הספרים האחרונים
למעלה ולמטה מזה/הרטל,מרדכי
978-965-557-097-7
ת"א/ספרי עתון  77/77עמודים2017/

₪ 51.00

978-965-537-142-0

149564

149732

149451

149472

149696

149637
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₪ 75.00
₪ 108.00
₪ 81.00
₪ 93.00
₪ 66.00
₪ 60.00

שירים2016-2015 ,
 149511לעיני כל ישראל  -מה כתוב בתורה?/מס,ארן ירון
978-965-09-03398
ירושלים/ראובן מס 184/עמודים2017/
פרשת השבוע  -ללמדה בשעשוע ,למשפחה לספרה  -בחריזה ובקצרה; כל
התורה מסופרת בקצרה ,ומחורזת בחרוזים קליטים; מתאים ללימוד משפחתי
וחווייתי של כל התורה; עם כותרות לכל פרק
 149640ממיתר החלין/ויטלזון,יהודה ליב
ת"א/עמדה 72/עמודים2017/
שירים
 149602מקום בדף/גרמיזה,טל
פתח תקוה/סטימצקי 65/עמודים2017/
 149671נקמת הילד המגמגם/סומק,רוני
אור יהודה/זמורה-ביתן 213/עמודים978-965-566-388-4 2017/
מבחר שירים ושירים חדשים ;2017-1997 ,כריכה קשה
 149636ספר הפרלודים/בק,יורם
978-965-557-096-0
ת"א/ספרי עתון  77/246עמודים2017/
שירים
 149484עד שתעלה הגאות/רנדל הבר,מירי
978-1-61838-259-7
חיפה/פרדס 76/עמודים2017/
 149711עוד לפני/ריבנר,טוביה
ירושלים/מוסד ביאליק 64/עמודים2017/
שירים; בסדרת "כבר"
 149728עור התוך/שיין,נמרוד
ת"א/הקיבוץ המאוחד 112/עמודים2017/
שירים
 149577עין הסערה/דיין-עשהאל,נויה
ת"א/גוונים 64/עמודים2017/
149567

₪ 48.00

₪ 84.00
₪ 66.00
₪ 96.00
₪ 87.00
₪ 54.00
₪ 75.00

978-965-536-236-7

₪ 78.00
₪ 60.00
978-965-534-735-7

על יד הפנס ברחוב עומד איש/יקיר,עינת
רעננה/אבן חושן /עמודים2017/
שירים לאבא; איורים :הילה חבקין
פלא/כהן,איריס אליה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-465-4 174/
שירים ופואמות
פעימה/כץ,עלמה מרים
978-965-531-228-7
ת"א/קשב לשירה 77/עמודים2017/
שירים
פתיתי שלג בחמסין/מובשוביץ',פבל
978-965-557-094-6
ת"א/ספרי עתון  77/105עמודים2017/

₪ 60.00

978-965-537-146-8

149652

149441

149465

₪ 63.00
₪ 66.00
₪ 63.00

 149628צלולים/דה יוהנס,רות
ת"א/צבעונים 112/עמודים2017/
 149638רמז/בק,יורם
ת"א/ספרי עתון  77/75עמודים2017/

₪ 96.00

₪ 72.00
978-965-557-099-1

₪ 60.00

 149449שיר קורא ללחן/ברק,דודו
פתח תקוה/סטימצקי 119/עמודים2017/

9

פאת השדה של דודו ברק; שירים; תבנית מרובעת גדולה ,נייר כרומו ,כריכה
קשה
 149698שקרים/גל,ארנה
חיפה/פרדס 80/עמודים2017/
שירים ,בסדרת "כתוב" ,בעריכת אמיר אור

007

₪ 54.00
978-1-61838-331-0

HUMOR

הומור

 149730נדרים קטנים/פורת,אלישע
ת"א/הקיבוץ המאוחד 207/עמודים2016/
כל השירים ;2013-1973 ,בעריכה וצירוף דברים על ידי עוזי שביט

010

חקרי ספרות ולשון

007
₪ 96.00

& LINGUISTICS

010

 149421דליה רביקוביץ :בחיים ובספרות/טיקוצקי,גדעון
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; אונ' חיפה978-965-564-247-6 486/
מחקר ראשון אודות היוצרת הגדולה בספרות העברית החדשה ,המבוסס על
עיזבונה הספרותי שטרם נחשף; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; תקציר באנגלית

₪ 126.00

 149664דרקונים ,שדים ומחוזות קסומים/רוטמן,דודו
אור יהודה/דביר; הקשרים; אונ' בן-גוריון978-965-566-183-5 575/
על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת
"מסה קריטית"

₪ 108.00

 149490הבימה/זר-ציון,שלי; ירושלמי,דורית; קינר-קיסינגר,גד )עורכים(
ת"א/רסלינג 483/עמודים2017/
עיונים חדשים בתאטרון לאומי; קובץ מחקרים במרחב ובמקום של תיאטרון
"הבימה" במהלך השנים; עם צילומים המשולבים בטקסט

₪ 96.00

 149412הגנגסטר הפוסטמודרני )אוניברסיטה משודרת(/גורביץ',דוד
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון385/
טראומה ,קיטש וחלום; הפשע המאורגן כפי שמשתקף בספרות ובתקשורת
התרבותית בימינו; הערות ,ביבליוגרפיה ופילמוגרפיה

₪ 72.00

 149742החתרנים/פלג,מיכל
בן-שמן/כתר 319/עמודים2017/
מסע בספרות ובמאה העשרים; מפת דרכים לצמתים מהפכניים בספרות
המודרנית; קובץ מסות

₪ 108.00

 149443המוסיקה של המהפכה/הולנדר,אורי
978-965-536-217-6
ירושלים/מוסד ביאליק 243/עמודים2017/
נתן זך ;1966-1955 ,ניתוח ספרותי  -מוזיקלי של המשורר נתן זך ,מתוך
ניתוח מפורט של רבים משיריו וכתביו העיוניים

₪ 75.00

 149445טקסטורות/עפרת,גדעון
978-965-92274-6-4
/האקדמיה 491/עמודים2017/
מילה וספר באמנות הישראלית; מאמרים על אמנים ,אמנות ,ספרים וסופרים
בישראל

₪ 108.00

 149605למידע/לוין,דינה
ת"א/ספרא 266/עמודים2017/
קשיים בלמידה וברכישת ידע ביצירה היהודית לדורותיה; בחינה של סיפורים
בהם נפגשים בעלי ידע וחסרי ידע ,כולל נכשלים בלימודים ,בהם נוצרים
מערכות יחסים מיוחדות בעלות משמעות מוסרית ,ערכית וחברתית ,שהעיסוק
בהן רלוונטי גם היום; הערות ומקורות

₪ 96.00

 149611לנוכח ערב סתיו מחריש/עסיס,עמית
באר שבע/אונ' בן-גוריון 284/עמודים2017/

₪ 96.00
978-965-510-107-2

10

ס .יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות; ; בסדרת "ספרית חקר  -סדרת
המונוגרפיות"; עם הערות ,מקורות ,מפתח ותקציר באנגלית
 149710לעשות שיר משיר/זנדבנק,שמעון
978-965-536-235-0
ירושלים/מוסד ביאליק 190/עמודים2017/
מסות על תרגום שירה; בסדרת "מבט אחר"; הערות ,ביבליוגרפיה
 149532מאה השנים של מוסה דאג/אורון,יאיר
978-1-61836-329-7
חיפה/פרדס 230/עמודים2017/
ממצאים ותובנות חדשיות על הספר "ארבעים הימים של מוסה דאג" ,ועל
מחבר ,פרנץ ורפל; עם הערות ומפתח

₪ 69.00
₪ 63.00

 149528מה קורה לקורא?/רוט,מירב
978-965-540-659-7
ירושלים/כרמל 392/עמודים2017/
התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת
"פרשנות ותרבות" בעריכת אבי שגיא

₪ 96.00

 149408מילים בתנועה )עברית כהווייתה/(10,טרומר,פנינה
978-965-548-082-5
ת"א/צבעונים 136/עמודים2016/
תזוזה בין קטגוריות מילים העברית בת ימינו
 149415מקוננת במכנסי נמר/שוורץ,יגאל; צור,שי; רשקס,נופר
978-965-564-442-5
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; אונ' בן
אמנות הסיפור של צרויה שלו; עם הערות ,מקורות ,מפתחות
 149481קולנוע ישראלי חדש/שוייצר,אריאל
978-965-540-655-9
ירושלים/כרמל 227/עמודים2017/
מקומו של הקולנוע הישראלי בנוף התרבותי בישראל; עם ראיונות על כמה
מהיוצרים המובילים בתחום; עם צילומים; עם אחרית דבר מאת ארי פולמן

₪ 99.00
₪ 105.00
₪ 90.00

 149409שמות פרטיים בתרגום ספרותי לעברית)עברית כהווייתה/(11 ,פרידמן,שרה פ₪ 99.00 .
ת"א/צבעונים 342/עמודים2016/

978-965-548-082-5

שמות פרטיים בחקר התרגום ,השוואת תרגומים ,אסטרטגיות תרגומיות ועוד;
ביבליוגרפיה

₪ 102.00

 149699תרגימא )בסדרת "אסף"  -מחזות(/לוי,שמעון
ת"א/ספרא; אונ' תל אביב255/
תרגומי מחזות ודברים עליהם

025

הסטוריה כללית

GENERAL HISTORY

025

 149626זיכרון מודחק/כץ,קאתלין
ת"א/רסלינג 284/עמודים2017/
סיפורי שואה של צוענים מהונגריה; האם הייתה שואה של צוענים? האם
רדיפתם בידי הנאצים הייתה חלק מהשואה? ועוד; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00

 149566שלוש דרכים להיות זר/סוברהמניים,סנג'יי
ירושלים/החברה ההיסטורית הישראלית978-965-227-341-3 263/
תלאות ומפגשים בראשית העת החדשה; מתורגם מתאנגלית בידי מירי אליאב-
פלדון

₪ 90.00

JEWISH HISTORY IN

030

030

היהודים בתפוצות

 149681בארץ האבות של הטליבאן/בצלאל,יצחק
ת"א/הקיבוץ המאוחד; יד בן צבי231/
תולדות היהודים באפגניסתאן ,כולל עיסוקיהם הכלכליים ,לשונותיהם ,סיפורי
העם שלהם ,ועוד; עם הערות

