001

סיפורת ומחזות

150442

אהבה על כוס תה/גלקין-סמית,עליזה
ת"א/מנדלי 281/עמודים2017/
סיפורה של אישה גרושה שהתשחררה מחסמיה בעקבוות אהבתה לתה
אוגנדה/אלדד,אריה
978-965-566-496-6
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן351/
רומן מתח פוליטי; נקודת המוצא היא פרשת אולמרט
אורנים/חובב,ימימה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-483-8 423/
רומן סוחף הנוגע בשאלות עומק על מהות הזהות הישראלית והיהודית
אותה אבקש/פלהיימר,מיכל
ירושלים/דברי שיר 254/עמודים2017/
סיפורה של בחורה דתית תל-אביבית הבוחרת להנשא לבחור ישיבת הסדר,
חרף התנגדות אמה

150380

150427

150476

FICTION & DRAMA

001
₪ 75.00
₪ 96.00
₪ 99.00
₪ 87.00

 150662אזרח בכחול/בר בראונשטיין,ניסן
978-965-534-744-9
ת"א/גוונים 352/עמודים2017/
סאגה על קורותיו של קצין משטרה ,מיום גיוסו למשטרה ועד פרישתו ,תוך
שימת דגש על יחסי אנוש ,חברות ומשפחה

₪ 78.00

 150372אישה רוח ענן/חמו,יוסי
978-965-534-775-3
ת"א/גוונים 256/עמודים2017/
סיפור גברי על קצין מבחן העומד לפני פרישה מעבודתו וממשיך לשחק תפקיד
של ניגודיות בחייו ,כאשר התפקיד הראשי בסיפור הוא דווקא של הנשים שבחייו

₪ 75.00

 150309אם השמש הייתה חדלה להתקיים/
/תשע נשמות /עמודים2017/
עדיין היו לך שמונה דקות ושבע-עשרה שניות לקרוא ספר; הספר ריק לחלוטין -
דפים לבנים

₪ 36.00

 150441ארגונאוטיקה/ארואטי,אברהם )עורך(
978-965-7763-09-4
ירושלים/מאגנס 308/עמודים2017/
יצירת מופת אפית הלניסטית מאת אפולוניוס איש רודוס; תרגום אפוס מיוונית,
עם מבוא ,הערות ומפתח שמות :אברהם ארואטי

₪ 99.00

 150292בולענים/הראל,יאיר
ת"א/מטר 288/עמודים2017/
רומן על ארכיאולוג המזמין את מותו בגיל  ,75ומנסה לסגת מהמועד שקבע
 150296בלילה נלך סחור-סחור )ספריה לעם/(739 ,אלרקון,דניאל
978-965-13-2644-8
ת"א/עם עובד 376/עמודים2017/
סיפור של מהדר "תקוע" בארה"ב המוצא את דרכו בעזרת התיאטרון; מתורגם
מאנגלית בידי יואב כ"ץ

₪ 96.00
₪ 87.00

 150582במזל סרטן/המרמן,אילנה; ניראד,יורגן
978-965-556-063-3
ת"א/אחוזת בית 324/עמודים2017/
מסע לבלי שוב; ז'אנר ספרותי  -דוקומנטארי; בחינת מחלתו של יורגן ניראד,
משולב פרק בפרק עם הגותה של אילנה המרמן; מהדורה מחודשת לעומת
מהדורת  2001שיצאה בהוצאת עם-עובד

₪ 99.00

 150428בסבך השערה/ויג,שושנה
הוד השרון/אסטרולוג; ידיעות אחרונות207/
התשוקה אינה זקוקה לפנים; נובלות וסיפורים הפורטים את האבהב והתשוקה,
בנימה אירוטית מעודנת

₪ 99.00
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 150408בת דודתי לילי/חלפון,איל
978-965-556-060-2
ראשון לציון/אחוזת בית; יד .אחרונות256/
רומן המתרחש ערב מלחמת ששת נימים ,ובו מסופר תולדות המדינה לאורך
ארבעה עשורים

₪ 99.00

 150504החיים יפים ,אחי/חיכמת,נזים
978-965-540-695-5
ירושלים/כרמל 222/עמודים2017/
רומן מתורגם מטורקית בידי רמי סערי ,עם אחרית דבר מאת בני ציפר ,המביא
סיפור חניכה מרגש ,עלילות אהבה ואנקדוטות המתמקדות בגורל האנוש
והחברה

₪ 84.00

 150569היו לזרים/עוז,ישראל
ת"א/הקיבוץ המאוחד 295/עמודים2017/
סיפור אהבה בין אלמנה ערבייה לאלמן יהודי ,החשים בגלי התנגדות סביבם,
המאיימים על הקשר הזוגי ביניהם

₪ 87.00

 150382הילדים של מחר/גולדן,שי; סיביאר כץ,טלי
978-965-566-534-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן253/
סיפור אהבה הנכתב בשני קולות ,קול נערה וקול נער
 150573המכונה נעצרת/פורסטר,א.מ.
978-965-563-025-1
בנימינה/נהר ספרים 94/עמודים2017/
מדע בדיוני שנכתב לפני יותר ממאה שנה ,על חברה מפותחת; תרגום
מאנגלית ,עם אחרית דבר והערות :מירי אליאב-פלדון

₪ 93.00
₪ 60.00

 150527המקום שבו השמש מתחיל/קרונלנד,עמרי
978-965-534-748-7
ת"א/גוונים 208/עמודים2017/
רומן ארצישראלי על נער לא רגיל מקיבוץ קטן ,הפורץ עם ספרו הראשון
בסערה לראש טבלת רבי המכר

₪ 72.00

 150450הסיפור בקצה הקפה/דליס
ר"ג/חדרים 105/עמודים2017/
סיפורים אותנטיים מתוך בתי-קפה ובתי אוכל
 150301הרעב העשירי/לוקסמבורג,אלי
978-1-61838-328-0
חיפה/פרדס 344/עמודים2017/
פנטזיה ריאליסטית אודות עקירה ממקום למקום באופן מייסר וקדוש כאחד
 150311השבח לטיפשות/ארסמוס,דזידריוס מרוטרדם
978-965-540-678-8
ירושלים/כרמל 174/עמודים2017/
סטירה מבריקה שנכתבה לפני כחמש מאות שנה והיא כתב אישום נגד
השולטים ואנשי הדת; תרגום והערות :נתן רון ומרב מילר; מבוא :נתן רון

₪ 60.00

 150295ווקמן )ספריה לעם/(730 ,בן הגיא,מעין
978-965-13-2640-0
ת"א/עם עובד 207/עמודים2017/
סיפורה של בחורה בת  20החווה מאבקי כוח תאוות בצע ויצרים ,הרחק
ממשפחתה
 150690זמן תום/שדה,גליה
/ניב 335/עמודים2017/
סיפורה של אם חד-הורית המתקשה להתמודד עם המיניות של בתה המתבגרת
 150471חוט ירוק מתנה/דישי,גילה
פתח תקוה/סטימצקי 86/עמודים2017/
סיפורים גורליים יומיומיים ,על שמחה וכאב ,אהבה ופחד
 150297חול טובעני )ספריה לעם/(744 ,טולץ,סטיב
978-965-13-2657-8
ת"א/עם עובד 389/עמודים2017/
סיפור של גיבור טרגי ,מעין איוב המודרני ,המצליח לחשוף את השבר בחייו;

2

₪ 81.00
₪ 81.00

₪ 84.00

₪ 114.00

₪ 69.00
₪ 93.00

מתורגם מאנגלית בידי אילת אטינגר ואהד זהבי
 150512חוצה את הקו )ספריה לעם/(737 ,לרסן,נלה
978-965-13-2635-6
ת"א/עם עובד 167/עמודים2017/
רומן מודרניסטי על שיקגו בשנות העשרים; תרגום מאנגלית ,עם הערות ואחרית
דבר :תמר משמר
 150472ידעתי שתגיע אליי/ענבר,רבקה
פתח תקוה/סטימצקי 112/עמודים2017/
שני סיפורים המביאים את סיפור השואה לאנשים שלא חוו אותה בפועל
 150474כחותם על לבך/ארוון,הילה
/המחברת 528/עמודים2017/
סיפור היסטורי על ירושלים בשנת  1560וקליטת מגורשי ספרד מ  ;1494מסע
אל העבר בשפה ציורית וסוחפת

₪ 81.00

₪ 78.00
₪ 99.00

 150426כפר-סבר אלפיים )/(2000פרמנטו,ג'וליה
978-965-564-237-4
ראשון לציון/פן; ידיעות אחרונות264/
רומן רצח בכפר-סבא ,שפוענח ,ומבקש לעצור את האלימות שמתחת לפני
השטח

₪ 99.00

 150444להאיר פינות אפלות/פנקס,יעל
978-965-7506-50-9
ת"א/כתב 282/עמודים2017/
קובץ סיפורים שגיבוריהם צמחו בתוך המערבולת של המציאות הישראלית,
עירוב של עולים חדשים וותיקים ,מלחמות והישרדות ,בתוך מצוקה כלכלית
וניכור חברתי

₪ 78.00

 150470להיות אמא של בת-אור/אתיטל )טל,אתי  -בר(
978-965-236-597-2
פתח תקוה/סטימצקי 79/עמודים2017/
סיפור תיעודי המתאר התמודדות עם בת בעלת צרכים מיוחדים ,שהתגברה על
אוטיזם ,בעקבות פגיעת ראש

₪ 69.00

 150514לווייתנים שרים בעמק/שפריר,רונה
978-965-13-2666-0
ת"א/עם עובד 307/עמודים2017/
רומן מעורר ולא שגרתי המהווה מסע בין החיים למוות ,מציאות ומה שעלול
לקרות בכל קהילה אנושית

₪ 87.00

 150439ליזה המסכנה/קרמזין,ניקולאי
978-965-92638-0-6
/קדימה 170/עמודים2017/
וכתבים נבחרים; תרגום מרוסית עם הערות :פטר קריקסונוב; מסת מבוא:
איסנה גולדין; אחרית דבר :פרופ' דמיטרי איווינסקי; בסדרת "משעולים" -
לפרוזה יפה

₪ 99.00

 150671לרשתה/פלמור,אהוד
978-1-61838-357-0
חיפה/פרדס 368/עמודים2017/
סיפורו של בחור ירושלמי דתי שאיבד את הוריו בגיל צעיר ,ומתמודד עם החיים
בנפש סוערה

₪ 78.00

 150405מאחורי הגדר/ביאליק,חיים נחמן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-324-4 124/
סיפור התבגרות מחיים נחמן ביאליק ,מאויר בצבעוניות בידי קרן כץ ,בתבנית
מרובעת

₪ 99.00

 150596מדוע איני כותב/גלסנר,אריק
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-401-2 229/
רומן בצורת ממואר על שאפתנות ספרותית וגברית ,ושברן; בסדרת "פרוזה"
 150659מה אתה עושה?/מתתיהו
978-965-534-770-8
ת"א/גוונים 159/עמודים2017/
רומן רגיש המתאר יחסים בין שלושה דורות מנקודות תצפית שונות ,ולכל דור

₪ 99.00

3

₪ 72.00

איפיוני הבחירות שלו
 150435מול ההר בחומסר/מצוב-כהן,עופרה
978-965-540-700-6
ירושלים/כרמל 273/עמודים2017/
רומן המהווה מסמך עדתי חשוב מבחינה היסטורית וחברתית
 150553מלך זהב ודם/אביגור-רותם,גבריאלה
978-965-566-544-4
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן463/
מזיכרונותיו של ניקולאוס איש דמשק; רומן היסטורי על תקופת השלטון הרומי;
רומן חמישי של המחברת

₪ 81.00
₪ 99.00

 150294מפלצת הזיכרון )ספריה לעם/(752 ,שריד,ישי
978-965-13-2667-7
ת"א/עם עובד 136/עמודים2017/
סיפורו של היסטוריון צעיר המספר ליושב ראש יד ושם על מאבקו במפלצת
הזיכרון

₪ 69.00

 150310מרד המציאות )סדרת תשע נשמות/(30 ,צוויג,שטפן
/תשע נשמות 78/עמודים2017/
סיפור אהבה רגיש ,שהתגלה רק ב  ;1987מתורגם מגרמנית בידי הראל קין
 150604משהו היה חסר/אפק,עדנה
ת"א/צבעונים 122/עמודים2017/
סיפורים קצרים ,כולל סיפורים מקראיים ,המביטים אל החיים הפשוטים בלי
הטכנולוגיה ,חיים של ערכים ועקרונות

₪ 51.00

 150660משקה האלים/שרייב-שיבי,דורית
978-965-534-772-2
ת"א/גוונים 348/עמודים2017/
סיפור על אהבה מופלאה מזווית ראייה של הבודהיזם הטיבטי
 150688ניחוח האפרסמון/אשוש,מרגלית
קרית גת/דני ספרים 351/עמודים2017/
רומן היסטורי המתרחש בסוף תקופת החשמונאים על נערה אדומית בת 16
הנלקחת בשבי על ידי חייל יהודי
 150586סוכנת במלכוד/ביילין,זיו
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-408-1 237/
סיפורה של סוכנת מוסד צעירה היוצאת למשימה ביוון ,ונכשלת במשימתה
 150528סיפור גלילי/פיינרו,מירי
978-965-534-764-7
ת"א/גוונים 382/עמודים2017/
רומן רחב יריעה ועשיר בפולקלור ,חוצה יבשות ,זמנים ודתות ,ומערבב בין טבעי
לעל-טבעי
 150593סמאדר/נקר-סרי,מירב
978-965-512-270-1
ת"א/בבל 149/עמודים2017/
נובלה מרשימה על יחסי משפחה ותהליכי התבגרות
 150373סנפלינג על כחול הזקן/מרגלית,דורין
978-965-534-762-3
ת"א/גוונים 160/עמודים2017/
שלושים פרלודים  -סיפורים קצרים ומפתיעים
 150554סע הביתה ,ינקי/מירון,אודי
978-965-566-533-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן271/
רומן המספר את סיפור חייו של המחבר כחידה המנסה לתפתור את בעיית
יחסיו עם נשים
 150417עונות מעבר/קלנר,דורית
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-529-3 350/
רומן גלילי; על שתי נערות  -ערבייה ויהודיה; בסדרת "פרוזה"
 150407עכשיו יותר ברגש/בן-נון,רן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-301-5 205/
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₪ 72.00