₪ 96.00

₪ 417.00

 149670יהודי פרובנס :רנסנס בצל הכנסייה/בן-שלום,רם

11

רעננה/האוניברסיטה הפתוחה /עמודים2017/
ספר היסטורי ראשון מסוגו העוסק ביהדות פרובנס מכל ההיבטים האפשריים.
יהדות פרובנס תרמה תרומה מכרעת בעיצוב התרבות היהודית הביניימית
והשפעתה הסמויה מהעין עדיין קיימת .יהודי פרובנס הובילו תהליכים תרבותיים
דתיים חשובים באגן הים התיכון.
108.00
 149589סתרי נדחים/אלקיים,אבי; קפלן,יוסף )עורכים(
978-965-235-188-3
ירושלים/מכון בן-צבי 368/עמודים2016/
יהודים עם זהויות חבויות :ארצות הנצרות ,ארצות האיסלאם ,מזרח אסיה;
מפתח; אוסף מחקרים ,עם מבוא באנגלית

031

ZIONISM

031

 149444זיכרונותיו של חייל ציוני/פריידנברג,אברהם יעקב )ד"ר(
ירושלים/הספריה הציונית 416/עמודים978-965-440-092-3 2017/
אוטוביוגרפיה של ציוני ומשפטן ,שחש עצמו חייל של הציונות; נכתב ביידיש,
ופורסם ביידיש בבלגיה ;1938 ,מתורגם מיידיש לעברית על ידי אברהם שלוין;
עם הערות ומשמכים רבים

₪ 81.00

THE HOLOCAUST

032

 149442אליכם אני כותבת/קלינגר,חייקה
ירושלים/יד ושם; מורשת 201/עמודים978-965-7026-93-9 2016/
היומנים המקוריים ,בנדין  ;1943יומן שנכתב במחבוא בפולין ,אוגוסט ,1943
תוך אי ידיעה אם מישהו יקרא את היומנים; מתורגם מן המקור בפולנית על ידי
צבי ארד ואלכסנדר נצר; בעריכת אביהו רונן;

₪ 87.00

 149723הכבשן והכור/הרמן,אורה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 314/עמודים2017/
מאחורי הקלעים של משפט אייכמן; הטלת אור חדש על אירוע מסעיר
 149440השואה :שעת חינוך )סדרת "קו אדום"(/גבע,שרון )עורכת(
ת"א/מ .מופ"ת; ס .הקיבוצים; ק.מאוחד978-965-02-0834-9 300/
קובץ מאמרים ומחקרים; הספר עוסק בהוראת השואה כנושא מרכזי בהוויה
הישראלית ומציע כיוונים חינוכיים ומקוריים בתחום; ספר רביעי בסדרה חדשה
"מחשבה חינוכית"

₪ 96.00

032

ציונות

₪

השואה

₪ 99.00

 149625זיכרון מודחק/כץ,קאתלין
ת"א/רסלינג 284/עמודים2017/
סיפורי שואה של צוענים מהונגריה; האם הייתה שואה של צוענים? האם
רדיפתם בידי הנאצים הייתה חלק מהשואה? ועוד; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00

 149486מבעד לעינית השען/שפיגלבלאט,אלכסנדר
978-965-540-636-8
ירושלים/כרמל 211/עמודים2017/
קורותיו של נער בקהילה יהודית בבוקובינה במלחמת העולם ,שחווה גירוש
והישרדות; מתורגם מן המקור על ידי בני מר

₪ 81.00

 149414מרד באושוויץ/גרייף,גדעון; לוין,איתמר
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-420-3 240/
התקוממות הזונדרקומנדו בתאי הגזים 7 ,באוקטובר  ;1944תיאור המרד
היחיד שהתחולל במחנה אושוויץ  -בירקנאו ,שארך  12שעות בלבד ,מרגע
שהחל עד שנשרף אחרון המתקוממים; תיעוד נדיר ,עם צילומים ומסמכים;
הערות ,מילון מושגים ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 105.00

 149760ניצולה ללא מספר/קושמרסקי-סלומון,רות; ג'ושוע,אורית
ירושלים/יפה נוף 260/עמודים2017/
לגדול בצל השואה; סיפור הישרדות של ילדה שהוברחה עם עליית הנאצים
לשלטון ,בגיל שנתיים מגרמניה למשפחה נוצרית בשוויצריה ,ונלחמת בודדה

₪ 114.00

12

למצוא את עמה ומולדתה
 149612פגישה בסמארה/אוקונובסקי,סווק
978-965-7026-96-0
גבעת חביבה/בית לוחמי הגיטאות;
יומנו של מסתתר יהודי בוורשה; יומן מקורי שהתגלה בהריסות ורשה אחרי
המלחמה ,תורגם מכתב היד בפולנית על ידי יעל שטרנברג-תרשיש ,ונערך בידי
נעם רחמילביץ'; עם תמונות ומפות

035

ארץ-ישראל

THE LAND OF ISRAEL

₪ 69.00

035

 149514האוצרות הגנוזים של הפטריארכיות בירושלים )אריאל/(215 ,שילר,אלי )עורך( ₪ 114.00
ירושלים/אריאל 176/עמודים2017/
אוסף מאמרים ומחקרים על אוצרות אמנות בירושלים ובקומראן ,אוסף צילומים,
קברים ,חותמות בתי כנסת ,עיטורי כנסיות ,ועוד

 149650ירושלים לנצח  -אלבום שירי ירושלים )מהדורה מעודכנת(/ענר,זאב; שיר,רוני ₪ 138.00
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד965-511-414-7 240/
השירים והפזמונים ,האתרים והאנשים; שירים וסיפוריהם ,עם צילומים מאתר
השירים; תבנית אלבומית מרהיבה; עם ברכת נשיא המדינה
 149448ירושלים :אלוהים נמצא בפרטים הקטנים/קרויאנקר,דוד
בן-שמן/כתר; מוזיאון ישראל524/
שפת עיצוב רב-תרבותית; בחינה היסטורית וארכיטקטורית של ירושלים מבחינת
העיצוב; מאות תמונות שחור לבן וצבעוניות ,כולל מפות ותרשימים; מפתח;
תבנית אלבומית

₪ 225.00

 149424מהשכונה אל השיכון/גרייצר,איריס
978-1-61838-319-8
חיפה/פרדס 459/עמודים2017/
ההתיישבות העירונית של הפועלים בארץ-ישראל ושורשיה הרעיוניים-1950 ,
 ;1920מפות ,תרשימים ,צילומים ,הערות ,מקורות ,מפתח

₪ 105.00

 149758מסע מירון/לנדוי,אברהם ישעיהו )עורך(
ירושלים/העורך 368/עמודים2017/
תולדות המקומות הקדושים בגליל וענייני ל"ג בעומר ,מאוצרו של רבי בצלאל
לנדוי; עם תפילות מיוחדות למקומות הקדושים ,ונספח "איגרת מסע מירון" מרבי
מנחם מנדל ראבין זצ"ל מגליציה; בליווי צילומים ומסמכים; הערות

₪ 78.00

 149503מרגל יהודי באימפריה העות'מאנית :אלתר לוין /1918-1914גיל,רות
ירושלים/הספריה הציונית 416/עמודים978-965-440-091-6 2016/
פעולה נועזת של מרגל עבור בריטניה ,במסווה של ידיד ותומך באנשי הצמרת
הטורקית ,כולל סיפורו האישי של המרגל ,רגע היסטורי ואירועים חשובים; עם
צילומים ומסמכים; תבנית גדולה 29/21ס"מ; כריכה רכה; הערות ,מקורות,
מפתח

₪ 147.00

 149684קסם ירושלמי/שכטר-פייל,עידית
978-965-566-449-2
אור יהודה/כנרת 185/עמודים2017/
אתרים ,פינות חמד ושבילים חדשים בירושלים של עכשיו; בליווי מאות צילומים
צבעוניים; מפתח

₪ 102.00

 149708קתדרה ) 163 -ניסן תשע"ז( :חמישים שנה למלחמת ששת הימים/אלרואי,גור ₪ 180.00
ואחרים )עורכים(
ירושלים/יד יצחק בן-צבי 250/עמודים2017/

334-4657

חוברת מורחבת על מלחמת ששת הימים ,עם שפע צילומים וגילויים; ניתן
לרכוש מנוי שנתי ל 4-חוברות
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 149757שער השמים/לנדוי,אברהם ישעיהו )עורך(
ירושלים/העורך 336/עמודים2017/
תולדות המקומות הקדושים בירושלים ויהודה ,מאוצרו של רבי בצלאל לנדוי; עם
תפילות מיוחדות למקומות הקדושים ,ונספח בעניין השתטחות על קברי צדיקים;
חלק מהתפילות נדירות; בליווי צילומים ומסמכים; הערות

039

פוליטיקה

₪ 78.00

POLITICS

039

 149600ברגע האמת/ירושלמי,שלום; אליטוב,יוסי; ארליך,אריה
978-965-566-452-2
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן476/
הרבי מליובביץ' והדיאלוג הביטחוני-מדיני עם מקבלי ההחלטות בישראל; תיעוד
ראשון מסוגו של מערכת הקשרים בין הרבי לראשי ממשלה בישראל ,ראש
השב"כ ,מזכיר הממשלה ,ראש המשלחת הביטחונית בארה"ב ועוד אישי
מפתח בעבר ובהווה; עם צילומים ,הערות ומפתח

₪ 102.00

 149557הקנצלרית/בק,אלדד
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-446-3 415/
מרקל ,ישראל והיהודים; אישיותה של ראש ממשלת גרמניה ומחויבותה
העמוקה לישראל ולעם היהודי ,תוך מסע אל פיסות היסטוריה שאינן מוכרות,
כולל אל גרמניה המזרחית והקומוניסטית

₪ 129.00

 149623מפלגות המרכז בישראל/קנולר,אפרת
ת"א/רסלינג 243/עמודים2017/
בין הימין לבין השמאל; האם ניתן לאפיין מפלגות מרכז? האם יש קשר בין
מבנה המערכת הפוליטית לבין היעלמותן של מפלגות המרכז? מיהם המצביעים
המסורתיים? ועוד; הערות ,ביבךיוגרפיה

041

מדעי היהדות

JEWISH STUDIES

 149508אונס בין הלכה למציאות/שניצר-מימון,מרב
978-965-7241-78-3
ת"א/אונ' ת"א /עמודים2017/
היחס לכפיית יחסי מין על נשים בקהילות היהודיות בגרמניה וצפון צרפת בימי
הביניים

₪ 84.00

041
₪ 132.00

₪ 126.00

 149588אנוס בחבלי משיח/יושע,נסים
978-965-235-185-2
ירושלים/מכון בן-צבי 286/עמודים2015/
תיאולוגיה ,פילוסופיה ומשיחות בהגותו של אברהם מיכאל קרדוזו
 149423בעיני אלוהים ואדם )מהדורה שנייה(/ברנדס,יהודה; גנזל,טובה; דויטש,חיותה 105.00
)עורכים(
978-1-61838-314-3
חיפה/פרדס; בית מורשה 487/עמודים2017/

₪

האדם המאמין ומחקר המקרא; אוסף מחקרים של חוקרים ורבנים מהארץ
ומהעולם ,בנשואים כגון מעמד הר סיני ,מהו המוסר הצודק,מקרא והיסטוריה,
ועוד
 149651בעל השם והרופא/זינגר,נמרוד
978-965-564-315-2
ראשון לציון/אונ' חיפה; ידיעות אחרונות;
רפואה ומאגיה בקרב יהודי גרמניה בראשית העת החדשה; כיצד הבינו את
גופם ,המחלות ,מי היו רופאיהם ומה תפקידה של המאגיה בעולמם הרפואי;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; תקציר באנגלית

₪ 129.00

 149608דרכי דניאל )עברית ואנגלית(/פרזינגר,אדם; שפרבר,דוד )עורכים(
978-965-226-401-5
ר"ג/אונ' בר-אילן 986/עמודים2017/
מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר ,בנושאים מגוונים:
תלמוד וריאליה ,הלכה ומנהג ,היסטוריה והגות ,אמנות יהודית; עם מפתח עברי

₪ 384.00
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ולועזי; עברית  -מ 756עמודים ,אנגלית  230 -עמודים
162.00
 149435ה'גדולים'/בראון,בנימין; ליאון,נסים )עורכים(
978-965-493-915-7
ירושלים/מכון ון ליר; מאגנס958/
אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל; דמותם של רבנים חשובים
כ"גדולי הדור ,,מקורות המושג 'גדולים' ,פעם והיום; אוסף מאמרים לכבוד פרופ'
מנחם פרידמן

₪

 149731החומר והצורה במורה נבוכים לרמב"ם )ספריית הילל בן-חיים(/שטרן,יוסף
ת"א/הקיבוץ המאוחד 376/עמודים2017/
בחינה מדוקדקת של הטיעונים ב"מורה נבוכים" כמשל לכתיבה פילוסופית;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; מתורגם מאנגלית בידי יורם נבון

₪ 99.00

 149743המסתורין של הקדיש/צ'ארני,ליאון ה ;.מייזליש,שאול
בן-שמן/מודן 271/עמודים2016/
השפעתו העמוקה על היהדות; מסע אישי ולאומי עם מנהגי אבל היהודיים,
העוקב אחר ההיסטוריה היהודית

₪ 96.00

 149680הפילוסוף המקובל )ספריית הילל בן חיים(/ביטי,יהודה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 300/עמודים2016/
עיונים בספר "קול הנבואה" מאת "הרב הנזיר"; הערות ,מקורות ,מפתחות
ומקורות

₪ 90.00

 149542והנה רבקה יוצאת/דגן,איתמר )עורך(
ירושלים/המשפחה 293/עמודים2017/
עיונים במדעי היהדות ,לכבוד רבקה דגן; קובץ מחקרים על מקרא ופירושיו,
משנה ותלמודים ,מדרש ,תפילה ,הלכה ומנהג ,ראשונים ואחרונים

₪ 120.00

 149468חבל הטבור/לוי,שלמה
/המחבר 256/עמודים2017/
פרקים על העם היהודי מכיבוש האשורים ) 833לפני הספירה(  ,חורבן בית שני,
כיבוש היוונים ,גירוש ספרד ,מלחמת הצלבנים ועד הקמת המדינה; הרבה
מידע חדש ומשווה בין העמים
 149478חוקרים עברית מדוברת )תעודה ,כ"ז(/גונן,עינת )עורכת(
978-965-7456-10-1
ת"א/אונ' ת"א 590/עמודים2016/
קובץ מחקרים בעברית המדוברת; עם תקצירים באנגלית
 149434חטא לשם שמים/בלנקובסקי,יובל
978-965-493-996-6
ירושלים/מאגנס 224/עמודים2017/
'עבירה לשמה' בעולמם של חכמים; בירור מקורות המושג 'עבירה לשמה'
בספרות התלמודית; הערות ,מקורות ,מפתחות
 149553חיי עולם נטע בתוכנו/רובין,מישאל
קרית ארבע/מעמק חברון 551/עמודים2015/
מבוא אמוני לתורה שבעל פה; בירור משמעותה של התורה שבעל פה ומעקב
אחר השלשלותה; הערות ,מקורות

₪ 99.00

₪ 195.00
₪ 90.00

₪ 99.00

 149410חכמים; כרך חמישי :ראשית הישיבות בבבל ובארץ ישראל/לאו,בנימין
978-965-545-269-8
ת"א/ידיעות אחרונות; ספרי חמד296/
סקירת עולמם של החכמים לקראת המאה השלישית לספירה ,וייסוד
"הישיבה"; עם הערות

₪ 108.00

 149413יהודי בלילה/ניר,אלחנן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-268-1 359/
מסע בעקבות חלומותיו של ר' נחמן מברסלב; על משנתו שטרם נכתבה,
במשמעות של חיפוש האדם אחר עצמו ואלוהיו ,לפי רוח ר' נחמן; עם הערות
ומפתחות

₪ 105.00
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 149604למידע/לוין,דינה
ת"א/ספרא 266/עמודים2017/
קשיים בלמידה וברכישת ידע ביצירה היהודית לדורותיה; בחינה של סיפורים
בהם נפגשים בעלי ידע וחסרי ידע ,כולל נכשלים בלימודים ,בהם נוצרים
מערכות יחסים מיוחדות בעלות משמעות מוסרית ,ערכית וחברתית ,שהעיסוק
בהן רלוונטי גם היום; הערות ומקורות

₪ 96.00

 149669מגדר ומיניות בתרבות חז"ל/מינץ-מנור,אופיר
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה /עמודים2017/
היחס למגדר ולמיניות בתרבות חז"ל ,תוך עיון ביקורתו במקורות העתיקים
ובמחקרים מודרניים שעוסקים בהם

₪ 186.00

 149530מדרשי גאלה )מהדורה שלישית עם מבואות(/אבן-שמואל,יהודה
978-965-540-663-4
ירושלים/מוסד ביאליק; כרמל632/
פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי;
עם מבואות מאת עודד עיר-שי והלל ניומן;

₪ 195.00

 149505מחזור אוצר הראשונים השלם :ראש השנה; אשכנז/הולצר,דוד ,זכריה
מיאמי ביץ'; ואברהם )עורכים(
ביתר עלית/מכון על

₪ 204.00

פירושי ראשונים לתפילות ,כולל רוקח ,ראב"ן ,אבודרהם ,ערוגת הבושם ,ר"י
בן"ר יקר ,ספר הרמון ,סדור רבנו שלמה ,סדור רבנו דוד ,חסידי אשכנז ,הכל
לפי כתבי יד ,עם הגהה ועם פירושי קדמונים לפיוטים ,כולל פירוש קדמון מחכמי
צרפת; עם הערות
 149679משיח נוצרי-קבלי ברנסנס )ספריית הילל בן חיים(/וייס,יהודית
ת"א/הקיבוץ המאוחד 355/עמודים2016/
גיום פוסטל וספר הזוהר; רקע היסטורי ,תרגום הכתבים ,פירוש הזוהר ,ממדים
קבליים בפירוש הזוהר; הערות ,מקורות ,מפתחות ומקורות
 149613ספר הכוזרי  -הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת ,לרבח יהודה

₪ 96.00

₪ 120.00

באר 978-965-536-225-1
שבע/אונ' בן-גוריון 422/עמודים2017/
מהדורה מדעית ,עם תרגום חדש מערבית-יהודית לעברית בת זמננו ,והערות על
ידי מיכאל שורץ ,ומבוא מאת דניאל י' לסקר; הערות ,ביבליוגרפיה ,מילון
מושגים ומפתחות מגוונים; ספרית גולדשטיין-גורן במחשבת ישראל ,מס' 23
 149644פרשת השבוע בראי הפסיכואנליזה/בורשטיין,ז'אן-ז'ראר
978-965-92452-4-6
ת"א/אדרא 175/עמודים2017/
קריאה פסיכואנליטית לאקאניאנית בסדר פרשות השבוע; מתורגם מצרפתית
בידי יואב לוי; עם הערות ומליון מונחים

₪ 96.00

 149502רבי קלונימוס קלמיש שפירא  -דרשות משנות הזעם;  2כרכים/רייזר,דניאל
ירושלים/מ .הרצוג; אגוד מדעי יהדות; יד978-965-92115-1-7 616/
דרשות האדמו"ר מפיאצסנה בגיטו וארשה ,משנים ת"ש ,תש"א ,תש"ב;
מהדורה מדעית מבוארת )כרך א' 369 ,עמ'( ומהדורת פקסימיליה )כרך ב ',
 247עמ'(; בסדרת "אשכולות"

₪ 405.00

 149565תמונת עבר/מנדלסון,עזרא )עורך(
ירושלים/מרכז זלמן שזר 423/עמודים978-965-227-340-6 2017/
שי לירמיאל כהן; מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית והקשר לדימוי החזותי
ואמנותי; עם מפתח לכל המאמרים

₪ 141.00
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 149583גשרים של ידע :שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל/גולן,דפנה; רוזנפלד,יונה; ₪ 126.00
ת"א/מכון 978-965-530-136-6
מופ"ת 440/עמודים2017/
אוסף מחקרים המשקפים את הידע ואת הניסיון שנצברו עד כה מהעשייה
החברתית של סטודנטים ואנשי אקדמיה עם קהילות מודרות בתחומים מגוונים,
כגון עבודה סוציאלית ,אמנות ,משפטים ,אדריכלות ותכנון ,תרגום ,לימודי
מגדר ,חינוך ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,מדיניות ומנהל ציבורי
 149422הורות לחירות/לסרי,דן
978-1-61838-315-0
חיפה/פרדס 264/עמודים2017/
מבוא להורות דיאלוגית; עניינים של יום יום הממלאים את חיי ההורות ,והדרך
לחדש בהם קול אישי של ההורים