₪ 84.00
₪ 93.00

₪ 99.00
₪ 87.00

₪ 87.00
₪ 72.00
₪ 93.00

₪ 99.00
₪ 99.00

סיפור קליל ומיני על רקע נופיה המוכרים של תל אביב; בסדרת "פרוזה"
 150383עקוב אחר שינויים/קשוע,סייד
978-965-566-546-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן208/
סיפורו של גבר שעזב את ירושלים הבוערת והיגר עם אשתו וילדיו לאמריקה;
ספרו הרביעי של המחבר בפרוזה

₪ 93.00

 150365פאני וגבריאל/סמל,נאוה
חבל מודיעין/זמורה-ביתן 460/עמודים978-965-566-508-6 2017/
סיפור אהבה של סבא וסבתא של המחברת ,שתי דמויות גדולות מהחיים ,ועל
מערכת יחסים רומנטית ומורכבת

₪ 96.00

 150467צרותיו הטובות/זיו,יוסי
פתח תקוה/סטימצקי 287/עמודים2017/
סיפורו של גבר שאהב שתי אחיות ,אשתו וגיסתו האלמנה
 150463רווקים ואלמנות/פינקוס,ירמי
בן-שמן/כתר 239/עמודים2017/
קובץ נובלות על דוגמן יהיר ,רווקה זקנה ומפוחדת ,רוקח שוויצרי גרגרן ועוד
דמויות מהחיים בארץ ובאירופה

₪ 93.00

 150473רוח קנאה/אסולין,אבי
פתח תקוה/סטימצקי 352/עמודים2017/
סיפור על זוג שנראה מושלם ,שרוח קנאה נכנסה ביניהם
 150576ריצפה/גיסיס,יצחק
978-1-61838-278-8
חיפה/פרדס 179/עמודים2017/
סיפור על יומן שהתגלה באקראי ופתח את קרורות חייה של משפחה
רוויזיוניסטית מחיפה

₪ 87.00

₪ 93.00
₪ 78.00

 150314שטיינברגרים/רוזנברג,לאה
/עולם חדש 155/עמודים2017/
סיפורים מהחיים :ילדה שנולדה ללא אוזן שמאל ,אחרת בחרה לגור במעלית,
ועוד סיפורים

₪ 75.00

 150434שלושה סיפורים/קופר,אירית ר'
978-965-540-698-6
ירושלים/כרמל 153/עמודים2017/
שלוש נובלות קצרות על התמודדויות של ניצולי שואה עם המציאות היום-יומית
 150468שמש כמו גלידה/הלוי,אביב
פתח תקוה/סטימצקי 93/עמודים2017/
סיפור מרתק המתרחש בין הודו לתל-אביב ובין מציאות להזיות
 150336תהין/בראל,יוסי )יוד(
978-965-534-765-4
ת"א/חלונות 192/עמודים2017/
סיפור המתרחש בשני מישורים מקבילים ,בגרמניה האלימה בעת מהפכות
השמאל בשנות השישים ושירות בחיל האוויר הישראלי

₪ 69.00

 150475תזכירי לי מי את/חוטר,נטע
פתח תקוה/תכלת  -סטימצקי378/
רומן מסחרר הצוחק גם על מה שאסור לצחוק ממנו
 150381תימהון/אפלפלד,אהרן
978-965-566-532-1
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן222/
רומן נועז על אישה כפרית במלחמת העולם השנייה ,שלעיניה נרצחים ארבעה
משכניה היהודים ,בורחת מהכפר ומגלה שהזוועה מצויה בכל מקום
 150501תמונה קבוצתית/מוזס,איילה לילי )עורכת(
978-52-448-403-2
ירושלים/כרמל 894/עמודים2017/
ספרות ישראלית במאה ה ;21 -אנתולוגיה; אסופה המציגה דיוקן עכשווי של
התרבות הישראלית ,על שלל זרמיה וגווניה; עם הערות ומפתחות

5

₪ 75.00
₪ 75.00

₪ 99.00
₪ 93.00

₪ 159.00

002

ספרות ילדים ונוער

Young-adult Literature

002

 150675אוטי  -זה מדבר/הרמן-עדן,חן
978-965-7259-61-0
אבן-יהודה/אמציה 60/עמודים2017/
ילדים עם אוטיזם  -דיבור מעצמי אל החוץ; איך נראה ונחווה העולם דרך עיניו
של ילד עם אוטיזם; טקסט מנוקד ,עם איורים

₪ 81.00

 150674שלש הנסיכות והאיש הנדיר/דביר,אורלי )ד"ר(
978-965-7259-60-3
אבן-יהודה/אמציה /עמודים2017/
משפחה חדשה  -סיפור על אב מיוחד ובנותיו; איורים צבעוניים :נאוה אייבל

₪ 87.00

003

ספרות דתית לילדים

Religious children

 150454מסכת ראש השנה :מבוארת ומאוירת/גרוס,משה; מכטה,גד
ירושלים/משנאות; קורן 101/עמודים978-965-301-921-8 2017/
ביאורים לנוער בוגר ,ואירוים צבעוניים מלווים מאת חננאל תורג'מן

005

POETRY

שירה

 150533אופק התקווה/אהרוני,עדה
978-965-534-741-8
ת"א/גוונים 218/עמודים2017/
שירים חדשים ונבחרים; מהדורה דו-לשונית עברית  -אנגלית ,דף מול דף
 150335אישה של איש אחד/רומם,עדנה
978-965-534-733-3
ת"א/גוונים 62/עמודים2017/
שירים
 150387אישון אינך/טל,הדסה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 87/עמודים2017/

150689

150599

150565

150561

005
₪ 72.00
₪ 54.00
₪ 63.00

₪ 69.00
978-965-534-756-2

 150334בריאה )מהדורה דו-לשונית ,עברית  -צרפתית(/קובנסקי,אדית
978-965-534-760-9
ת"א/גוונים 128/עמודים2017/
שירים נבחרים; עברית ותרגומם לצרפתית ,עם מבוא בצרפתית מאת פרום'
מיכאל גיורדנו
בשבילי הרוח/אגמון,תמר אפרת
ירושלים/אריאל 117/עמודים2017/
שירים
דורבנות/תשרי,עדי
ת"א/ספרי עתון  77/65עמודים2017/
שירים ופואימות
דייט עם עצמי/ובר,אוהד
ת"א/מקום לשירה; הקיבוץ המאוחד90/
שירים
הבהוב ההווה/מיטל,אורית
ת"א/מקום לשירה; הקיבוץ המאוחד76/

₪ 66.00

₪ 69.00

 150581אם גרמתי לה פעם לחייך/חייקין,אלכס
פתח תקוה/סטימצקי 77/עמודים2017/
 150333אשא רגלי אל ההרים/שוב,שרה
ת"א/גוונים 143/עמודים2017/

003

₪ 69.00

₪ 66.00
₪ 51.00
978-965-557-113-4

₪ 72.00
₪ 72.00

6

₪ 72.00

 150567הון עצמי/דותן,שי
ת"א/מקום לשירה; הקיבוץ המאוחד84/
 150536הסופ/גבעוני הרושובסקי,מירב
רעננה/אבן חושן /עמודים2017/

₪ 48.00
978-965-537-154-3

 150385התשמע קולי :תהלים ישן חדש/אסולין,יאיר ) עורך(
חבל מודיעין/דביר;  929/287עמודים978-965-566-519-2 2017/
קטעי תהלים שנכנסו לתרבות הישראלית החדשה בשיר ובסיפור ,בתפילה
ובמונולוג; פרוייקט משותף של מיזם  929ללימוד התנ"ך והוצאת דביר

₪ 93.00

₪ 69.00

 150374ואהי אור/גרתי,טליה
ת"א/גוונים 87/עמודים2017/
שירים
 150600והסדק היה לי לבית/ענבר,נוית
ת"א/ספרי עתון  77/77עמודים2017/

978-965-557-118-9

 150300חדשים לבקרים/שפירא,רוחה
חיפה/פרדס 88/עמודים2017/

978-1-61838-350-1

978-965-534-768-5

₪ 66.00
₪ 48.00

 150563חותמת חום/שקרג'י,נועה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 67/עמודים2017/

₪ 63.00

 150449כל היותר מדי/פייל,סמדר
ת"א/עמדה 84/עמודים2017/

₪ 54.00

150564

150436

150466

150388

150443

150661

כל שושנה היא אי/זלדה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 128/עמודים2017/
מבחר שירים ,בפורמט קטן
כצפור במעופה/יאירי,דליה
978-965-540-711-2
ירושלים/כרמל 66/עמודים2017/
שירים
מבחנים בדרך/אתיטל )טל,אתי  -בר(
פתח תקוה/סטימצקי 134/עמודים2017/
סיפורים קצרים וקטעי פרוזה על תודעה והישרדות
מה צריכה אישה לדעת/שקלים,אסתר
978-965-566-538-3
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן71/
שירים; כריכה קשה
מראות הלב/ביקל,צביקה
ת"א/צבעונים 148/עמודים2017/
שירים
מרחב זמן/זיסמן,שלום
978-965-534-776-0
ת"א/גוונים 71/עמודים2017/

 150525נדפקנו )הליקון/(120 ,בורשטיין,דרור )עורך ראשי(
2970-5935
ת"א/הליקון 146/עמודים2017/
שירים ואיורים
 150667ניצוצות וחג שמח/אילון,לאה
978-965-536-195-7
ירושלים/מוסד ביאליק 382/עמודים2017/
מבחר שירים ;2017-1983 ,כריכה קשה
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₪ 60.00
₪ 63.00
₪ 78.00
₪ 60.00
₪ 63.00
₪ 66.00
₪ 84.00
₪ 96.00

 150530ניצוצות ססגוניים/זמיר,שלמה
978-965-540-681-8
ירושלים/כרמל 98/עמודים2017/
שירים; כריכה קשה; ספר שירים תשיעי של המחבר
 150566ספר הגוף/גרוסמן,חגית
ת"א/הקיבוץ המאוחד 103/עמודים2017/
שירים
 150575עברית מחוץ לאבריה המתוקים/שמואלוף,מתי
978-1-61838-338-9
חיפה/פרדס 49/עמודים2017/

₪ 75.00
₪ 63.00
₪ 48.00

 150465עולם מרהיב של אהבה/ביקל-שגיא,רותי
פתח תקוה/סטימצקי 103/עמודים2017/

₪ 60.00

 150559על היפי הבלתע מצוי של המצוי/מסג,סבינה
ת"א/מקום לשירה; הקיבוץ המאוחד210/
ננו שירים
 150505פעם אולי אכתוב על זה/אדלר,דוד
978-965-537-153-6
רעננה/אבן חושן 119/עמודים2017/
שירים
 150602פרשה/שור,בלה
ת"א/צבעונים 138/עמודים2017/
שירה המתארת את הנושאים בתורה  ,מתוך פסוקים ומדרשים ,ערוך לפי
פרשיות השבוע

₪ 87.00

 150666קול השירים/רייך,אשר
ירושלים/מוסד ביאליק 230/עמודים2017/
מבחר שירה ;2015-1963 ,כריכה קשה
 150371שאגת שאול/אלבז,ניסים מ.
978-965-09-0341-1
ירושלים/ראובן מס 106/עמודים2017/
פואמות; קורות חייו של המחבר בצורת שירים ופואמות ,מהעליה ממרוקו כנער
והמעברה ועד לאהבתו ואשתו שנפטרה; ילדיו התניעו את מנוע החיפוש "גוגל"
ושותפים ביצירתו

₪ 48.00
₪ 63.00

₪ 75.00

978-965-536-234-3

 150459שברים נאספים לשירה/כהן,מרדכי דוד )מודי( )עורך(
/חבר לעט 203/עמודים2017/
שירה ישראלית המתכתבת עם תפילות הימים הנוראים; אנתולוגיה של שירה,
עם הסברים על הקשר עם עולם התפילה בימים הנוראים ,מאלול ועד סוף תשרי

010

₪ 102.00

₪ 51.00

 150464תפילות חולין/זוהר,יהודית
פתח תקוה/סטימצקי 29/עמודים2017/
שירה; עיצוב גראפי צבעוני מעניין; כריכה קשה

חקרי ספרות ולשון

₪ 57.00

& LINGUISTICS

 150679בין מסע אלונקות למגש הכסף/פרמינגר,ענר
ת"א/רסלינג 276/עמודים2017/
בין קולנוע לאתיקה; בחינה אתית של סרטים ישראלים ואחרים ,ועל תהליך
הפרשנות שלהם; הערות ,ביבליוגרפיה ,פיךמוגרפיה
 150663בין עבר לערב ,כרך ח'/טובי,יוסף )עורך(
965-7004-05
באקה אךגרביה/אקדמיית אלקאסמי240/
המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש;
קובץ מאמרים; עם תקצירים באנגלית

8

010
₪ 84.00

₪ 135.00

 150664בין עבר לערב ,כרך ט'/טובי,יוסף )עורך(
באקה אךגרביה/אקדמיית אלקאסמי240/

₪ 135.00
965-7004-05

 150560הגשר מת/תורג'מן,יונתן
ת"א/קו אדום  -אמנות; הקיבוץ המאוחד978-965-02-0840-0 219/
תיאוריה והיסטוריה קצרה של שירים יומיומיים בעברית; בסדרת קו אדום  -אמנות

₪ 87.00

 150520הספרים של רבינו חיים קנייבסקי שליט"א/הוניגסבורג
ב"ב/המחבר 341/עמודים2017/
ליקוט הספרים אותם כתב וערך כדי להרבות תורה; עם עשרות צילומי שערים
וקטעי ספרים; לחיבור זה יש ערך ביבליוגרפי רב

₪ 90.00

 150678הפואטיקה של יואל הופמן/שטהל,נטע
ת"א/רסלינג 225/עמודים2017/
קווי בריאה וציורי לב; עיון ספרותי  -מונוגרפיה מחקרית; הערות ,ביבליוגרפיה
 150329הפרעות אישיות בספרות הישראלית/בלומרוזן-סלע,שגית
ת"א/רסלינג 283/עמודים2017/
היכרות עם הדינמיקה הפסיכולוגית המצויה בקרב  10%מהאוכלוסיה,
באמצעות  10דמויות ראשיות בספרות הישראלית המודרנית ,של אהרן מגד,
מאיר שלו ,יהושע קנז ועוד; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 81.00
₪ 84.00

150555

₪ 93.00

150568

₪

150681

150572

150677

חמישים ) (50קריאות בסיפורי חסידים/קיציס,זאב
978-965-566-558-1
חבל מודיעין/דביר 237/עמודים2017/
תובנות ספרותיות לפיענוח סוד קסמם של  50מסיפורי החסידים
78.00
יש זיכרון לראשונים/רוה,תמר )עורכת(
ת"א/הקיבוץ המאוחד 172/עמודים2017/
מבחר מאמרי ביקורת על סיפורי צבי לוז; אסופת מחקרים
78.00
כריזמה וקולנוע/סרינג,דפנה
ת"א/רסלינג 178/עמודים2017/
היציאה מהעצמי; על תופעת המנהיגות הכריזמטית; הערות ,ביבליוגרפיה
102.00
נשף הדמים של הרוזנת מרגיט/בתיאני,סשה
978-965-19-0992-4
ת"א/שוקן 213/עמודים2016/
מסע אל קורות משפחתי; תרגום מגרמנית :ארנו בר
99.00
ספר האהבה הגדול/כהן,אדיר
978-965-7259-64-1
אבן-יהודה/אמציה 488/עמודים2017/
היבטים פסיכולוגיים ,ספרותיים ,פילוסופים וטיפוליים; על אהבה בסיפור ,אהבה
ממבט ראשון ,בחירת בן זוג ,מכתבי אהבה ,אהבה ברשת ,אהבה ומין בזקנה,
ועוד ועוד; עם ביבליוגרפיה ענפה

₪
₪
₪

 150513עקבות ימים שעוד יבואו/גרץ,נורית; יוסף,רז
978-965-13-2647-9
ת"א/עם עובד 437/עמודים2017/
טראומה ואתיקה בקולנוע הישראלי העכשווי; בסדרת "עומק השדה"  -סדרת
טיש לקולנוע וטלוויזיה; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 99.00

 150437פרדוקס הדופי )בסדרת "אסף מחקרים"(/מור-חיים,עדינה
ת"א/ספרא; אונ' תל-אביב225/
עיון ביצירתו של חיים נגיד; בחינת תפיסתו האמנותית הרב-ז'אנרית כפי
שמשתקפת ב 12 -ספריו; עם הערות

₪ 66.00

 150460שברים נאספים לשירה/כהן,מרדכי דוד )מודי( )עורך(
/חבר לעט 203/עמודים2017/
שירה ישראלית המתכתבת עם תפילות הימים הנוראים; אנתולוגיה של שירה,
עם הסברים על הקשר עם עולם התפילה בימים הנוראים ,מאלול ועד סוף תשרי
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₪ 102.00

 150500תמונה קבוצתית/מוזס,איילה לילי )עורכת(
978-52-448-403-2
ירושלים/כרמל 894/עמודים2017/
ספרות ישראלית במאה ה ;21 -אנתולוגיה; אסופה המציגה דיוקן עכשווי של
התרבות הישראלית ,על שלל זרמיה וגווניה; עם הערות ומפתחות

025

הסטוריה כללית

GENERAL HISTORY

 150588שלום ,פליטים!/טננבוים,טוביה
/סלע מאיר 244/עמודים2017/
על הפליטים החדשים השוטפים את אירופה ,בעיקר בגרמניה ,ברוח
מחוייכתמתורגם מאנגלית בידי אורי רדלר

030

היהודים בתפוצות

JEWISH HISTORY IN

₪ 159.00

025
₪ 99.00

030

 150538האות והמופת; ספר שני/בצ'אקאשוילי,שמעון
קרית אתא/המחבר 605/עמודים2017/
של רבני וחכמי גרוזיה; פרקי הוד ומופת ,מידות והנהגות של חכמי גרוזיה;
תבנית אלבומית מהודרת ,עם מאות צילומים ומסמכים

₪ 294.00

 150406יהודי לוב/רומני,מוריס
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-231-5 343/
דו קיום ,רדיפות עלייה; צילומים ,מסמכים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח;
מתורגם מאנגלית בידי אריה גוס

₪ 117.00

 150349ספר "סכורא וחכמיה"/דאבדא,יוסף חיים
/המחבר 183/עמודים2017/
רשימה של כ  100 -מחכמי וצדיקי העיירה סכורא שבדרום מארוקו ,עם
תולדותיהם ומעשיהם ותיאור הקהילות ואורחותיהם

₪ 108.00

 150399קהילות אוסטריה/שפיצר,שלמה )הרב פרופ'(
ירושלים/מכון ירושלים 418/עמודים2017/
הקהילות באוסטריה עד מלחמת העולם השנייה; ערוך כאנציקלופדיה ,עם
תמונות וחומר ארכיוני חשוב ,ביבליוגרפיה ומפתחות

₪ 255.00

 150485שטרות מקהילת דמנאת/
ירושלים 194//עמודים2016/
ועוד קהילות במרוקו; מעשה בית דין ,שטרי עסקה ומכר ,פרוזבול ,הלוואות ועוד

032

השואה

THE HOLOCAUST

₪ 72.00

032

 150526אמון :סבא שלי היה יורה בי/טגה,ג'ניפר; זלמייר,ניקולה
978-965-02-0750-2
ת"א/ספרית פועלים 214/עמודים2015/
סיפורה של גרמניה שנסרה לאימת בימי מלחמת העולם שנייה ,וחושפת עתה
את העובדה שסבא שלה היה נאצי אכזר וסדיסט; מלווה צילומים; מתורגם
מגרמנית בידי דפנה עמית

₪ 87.00

 150589אנה פרנק  -היומן הגרפי/פולמן,ארי; פולונסקי,דוד
חבל מודיעין/דביר 152/עמודים2017/
הצגה גרפית ,מעין קומיקס ,של סיפורה של אנה פרנק ,בתרגום חדש מאנגלית
בידי מיכל פז-קלפ

₪ 87.00

 150420במלכודת הרשע ,האדישות והסילוף/ברנד,דניאל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-413-5 289/
פעולות ההצלה של הנזי ויואל ברנד בשואה ,ומחירן; סיפורו של שליח ועד
ההצלה של בודפשט והמשלחת בקושטא ,שהחמיצו הזדמנות להצלת רבים
מיהודי הונגריה

₪ 99.00

10

 150366בעקבות רוצחי עמי )מהדורה מעודכנת ומורחבת(/מלר,אלכס )מוריץ(
978-965-482-918-2
ת"א/המחבר 357/עמודים2017/
כולל עדויות חדשות בנוגע לבריחתו של אדולף היטלר ואווה בראון; סיפורי של
שריד שואה מצ'רנוביץ הנשלח לשליחות בדרום אמריקה ועוסק המצוד אחר
הנאצים אייכמן ,מנגלה ובורמן; עם תמונות

₪ 84.00

 150603משפחה משני זרדים/אביאל-ליפקונסקי,אברהם
ת"א/בית עלים 135/עמודים2017/
עדות חיה; סיפורי ילדות מן השואה ועד החיים בארץ

₪ 69.00

035

ארץ-ישראל

THE LAND OF ISRAEL

035

 150518חברון שוברת שתיקה/שליסל,ציפי
ירושלים/דברי שיר 286/עמודים2017/
תיעוד אנושי ,היסטורי ופוליטי; מפגשים בין יהודים לערבים ,בין חיילים
לעיתונאים ,שרים לפלסטינים ועוד

₪ 114.00

 150456טובה הארץ מאוד מאוד/שטיינר,חיים ישראל )הרב(
ירושלים/דברי שיר 266/עמודים2017/
על גבולות ארץ ישראל; עיון מקיף המקורות ,תיעוד פרשיות היסטוריות הנוגעות
להתיישבות היהודית ,בליווי עשרות צילומים ומפות צבעוניות

₪ 108.00

 150531כנפי האימפריה/ירמיאש,רבקה
978-965-540-705-1
ירושלים/כרמל 504/עמודים2017/
כישלון חיל האוויר הבריטי במאבק בטרור ובגרילה ובהגנה על המנדט הארץ-
ישראלי :האם הלקח נלמד?; עם צילומים ,הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 144.00

 150673להתפלל על שפת הים של תל אביב/רוזנסון,ישראל
978-965-540-710-5
ירושלים/כרמל 167/עמודים2017/
בית הכנסת הגר"א' :ביוגרפיה' ,זיכרון; זיקתו ההיסטורית של בית הכנסת
ברחוב הירקון בתל-אביב לשכונת מאה שערים בירושלים ,לווילנא ולתל אביב;
עם צילומים ,מסמכים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
 150610מאה ) (100שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ-ישראל )קתדרה,
/(165אלרואי,גור ואחרים )עורכים(
ירושלים/יד 0334-4657

₪ 75.00

₪ 180.00
יצחק בן-צבי 226/עמודים2017/

חוברת מורחבת על מלחמת העולם הראשונה בארץ ,עם שפע צילומים וגילויים;
קתדרה ) 165 -תשרי תשע"ח( :ניתן לרכוש מנוי שנתי ל 4-חוברות
 150682מזרח ירושלים ,קיץ ) 2014מכון ירושלים לחקר ישראל/(443 ,רמון,אמנון;
להרס,ליאור
ירושלים/מכון ירושלים לחקר ישראל47/
מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית
 150685על נתונייך ירושלים) 2015 :מכון ירושלים לחקר ישראל/(447 ,חושן,מאיה;
קורח,מיכל
ירושלים/מכון ירושלים לחקר ישראל91/
מצב קיים ומגמות שינוי
 150433פגישה עם המזרח/בצלאל,יצחק
978-965-540-682-5
ירושלים/כרמל 346/עמודים2017/
יצחק בן-צבי ויהדות המזרח; בחינת פעלו של הנשיא השני ויחסו לעדות
המזרח; הערות ,ביבליוגרפיה
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₪ 90.00

₪ 90.00

₪ 90.00

 150683שימור האגן הדרומי של ים המלח )מכון ירושלים לחקר ישראל,
/(444לביא,דורון ואחרים
ירושלים/מכון ירושלים לחקר ישראל129/

₪ 120.00

הערכת התועלות הכלכליות הצומחות למשק הלאומי מקיומו של האגן הדרומי
של עם המלח
 150506תחת כיפת הלאום/גפני,ראובן
באר שבע/אונ' בן-גוריון 416/עמודים978-965-510-115-7 2017/
בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט; בסדרת "ספריית חקר";
מחקר שיטתי ראשוני אודות הליטורגיה הציונית ,הקמת בתי כנסת ביישוב
החדש ,ועוד; צילומים שחור לבן וצבע ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר
באנגלית

039

POLITICS

פוליטיקה

₪ 90.00

039

 150410ממשלות ישראל לדורותיהן/קורן,דן; גוטמן,יחיאל )חיליק(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-399-2 293/
החלטות חכמות והחלטות מטופשות; בחינת השיקולים שהובילו להחלטות
הממשלה ומניעים סמויים; עם צילומים; בעריכת יהודה יערי

₪ 99.00

 150414מסע אל העתיד/לפיד,יאיר
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-616-0 263/
מבט אל עתידה של מדינת ישראל; מהי חילוניות ,מהו הסכסוך הישראלי
פלסטיני ,מה שיטת הממשל הרצויה והיחסים בין המדינה לבית המשפט
העליון ,ועוד

₪ 99.00

 150534פנדה או דרקון?/פרופר,אייל
978-965-06-1528-4
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה290/
ניהול מדיניות החוץ הסינית בעידן הרפורמות; השינווים שנעשו במהלך עשרות
השנים האחרונות; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר באנגלית

₪ 96.00

JEWISH STUDIES

041

 150535אתנו יותר מתמיד/בילו,יורם
978-965-06-1525-3
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה376/
הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית; מחקר אודות השגשוג של תנועת חב"ד ,הנובע
מהאדרת שמו של הרבי בקרב חסידיו;הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר
באנגלית

₪ 114.00

 150359בין יוספוס לחז"ל;  2כרכים/אילן,טל; נעם,ורד
ירושלים/יד יצחק בן-צבי 956/עמודים978-965-217-403-1 2017/
כרך א' :האגדות האבודות של בית שני; כרך ב' :אגדות החורבן; מבואות
ומחקרים בספרות הקדומה של ארץ ישראל; בסדרת "בין מקרא למשנה";
בהשתתפות מאיר בן שחר ,דפנה ברץ ויעל פיש; עם טבלאות ,הערות,
ביבליוגרפיה ,מגוון מפתחות; פורמט גדול  21/28ס"מ ,כריכה קשה

₪ 330.00

041

מדעי היהדות

 150291בצלו של אלוהים/וולצר,מיכאל
ירושלים/מכון הרטמן; כתר 222/עמודים2016/
פוליטיקה במקרא; מה עמדת המקרא בשאלות של משטר ומדיניות; מתורגם
על ידי יניב פרקש

₪ 93.00

 150409בראשית :סיפורן של התחלות/גרוסמן,יונתן
978-965-564-624-5
ראשון לציון/מכללת הרצוג; ידיעות
ניתוח פרקים א-יא בספר בראשית כמסע שמתחיל עם בריאת העולם והאדם;
בסדרת "נועם"

₪ 117.00

12

 150570בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים )בסדרת "אסופות" ,י"ג(; 2
כרכים/יפת,שרה
978-965-536-222-0
ירושלים/מוסד ביאליק 796/עמודים2017/

₪ 147.00

מחקרים בתקופת שיבת ציון :תולדותיה ,ספרותה ,לשונה ,השקפותיה ועולמה
הדתי; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

 150495דמתה לתמר;  3כרכים )בסדרת "מכאן" ,כרך ט"ו(/פאפו,אליעזר; וייס,חיים; ₪ 360.00
הררי,יובל; בן-טולילה,יעקב )עורכים(
באר 978-965-91164-4-7
שבע/אונ' בן-גוריון  -מ .גאון;
מחקרים לכבודה של תמר אלכסנדר; מחקרים בתרבות יהודי ספרד; כרך
שלישי  -באנגלית ובצרפתית
 150672דת השרירים/צימרמן,משה )עורך(
ירושלים/כרמל; האוניברסיטה העברית978-965-540-712-9 395/
ספורט ,לאומיות ויהדות; מאמרים ומחקרים על מסורת ספורט יהודית ,היסטוריה
ספורטיבית בהקשרים לאומיים ,אידיאולוגיה יהודית ,ועוד; הערות ,מפתח
 150606העת הזאת/שגיא,אבי
978-965-226-491-6
ר"ג/אונ' בר-אילן 280/עמודים2017/
הגות יהודית במבחן ההווה; בסדרת "מחשבות"; מחקר אודות המפגש של
הפילוסופיה והחיים הממשיים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 90.00