₪ 75.00

 149677החברה האזרחית הערבית בישראל )בסדרת "קו אדום"(/ג'מאל,אמל
978-965-02-0821-9
ת"א/הקיבוץ המאוחד 311/עמודים2017/
אליטות חדשות ,הון חברתי ותודעה אופוזיציונית; הערות ,איורים ,ביבליוגרפיה,
מפתח

₪ 96.00

 149493הטרדה מינית  -לא משחק ילדים/גלעדי,איילת
ת"א/רסלינג 170/עמודים2017/
דרכי פעולה למניעת התופעה במערכת החינוך ובקהילה; כולל השלכות בחברה
ההומוסקסואלית והטרנסג'נדרית; עם ביבליוגרפיה

₪ 78.00

 149579חיות מחמד במשפחה/גילשטרום,רחל
978-965-534-732-6
ת"א/גוונים 252/עמודים2017/
הגלוי ,הסמוי ומה שביניהם; הקשרים טיפוליים; מאמרים על תפקוד משפחה
במצבים שונים כגון תהליך גירושין ,בעלי מובלויות ועד בהקשר של בעלי החיים
בבית; עם ביבליוגרפיה ענפה לכל מאמר

₪ 96.00

 149590לא למטרות רווח/נוסבאום,מרתה
978-965-02-0802-8
ת"א/מכון מופ"ת; ד .מאוחד152/
מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח; לימוד סנגוריה על חשיבותם של
הלימודים הכללים בכל רמות החינוך; מתורגם מאנגלית בידי שירן בק; ספר
חמישי בסדרה חדשה מחשבה חינוכית ,פרי שיתוף פעולה בין מכללת סמינר
הקיבוצים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד – סדרת קו אדום ומכון מופ"ת

₪ 99.00

 149457להיות מורה/הלוי,ךיאור
978-965-566-320-4
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן384/
פרקים בחינות מעורר השראה; דרכים לשיפור מיומנות ההוראה והפיכתה
לאומנות של ממש

₪ 102.00

 149587להיפרד בשלום/סולן,רוני; מודן,שולה
בן-שמן/מודן 286/עמודים2017/
תהליכי פרידה מכוננים ,מילדות ולאורך החיים; בסדרת "פסיכה  -ספריה
פסיכולוגית"

₪ 108.00

 149688ללא גלימה/שילה,אליחי ואחרים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-400-5 392/
שיחות עם שופטי בית המשפט העליון ,כגון מאיר שמגר ,אהרן ברק ,גבריאל
בך ,דורית ביניש ,דליה דורנר ועוד; סטודנטים למשפטים משוחחים עם שופטים
בדימוס על חייהם ,פסקי דינם ,תפיסת עולמם וסוגיות אקטואליות

₪ 126.00

 149685מה יהודי במשפט הישראלי? )מדינה ,משפט והלכה; ד'(/שטרן,ידידיה צ'
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₪ 96.00

965-519-021-8
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה62/
בסדרת "מדינה ,משפט והלכה" ,חוברת ד'; נייר עמדה  65יולי 2006
 149558מהפכת ההשכלה/יוזביץ',רועי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-369-5 279/
ולמה אנחנו חייבים להצטרף; על החינוך המודרני בעולם ובישראל
 149433נערות וגופן/לחובר,עינת; פלד,עינת; קומם,מיכל )עורכות(
978-965-7755-95-2
ירושלים/מאגנס 292/עמודים2017/
מדברות ,נוכחות ,נסתרות; קובץ מאמרים ןמחקרים בנושא מיניות נערות
ופגיעותן בחברה העכשווית; נכתב על ידי נשים בלבד; עם מפתח המאחד את
כל המאמרים

₪ 129.00
₪ 96.00

 149552סוגיות בתרבות הישראלית;  3כרכים/הורביץ,אלי )הרב(
קרית ארבע/מעמק חברון 755/עמודים2015/
תורה ומדע; מלחמת התרבות; בני החי  -תחיית ישראל לאור סוגיית הנצרות;
סיכום שיעוריו של המחבר הי"ד בנושאי אמונה המנסרים בחלל התרבותי
בזמננו

₪ 216.00

 149473סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים
בישראל/רייטר,שונית; קופפרברג,עירית; גילת,יצחק )עורכים(
ת"א/מכון 978-965-530-129-8

₪ 126.00
מופ"ת 265/עמודים2017/

אסופת מחקרים חדשים המציגים היבטים שונים ,העוסקים במושגים שילוב
והכלה; עם תקציר באנגלית

 149678על מלחמה וסקס )בסדרת "קו אדום"(/שוחט,ניטה; ברומוויץ',דייויד; רינון,יואב ₪ 75.00
ת"א/הקיבוץ המאוחד 124/עמודים2017/

978-965-02-0826-4

דמיון מוסרי בישראל של היום; היכולת לראות את עמדתו של השונה ואת
המורכבות של המציאות; הערות ,ביבליוגרפיה
 149487שוק ,משפט ופוליטיקה/סיטבון,עופר; דוהיץ-קידר,רונית )עורכים(
ת"א/רסלינג 293/עמודים2017/
על אחריות חברתית של תאגידים; קובץ מחקרים של משפטנים ,סוציולוגים,
היסטוריונים וחוקרים סביבתיים; עם הערות

₪ 84.00

 149751שלום לקנאים/עוז,עמוס
בן-שמן/כתר 136/עמודים2017/
שלוש מחשבות; מבט אישי של המחבר על עניינים השנויים במחלוקת חריפה
בחברה הישראלית; על קנאות ,יהדות ,הומניזם ,דמוקרטיה ,הזכות על ארץ
ישראל ,ועוד

₪ 54.00
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 149627המוקסמים והמוטרדים/גוברין,ענר
978-965-540-654-2
ירושלים/כרמל 296/עמודים2017/
דימויי הידע של הפסיכואנליזה; ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת "פרשנות ותרבות
 -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי שגיא

₪ 90.00

 149621הסדר המיתי של המודרניות/אוחנה,דוד
978-965-540-674-0
ירושלים/כרמל 529/עמודים2017/
תיאוריה ביקורתית חדשה על תפיסתו של מקס ובר על המודרניות; בסדרת
"פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי שגיא
 149429התרסקות/פיצג'רלד,פרנסיס סקוט
978-965-563-022-0
בנימינה/נהר ספרים 75/עמודים2017/
על שינה ועל עירות; תרגום מאנגלית והערות :ניצה פלד
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₪ 108.00

₪ 60.00

₪ 75.00

 149745מהפכות )האוניברסיטה המשודרת(/גלעד,יובל )עורך(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון159/
נקודות מפנה שעיצבו את עולמנו; קובץ מחקרים והרצאות מחוקרים שונים ,כגון
יובל נח הררי ,יולי תמיר ,מריו ליביו ועוד
117.00
 149761מפנקסו של רופא/ברייר,מנחם חיים )ד"ר(
ב"ב/המחבר; ספרייתי 439/עמודים2017/
סוגיות ודילמות באתיקה ,ברפואה ובהלכה; פסיכונוירואימונולוגיה  -יחסי גומלין
נפש  -גוף; הערות ,מילון ערכים רפואיים ,מפחות ערכים
 149607מקורות הרוע בנפש האדם/לח,אילנה
978-965-540-631-3
ירושלים/כרמל 197/עמודים2017/
קריאה יונגיאנית של מיתולוגיות בריאת העולם; מיתוסים ודימויים למקורות הרוע;
עם הערות ,ביבליוגרפיה ומפתח; בסדרת "פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה"

045

חוק ומשפט

₪

₪ 87.00

LAW

045

 149687ללא גלימה/שילה,אליחי ואחרים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-400-5 392/
שיחות עם שופטי בית המשפט העליון ,כגון מאיר שמגר ,אהרן ברק ,גבריאל
בך ,דורית ביניש ,דליה דורנר ועוד; סטודנטים למשפטים משוחחים עם שופטים
בדימוס על חייהם ,פסקי דינם ,תפיסת עולמם וסוגיות אקטואליות

₪ 126.00

 149488שוק ,משפט ופוליטיקה/סיטבון,עופר; דוהיץ-קידר,רונית )עורכים(
ת"א/רסלינג 293/עמודים2017/
על אחריות חברתית של תאגידים; קובץ מחקרים של משפטנים ,סוציולוגים,
היסטוריונים וחוקרים סביבתיים; עם הערות

046

פובליציסטיקה

PUBLICISTICS

 149709הטור השביעי ,כרך שישי )מהדורה כרונולוכית מוערת-1965 ,
ת"א/הקיבוץ/(1959אלתרמן,נתן

₪ 84.00

046
₪ 114.00
המאוחד 532/עמודים2017/

שירי העת והעיתון ;29.10.1965- 26.6.1959 ,מהדורה כרונולוגית מוערת
של "הטור השבועי" שהופיע במשך  16שנה רצופות בעיתון "דבר"; בעריכת
דבורה גילולה
 149453כוח המציאות/דיין,יוסף
פתח תקוה/סטימצקי 215/עמודים2017/
מידה כנגד מידה; מסה על עם ישראל וייחודו בין האומות

047

צבא ,מלחמה ,נשק

ARMY & WAR

 149755אדם מול שמים/בר שאול,אלידע
978-965-572-199-7
שעלבים/משעול ישיבת שעלבים  -מכון
מסכת חייו של סגן-אלוף אבי לניר ,בעל עיטור העוז; קורותיהן של משפחות,
סיפורה של תקופה; העריכת אלעד ברנד; תבנית אלבומית עם מאות צילומים
ומסמכים הקשורים בחיל האוויר ובמלחמת יום הכיפורים
 149403אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה )מחקר מדיניות,
/(114דהן,מומי
978-965-519-193-7
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה138/
כולל מדידת הריכוזיות התקציבית במדינות  ;OECDעם טבלאות; תקציר
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₪ 96.00

047
₪ 108.00

₪ 84.00

באנגלית
 149746אש לפניו תלך/ברזנר,עמיעד
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון; צה"ל380/
התפתחות ותמורות בשיריון הישראלי מתום מלחמת סיני למלחמת ששת
הימים; צילומים ,תרשימים ,טבלאות ,הערות ,ביבליוגרפיה
 149411בזכות האמונה שבאדם/ביטון,ברק
בן-שמן/מודן; צה"ל; משרד הביטחון232/
סיפור אוטוביוגרפי של צעיר שגדל בסביבה חברתית מורכבת וחי בניכור חברתי,
כולל בעת שירותו הצבאי ,ובזכות מפקדיו הגיע להישגים ולקצונה; עם צילומים
ומסמכים