₪ 144.00

 150330הרוח הלא-מודעת/גולן,רות
ת"א/רסלינג 251/עמודים2017/
השפעת הקבלה על הפסיכואנליזה על פי אייגן; דיון בשאלות כגון מי אנחנו,מה
תכלית חיינו ,וזאת תוך ניתוח הקבלה והחסידות; עם הערות

₪ 84.00

 150562חלון אל העולם )ספריית הילל בן-חיים(/שביט,יעקב; ריינהרץ,יהודה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 237/עמודים2017/
קורות העמים בהיסטוריוגרפיה העברית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה;
סקירה של חיבורים נשכחים; הערות ,מקורות ,מפתח

₪ 87.00

 150418מבקשי הפנים/הלנר-אשד,מלילה
ראשון לציון/מכון הרטמן; ידיעות אחרונות978-965-545-881-7541/
מסודות האדרא רבא שבספר הזוהר; שער כניסה לחיבור הקבלי הנודע ,אדרא
רבא; עם הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 117.00

 150658מגידו בתקופת המקרא/אוסישקין,דוד
ירושלים/יד בן-צבי; החברה לחקירת א"י978-965-221-114-9 416/
עיר ואם בכנען ובישראל; ממצאים של ארבע חפירות ארכיאולוגיות ,בליווי
עשרות צילומים בצבע ושחור-לבן ,כולל צרשימים ומפות; תבנית גדולה

₪ 141.00

 150665מגילות :מחקרים במגילות מדבר יהודה ,כרכים י"ג )תשע"ז(/בן-דב,יונתן;
קיסטר,מנחם )עורכים(
978-965-536-247-3
ירושלים/אונ' חיפה; מוסד ביאליק302/

₪ 165.00

מחקרים במגילות מדבר יהודה; מאת טובי החוקרים בתחום; עם תקצירים
באנגלית
 150584מה מסתיר התנ"ך?/ספיר,אבינועם
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-610-8 421/
סודותיו של ספר בראשית; בחינה דקדוקית ספרותית ,בעיניים של איש מודיעין,
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₪ 117.00

הבודקת מה מסתתר בין מילים דומות ושונת ,כגון לשכון ,לגור ,לשבת ,ועוד
נושאים ואירועים
 150597מורה אנכי/עתי,יהודה
978-965-90749-4-5
/דברי הימים 184/עמודים2017/
היה ויהיה הווה כאן ועכשיו; מסכת פילוסופית  -ביאור גנרי למאפייני הספירות
הקבליות; תפיסת עולם חדשה ליהדות ולאנושות על סמך הקבלהוהתבוננות
אישית; עם הערות ,איורים ,נספחים ,מפתח
 150509מזבח שניים וחצי השבטים/דינור,גלי
ת"א/רסלינג 321/עמודים2017/
סמל לאחדות העם; קריאה מקורית ביהושע כב ,34-9 ,לפיה ניתן להסיק כי
עבודת ה' אפשרית בכל מקום בגולה ,בו מצויים אנשי עם ישראל; בסדרה
לחקר המקרא; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות

₪ 120.00

₪ 87.00

 150446מטמון משלים/רפאל-ויוונטה,רויטל
978-965-226-383-4
ר"ג/אונ' בר-אילן 440/עמודים2017/
משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה )קסטיליה  - (1281חקרו וצפונותיו; מהדורה
מדעית ,בליווי איורים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ותקציר ארוך באנגלית

₪ 168.00

 150545מנחה ליהודה/קדרי,תמר
978-965-7105-74-0
ירושלים/מכון שכטר; מכון ליאו בק224/
יהודה תיאודור ועריכתם של מדרשי האגדה הארץ-ישראליים; כולל תרגום מוער
ומעודכן לסדרת המאמרים "הקומפוזיציה של מדרשי האגדה" מאת יהודה
תיאודור ובתרגום מגרמנית של חנן בירנצוויג; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות

₪ 108.00

 150676משל שלוש הטבעות ורעיון הסובלנות הדתית/שגריר,איריס
978-965-7763-03-2
ירושלים/מאגנס 171/עמודים2017/
בימי הביניים ובראשית העת החדשה; גלגולו של משל מן המאה השמינית
המלמד כי כל שלוש הדתות המונותיאיסטיות הן צווי של אלוהים; עם איורים
צבעוניים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת "מחקר ועיון"

₪ 84.00

 150546סיפורים נפלאים מרבי נחמן מברסלב/קלמנזון,בני )הרב(
978-965-90721-7-0
עתניאל/גילוי  -ישיבת עתניאל445/
עיון בסיפורים הנוספים של ר' נחמן ,שהוציא לאור ר' שמואל הורביץ; נכתב
מתוך לימוד משותף עם שמעון פוגל ואלעזר גולדשטיין; עם הערות ,נספחים
ורשימת מקורות

₪ 117.00

 150438ספרן של יחידים/צייטלין,הלל
ירושלים/מוסד הרב קוק 270/עמודים2017/
כתבים מקובצים; הדפסה מחודשת
 150440עדים או מומחים/נוי,עמוס
ת"א/רסלינג 197/עמודים2017/
יהודים משכילים בני ירושלים והמזרח בתחילת המאה ה ;20 -על שכבת
משכילים שראו עצמם כמי שעתידים להיות עילית אינטלקטואלית מובילה
בתנועת התחייה העברית; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00
₪ 78.00

 150654עם הנצח/בן-זאב,משה )וולפנזון(
978-965-09-0342-8
ירושלים/ראובן מס 293/עמודים2017/
ייעודו וגורלו של עם ישראל  -לקחים מפרשת השבוע; ניתוח חדשני של התורה
המשקף את קיומו המיוחד של עם ישראל לאורך כל הדורות ,בדגש על ייעודו,
גורלו ויעדו של עם ישראל; הערות ,מפתח

₪ 87.00

 150590עקיבא :האיש ,האגדה ,המורשת/המר,ראובן
ראשון לציון/מכון שכטר; ידי .ספרים263/
ניסיון לתאר את דמותו הענקית של עקיבא בן יוסף ,מחכמי התלמוד; תרגום
מאנגלית בידי עודד פלא; עם מפתח

₪ 99.00
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 150601פרשנות ,דרשנות ושכלתנות/שוורץ,דב
978-965-92452-6-0
ת"א/אדרא 154/עמודים2017/
מבחר מכתביו של ר' שם טוב אבן שפרוט; עיון במשנתו של הוגה ספרדי
משלהי המאה ה 14 -שהיה ער לאירועים של תקופתו ומעורב בויכוחים עם
הנצרות; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 84.00

 150402פרשנות :עיונים ומחקרים בדברי חז"ל/וינגורט,שאול יונתן )עורך(
ירושלים/מכון ירושלים 740/עמודים2017/
מכתביו של רבי יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל ,מחבר ספרי "שרידי אש"; עם הערות
ומקורות

₪ 114.00

 150412רבי לוי יצחק מברדיטשב/מרק,צבי; הורן,רועי )עורכים(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-339-8 581/
היסטוריה ,הגות ,ספרות וניגון; קובץ מאמרים; עם הערות ונספח תווים
 150488תולדות ימי התורה; חלק ב'/טולידאנו,שלמה
ירושלים/הספריה הספרדית378/
בתי מדרש מאז רב האי גאון; פרשנות התלמוד הספרדית והאשכנזית,
המסורת הבבלית בספרד ,והמסורה הארץ-ישראלית באשכנז

₪ 147.00

 150430תורה למעשה/מס,אורן ירון )אי"ם(
ירושלים/המחבר; הפצה :ראובן מס57/
הוראות התורה שבכתב :מה לעשות או להמנע מלעשות; טבלה המרכזת את
כל מצוות העשה והלא-תעשה הכתובות בתורה ,שלא במניין הידוע של תרי"ג,
אלא בחלוקה ל  168קבוצות מצוות ,והכל כפי שכתוב בתורה .הטבלה ממויינת
לפי נושאים ,תת-נושא ,ותת-נושא משני

₪ 99.00

₪ 60.00

 150304תלמוד האיגוד :ברכות פרק ששי )מתלמוד בבלי( :כיצד מברכין/בנוביץ,משה ₪ 204.00
ירושלים/האיגוד לפרשנות התלמוד724/

978-965-7442-06-7

עם פרשנות על דרך המחקר ,בעריכת שמא יהודה פרידמן; מפעל מונומנטלי
האמור להכיל את כל הש"ס ,על דרך פירוש סוגיות במהלך המסכת ,עם מבוא
ותקצירים ,כולל תקצירים באנגלית; פירוש מסורתי ומדעי ,עם הערות ומקורות

042

חברה וחינוך

SOCIETY & EDUCATION

042

 150384אחד על אחד/נבו,יובל
978-965-566-531-4
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן207/
מורה ותלמיד ,מדריך וחניך ,מפקד וחייל; בחינה של מצבים חינוכיים שונים,
פיקוד ,הוראה ולמידה; עם הערות

₪ 93.00

 150680אןבדן שד בעקבות סרטן/גרשפלד-ליטוין,אביטל
ת"א/רסלינג 204/עמודים2017/
תהליכי אבל וייחוס משמעות; התייחסות תרבותית לשד האישה כמציל חיים תוך
ייחוס לרגשותיהן; צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 81.00

 150592הוי ארצי מולדתי/כהן,אליעזר )צ'יטה(
רמת השרון/צ'יטה הוצאה לאור553/
תיאור מדינת ישראל כסיפר הצלחה כנגד כל הסיכויים ,תוך הצעה לשינויים
ממלכתיים עם תוכנית עבודה מפורטת; הכותב הוא טייס קרבי לשעבר

₪ 129.00

 150308היה רע לתפארת/חלפין,תמה
978-965-510-111-9
באר שבע/אונ' בן-גוריון; יד טבנקין260/
לינה משותפת  -פוליטיקה וזיכרון; בירור לאחר הרבה שנים בדבר הערך
החינוכי של לינה משותפת בקיבוצים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר
באנגלית

₪ 84.00
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 150605הספקטרום בראי הזמן/לוינגר,סוזן )ד"ר(
978-965-267-746-4
קרית ביאליק/אח 370/עמודים2017/
אתגרים ויעדים לבוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה; ביבליוגרפיה וישום מעשי
 150319יציאתו של הקולנוע הישראלי מהארון/ישועה,רון
יהוד/אופיר ביכורים 177/עמודים2017/
מחשבות  -סוגיות של זהות וייצוג ,שינויי תפיסה בחברה במהלך השנים בנושא
זוגיות ומגדר; ביבליוגרפיה ענפה

₪ 138.00
₪ 69.00

 150302כותבים חינוך/סיטון,שוש; גילת,יצחק )עורכים(
978-1-61838-260-3
חיפה/פרדס 341/עמודים2017/
על הקשר שבין התיאוריה למעשה החינוכי בתהליך הכשרת מורים; קובץ
מאמרים; יוצא לאור בתמיכת סמינר לוינסקי לחינוך

₪ 87.00

 150445כמנגינה חדשה מתפרצת/מכניק,בלהה
ת"א/סער 240/עמודים2017/
שחרור הרגש כמנוף לצמיחה והצלחה בגיל הרך; אנרגיה רגשית אצל ילדים
והורים

₪ 93.00

 150510למידה מהצלחות/רוזנפלד,יונה מ.
ת"א/רסלינג 192/עמודים2017/
מהדרה ליחסי גומלין; לקחים שלמדו בתוך כדי עבודה סוציאלית ,לגבי שיטת
לימוד רצויה; מתורגם מאנגלית בידי סידני לונדון

₪ 84.00

 150299מדריך לחברה החרדית )ספריית אופקים/(311 ,בראון,בנימין
ת"א/עם עובד; מ .ישראלי לדמוקרטיה978-965-13-2639-4 451/
אמונות וזרמים; ניתוח חברתי וסוציולוגי של הזרמים השונים :חסידים ,ךיטאים,
חרדים ספרדים ,יחסם לציונות ולמדינת ישראל ,דמוקרטיה ,הגיוס לצה"ל ,ועוד;
הערות ,מפתחות

₪ 99.00

 150503מורה חופשי/לסרי,דן
978-1-61838-343-3
חיפה/פרדס 153/עמודים2017/
מסע בירור כללי ואישי בעקבות המורות האחרת ,מפי מורה בעל ניסיון של 35
שנות הוראה; תבנית מרובעת

₪ 69.00

 150411מכל הבחינות/שיפר,רחלה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-628-3 231/
היבטים חברתיים של תעודת הבגרות; כולל טבלאות ומסמחים בנספחים
 150529מראליזם למשיחיות )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/שגיא,אבי; שוורץ,דב
978-965-540-706-8
ירושלים/מכון הרטמן; כרמל210/
הציונות הדתית ומלחמת ששת הימים; תובנה חדשה למכלול ההתנהלות
הפוליטית ,חברתית ודתית של הציונות הדתית; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 99.00

 150558על יונה ועל נער/שמיר,זיוה
ת"א/ספרא; הקיבוץ המאוחד352/
החתירה לשלום בספרות הילדים העברית; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
 150316קיבוץ ויהדות/דרור,יובל )עורך(
978-965-536-185-8
ירושלים/מוסד ביאליק; יד טבנקין464/
קובץ מאמרים על תולדות היהדות בקיבוצים ,קיבות ויהדות באמנות ובמכללות
לחינוךעם הערות ,מפתח ותקציר ארוך באנגלית ) 22עמודים(
 150557קפיטליזם ומגדר/ברייר-גארב,רונה; אולמרט,דנה; קזין,ארנה; תירוש,יופי
)עורכות(
ת"א/מ978-965-02-0820-2 .

₪ 75.00

₪ 87.00
₪ 141.00

₪ 99.00
ון-ליר; הקיבוץ המאוחד444/

סוגיות פמיניסטיות בתרבות השוק; אסופת מחקרים ,יצירות אמנות ,סיפורים
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קצרים ושירה ,בנושאי אזרחות ,גוף ,משפחה וייצוגים; הערות ,מפתח
 150502שינוי ארגוני של בית הספר/ניר,אדם
978-1-61838-348-8
חיפה/פרדס 355/עמודים2017/
מאסטרטגיה למיסוד; מסגרת תיאורטית והדגמות על בתי ספר במגזר היהודי
והערבי ,כגון :הדרים ,אל-נור ,נופים ,הרואה; עם ביבליוגרפיה ענפה

₪ 81.00

 150432שיעור באהבת מולדת/גוסקוב,ערן
978-1-61838-323-5
חיפה/פרדס 249/עמודים2017/
על פטריוטיזם ועל חינוך לפטריוטיזם אזרחי נכיל בישראל; בחינה מעשית
ותיאורטית ,האם יתכן חינוך לפטריוטיזם לאומי; הערות ,ביבליוגרפיה

₪ 81.00

 150290תמרורות/עמיר,טולה )עריכה(
978-965-560-034-6
בן-שמן/מודן; חרגול 236/עמודים2017/
פמיניזם ומרחב בישראל; מבט נשי המעלה לדיון שאלות מרחביות; קובץ
מאמרים

₪ 99.00

043

הגות ופילוסופיה

PHILOSOPHY

 150312איך אנחנו חיים/מוריס,ויליאם
978-965-563-014-5
בנימינה/נהר ספרים 65/עמודים2017/
ואיך ביכולתנו לחיות; מסה פילוסופית; תרגום מאנגלית :רעיה ג'קסון
 150598אני חושב משמע אתה קיים/לרמן,הלל
ת"א/מנדלי מוכר ספרים ברשת160/
דיאלוגים בגובה העיניים על השאלות הגדולות; כגון :יש אלוהים ,נפש בריאה
בגוף בריא ,מה אנחנו עושים פה בכלל ,ועוד

043
₪ 48.00
₪ 78.00

 150537משפט ההיסטוריה/הימלפרב,גרטרוד
978-965-7052-85-3
ירושלים/שלם 350/עמודים2017/
מבחר מאמרים; מסות מתורגמות מאנגלית בידיצור ארליך ,בעריכת עשהאל
אבלמן ,בעניין היסטוריה והיסטוריוגרפיה ,פוליטיקה ותקבות; עם הערות ומפתח

₪ 99.00

 150508ניטשה והאסתטי/מכטר,איתן
ת"א/רסלינג 205/עמודים2017/
מעשה היצירה ב"מדע העליז"; מחקר פילוסופי על המדעים

₪ 81.00

LAW

045

045

חוק ומשפט

 150571דיני עבודה :מהדורה מעודכנת;  3כרכים )ספטמבר /(2017גולדברג,מנחם;
תל פינברג,נחום

₪
אביב/סדן /עמודים2017/

חוקים ,תקנות ,צווים ,תקדימים ,הסכמים קיבוציים ,הסברים ,הלכות ,פרשנות;
עם  656עמודים חדשים לעומת המהדורה הקודמת

046

פובליציסטיקה

PUBLICISTICS

 150423האל החושני/קליינברג,אביעד
ראשון לציון/עליית גג; ידיעות אחרונות978-965-564-348-0 271/
לגופו של האל המופשט; מחקר על סוגים שונים אמונה ,ספקנים מן הצורך
להאמין; מתורגם מאנגלית בידיאביעד שטיר

046
₪ 99.00

 150447הגישה המעשית לאלוהות )מהדורה שלישית מתוקנת(/אודסין,צ'אנדרה סואמי ₪ 63.00
ירושלים/סיקר טראסט 188/עמודים2015/

978-81-89764-21-0

תיאוריה ומעשה בהבנה הודית לתפיסת האל :מדיטציה ,תפילה ,תזונה נכונה,
שינה ועוד; תרגום :נורית לוינסון

17

 150424זרים לעצמם/אסא,חיים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-372-5 158/
ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית; על הקשר בין שינוי תודעתי ומהפיכת
המידע

₪ 87.00

 150451מחשבות עירומות/טרבס,נוגה
/עולם קטן 156/עמודים2017/
שמונה פרקים המהווים מעין מדיטציות של זמן ומקום
 150574על שפת ההארה/אראל,דניאל
978-1-61838-325-9
חיפה/פרדס 95/עמודים2017/
מסה הגותית בעקבות תורת הזן

₪ 60.00

047

צבא ,מלחמה ,נשק

ARMY & WAR

₪ 60.00

047

 150507ארנהם/ברבש,רוני
חולון/אוריון 479/עמודים2017/
כישלון בצל הגבורה; מבצע קרקעי-אווירי הגדול בהיסטוריה ,במלחמת העולם
השנייה ,בהולנד  ;1944צילומים ,מפות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 75.00

 150327האדם שבטנק/רונן,איציק
978-965-91917-1-0
/המחבר 235/עמודים2017/
על ציר המפלים; זיכרונות צבאיים של מפקד בכיר בצבא ,בעת מלחמת
המפרץ ,מלחמת לבנון והמלחמה בטרור; עם צילומים

₪ 84.00

 150367ההסטוריה של הצנחנים; כרך א' :יחידה  :101מלחמת העצמאות ופעולות
גמול/מילשטיין,אורי
תל-אביב/שרידות 447/עמודים2017/

₪ 99.00

ממלחמת העצמאות עד מלחמת לבנון; הדפסה מחודשת ,בליווי צילומים
ומסמכים
 150368ההסטוריה של הצנחנים; כרך ב' :יחידה  :101קרב המיתלה/מילשטיין,אורי
תל-אביב/שרידות 446/עמודים2017/
מבצע קדש ,פשיטת סמוע ,ומלחמת ששת הימים; בסדרה על מלחמת
העצמאות עד מלחמת לבנון; הדפסה מחודשת ,בליווי צילומים ומסמכים

₪ 99.00

 150369ההסטוריה של הצנחנים; כרך ג' :יחידה  :101איחוד ירושלים/מילשטיין,אורי
תל-אביב/שרידות 447/עמודים2017/
מבצע כראמה ומלחמת ההתשה; סדרה על מלחמת העצמאות עד מלחמת
לבנון; הדפסה מחודשת ,בליווי צילומים ומסמכים

₪ 99.00

 150370ההסטוריה של הצנחנים; כרך ד' :אביב נעורים/מילשטיין,אורי
תל-אביב/שרידות 447/עמודים2017/
מבצעים מיוחדים ,קומנדו ימי ,פשיטות מסוקים; בסדרה על מלחמת העצמאות
עד מלחמת לבנון; הדפסה מחודשת ,בליווי צילומים ומסמכים

₪ 99.00

 150583חשופים בעלטה/מגן,כלילה
978-965-545-757-5
ראשון לציון/אונ' חיפה; יד .אחרונות447/
המוסד ,השב"כ והתקשורת הישראלית; מידת ההתאמה של שירותי המודיעין
בארץ לתקשורת המשתנה; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 117.00

 150375ימי עמוס/שפחגל,יאיר
בן-שמן/משרד הבטחון; מודן192/
ראש השב"כ השלישי  -עמוס גנור :המבצעים והפרשיות ;1963-1983 ,סיפורו
של ניצול שואה שהתמנה לראש השב"כ בהיותו בן  ;35עם הערות ,תמונות,
מסמכים ,מפתח

₪ 99.00
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 150532כנפי האימפריה/ירמיאש,רבקה
978-965-540-705-1
ירושלים/כרמל 504/עמודים2017/
כישלון חיל האוויר הבריטי במאבק בטרור ובגרילה ובהגנה על המנדט הארץ-
ישראלי :האם הלקח נלמד?; עם צילומים ,הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

₪ 144.00

 150461לוחמי הסתר/לפיד,אפרים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-438-8 485/
המודיעין הישראלי  -מבט מבפנים; על תולדות המודיעין הצבאי והמודיעין היום,
המוסד ,שב"כ ,איום הגרעין ,חיפוש מודיעיני אחר פיוס ושלום עם העולם
הערבי ,ועוד; צילומים ,מקורות ,הערות ,מפתח; בעריכת רמי טל

₪ 117.00

 150289לכבוש את ההר/זלמנוביץ,בעז )עורך(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון400/
המערכה בזירה הירדנית במלחמת ששת הימים; בסדרת "יובל למלחמת ששת
הימים ,"2017-1957 ,שעודכן על ידי אמ"ץ  -תוה"ד  -המחלקה להיסטוריה -
 ;2017בליווי צילומים ומפות צבעוניות

₪ 99.00

 150379מעשה שלא היה/ברקאי,אבירם
978-965-566-523-9
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן205/
קונספירציית מלחמת יום הכיפורים; בחינת קונספירציות שונות ,כולל של ד"ר
אורי מילשטיין ,והפרכתן; עם צילומים

₪ 93.00

 150288סופת אש במדבר/זלמנוביץ,בעז )עורך(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון382/
המערכה בזירה המצרית במלחמת ששת הימים; בסדרת "יובל למלחמת ששת
הימים ,"2017-1957 ,שעודכן על ידי אמ"ץ  -תוה"ד  -המחלקה להיסטוריה -
 ;2017בליווי צילומים ומפות צבעוניות

₪ 99.00

 150322קוסמי הנשק/כץ,יעקב; בוחבוט,אמיר
978-965-566-518-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן272/
כיצד הפכה ישראל למעצמת-על של חדשנות צבאית; על כלי נשק שפותחו
בנסיבות שונות ובתקופות שונות; מתורגם מאנגלית בידי עודד פלג

₪ 96.00

048

ECONOMICS

כלכלה וכספים

048

 150686שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה )מעון ירושלים לחקר ישראל/(449 ,שטרן,מריק₪ 90.00
ירושלים/מכון ירושלים לחקר ישראל48/
תושבי מזרח-ירושלים בשוק העבודה העירוני

050

המזרח התיכון

THE MIDDLE EAST

 150328גופה של מדינה נחשקת/דאהר-נאשף,סוהאד
ת"א/רסלינג 297/עמודים2017/
חברה ,מדע ופוליטיקה במכון הפלסטיני לרפואה משפטית; עם הערות
וביבליוגרפיה
 150656תרשום! אנחנו אומה/.פורס,יוני
978-965-224-111-5
ת"א/מרכז דיין  -אונ' תל אביב203/
מוסא כאטים אל-חוסיני ,ביוגרפיה פוליטית; בחינת העיצוב של התנועה
הלאומית הפלסטינית בראשית דרכה ,מתוך בחינת אישיותו של אחת הדמויות
המרכזיות בהנהגת התנועה מהכיבוש הבריטי ועד מותו ב ;1934 -צילומים,
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
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050
₪ 84.00

₪ 180.00

055

יחסי ישראל-ערב

ISRAEL-ARAB

 150684גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון )מכון ירושלים לחקר ישראל,
/(446עזריהו,מעוז; רייטר,יצחק
ירושלים/מכון ירושלים לחקר ישראל32/
קבורתו של מוחמד עלי באל-חרם אל-שריף  /הר-הבית1931 ,
 150317יחסי יהודים ובדווי בשנות הארבעים והחמישים בנגב/זיוון,זאב
באר שבע/אונ' בן-גוריון 242/עמודים2017/
בניית תשתית היחסים בין יהודים לבדווים בעשור האחרון למנדט הבריטי
והראשון למדינת ישראל ,כתשתית ליחסים עד היום ,כולל מאמבקי ההישרדות
של הישוב היהודי החדש בנגב; הערות ,מסמכים ,נספחים ,מפתח; זכה בפרס
קק"ל

060

ביוגרפיות ויומנים

BIOGRAPHIES & DIARIES

055
₪ 75.00

₪ 90.00

060

 150315אלוף השמים/אבן-אפשטיין,גיורא
קרית גת/קוראים 208/עמודים2017/
סיפורו של טייס חיל האוויר שהפיל  17מטוסי אויב במלחמות ,והפך ל"שיא
גינס" בתור "אלוף העולם בהפלת מטוסי סילון"; עם צילומים

₪ 90.00

 150469אני מלכה גרושה באושר/קורן,גאיה
פתח תקוה/סטימצקי 279/עמודים2017/
יומן מציצני לחיים של גרושה לוהטת ,מדריך למי שיוצאת לדייטים וניכווית,
לנשואה התוהה איך זה "בחוץ" ,לגרוש טרייה ומנוסה

₪ 93.00

 150448ברזילאית שכמותי/ברקן,זאב; צ'רשניה,יערה
978-965-557-116-5
ת"א/ספרי עתון  77/129עמודים2017/
תכתובת בין פסיכיאטרית שנולדה בברזיל והגיעה לישראל ,לבין ישראלי דובר
עברית רהוטה ,והדיאלוג ביניהם במשך  6שנים

₪ 81.00

 150499היום האחרון/וייל,מינה
978-965-540-703-7
ירושלים/כרמל 144/עמודים2017/
אוטוביוגרפיה של יהודיה איטלקייה שהתבגרותה חלה בשנים בהן הוכרזו חוקי
הגזע של מוסוליני באיטליה הפשיסטית; מתורגם מספרדית בידיעינת טלמון

₪ 69.00

 150326הילד הזה/אטלס,יהודה
978-965-13-2648-6
ת"א/עם עובד 330/עמודים2017/
עין עירון ,דואר כרכור  -פרקי ילדות ונעורים; אוטוביוגרפיה של סופר ומשורר
לילדים ,שספריו הופנו לשלושה דורות של ילדים והורים

₪ 93.00

 150325העורג/רון-פדר  -עמית,גלילה
בן-שמן/מודן 453/עמודים2017/
סיפור חייו של א"ד גורדון; ביוגרפיה שהיא סיפור ,סיפור חיים;
 150670הרב מאיר כהנא :חייו ומשנתו; כרך ב' :תשל"ו  -תשמ"ג-1983 ,
/1976כהנא,ליבי
978-965-7044-16-2
ירושלים/מכון להוצאת כתבי הרב מאיר

₪ 99.00
₪ 99.00

פעילותו הענפה בארץ ובחו"ל ,משפחה ,מעצר מנהלי ובתי משפט ,נאומים,
מדינה יהודית או דמוקרטית ,צמסרים לקהל הרחב ,הבחירות לכנסת ,ועוד; עם
הערות ומפתח שמות; נכתב על ידי אשתו
 150323הרב שלמה קרליבך/אופיר )אופנבכר(,נתן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-545-773-5 415/
חייו ,משנתו והשפעתו; ביוגרפיה מסודרת של אדם שנקרמו סביבו אגדות רבות;
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₪ 117.00