₪ 108.00

₪ 93.00

 149749האש והדממה/שור,אבנר; הלוי,אבירם; בשן,טל
בן-שמן/כתר 263/עמודים2017/
סיפורו של יוחאי בן-נון ,מייסד שייטת  ;13רוח השייטת והמבצעים הסודיים,
שהשפיעו על צה"ל כולו

₪ 108.00

 149596החודש הארוך ביותר/בר-זהר,מיכאל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-427-2 295/
 12במאי 10 -ביוני 50 ;1967 ,שנה למלחמת ששת הימים; ניתוח ותיאור
צבאי ומדיני של החודש שהחל במתיחות הצבאית עם מצרים עד לסיום
המלחמה בה כוחות צה"ל נצבו לאורך תעלת סואץ ,נהר הירדן ובמרחבי הגולן;
עם ביבליוגרפיה ומקורות

₪ 126.00

 149573המלחמות הקטנות של צה"ל )עיונים בביטחון המזרח התיכון,
/(128ענבר,אפרים )עורך(
ר"ג/אונ' 0793-1042

₪ 90.00
בר-אילן-מרכז בס"א124/

קובץ מחקרים על התפיסה הביטחונית הישראלית ,האסטרטגיה מול חמאס
וחזבאללה ,הממד המדיני במבצעים ,חזית אזרחית ועוד
 149714התשה :המלחמה שנשכחה/גלבר,יואב
978-965-566-445-4
חבל מודיעין/דביר 686/עמודים2017/
תיאור מהלכי הקרבות מול פעולות מדיניות איזוריות ובינלאומיות ,בשנים -1967
 ;1970עם מפתח כללי

₪ 126.00

 149675ינוש/כפיר,אילן; דור,דני
978-965-566-386-0
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן336/
סיפור חייו של אחד ממפקדי צה"ל ,שברח כילד מפולין הכבושה ,שרד את
מחנה סוביבור והוביל את צה"ל למקצועיות ולנצחונות; עם צילומים צבעוניים

₪ 105.00

 149713כחולמים )בכריכה :כחלמים ,מנוקד(/קליין הלוי,יוסי
978-965-566-451-5
חבל מודיעין/דביר 539/עמודים2017/
שבעה צנחנים שאיחדו את ירושלים ופילגו את ישראל; תפיסת עולמם השונה
והמיוחדת של מלחמת ששת הימים ,על ידי חנן פורת ,מאיר אריאל ,יואל בן-נון,
אריק אכמון ,ישראל הראל ,אודי אדיב ,אביטל גבע; מתורגם בידי שאול לוין;
צילומים ,מפתח

₪ 129.00

 149747להסיר את האיום/זלמנוביץ,בעז )עורך ראשי(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון320/
המערכה בזירה הסורית במלחמת ששת הימים; מחקר לרגל יובל למלחמת
ששת הימים ;2017-1967 ,מפות ,תרשימים ,הערות

₪ 108.00

 149748משברי ים/זלמנוביץ,בעז )עורך ראשי(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון; אמ"ץ155/
המערכה בזירה הימית במלחמת ששת הימים; מחקר לרגל יובל למחלמת
ששת הימים ;2017-1967 ,בליווי מפות ,צילומים ,הערות

₪ 108.00
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 149620עליית האיומים בעצימות בינונית )עיונים בביטחון המזרח התיכון,
/(125הכט,עדו; שמיר,איתן
ר"ג/אונ' 0793-1042

₪ 75.00
בר-אילן-מרכז בס"א76/

והצורך בכוחות ממוכנים ניכרים בצה"ל; קובץ מחקרים על התפיסה הביטחונית
הישראלית
 149402צנזורה וסודות בטחוניים בעידן הדיגיטלי )מחקר מדיניות/(113 ,שוורץ
אלטשולר,תהילה; לוריא,גיא
978-965-519-191-2
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה113/

₪ 84.00

צנזורה צבאית ,צווי איסור פרסום ,עבירות מסירת מידע ,ועוד; עם תקציר
באנגלית

048

ECONOMICS

כלכלה וכספים

 149632המדריך האולטימטיבי להצלחה כלכלית/יצחקי-וינברגר,פז
ת"א/סער 150/עמודים2017/
לחיות טוב ולהתעשר לפני גיל ארבעים; כלים שימושיים להשגת שפע מתוך
גישה עסקית ,התמדה ודבקות במטרה

055

יחסי ישראל-ערב

ISRAEL-ARAB

048
₪ 87.00

055

 149740העתיד שייך לדת האסלאם; מלחמתנו ביהודים/קוטב,סייד
978-965-224-110-8
ת"א/מרכז דיין  -אונ' תל אביב148/
שניים מכתביו החשובים של הוגה הדעות של הפונדמנטליסטים האיסלאמיים,
מתורגמים לראשונה לעברית ,בידי אפרים ברק ושאול ברטל; עם הערות

₪ 90.00

 149622זהות מעמדית בהתהוות/אבורביעה-קווידר,סראב
978-965-7755-79-2
ירושלים/מאגנס 183/עמודים2017/
פרופסיונליות פלסטיניות בנגב; על מעמד הביניים בקרב נשים פלסטיניות
באמצעות ניתוח מוצלב של ניסיון חייהן המקצועיים בזירות הפרטיות והציבוריות;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 90.00

 149527פסגות  -סיפור עזיבה/ברג,יונתן
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית192/
הגיגים מחיי המתנחלים ויחסי ישראל  -ערב; נ\מלווה צילומים; בספרית "נוודים"

₪ 54.00

060

ביוגרפיות ויומנים

BIOGRAPHIES & DIARIES

 149756אדם מול שמים/בר שאול,אלידע
978-965-572-199-7
שעלבים/משעול ישיבת שעלבים  -מכון
מסכת חייו של סגן-אלוף אבי לניר ,בעל עיטור העוז; קורותיהן של משפחות,
סיפורה של תקופה; העריכת אלעד ברנד; תבנית אלבומית עם מאות צילומים
ומסמכים הקשורים בחיל האוויר ובמלחמת יום הכיפורים

060
₪ 108.00

₪ 108.00

 149450איש על דגלו/בירן,דני
/סטימצקי 384/עמודים2017/
מסע אישי בעקבות המורשת ההיסטורית של דגל ישראל; עם צילומים צבעוניים
102.00
 149571גינת בר )-גינת בר/(-שלו,מאיר
978-965-13-2636-3
ת"א/עם עובד 248/עמודים2017/
רשימות וסיפורים העולים מגנו של המחבר בגן ביתו בעמק יזרעאל ,כולל קולות,
צבעים וריחות מיוחדים למקום ולכתוב; עם רישומים ואיורים צבעוניים מאת
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₪

רפאלה שיר
 149455האחים פרג' :לגעת בפסגה/פרג',מאיר
פתח תקוה/סטימצקי 416/עמודים2017/
סיפורם של חמישה אחים וחמש אחיות ,המתפרס על פני  60שנים ,מעוני
לעשירות; סיפור אמיתי ומרגש

₪ 108.00

 149750האש והדממה/שור,אבנר; הלוי,אבירם; בשן,טל
בן-שמן/כתר 263/עמודים2017/
סיפורו של יוחאי בן-נון ,מייסד שייטת  ;13רוח השייטת והמבצעים הסודיים,
שהשפיעו על צה"ל כולו
 149572הגדת רות/בן ישראל,רות
978-965-13-2594-6
ת"א/עם עובד 396/עמודים2017/
מאין אני באה ולאן אני הולכת; אוטוביוגרפיה של משפטנית המשקפת בצלילות
את השנים הראשונות של יישוב הארץ והקמת המדינה; עם צילומים

₪ 108.00

₪ 108.00

 149428הכוח שבי/ונטורה,רינת
/מדיה  10/212עמודים2017/
סיפורה של אישה שהחליטה לשנות את חייה והורידה  110ק"ג בלי ניתוח,
ושינויי תפקוד ,והכל מתוך נחישות ואמונה בכוח הטמון בכל אדם

₪ 96.00

 149694זיכרון ילדות יפה במיוחד/שפירא,חיים
978-965-566-453-9
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן255/
זיכרונות והגיגים של מחבר ספרי רבי-מכר; מעין אלבום תמונות מסופרות
מאוסף פרטי

₪ 105.00

 149674ינוש/כפיר,אילן; דור,דני
978-965-566-386-0
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן336/
סיפור חייו של אחד ממפקדי צה"ל ,שברח כילד מפולין הכבושה ,שרד את
מחנה סוביבור והוביל את צה"ל למקצועיות ולנצחונות; עם צילומים צבעוניים

₪ 105.00

 149418לבנות את הגשר הזה/בלוך,עליזה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-353-4 366/
סיפורה של מנהלת "ברנקו וייס"  -התיכון העיוני הראשון בעיירות הפיתוח;
אוטוביוגרפיה חינוכית וסיפורו של תהליך ייחודי לחברה הישראלית

₪ 105.00

 149686ללא גלימה/שילה,אליחי ואחרים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-400-5 392/
שיחות עם שופטי בית המשפט העליון ,כגון מאיר שמגר ,אהרן ברק ,גבריאל
בך ,דורית ביניש ,דליה דורנר ועוד; סטודנטים למשפטים משוחחים עם שופטים
בדימוס על חייהם ,פסקי דינם ,תפיסת עולמם וסוגיות אקטואליות

₪ 126.00

 149676מים רבים/בן ימי,מנחם; רותם,יהודית
978-965-566-398-3
אור יהודה/כנרת ,זמורה-ביתן384/
סיפור חייהם של מנחם וחנה בן ימי ,ששרדו את מלחמת העולם השנייה
והתופת הנאצית ,והקימו בית בישראל

₪ 81.00

 149461מסע/טזזו מקונן ,וובעלם
ת"א/צבעונים 151/עמודים2017/
אוטוביוגרפיה של עולה מאתיופיה ,מהיוולדה בכפר ועד שהקימה בית בישראל,
כולל קשיי הסתגלות בארץ בגלל צבע העור