הערות ,צילומים ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בעריכת חיותה דויטש
 150425זהבי :סיפורו של ווינר/יוסיפוביץ,אורן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-514-9 368/
ביוגרפיה של שחקן כדורגל מצליח בכדורגל הישראלי; בעריכת יהודה שוחט
 150320חייל בסנדלים/אדלר,שלמה
יהוד/אופיר ביכורים 362/עמודים2017/
מאלומות וארחנגלסק ,מלחמת השחרור והתבססות; סיפור קורותיו של ישראלי
בסוף קיץ  ,1947של שורד שואה החולם להיות צבר ,ישראלי בסנדלים;
מסופר כאוטוביוגרפיה

₪ 99.00
₪ 78.00

 150307חיים בשני קולות/וולף,ולטר ומשה
978-965-7759-42-4
ירושלים/מאגנס 330/עמודים2017/
סיפורה של משפחה יהודית מהמבורג; סיפור חיים של אב ובנו בני המבורג,
המספרים על ילדותם בגרמניה ,שירות צבאי במלחמת העולם הראשונה בצבא
גרמניה ,יציאה לארצות הברית ועלייה לארץ; סיפור חיים לא שגרתי; צילומים,
הערות ,מפתח

₪ 99.00

 150376ימי עמוס/שפחגל,יאיר
בן-שמן/משרד הבטחון; מודן192/
ראש השב"כ השלישי  -עמוס גנור :המבצעים והפרשיות ;1963-1983 ,סיפורו
של ניצול שואה שהתמנה לראש השב"כ בהיותו בן  ;35עם הערות ,תמונות,
מסמכים ,מפתח

₪ 99.00

 150298לא מכין קפה למלאך המוות/מרגלית,אהרן
978-965-13-2606-6
ת"א/עם עובד 309/עמודים2017/
סיפור חייו הייחודי של הרב המחבר ,מהעולם החרדי בארץ של שנות
הארבעים ,עם בוא ניצולי השואה מהונגריה

₪ 93.00

 150462מה ילד יום/שער,בת-גלים
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-281-0 317/
געגוע של אמא; יומן אישי של אמו של אחד משלושת הנערים שנחטפו ונרצחו,
המתאר את הימים הקשים מנשוא לצד תובנות המאפשרות להמשיך בחיים
בצורה המיטבית ,תוך הכרה בטיב החוסן הלאומי של עם ישראל

₪ 99.00

 150577מסעות דניאל/קרן,דניאל
978-965-13-2618-9
ת"א/עם עובד 286/עמודים2017/
אל פסגות ההרים וגבולות היכולת; תבנית מרובענ אלבומית של ספר מסעות
אל הרים גבוהים תוך בחינת המשמעות של ההתמודדות

₪ 117.00

 150521משחק החיים/שפר,דורון
/ספרי ניב 127/עמודים2017/
המשלת משחק הכדורסל למחשק החיים; אוטוביוגרפיה של שחקן כדורסל
מפורסם ,בליווי צילומים בצבע

₪ 108.00

 150415נפש יהודית/דאום,חנוך; הרטמן,אריאל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-122-6 278/
שיחות בין עיתונאי לפסיכולוג על פעלם של אישים בתרב ות ,כגון פרנץ קפקא,
שפינוזה ,תרצה אתר ,בובי פישר ,אריק איינשטיין ,לאה גולדברג ,חנה סנש,
ועוד
 150647עברי אנוכי/רקנטי,יצחק ש.
978-965-7086-72-8
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות400/
אברהם ש' רקנטי  -משאלוניקי לתל אביב; תולדות חייו של רקנטי שהיה
ממנהיגי יהדות יוון ועמד בראש תנועת תנועת "המזרחי" והתנועה הרוויזיוניסטית
ביוון בתחילת המאה העשרים; הערות ,נספחים ,ביבליוגרפיה ,מפתח
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₪ 99.00

₪ 138.00

 150324על הדבש ועל העוקץ/זעירא,מוטי
בן-שמן/כתר 499/עמודים2017/
נעמי שמר  -סיפור חיים; ביוגרפיה מלאה של זמרת משמעותית ,בליווי צילומים,
הערות ומפתח השירים הנזכרים

₪ 117.00

 150416ריח הגויאבות/אלעזרא,אלי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-627-6 222/
משכונת שמשון לפסגת שוק ההון; אוטוביוגרפיה של אדם שעבר דרך נפתולית
מעוני להצלחה עסקית; בעריכת כרמית גיא

₪ 99.00

 150313שיעורים בסינית/פומפרט,ג'ון
978-965-540-709-9
ירושלים/כרמל 406/עמודים2017/
חמישה סטודנטים וסיפורה של סין החדשה; על החיים בסין שלאחר שלטון
מאו; תרגום :מרב מילר

₪ 99.00

080

יהדות  -כללי

JUDAISM-GENERAL

080

 150580אמנות כפרשנות/מאלי,יעל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-638-2 207/
פרשת השבוע בראי האמנות; בחינת יצירות אמנות המתארות את אירועי
התנ"ך ,ערוך לפי פרשיות השבוע; תבנית גדולה וצבעונית

₪ 117.00

 150386התשמע קולי :תהלים ישן חדש/אסולין,יאיר ) עורך(
חבל מודיעין/דביר;  929/287עמודים978-965-566-519-2 2017/
קטעי תהלים שנכנסו לתרבות הישראלית החדשה בשיר ובסיפור ,בתפילה
ובמונולוג; פרוייקט משותף של מיזם  929ללימוד התנ"ך והוצאת דביר

₪ 93.00

 150457טובה הארץ מאוד מאוד/שטיינר,חיים ישראל )הרב(
ירושלים/דברי שיר 266/עמודים2017/
על גבולות ארץ ישראל; עיון מקיף המקורות ,תיעוד פרשיות היסטוריות הנוגעות
להתיישבות היהודית ,בליווי עשרות צילומים ומפות צבעוניות

₪ 108.00

 150492ספר אם למקרא ולמסרת/שרוני,ניסן
אשדוד/המחבר 559/עמודים2016/
כללי הקריאה הנכונה למתפלל ולקורא בתורה ,רשימת טעויות המצויות בתפילה
ובקריאת שמע ובכל פרשה והפטרה ,סיכומים ומאמרים ,כללי ניקוד ,מכתבים,
ועוד

₪ 132.00

 150542ספר מצא שלום/בר אושר,דוד
ירושלים/המחבר 147/עמודים2012/
הדרכה לנישואין מאושרים והנהגת הבית על פי השקפת התורה
 150650עשרת הדיבורים בקבוצה/אורלנצ'יק,דניאל חיים
ירושלים/רמ"ה; יפה נוף 60/עמודים2017/
הלכה למעשה  -ארגז כלים מקצועי ,הלכות לטיפול פרטני; הנחייה הלכתית
לשמירת הלשון בקבוצות
 150522שמחה היא הויטמין החזק ביותר :רבי שלמה קרליבך/ריצי,זיו
/המחבר 317/עמודים2017/
נקודות הדרכה של ר' שלמה קרליבך איך לשמוח ולצמוח באישיות ובנשמה
 150429תורה למעשה/מס,אורן ירון )אי"ם(
ירושלים/המחבר; הפצה :ראובן מס57/
הוראות התורה שבכתב :מה לעשות או להמנע מלעשות; טבלה המרכזת את
כל מצוות העשה והלא-תעשה הכתובות בתורה ,שלא במניין הידוע של תרי"ג,
אלא בחלוקה ל  168קבוצות מצוות ,והכל כפי שכתוב בתורה .הטבלה ממויינת
לפי נושאים ,תת-נושא ,ותת-נושא משני
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₪ 78.00
₪ 54.00

₪ 93.00
₪ 60.00

 150394תן לי זמן/פרומן,מנחם )הרב(
978-965-526-231-5
ירושלים/מגיד 232/עמודים2017/
רעיונות על ציר השנה ומרחב הארץ; ליקוט ועריכה :שלמה ספיבק; אסופת
מאמרים ,שיעורים וקטעי פרוזה ,השוזרים מקרא ומדרש ,קבלה וחסידות ,ציונות
וסוציאליזם ,אקטואליה וטבע

₪ 87.00

 150377תפילות אהבה/לביא,דוד )עורך(
בן-שמן/כתר 287/עמודים2017/
תפילות לזיווג ,אהבה וחיי משפחה מאושרים; מקור התפילות בספרי קודש
קדמונים שחוברו בידי מקובלי ספרד והמזרח ,תימן ואשכנז ,וכן מתקופת ימינו

₪ 99.00

081

חגי ישראל

JEWISH FESTIVALS

 150453בין אדם למועד/ביטון,שמעון
ירושלים/דברי שיר 255/עמודים2017/
רמזי מועד וחג במבט מחודש; חיבור בין הרובד הרוחני לחברתי בכל חג

085

& BIBLE

תנ"ך ומפרשיו

 150392אני קהלת/בן-נון,יואל; מדן,יעקב
ירושלים/מגיד; יש' הר עציון 202/עמודים978-965-526-222-32017/
מקהלת קולות בדמות אחת; קריאה חדשה של ספר קהלת ,כמחזה ומונולוג
דרמטי ,שבו בתוך אדם אחד יש מקהלת קולות;
 150668חמישה חומשי תורה ,עם פירוש הרלב"ג ,ספר דברים/ברנר,ברוך;
כהן,כרמיאל )עורכים(
מעלה 965-417-008-6

081
₪ 114.00

085
₪ 84.00

₪ 165.00
אדומים/מעליות; ברכת משה622/

מהדורה מדויקת על-פי כתבי יד ,עם שינויי נוסחאות ,מקורות וביאורים לפירושו
של רבינו לוי בן גרשום
 150549כמוצא שלל רב :תהלים/רוזנטל,אברהם ישראל )עורך(
ירושלים/מכון הרב פראנק588/
פנינים מאוצרם הגנוז של מפרשי הש"ס,ספרי שו"ת ,כתבי-יד ממקורות נדירים
ומגאוני זמננו

₪ 114.00

 150585מה מסתיר התנ"ך?/ספיר,אבינועם
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-610-8 421/
סודותיו של ספר בראשית; בחינה דקדוקית ספרותית ,בעיניים של איש מודיעין,
הבודקת מה מסתתר בין מילים דומות ושונת ,כגון לשכון ,לגור ,לשבת ,ועוד
נושאים ואירועים

₪ 117.00

 150403ספר משלי; עם פירוש המהר"ל מפראג/גרומן,פנחס )הרב(
ירושלים/מכון ירושלים 564/עמודים2017/
פירוש רש"י וליקוטים מביאורי המהר"ל ,עם הערות ומראי מקום משאר ספרי
המהר"ל

₪ 108.00

 150587תהלה/לאו,בנימין
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-626-9 536/
קריאות במזמורי תהלים; חשיפת הסודות וההוד שבכל מזמור ומזמור ,ומציגים
את הטקסט כשיר אדיר; טקסט צבעוני

₪ 138.00

WEEKLY PORTION

086

086

פרשת השבוע

 150579אמנות כפרשנות/מאלי,יעל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-638-2 207/
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₪ 117.00

פרשת השבוע בראי האמנות; בחינת יצירות אמנות המתארות את אירועי
התנ"ך ,ערוך לפי פרשיות השבוע; תבנית גדולה וצבעונית
 150594הארות לסדר היום/פירון,שי )הרב(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-656-6 342/
קריאה אקטואלית בפרשת השבוע; פירוש מודרני והסקת תובנות לגבי אירועים
מקבילים עכשוויים
 150550ושלל לא יחסר;  5כרכים )בראשית  -דברים(/רוזנטל,אברהם ישראל )עורך(
ירושלים/מפעל כמוצא שלל רב2165/
פנינים על פרשיות השבוע מאוצרם של מפרשי הש"ס ,ספרי שו"ת ,כתבי יד
ומקורות נדירים
 150591מסביב לשולחן/דון-יחיא,בני
קרית גת/אלומות; דני ספרים414/
הרעיונות והסיפורים הטובים ביותר על פרשות השבוע; דברי תורה והגות,
רעיונות וסיפורים חסידיים; מיועד לכל משפחה ולכל המשפחה; כריכה קשה
 150480מקרא העדה; חלק א' :בראשית  -חיי שרה/גרינצייג,אליהו )הרב( )עורך(
ירושלים/קרן רא"ם; המחבר; יפה נוף564/
חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה; צפויים לצאת בסדרה  10 -כרכים
על כל התורה; החידושים נערכו מתוך פירושי גדולי היהדות ,כגון רש"י ,רמב"ן,
חת"ם סופר ,סולובייצ'יק ,גמרות ,תוספתא ,תועפות ראם ,ועוד ועוד
 150353ספר אשר לשלמה/אשרף,שאול
פריז  -ירושלים/המחבר 355/עמודים2017/
פירושים על התורה ומועדים ,ודרשות במעגל השנה
 150352ספר כפר ליצחק/אבירז'יל,יצחק
/המשפחה 200/עמודים2017/
דרושים על פי סדר פרשיות השבוע מרבי יצחק אבירז'יל ,מחכמי מראכש
שנפטר בשנת תרצ"ד; מהדורה חדשה ומוגהת ,עם תולדות המחבר ,ועם
"באטר יצחק" ו"עין יצחק" שנכתב על ידי צאצאי המחבר

₪ 99.00

₪ 570.00

₪ 96.00

₪ 114.00

₪ 66.00
₪ 66.00

 150655עם הנצח/בן-זאב,משה )וולפנזון(
978-965-09-0342-8
ירושלים/ראובן מס 293/עמודים2017/
ייעודו וגורלו של עם ישראל  -לקחים מפרשת השבוע; ניתוח חדשני של התורה
המשקף את קיומו המיוחד של עם ישראל לאורך כל הדורות ,בדגש על ייעודו,
גורלו ויעדו של עם ישראל; הערות ,מפתח

₪ 87.00

 150390עקידת יצחק;  6כרכים/עראמה,יצחק
בית שמש/עוז והדר /עמודים2016/
פירושו של ר' יצחק עראמה לתורה ,עם ביאו "מקור חיים" מרבי חיים יוסף
פאלאק וכותרות צידיות; מהדורה חדשה ומפוארת ,בתוספת רבבות מראי מקום
וציונים; ; כולל כרך על חמש מגילות

₪ 720.00

 150346עשירות דקדושה בפרשה/עטייה,אליהו
ירושלים/המחבר 351/עמודים2017/
דרשות לפרשת השבוע והמועדים ,בענייני פרנסה ,אמונה וביטחון
 150477שולחן השבת עם הרבי מלובביץ'/רט,משה; טייב,אליהו
ירושלים  -קרית גת/אלומות; דני ספרים274/
שיחות ורעיונות לפרשת השבוע ולמועדי ישראל ,לפי תורת חב"ד מונגש לציבור
הרחב ,עם עצות לכל שבוע ,לפי המסרים של פרשת השבוע

₪ 75.00

 150455שיג ושיח; כרך א' :בראשית ,שמות/זקס,יונתן )הרב(
978-965-526-226-1
ירושלים/מגיד 291/עמודים2017/
קריאות חדשות בפרשת השבוע; דרשות הרב זקס ,בתרגום לעברית על ידי צור
ארליך
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₪ 99.00

₪ 114.00

090

משנה ,תלמוד ,מדרש

& MISHNA, TALMUD

 150649נחלי הירושלמי :מסכתות תענית ,מגילה/ניר,חגי
/מכון הירושלמי  -ע .בשורת הארץ135/
השוואה בין סוגיות התלמוד הבבלי לאלו המופיעות בירושלמי; עם הערות
 150397ספר לבוש מרדכי :שאלות ותשובות; מסכת שבת/פלברבאום,אבינעם;
כהן,יוסף שלמה )עורכים(
ירושלים/מכון ירושלים 526/עמודים2017/

090
₪ 87.00
₪ 135.00

חידושים וביאורים בש"ס בבלי מהגאון רבי משה מרדכי עפשטיין זצ"ל; עריכה
מחודשת עם ביאורים והערות ,ציונים מקורות ומפתחות
 150489ספר מגן גיבורים :בבא מציעא ,הוריות/די אבילה,אליעזר
ירושלים/אור המערב 770/עמודים2017/
חיבורו של רבי אליעזר די אבילה זצ"ל ממרוקו; יצא לאור לראשונה בשנת
תקמ"א ,ועתה יוצא בעריכה מחודשת ,עם הערות והארות

₪ 108.00

 150398ספר ערוך לנר ,על מסכת מכות/ברזל,אליהו )מהדיר(
ירושלים/מכון ירושלים 374/עמודים2017/
חיבורו של רבי יעקב יוקב עטטלינגער ז"ל ,יוצא לאור על פי דפוס ראשון עם
מראי מקומות ,מקבילות ,ציונים ,הערות ומילואים

₪ 150.00

 150648תמלול שיעורי הרב יוסף קאפח על הקדמת רבנו משה בן מימון לפירוש
המשנה/פנחס-כהן,שלום )מהדיר(
קרית 978-965-92118-4-5

₪ 96.00
אונו/מכון מש"ה 510/עמודים2017/

דברי רבנו הרמב"ם ,פירוש הרב עליהם ומענה לשלאלות הקהל ,בצירוף
הקדמת הרמב"ם למשנה  -מקור ותצרגום ,וכן שאלות ותשובות שנשאל הרב,
מאוסף הרב אברהם חמאמי )בכריכה :שיעורי הרב יוסף קאפח על הרמב"ם(

HALAKHAH

095

 150482ארבעת המינים כהלכתם/ברוך,מרדכי אברהם
/המחבר 389/עמודים2017/
הלכות בליווי תמונות ,עם תמצית מקור ההלכה מהגמרא והפוסקים עד ימינו,
לפי הכריות הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,בתוספת בירורי סוגיות בענייני הדס וערבה

₪ 117.00

095

הלכה

 150396ארחות חיים  -כתר ראש;  2כרכים/גרודנקה,משה
ירושלים/מכון ירושלים 1272/עמודים2017/
מהוראות והנהגות רבנו חיים מוולאזין מכתבי תלמידיו בישיבת וולאזין; עם
מקורות ומקבילות וביאורים

₪ 240.00

 150541הליכות חתנים/בר אושר,דוד
ירושלים/המחבר 404/עמודים2017/
הלכות חופה ונישואין ,כולל הלכות לחתן ולכלה ביום החופה
 150486הרמב"ם הבהיר :מצוות; ספר המדע/
/מפעל משנה תורה; מכון טולידאנו175/
הצגה ברורה ובהירה של "משנה תורה" לרמב"ם ,ערוך כליומד יומי
 150350זבח שלום ,חלק א'; שתי הלחם/בוחבוט,אייל שלום
ירושלים/המחבר 539/עמודים2017/
זבח שלום :שו"ת ,תוך כדי ביאור הלכות ומדרשים; עם "שתי הלחם" לר' משה
חאגיז
 150348ים החכמה :הלכות מעונן ומכשף/מורגנשטרן )הרב(
/המחבר 123/עמודים2017/
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₪ 78.00
₪ 72.00
₪ 78.00

₪ 48.00

הלכות מעונן ומכשף ,ורפואה בכוחות נעלמים ,ובפרט 'מח אחד'
 150523כל כתבי בעל ענף חיים/אלנדאף,אברהם
ירושלים/צוף 714/עמודים2017/
כתביו של ר' אברהם אלנדאף זצ"ל :פסקי הלכות ,זכרוני אי"ש ,זכרון טוב,
ענף חיים ,השגות מאי"ש ,הגהות על ספרי הפוסקים ,אבןדרהם ,ועוד ועוד;
מהדורה ערוכה
 150608מאור העין :הלכות שחיטה/והב,רועי )עורך(
אלעד/העורך; מכון שתילי זתים474/
פירוש קדמון על הלכות שחיטה לרמב"ם בלשון ערב ,ואוסף ביאורים וחידושים,
מרבי עוואד נגר זצ"ל
 150344משנה כסף :הלכות תלמוד תורה/כולי,יעקב
ירושלים/אהבת שלום 117/עמודים2017/
ביאור ספר משנה תורה לרמב"ם
 150484ספר בית מתתיהו;  2כרכים/גבאי,מתתיהו
ירושלים/המחבר 909/עמודים2017/
מערכות חידושים ,ביאורי סוגיות ,מו"מ בהלכה ,כולל חידושים מהרב חיים
קנייבסקי

₪ 132.00

₪ 177.00

₪ 87.00
₪ 204.00

₪ 66.00

 150540ספר גם אני אודך; חלק א'/רבינוביץ,גמליאל
ב"ב/המחבר 143/עמודים2017/
תשובות שהתקבלו מרבי מתתיהו גבאי
 150539ספר גם אני אודך; חלק ב'/רבינוביץ,גמליאל
ב"ב/המחבר 218/עמודים2017/

₪ 66.00

 150458ספר השבת בכל מושבותיכם :שפתי יצחק/גאלדשטיין,יצחק מאיר
מודיעין עילית/המחבר 208/עמודים2017/
בירור דיעות על קביעות מקומו של קו התאריך לפי דיני התורה ,וקביעת יום
השבת ביפן ,ניו-זילנד ,הוואי ,אוסטרליה ואלסקה

₪ 78.00

 150646ספר יבין שמועה/גולדמניץ,אברהם יעקב; קטן,יואל )עורכים(
שעלבים/מכון שלמה אומן379/
חיבורו של רבי שמעון ב"ר צמח דוראן זצ"ל ,מחבר שו"ת התשב"ץ ,על הלכות
שחיטה ,בדיקה ,טריפות; הספר יוצא לאור במהדורה מתוקנת ע"פ כתבי יד
ודפו"ר ,עם הערות וציונים והפניות ומבוא ונספחים ומפתחות

₪ 117.00

 150645ספר יוסף אומץ/כנרתי,עמיחי; קטן,יואל )עורכים(
שעלבים/מכון שלמה אומן604/
חיבורו של רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן ,ראש הדיינים בפרנקפורט ,על דינים
ומנהגים לימות השנה ,ובפרטות מנהגי פרנקפורט ענ"מ ,וענייני מוסר ומידות;
יוצא ע"פ כתבי יד ודפו"ר ,עם מבוא ,הערות ,ציונים ,מפתחות ונספחים

₪ 126.00

 150543ספר כרם שלמה/כהן,שלמה
ירושלים/המחבר 420/עמודים2017/
שאלות אקטואליות על חושן משפט ,בהלכות אבידה ומציאה ,נחלות ,שומרים
ושכירות; לפי השולחן ערוך  -חושן משפט ,סימנים רנ"ט  -שי"ד; עם קונטרס
החצר

₪ 75.00

 150404ספר מלאכת מחשבת;  2כרכים/גרינשפאן,נחמן שלמה
ירושלים/מכון ירושלים 1090/עמודים2017/
חיבורו של רבי נחמן שלמה גרינשפאן זצ"ל מלונדון ,כולל חידושים ופלפולים
בסדר זמנים ,יושר והיגיון ,קדשי הגבול ,,דברי אגדה ,ועוד

₪ 255.00

 150389ספר משפט המזיק;  2כרכים/בריזל,דוד
מודיעין עילית/מכון אוצר המשפט1350/

₪ 204.00
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דיני אדם המזיק; פסקי הלכות וביאורי סוגיות
 150345ספר קדושת יום טוב/שליו,אהרן י' )עורך(
ירושלים/העורך 640/עמודים2017/
שו"ת וחידושים בענייני הלכה ,מרבי יום טוב אלגאזי; עם "אש קודש"
 150287ספר שאלות ותשובות אבקת רוכל/אביטן,דוד )עורך(
ירושלים/זכרון אהרן 792/עמודים2017/
שו"ת מר' יוסף קארו ,יוצא במהדורה חדשה ומוגהת עם אלפי מראי מקומות,
הארות והערות ,תשובות חדשות ומפתחות
 150338ספר שו"ת אדרת תפארת,חלק שביעי/דורי,אברהם
ירושלים/המחבר 367/עמודים2017/
תשובות וחקירות בענייני הלכה שונים; עם מפתח לחלקים א-ז
 150339ספר שמע שלמה ,חלק שמיני/עמאר,שלמה משה
ירושלים/מכון שמע שלמה495/
שו"ת ופסקי דינים בארבעת חלקי השו"ע
 150342קונטרס כי בא השמש/יוסף,דוד
ירושלים/מכון להנצחת רבי עובדיה יוסף304/
שיטות תנאים ואמוראים ,ראשונים ואחרונים והשו"ע ,בעניין קביעת זמני בין
השמשות וצאת הכוכבים; עם קונטרס תוספת שבת בדין תוספת מחול על
הקודש ,מרבי עובדיה יוסף
 150651שאלות ותשובות טל יוסף/דביר,הראל; כהן,אלאור )עורכים(
קרית אונו/ישיבת תורת החיים; מכון
תשובות שהשיב הרב יוסף קאפח זצ"ל לרב שמואל טל ,בשנים תשמ"ו -
תש"ס; עם הערות ומפתחות
 150400שאלות ותשובות פני הלבנה/בוקסבוים,יעקב יהושע )עורך(
ירושלים/מכון ירושלים 610/עמודים2017/
כינוס תשובותיו של רבי יהושע העשיל לבוב זצ"ל; יוצא לראשונה מכתבי יד ,עם
מקורות וציונים ומבוא מקיף לתולדות המחבר

₪ 111.00
₪ 135.00

₪ 117.00
₪ 117.00
₪ 66.00

₪ 96.00

₪ 135.00

 150395שאלות ותשובות שואל ומשיב; מהדורה קמא ,חלק שני/בוקסבוים,אריה )עורך ₪ 180.00
ראשי(
ירושלים/מכון ירושלים 538/עמודים2017/
שו"ת מרבי יוסף שאול נאטאנזאהן זצ"ל ,בעריכה מחודשת והגהה מדוקדקת,
עם ציוני מקורות ,הערות והארות ,השלמות ומפתחות

₪ 96.00

 150343שבילי השידוך/טולידאנו,אסתר רבקה
/המחברת 396/עמודים2017/
לכלה ולאם הכלה; הכוונה ברורה למציאת חתן ולתקופת האירוסין
150.00
 150337שו"ת דברי שלום ,חלק י"ב/ר' שלום יצחק מזרחי זצ"ל
ירושלים/המכון התורני ירושלים464/
עיוני וחקרי הלכות על השו"ע
 150644שו"ת מהרי"א  -תשובות יהודה יעלה; חלק יורה דעה/אסעד,יהודה )רבי זצ"ל( 210.00
שעלבים/מכון שלמה אומן800/

₪
₪

המחבר מגדולי פוסקי הונגריה לפני כמעט מאתיים שנה בתקופת החת"ס ובנו
הכת"ס; מהדורה חדשה ומתוקנת עם מבוא ,הערות ,הפניות ,מראה מקומות,
נספחים ומפתחות
 150452שלום בחילך/רייף,אלי )הרב(
978-965-7746-01-1
מודיעין/המחבר 390/עמודים2017/
הלכות והליכות לחיילת הדתית; עם קטעי לימוד על סדר פרשות השבוע; פורמט
קטן ונאה
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₪ 96.00

 150431תורה למעשה/מס,אורן ירון )אי"ם(
ירושלים/המחבר; הפצה :ראובן מס57/
הוראות התורה שבכתב :מה לעשות או להמנע מלעשות; טבלה המרכזת את
כל מצוות העשה והלא-תעשה הכתובות בתורה ,שלא במניין הידוע של תרי"ג,
אלא בחלוקה ל  168קבוצות מצוות ,והכל כפי שכתוב בתורה .הטבלה ממויינת
לפי נושאים ,תת-נושא ,ותת-נושא משני

₪ 60.00

KABBALAH

096

096

קבלה

 150340דרך בני חיל; חלק ה'/לביא,חיים יוסף
/המחבר 427/עמודים2017/
קובץ שיעורים על ספר עץ חיים;  52שיעורים על  3שערים :שער זעיר אנפין,
רפ"ח ניצוצין ,אורות ,ניצוצות וכלים
 150481ים החכמה :ביאור שער הכוונות לראש השנה/מורגנשטרן )הרב(
/המחבר 75/עמודים2017/
הלכות ראש השנה לפי הקבלה
 150419מבקשי הפנים/הלנר-אשד,מלילה
ראשון לציון/מכון הרטמן; ידיעות אחרונות978-965-545-881-7541/
מסודות האדרא רבא שבספר הזוהר; שער כניסה לחיבור הקבלי הנודע ,אדרא
רבא; עם הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
 150332מעין שבע/מילר,דוד פינחס
ירושלים/המחבר 206/עמודים2016/
ביאור "אל בחר" על שבע ברכות ,בדרך פרד"ס ,כולל ביאור לברכת המזון
בדרך פרד"ס
150612