₪ 69.00

 149597עוד אני פוסע )יהורם גאון(/גאון,יהורם
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-067-0 406/
סיפור חיי; אוטוביוגרפיה של שחקן וזמר ,שהחל להופיע בגיל  ,7שחייו שזורים
בתולדות המדינה; בסיוע עורך מלווה :שי פלד

₪ 126.00

 149697על בית ומילים/קטן בן-ציון,דינה
ירושלים/כרמל 272/עמודים2017/

₪ 81.00
978-965-540-656-6
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מהלך חיים; קולאז' אוטוביוגראפי של משוררת ,מתרגמת וחוקרת ספרות ,של
מיטב הספרות הקרואטית אחרי מלחמת העולם השנייה
 149462פוסתומוס/דויטשר-שחר,טלי
/מילה טובה 233/עמודים2017/
פוסתומוס :מונח המבטא ספר שיצא לאחר מות מחברו; מחברת ספר זה,
שהוא בחלקו רומן ובחלקו אוטביוגרפי ,מתאר את חייה לאחר שלקתה בשיתוק
מהכתפיים ולמטה ,במחלת הטרשת; המחברת מאמנת אנשים איך לחיות חיים
מלאים למרות נכות קשה
 149536תאכלי ,שיהיה לך כח לסבל/ארגמן ברנע,עמליה
978-965-537-147-5
רעננה/אבן חושן 168/עמודים2017/
סיפור חיים מורכב ומפותל של בת לעיתונאי ואמה ,אשה של עיתונאים ,וחיים
יהודיים מלאים מבעד לעדשת האוכל היהודי הפולני; בליווי צילומים מהווי החיים
והבישול הקולינארי

080

יהדות  -כללי

JUDAISM-GENERAL

₪ 96.00

₪ 99.00

080

 149753אספקלריא ,כרך קיצור :תמצית כרכים א-ל/אדלר,שמואל אברהם
ב"ב/ספרייתי  -גיטלר 884/עמודים2017/
קובץ אנציקלופדי למחשבת היהדות; כרך המביא תמצית הערכים שנזכרו בכל
הכרכים שיצאו עד כה

₪ 174.00

 149656הימים הנוראים/גרינולד,נתן
ירושלים/גרינולד פרסום ותדמית255/
המדריך היהודי לכל המשפחה; מנהגים ומסורת ,פולקלור ותרבות ,מקורות
ותפילות; מונגש לציבור הרחב ,כולל חילונים; סדרה בת  9ספרים :חגים ,סדר
היום היהודי ,שבת ,הצופן היהודי ,ימי השמחה ,ימים טובים ,ימים נוראים ,ימי
אבל ,ימי צום וזיכרון; הכל בצבע ונייר כרומו נעים

₪ 78.00

 149438הליכות התנאים/
 143//עמודים2016/
תולדות התנאים; סדר הדורות והלכה כמי
 149654המדריך היהודי למשתמש החילוני :ימי החג/גרינולד,נתן
ירושלים/גרינולד פרסום ותדמית292/
מנהגים ומסורת ,פולקלור ותרבות ,מקורות ותפילות; היהדות ותכניה השונים,
מונגש לציבור הרחב ,כולל חילונים; סדרה בת  9ספרים :חגים ,סדר היום
היהודי ,שבת ,הצופן היהודי ,ימי השמחה ,ימים טובים ,ימים נוראים ,ימי אבל,
ימי צום וזיכרון; הכל בצבע ונייר כרומו נעים

₪ 54.00

 149659הסוד שבך/שלמה,מאיר )הרב(
ב"ב/מכון מאיר עיני ישראל 483/עמודים2017/
הדרכה וכלים מ עשיים להתמודדות יום יומית על גלי החיים ומינופם לסיפור
הצלחהף ברוח היהדות
 149662ולתפארת מדינת ישראל/אקשטיין,חיים
ירושלים/דברי שיר 192/עמודים2017/
סיפורים ליום העצמאות ,שפורסמו בשנים תשס"ז  -תשע"ז; עם איורים
צבעוניים מאת נעמה להב; כולל סיפורים בחרוזים ,סיפורי המתבססים על
התנ"ך ,על עבודה רוחנית ביום העצמאות ,ועוד; כריכה קשה
 149635חסידילנד/רבפוגל,משה
978-965-7506-46-2
ת"א/כתב 296/עמודים2017/
היסטוריה עתידית של ישראל בעוד דור ,לפיה תוקם חסידות ארץ ישראלית
שתקיף את החברה כולה בשיח החברתי ,אמונה ,תפילה ,לימוד ,שבת ,חינוך,
מורשת ,וכן יחס לפליטים ולאיכות הסביבה ,שלום ועצמאות
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₪ 78.00

₪ 87.00

₪ 108.00

₪ 75.00

 149513לעיני כל ישראל  -מה כתוב בתורה?/מס,ארן ירון
978-965-09-03398
ירושלים/ראובן מס 184/עמודים2017/
פרשת השבוע  -ללמדה בשעשוע ,למשפחה לספרה  -בחריזה ובקצרה; כל
התורה מסופרת בקצרה ,ומחורזת בחרוזים קליטים; מתאים ללימוד משפחתי
וחווייתי של כל התורה; עם כותרות לכל פרק

₪ 48.00

 149762מפנקסו של רופא/ברייר,מנחם חיים )ד"ר(
ב"ב/המחבר; ספרייתי 439/עמודים2017/
סוגיות ודילמות באתיקה ,ברפואה ובהלכה; פסיכונוירואימונולוגיה  -יחסי גומלין
נפש  -גוף; הערות ,מילון ערכים רפואיים ,מפחות ערכים
 149655סדר היום היהודי/גרינולד,נתן
ירושלים/גרינולד פרסום ותדמית269/
המדריך המאוייר לכל משפחה יהודית; מנהגים ומסורת ,פולקלור ותרבות,
מקורות ותפילות; סדרה בת  9ספרים :חגים ,סדר היום היהודי ,שבת ,הצופן
היהודי ,ימי השמחה ,ימים טובים ,ימים נוראים ,ימי אבל ,ימי צום וזיכרון; הכל
בצבע ונייר כרומו נעים

₪ 117.00

₪ 78.00

 149660קומי אורי/בן פורת,יצחק
ירושלים/דברי שיר 319/עמודים2017/
נושאי יסוד בענייני התקופה והמדינה על פי המקורות וגדולי ישראל; בירור
נושאים כגון מהי מלכות חילונית ,דעת גדולי תורה על הציונות ,ערכו של צה"ל,
תורה ומלאכה ,ועוד; עם מפתח

₪ 87.00

 149759שניהם כאחד/שפירא,רבקה
עפרה/המחברת 317/עמודים2017/
איש ואשתו בפרד"ס החיים; הדרכה לבניין בית יהודי ושלמות המשפחה

₪ 96.00

081

חגי ישראל

JEWISH FESTIVALS

081

 149551בינת המועדים :פורים; בימי מרדכי/אדלר,אלי
קרית ארבע/מעמק חברון 366/עמודים2014/
עיון אמוני  -היסטורי במגילת אסתר; כולל רקע היסטורי של בית ראשון וגלות
בבל

₪ 84.00

 149737הגדה של פסח :גאולת אברהם/רובינשטין,דוד נחמן )הרב( )עורך(
ירושלים/מוסד הרב קוק 159/עמודים2017/
הגדה עם מגילת שיר השירים עם "ביאור אליהו" מאת בנו של הגר"א ,רבי
אברהם; ערוך על פי כתב-יד ודפוס ראשון ,עם הערות ,ביאורים ומראי מקומות

₪ 96.00

 149495הגדת פראג ,החדש/גולדברג,יהושע יוסף )עורך(
ירושלים/העורך 346/עמודים2017/
פירוש קלאסי של חכמי פראג ,עם קיצור ביאור האברבנאל מהרב יצחק חיות
ז"ל ,ועם הארות ,קושיות והוספות מהעורך

₪ 84.00

 149545ונהר יוצא מעדן/עיטם,אוריאל
ירוחם/ישיבת ההסדר ירוחם320/
שורשיהם של מועדי השנה בפרשת גן עדן :פסח ,ספירת העומר ,שבועות;
הערות ,נספחים; מהדורה חדשה ,כריכה קשה
 149496פירוש על הגדה של פסח :לשנה הזאת בירושלים/ציון,מרדכי )עורך(
נריה/העורך 136/עמודים2017/
ארץ ישראל בהגדה של פסח ,משולב ב"שו"ת ארץ ישראל" ,עם "אורחות
שלמה"  -הנהגות הפסח מאת הרב שלמה אבינר

085

תנ"ך ומפרשיו

₪ 120.00

₪ 96.00

& BIBLE

085

 149648התנ"ך המבואר :מלכים )עם פירוש שטיינזלץ(/אבן-ישראל )שטיינזלץ(,עדין

₪ 108.00

24

)הרב(
978-965-301-984-3
ירושלים/קורן; שפע 350/עמודים2017/
ביאור חדש לתנ"ך ,עם הקדמות ,הערות ,הרחבות וריאליות
 149475התנ"ך המבואר :שמואל )עם פירוש שטיינזלץ(/אבן-ישראל )שטיינזלץ(,עדין
)הרב(
978-965-301-982-9
ירושלים/קורן; שפע 366/עמודים2017/
 149595מקרא לישראל :דברים;  2כרכים/טיגאי,יעקב חיים )ג'פרי(
978-965-13-2577-9
ירושלים/עם עובד; מאגנס913/
סדרה של פירוש מדעי למקרא ,בעריכת שמואל אחיטוב; עם מבוא ופירוש
ומפתחות
 149437ספר ארמון דויד )על שיר השירים(/ארמוני,משה חיים
ירושלים/המחבר 455/עמודים2016/
סודות וביאורים בשיר השירים
 149521תורת אליהו/מובשוביץ,יוסף אליהו )הרב( )עורך(
ירושלים/מוסד הרב קוק 528/עמודים2017/
פירושי וביאורי רבי אליהו מוילנא )הגר"א( על פסוקי תורה ,נבירים וכתובים;
ענייני דקדוק ופירוש על התורה