150341

150483

150354

סוד לשון הקודש; חלק ב'/אשכנזי,יהודה ליאון)מניטו(
ירושלים/מכון מניטו 373/עמודים2017/
שער לחכמת הקבלה הספרדית על פי ספר "שערי אורה" לרב יוסף ג'יקטיליה
סליחות :משנת חסידים/ריקי,עמנואל חי
 164//עמודים2017/
כוונות האר"י
ספר זהר הקדוש ,עם ביאור הכתר והכבוד :אדרא זוטא/
נהריה/ישיבת אביר יעקב 375/עמודים2017/
באותיות ברורות; מהדורת קרן טללי ברכה
ספר שער רוח הקודש/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 463/עמודים2017/
שער שביעי מתוך שמונה שערים שחיבר ר' חיים ויטאל מפי האר"י; יוצא לאור
בהדר ,עם פירושים והגהות מדפוסים ישנים וכתבי יד

₪ 225.00

₪ 48.00
₪ 117.00

₪ 108.00

₪ 87.00
₪ 57.00
₪ 105.00
₪ 192.00

 150519עשרה נכנסו לפרד"ס/שרון,משה
/המחבר; ספר טוב 303/עמודים2016/
סודות ויסודות חכמת הקבלה; בלשון עממית ונגישה לכל הלומדים בכל הרמות

₪ 90.00

HASIDISM

097

097

חסידות

 150556חמישים ) (50קריאות בסיפורי חסידים/קיציס,זאב
978-965-566-558-1
חבל מודיעין/דביר 237/עמודים2017/
תובנות ספרותיות לפיענוח סוד קסמם של  50מסיפורי החסידים
 150547סיפורים נפלאים מרבי נחמן מברסלב/קלמנזון,בני )הרב(
978-965-90721-7-0
עתניאל/גילוי  -ישיבת עתניאל445/
עיון בסיפורים הנוספים של ר' נחמן ,שהוציא לאור ר' שמואל הורביץ; נכתב
מתוך לימוד משותף עם שמעון פוגל ואלעזר גולדשטיין; עם הערות ,נספחים
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₪ 93.00
₪ 117.00

ורשימת מקורות
 150347ספר המדות המבואר/עטייה,אליהו
ירושלים/המחבר 1171/עמודים2017/
עם המקורות הישנים והחדשים ,וביאורים לכל מידה לפי רבי נחמן מברסלב
 150413רבי לוי יצחק מברדיטשב/מרק,צבי; הורן,רועי )עורכים(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-339-8 581/
היסטוריה ,הגות ,ספרות וניגון; קובץ מאמרים; עם הערות ונספח תווים

100

הגות דתית ,דרשות

JEWISH THOUGHT,

 150609אורות 10 ,כרכים/אבינר,שלמה חיים
בית אל/ספריית חוה /עמודים2013/
ביאורי הרב אבינר לספר "אורות" מאת הרב קוק ,בעריכתו של חגי שטמייר:
ארץ ישראל ,המלחמה ,ישראל ותחייתו ,אורות התחייה ,זרעונים ,למהלך
האידיאות בישראל ,אורות ישראל
 150652אמת ואמונה;  2כרכים/חיימוביץ',טל אפריים
בית אל/המחבר 1058/עמודים2017/
שאלות ותשובות בענייני אמונות ודעות; כיצד להכריע בענייני אמונות ודעות ,יחס
לרשעים ,תנאים ללימוד חכמת הנסתר ,השגחה פרטית ,ועוד
150517

150391

150611

150487

150490

במסילה נעלה;  3כרכים/מימון,עמוס
יד בנימין/המחבר 1451/עמודים2017/
שיעורים במסילת ישרים ,בתוספ הרחבה בענייני מחשבה והלכה
לאמונת עתנו ,חלק י"ג :עזרך מקודש/סרור,מוטי; קליין,אלימלך )עורכים(
ירושלים/קרן חוסן ישועות 225/עמודים2017/
שיעורים בפנקס מ"א; מקורות והערות; השיעורים נאמרו מפי הרב צבי טאו
מורה הנבוכים )לרמב"ם(; כרך ב' :החלק הראשון ,נ-עו/אבינר,שלמה
בית אל/ספריית חוה 426/עמודים2017/
פירוש חדש מאת הרב שלמה אבינר ,בעריכת אוריה לוי
ספר נפש כל חי/פאלאג'י,חיים
ירושלים/מכון שובי נפשי 304/עמודים2017/
עריכה חדשה בסדרת "כל כתבי רבי חיים פאלאג'י" ,מוגה ומתוקן
ספר פורת יוסף/בן אדהאן,יוסף
ירושלים/מכון תנו רבנן 250/עמודים2017/
חידושים בהלכה ,בש"ס ,דרושים ופירושים על התורה; חיבורו של ר' יוסף בן
אדהאן זצ"ל מהעיר טיטואן במרוקו; נדפס לראשונה מכתב ידו

₪ 117.00
₪ 147.00

100
₪

₪ 204.00

₪ 264.00
₪ 96.00
₪ 108.00
₪ 87.00
₪ 78.00

 150491ספר צו לצו/עמאר,משה )עורך(
לוד/אורות יהדות המגרב; ממזרח שמש346/
מוסר והגות חרוזים וערוכים בנושאים שבין אדם למקום ובין אדם לחבירו; חיבורו
של הרב סמחון חלואה זצ"ל מאוהראן שבאלג'יריה; מוהדר וניקד ,עם הוספת
מראי מקום ,הארות ומבוא

₪ 78.00

 150653עם הנצח/בן-זאב,משה )וולפנזון(
978-965-09-0342-8
ירושלים/ראובן מס 293/עמודים2017/
ייעודו וגורלו של עם ישראל  -לקחים מפרשת השבוע; ניתוח חדשני של התורה
המשקף את קיומו המיוחד של עם ישראל לאורך כל הדורות ,בדגש על ייעודו,
גורלו ויעדו של עם ישראל; הערות ,מפתח

₪ 87.00

 150669פנקסי הראי"ה; חלק רביעי/קוק,אברהם יצחק הכהן )הרב(
ירושלים/מכון ע"ש הרצי"ה קוק510/
פנקס הדפים א-ד ונספחות; עם הערות; מהגיגי הרב קוק

₪ 87.00
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101

פיוט ותפילה

HYMN & PRAYER

 150401באורי תפלה :מערכי לב צעיר )בכריכה :ספר מערכי לב :ענייני
תפילה(/פרומקין,אריה ליב
ירושלים/מכון ירושלים; אוצרנו280/

101
₪ 84.00

חיבורו של הרב אריה ליב פרומקין ,מתוך ביאוריו לסדר רב עמרם גאון; מהדורה
שנייה
 150331סידור "מתוק מדבש" השלם )ימי חול ושבת( ,ספרד )מהדורה
חדשה(/פריש,דניאל
ירושלים/המשפחה 1328/עמודים2017/

₪ 144.00

עם שילוב הוויות ואדנות ,עם אוצר מאמרי נגלות הזוהר ,ופירוש "מתוק מדבש",
כולל ילקוט הנהגות ותפילות מכתבי האר"י הקדוש
 150351סליחות אביר יעקב/
בית שמש/עוז והדר 120/עמודים2017/
כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח;מלוקט מכתבי רבי יעקב אביחצירא
 150355סליחות עת-רצון השלם )עברית ואנגלית(/טל,יצחק )תרגום(
 299//עמודים2016/
סליחות עם תרגום לאנגלית
 150422פותח שער :מחזור ישראלי; יום הכיפורים/קינן,זאב )עורך(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-654-2 286/
מחזור תפילה עם הסברים על התפילה ,בתצוגה גראפית צבעונית ומאירת פנים

₪ 48.00
₪ 99.00
₪ 99.00

 150421פותח שער :מחזור ישראלי; ראש השנה/קינן,זאב )עורך(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-654-2 286/

₪ 99.00

 150479רבינו דוד אבודרהם; כרך ג' :ברכות/גרינצייג,אליהו )הרב( )עורך(
ירושלים/קרן רא"ם; המחבר; יפה נוף560/
פירושי הברכות והתפילות ,לפי סידור אבודרהם; נערך על פי דפוס ראשון ,מוגה
ומפוסק ,עם מקורות מלאים ,הערות ,וביאורים; כרך א' :תפילות חול; כרך ב':
תפילות שבת ומועדים

₪ 96.00

 150393תכון תפלתי )כריכה רכה(/זינגר,דוב
978-965-526-236-0
ירושלים/מגיד 242/עמודים2017/
מתכוני תפילה; ניסיון לפתי שפה ייעודית לתפילה ,בניסוח ,בגרפיקה ,בתרגום
לשפת ימינו ,ועוד; בעריכת רעות ברוש

₪ 66.00

 150378תפילות אהבה/לביא,דוד )עורך(
בן-שמן/כתר 287/עמודים2017/
תפילות לזיווג ,אהבה וחיי משפחה מאושרים; מקור התפילות בספרי קודש
קדמונים שחוברו בידי מקובלי ספרד והמזרח ,תימן ואשכנז ,וכן מתקופת ימינו

₪ 99.00

PERIODICALS

105

105

כתבי-עת

 150364ההגנה :מחברות מחקר; גליון ) 1אביב תש"ע(/סלומון,שמרי )עורך(
ת"א/ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון136/
פרויקט תיקי הכפרים ,חלק א' ;1945-1943 :בליווי צילומים ומפות; עם תקציר
בעברית ותקציר באנגלית; החל משנת  2017מתוכננות לצאת שתי חוברות
בשנה

₪ 105.00

30

110

ספרי-לימוד

TEXT BOOKS

 150691לאן ללכת? )עברית ואנגלית(/קובנסקי,אדית
978-965-09-0345-6
ירושלים/ראובן מס 58/עמודים2017/
שיחות ללמוד עברית  /אנגלית;  18שיחות בעברית מנוקדת ואנגלית ,דף מול
דף ,בנושאים אקטואליים ,עם הדגשת המילים והפעלים הנלמדים באותה
שיחה; מתאים להוראת השפה העברית לדוברי אנגלית ,והוראת אנגלית
לדוברי עברית ,ברמה אוניברסיטאית ותיכונית

115

אמנות ומוסיקה

ART & MUSIC

110
₪ 29.70

115

 150578אמנות כפרשנות/מאלי,יעל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד978-965-564-638-2 207/
פרשת השבוע בראי האמנות; בחינת יצירות אמנות המתארות את אירועי
התנ"ך ,ערוך לפי פרשיות השבוע; תבנית גדולה וצבעונית

₪ 117.00

 150358המוסיקה בישראל )תולדות המוסיקה ,ב'(; מהדורה שנייה מורחבת -
דיגיטלית/גרדנויץ,פ.ע ;.דרור,אפרים
ירושלים/ראובן מס 256/עמודים2017/

₪ 87.00

מימות קדם עד ימינו אלה; בצירוף רשימה ביוגרפית )כ 540-שמות( ,מקורות
מהתנ"ך ,ביבליוגרפיה ,תולדות ההמנון הלאומי "התקוה" 52 ,תמונות ותווים;
מהדורה שנייה מתוקנת; ספרית דני למדע פופולרי ,מס' 28
 150498זוהר גוטסמן - DOG DISH :דוג פיש )עברית ואנגלית(/רוזנברג,נועה
)אוצרת(
ת"א/מוזיאון 978-965-539-153-4

₪ 54.00
תל אביב לאמנות24/

קטלוג מתערוכה; כריכה דקה 24 ,עמ' 20 ,תמונות צבע ,עברית/אנגלית
 150305לואיז בורג'ואה ,שניים )עברית ואנגלית(/גורובוי,ג'רי; לנדאו,סוזן )אוצרים(
978-965-539-150-3
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות176/
קטלוג מתערוכה; כריכה רכה 176 ,עמ' 97 ,תמונות 76 ,תמונות צבע
 150687שון גלדוול :אלף ) (1,000סוסים )עברית ואנגלית(/דיירקטור,רותי )אוצרת(
978-965-539-155-8
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות133/
כריכה רכה 133 ,עמ' 25 ,תמונות 19 ,תמונות צבע ,עברית/אנגלית
 150357תולדות המוסיקה )א( -מימות קדם עד ימינו אלה )מהדורה רביעית -
דיגיטלית(/גרדנויץ,פ.ע.
ירושלים/ראובן מס 400/עמודים2017/

₪ 126.00
₪ 90.00
₪ 87.00

בצירוף  200ביוגרפיות ,לוח כרונולוגי ,מלון מונחים ,ניתוחים לצורות המוסיקה,
הימנונות ,תמונות ,ציורים ודוגמאות; מהדורה רביעית מתוקנת ומורחבת

 150497תמיר צדוק  -מדריך לעולם הערבי )עברית ,ערבית ואנגלית(/רוזנברג,נועה ₪ 120.00
)אוצרת(
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות171/
978-965-539-152-7
קטלוג מתערוכה; כריכה רכה 171 ,עמ' 53 ,תמונות 42 ,תמונות צבע,
עברית/ערבית/אנגלית

120

ספרי יעץ ולקסיקון

REFERENCE BOOKS

120
₪ 177.00

 150493ספר מילון עברית  -יודאו-ערבית; יודאו-ערבית  -עברית/קרופ,מיכאל;
קעסטין,אברהם
ירושלים/לי אחים 216/עמודים978-965-547-014-7 2013/

31

מהדורה מורחבת ,באותיות עבריות

132

ארכאולוגיה ,גאולוגיה

& ARCHAEOLOGY

 150657מגידו בתקופת המקרא/אוסישקין,דוד
ירושלים/יד בן-צבי; החברה לחקירת א"י978-965-221-114-9 416/
עיר ואם בכנען ובישראל; ממצאים של ארבע חפירות ארכיאולוגיות ,בליווי
עשרות צילומים בצבע ושחור-לבן ,כולל צרשימים ומפות; תבנית גדולה

135

שונות

132
₪ 141.00

MISCELLANEOUS

135

 150552אהבה או תאווה?; חלק ב' :פתרונות מעשיים לזוגיות  -למעמיקים/ברק,גיל
רמת גן/המחבר 109/עמודים/
מדריך לחיי אישות מוצלחים ומתוקנים לחתן ולגבר הנשוי; בשפה קלה וברורה;
עריכה לשונית :שני ברק

₪ 102.00

 150551לדבר או לשתוק?; חלק א' :פתרונות מעשיים לזוגיות  -למעמיקים/ברק,גיל
רמת גן/המחבר 164/עמודים/
המדריך לאנשים שהצלחה בזוגיות חשובה להם; בשפה קלה וברורה; עריכה
לשונית :קה"ת  -שלמה מאיר )כפר חב"ד(

₪ 102.00

32