086

פרשת השבוע

₪ 108.00

₪ 288.00

₪ 117.00
₪ 135.00

WEEKLY PORTION

 149547למהלך הפרשיות ,ספר שמות/בלייכר,משה )הרב(
קרית ארבע/מעמק חברון 199/עמודים2016/
שיעורים בתורה מפי ראש ישיבת שבי חברון
 149512לעיני כל ישראל  -מה כתוב בתורה?/מס,ארן ירון
978-965-09-03398
ירושלים/ראובן מס 184/עמודים2017/
פרשת השבוע  -ללמדה בשעשוע ,למשפחה לספרה  -בחריזה ובקצרה; כל
התורה מסופרת בקצרה ,ומחורזת בחרוזים קליטים; מתאים ללימוד משפחתי
וחווייתי של כל התורה; עם כותרות לכל פרק

086
₪ 75.00
₪ 48.00

₪ 114.00

 149499עברית של שבת :ספר בראשית/נצר,ניסן
נתניה/המחבר 201/עמודים2015/
תבליני לשון לפרשיות השבוע; בירורי ביטויי לשון ותבניות מוכרות; מחולק לפרשיות

₪ 114.00

 149500עברית של שבת :ספר שמות  -ויקרא/נצר,ניסן
נתניה/המחבר 383/עמודים2017/
 149645פרשת השבוע בראי הפסיכואנליזה/בורשטיין,ז'אן-ז'ראר
978-965-92452-4-6
ת"א/אדרא 175/עמודים2017/
קריאה פסיכואנליטית לאקאניאנית בסדר פרשות השבוע; מתורגם מצרפתית
בידי יואב לוי; עם הערות ומליון מונחים

090

משנה ,תלמוד ,מדרש

& MISHNA, TALMUD

₪ 96.00

090

 149582חידושי הר"י מלוניל :מסכת ביצה  -מועד קטן  -חגיגה/סלאיי,אביאל ואחרים ₪ 135.00
ירושלים/יד )עורכים(
הרב הרצוג /עמודים2016/
חידושי רבי יהונתן ב"ר דוד הכהן ,על פי כתב יד ששון ,עם השלמות על פי
ראשונים ,עם ביאורים והערות ,ציונים ומקורות

25

 149436ספר חיי אבות )מהדורה חדשה(/חן,יהונתן
/המחבר 465/עמודים2016/
חידושים ,רעיונות והשקפה במסכת אבות
 149507תוספות הרי"ד :מסכת פסחים ,ראש השנה ,יומא/הירשפלד,יאיר;
פופוביץ,מרדכי )הרב(
ירושלים/מוסד הרב קוק /עמודים2017/

₪ 132.00
₪ 96.00

לרבינו ישעיה ב"ר מאלי דטראני; יוצא לאור על פי כתבי יד ודפוס ראשון,
בצירוף מבוא ,ציוני מקורות ,מקבילות ,הערות ובאורים

095

HALAKHAH

הלכה

 149506אחידות ושוני במלאכות שבת/נחשון )קופרמן(,אברהם
ירושלים/מוסד הרב קוק 169/עמודים2017/
עיונים בהלכה
 149519הליכות עולם :הלכה והיסטוריה/רוזנברג )שג"ר(,שמעון גרשון )הרב(
978-965-7591-00-0
אלון שבות/מכון כתבי האב שג"ר208/
ההלכה כשפת אמנות ,דינא דמלכותא ,דיני מוקצה וטעציהם ,עין תחת עין,
נצחיות היסטוריה ואקטואליות; כתבי הרב שג"ר ,סדרת "עיונים חדשים
בהלכה"; בעריכת איתן אברמוביץ; אחרית דבר :הרב יהודה ברנדס; הערות,
מפתח

095
₪ 102.00
₪ 99.00

 149555הלכות פסוקות השלם; חלק ב'/עץ-חיים,יהונתן
ירושלים/מוסד הרב קוק 444/עמודים2017/
על פי כ"י ס .ששון הוצאת מקור ירושלים תשל"א ,עם ציוני מקבילות להלכות
גדולות והלכות ראו ,וכן ציוני מקורות ,הערות ושינויי נוסחאות

₪ 105.00

 149585ספר וזה לשונו :ריבית/ליינר,יעקב
ירושלים/המחבר 533/עמודים2017/
אוצר ציונים ומראי מקומות ,מסודר לפי ערכים ועניינים ,עם מילואים; ליקוט
מדברי ראשונים ואחרונים עד לדברי הפוסקים 'ככתבם וכלשונם' ,עם מילואים

₪ 105.00

 149647ספר משה ידבר/מרדכי,בועז; קטן,חנניה; קטן,יואל )עורכים(
שעלבים/מכון שלמה אומן571/
שאלות ותשובות ופסקים וחידושי דינים כסדר הרמב"ם ,וחידושים על לשונות
הרמב"ם  -הלכות מלווה ולווה; חיבורו של רבי משה ישראל מרודוס; עריכה
חדשה עם מבוא והערות ,הגהות וציונים ומפתחות על פי דפוס סלוניקי תקע"ה

₪ 132.00

 149739ספר שאלות ותשובות איתן האזרחי; תורה ומועדים; חלק
ראשון/ראפפורט,אברהם
ירושלים/זכרון אהרן 518/עמודים2015/

₪ 147.00

עריכה מחודשת עם מראי מקום ,מפתחות ותולדות המחבר; עם ספר ירח
האיתנים )מהדורה חדשה ומפוארה(
 149522קונטרס קידוש השם/דוצ'ין,הלל יהודה טוביה )הרב( )עורך(
ירושלים/מוסד הרב קוק 270/עמודים2017/
על סדר הרמב"ם  -הלכות יסודי התורה מרבי ירוחם יהודה ליב פרלמן זצ"ל;
יוצא על פי דפוס ראשון ,עם מראי מקומות ,הערות ,ביאורים ומפתחות
 149584קיצור שולחן ערוך הרב עובדיה;  3כרכים )מהדורה מורחבת(/יפרגאן,רפאל
חיים )עורך(
ירושלים/מכון ריח ניחוח; יסודי1674/
לקט הלכות מכל ספרי הרב עובדיה יוסף ז"ל
 149738שאלות ותשובות גבורות אליהו :כרך א' :אורח חיים/הענקין,יוסף אליהו

26

₪ 99.00

₪ 345.00

₪ 114.00

לייקווד/מכון הרב הענקין 375/עמודים2014/
על ארבעת חלקי השו"ע ,אשר הורה והשיב לשואליו; מהדורה שנייה
 149649שאלות ותשובות גבורות אליהו :כרך ב' :יורה דעה/הענקין,יוסף אליהו
לייקווד/מכון הרב הענקין 339/עמודים2016/
על ארבעת חלקי השו"ע ,אשר הורה והשיב לשואליו
 149586שו"ת הראשון לציון :אגרות ומכתבים;  2כרכים/ישראל,עבדיאל )עורך(
ירושלים/העורך 1068/עמודים2016/
אגרות ומכתבים של הראשון לציון הרב יצחק יוסף ,מעת שבתו על כס הראשון
לציון
 149497שו"תהכל בסדר/אבינר,שלמה
נריה/העורך 156/עמודים2017/
הלכות פסח; שאלות קצרות ותשובות קצרות; עם מקורות והערות מאת מרדכי
ציון
 149480שלחן ערוך; מהדורת דף ליום; כל השו"ע בכרך אחד/מענדלאוויטש,נפתלי
הירץ )הרב( )עורך(
ירושלים/מפעל הליכות עולם710/

₪ 114.00
₪ 288.00

₪ 84.00

₪ 144.00

חיבורו של רבי יוסף קארו ,עם הגהות ר' משה איסרליש; ערוך מחדש ,באות
ברורה; עם חלוקה לימים לכל דף לצורך שינון

096

KABBALAH

קבלה

096

 149439ספר חיי עולם :על עץ חיים לאר"י/
בני ברק 535//עמודים2016/
אוצר ביאורים ,עם אסיפת מאמרים ,הערות בשפה ברורה; מהדורה שנייה
מורחבת

₪ 117.00

 149580ספר שמן ששון על עץ חיים; עם אגן הסהר ושערי ששון; 3
כרכים/גלאנטי,אברהם
ירושלים/אהבת שלום /עמודים2015/

₪ 432.00

עם ספר אגן הסהר ,ועם שערי ששון  -ביאורים הערות ומקורות; מר' ששון
פריססידו זצ"ל ,מגדולי מקובלי דמשק

097

HASIDISM

חסידות

 149538השליחות/בר-סלע,אוהד; פרישמן,בנצי )עורכים(
פתח תקוה/ממש 240/עמודים2017/
הקריאה הנצחית לכל אחד ואחת; אמרות הרבי מליובאוויטש ,אירועים בבתי
חב"ד בעולם ,קריאות ממכתבים לרבי וממנו; תבנית אלבומית מרובעת ,עם
שפע צילומים

100

הגות דתית ,דרשות

JEWISH THOUGHT,

097
₪ 96.00

100

 149548בניין אמונה )מהדורה שנייה מתוקנת(/בלייכר,משה )הרב(
קרית ארבע/מעמק חברון 255/עמודים2016/
המוסר הטבעי הישראלי; מהי אמונה ומדוע יש ללמדה ,כיצד לקיים מצוות
אהבת ה' ,מה ערכו של דור הגאולה ,ועוד

₪ 81.00

 149544דרך אמונה בחרתי )מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת(/הס,מרדכי זאב
/המחבר 530/עמודים2017/
לדרכו האמונית של בנין הבית הישראלי
 149498דרך זו אלך/פחה,יאיר ידידיה
ירושלים/המחבר 320/עמודים2019/

₪ 132.00

27

₪ 84.00

פרקי יסוד בעולמו של יהודי; ; התבוננות בתפקידו של יהודי בעולם וכיצד יוכל
להתחבר לחיים של עבודת ה'
 149540המחזיר שכינתו לציון;  3כרכים/הירש,שי )עורך(
ירושלים/תנועת המזרחי העולמית1736/
מבט תורני על מלחמת ששת הימים ויום ירושלים; הלכה ,מוסר ,דרוש ,אמונה,
רמז ,רז ,שיר; נלקט לכבוד שנת היובל לתשועת מלחמת ששת נימים ולאיחוד
ירושלים

₪ 462.00

 149550כהן משוח מלחמה/כהן,מאיר
קרית ארבע/מעמק חברון 366/עמודים2010/
בירורים אמוניים בסוגיות המלחמה; מהותן של מערכות ישראל ,צביונו המידותי
של הלוחם הישראלי

₪ 93.00

 149556מאמרי טוביה; כרך ב'/פישל,טוביה
ירושלים/מוסד הרב קוק 486/עמודים2017/
רשימות ומאמרים מהרב טוביה פישל ז"ל
 149541נתיבות; כרך א' ,פסקאות א-לג/חלמיש,חן
קרית ארבע/מעמק חברון 496/עמודים2017/
בירורים וביאורים לספרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל "אור לנתיבתי";
עיונים במקורות הפתקאות מהגותו שקובצו על ידי הרבנים איסר קלונסקי וחיים
שטיינר; עם הערות

₪ 87.00
₪ 123.00

₪ 114.00

 149736ספר מעמד הנבחר/ווייס,צבי הירש
ברוקלין/המחבר; אוהל תורה792/
קבלת התורה לפי מדרשי חז"ל ,עם השתלשלות מתן התורה לפי הש"ס,
מדרשים ,תרגומים ופיוטים ,בתוספת מקורות וציונים ,ביאורים והערות; עם מפתח
 149520עולחם הקרבנות/אינפלד,צבי )הרב(
ירושלים/מוסד הרב קוק 238/עמודים2017/
מנגינה שעדיין לא שמענו את ביצועה; על הקרבנות בעבר ובעתיד
 149494פני מלך חיים/ברדח,אמנון )הרב(
978-965-7646-15-1
ראש פינה/בית המדרש ראש פינה182/
עיונים במאמר דעת אלוקים ,מאת הראי"ה קוק ,המשרטט פגישה עם הקב"ה,
המעצבצ את האדם כדמות חיה וחופשית; עם הערות
 149549שמונה פרקים לרמב"ם )מהדורה שנייה(/בלייכר,משה )הרב(
קרית ארבע/מעמק חברון 199/עמודים2010/
הבנת הנפש מתוך מבט של תורה

101

פיוט ותפילה

HYMN & PRAYER

 149543ואני תפילה )בשער :ואני תפלה(/שרקי,אורי
978-965-7466-07-0
ירושלים/אורים 314/עמודים2017/
עיונים בסידור התפילה; עיון מעמיק החודר אל רבדים אישיים ולאומיים
 149504מחזור אוצר הראשונים השלם :ראש השנה; אשכנז/הולצר,דוד ,זכריה
מיאמי ביץ'; ואברהם )עורכים(

₪ 87.00
₪ 84.00

₪ 72.00

101
₪ 99.00
₪ 204.00
ביתר עלית/מכון על

פירושי ראשונים לתפילות ,כולל רוקח ,ראב"ן ,אבודרהם ,ערוגת הבושם ,ר"י
בן"ר יקר ,ספר הרמון ,סדור רבנו שלמה ,סדור רבנו דוד ,חסידי אשכנז ,הכל
לפי כתבי יד ,עם הגהה ועם פירושי קדמונים לפיוטים ,כולל פירוש קדמון מחכמי
צרפת; עם הערות

28

105

כתבי-עת

PERIODICALS

 149516השילוח; כרך ג' )כתב עת ישראלי להגות ומדיניות(/שורק,יואב )עורך(
ירושלים/קרן תקוה 226/עמודים2017/
כתב עת ישראלי להגות ומדיניות; שלל מאמרים מעמיקים ורחבי יריעה בתחומים
המשתרעים מן השאלות הקונקרטיות של המדיניות הציבורית ועד לשורשים
ההגותיים של השיח שאנו שותפים בו .בלי גינוני אקדמיה ,אבל בשפה מוקפדת
וביושר אינטלקטואלי; יצא גיליון ראשון
 149641שבילים; גיליון מספר ) 17חורף תשע"ז ,ינואר /(2016אברהם-איתן,רחלי
)עורכת ראשית(
מודיעין/מערכת שבילים 112/עמודים2016/

105
₪ 108.00

₪ 60.00

כתב עת לשירה ,לפרוזה ,לעיון והגות ולאמנות רב-תחומית; נושא הגיליון:
אדריכלות ויצירה; מלווה ציורים צבעוניים

TEXT BOOKS

110

 149703מסתוריפ נפשיים/שטיינר,ג'ון
/תולעת ספרים 216/עמודים2017/
ארגונים פתולוגיים במטופלים פסיכוטיים ,נוירוטיים וגבוליים; מתורגם מאנגלית
בידי יאיר לוינשטיין

₪ 108.00

110

ספרי-לימוד

₪ 78.00

 149667מפה לשם :חוברת העשרה/סימונס,אסתי
ירושלים/אקדמון 137/עמודים2017/
חוברת העשרה ל "עברית מן ההתחלה" ,א
99.00
 149666עברית  -סוף הדרך/סימונס,אסתי; רדק,פביו
978-965-350-144-7
ירושלים/אקדמון 166/עמודים2016/
תרגילי דקדוק וקלוז לרמה ו' ,לתלמידים מתקדמים ,כולל פתרונות לכל התרגילים
978-965-350-151-5

 149702קורס בסיסי בכלכלת בריאות למקצועות הרפואה/שמואלי,עמיר
978-965-7755-83-9
ירושלים/מאגנס 171/עמודים2017/
מיועד לסטודנטים שאינם כלכלנים ,ובו ידע עדכני במערכות הבריאות השונות
בארץ

115

אמנות ומוסיקה

ART & MUSIC

 149501אסיף ,עשור לפרס רפפורט לאמן ישראלי צעיר/בכיר )עברית
ואנגלית(/דנון,ענת; רוזנברג,נועה )אוצרות(
ת"א/מוזיאון 978-965-539-145-9

₪

₪ 84.00

115
₪ 90.00
תל אביב לאמנות59/

מארז ,חוברת כריכה רכה 59 ,עמ' 20 ,תמונות צבע ,עברית/אנגלית/ערבית,
 20גלויות צבע 20 ,גלויות צבע כפולות
 149491הבימה/זר-ציון,שלי; ירושלמי,דורית; קינר-קיסינגר,גד )עורכים(
ת"א/רסלינג 483/עמודים2017/
עיונים חדשים בתאטרון לאומי; קובץ מחקרים במרחב ובמקום של תיאטרון
"הבימה" במהלך השנים; עם צילומים המשולבים בטקסט

₪ 96.00

 149446טקסטורות/עפרת,גדעון
978-965-92274-6-4
/האקדמיה 491/עמודים2017/
מילה וספר באמנות הישראלית; מאמרים על אמנים ,אמנות ,ספרים וסופרים
בישראל

₪ 108.00

₪ 90.00

 149705עיר ,נמל ,קצה/פרי באדר,איה
ת"א/רסלינג 244/עמודים2017/

29

ייצוגים של מרחב בקולנוע הישראלי; הערות ,ביבליוגרפיה ,צילומים
108.00
 149559על התשוקה/גוטסמן,רחל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-370-1 304/
אהבה ותשוקה במיתולוגיה היוונית ,ומשם אל השפעתה על האמנות בהווה; עם
שפע צילומי יצירות צבעוניים
 149482קולנוע ישראלי חדש/שוייצר,אריאל
978-965-540-655-9
ירושלים/כרמל 227/עמודים2017/
מקומו של הקולנוע הישראלי בנוף התרבותי בישראל; עם ראיונות על כמה
מהיוצרים המובילים בתחום; עם צילומים; עם אחרית דבר מאת ארי פולמן

₪

₪ 90.00

 149574שלושה וחצי ) (3.5מטרים רבועים :תגובה בונה לאסונות טבע/ויניצקי,מאיה ₪ 144.00
ת"א/מוזיאון 978-3-7774-2886-4
תל אביב לאמנות243/
קטלוג מתערוכה; כריכה רכה 243 ,עמ' 184 ,תמונות 174 ,תמונות צבע,
עברית/אנגלית

120

ספרי יעץ ולקסיקון

REFERENCE BOOKS

 149683להבין משל ומליצה;  4כרכים/טולידאנו,שמואל
ראשון לציון/המחבר 1866/עמודים2016/
פרקי עיון במדרשי חז"ל ובמשליהם ,על סדר הפרשיות; ; עם מבוא על "שפת
האגדה" מול "שפת ההלכה" ,על המשלים ,ועוד; עם מפתחות חשובים לכל
המשלים

130

מדעי החברה

SOCIAL SCIENCES

120
₪ 390.00

130

 149704אוכל אורגני בישראל/גרוסגליק,רפי
ת"א/רסלינג 201/עמודים2017/
התנגדות ,היטמעות ותרבות גלובלית; תהליכים היסטוריים שעיצבו את שדה
האוכל האורגני בארץ; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00

 149535ביון בלוס אנג'לס,/ברנט )עורכים(
978-965-540-669-6
ירושלים/כרמל 263/עמודים2017/
סמינרים והדרכה; עיון בדברי וילפרד ביון הפסיכואנליט בסדרת הרצאות בלוס
אנג'לס ,החושף את רגעי חוסר האונים של המטפל; תרגום ועריכה מדעית:
משה ברגשטיין; בסדרת "פגישות,

₪ 96.00

 149624הגוף בפסיכואנליזה/בן עטר כהן,אירית
ת"א/רסלינג 282/עמודים2017/
קריאה ביקורתית בכתבים פסיכואנליטיים; נערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 84.00

NATURAL SCIENCES

131

 149489אין להתעמר בבעלי חיים/פה,אנטואן
978-965-563-023-7
בנימינה/נהר ספרים 69/עמודים2017/
בחינת הרגש והתכונות של החיות ,ושלנו אליהם; מתורגם מצרפתית בידי מיכל
אילן; עם צילומים צבעוניים; פורמט קטן

₪ 60.00

131

& ARCHAEOLOGY

132

132

מדעי הטבע

ארכאולוגיה ,גאולוגיה

 149695מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא )קובץ שני(/אשל,חנן; פורת,רועי
978-965-221-078-4
ירושלים/חברה לחקירת א"י-מכללת יו"ש-
מחקר גיאוגרפי-ארכיאולוגי מלווה מאות תמונות ,איורים ושרטוטים; מבוא
באנגלית

30

₪ 294.00

135

שונות

MISCELLANEOUS

 149568מתחילים לאכול נכון/רוזנפלד,איילת
ת"א/מדיה  10/227עמודים2017/
מתכונים לבריאות הגוף ןהנפש; תבנית אלבומית מרובעת

145

הצעות מיוחדות

SPECIAL OFFERS

 149668תשובות בעלי התוספות/איגוס,אברהם יצחק
ניו יורק/תלפיות ישיבה
תשובות חדשות שנאספו מכתבי יד שונים; מהדורה מצולמת מהאינטרנט

31

135
₪ 108.00

145
₪ 285.00

