001

סיפורת ומחזות

152793

אדולף/קונסטאן,בנז'מן
978-965-540-846-1
ירושלים/כרמל 127/עמודים2019/
רומן צרפתי קלאסי; תרגום :עם אחרית דבר :אירית עקרבי
29.00$
אהבה זרה/גיל,אבי
ת"א/ספרא 202/עמודים2018/
רומן אהבה בין פועלים זרים בדרום תל אביב
24.00$
אהבה לכל החיים )בסדרת תשע נשמות/(45 ,ביסיו,סרחיו
ירושלים/תשע נשמות 117/עמודים2018/
סיפור המתרחש ברחוב קטן של עיירה ישנונית; מתורגם מספרדית בידי מיכל שליו
18.00$
אווזים/קרפ,עלית
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 112/עמודים2018/
רשמי מסע בשוודיה; בסדרת "נוודים"; מסה ספרותית בעקבות אישה שוודית בלתי נודעת

152528

152505

152534

FICTION & DRAMA

001
27.00$

31.00$

 152449אולי בחיים אחרים/צינמון-פירון,מיכל
בן-שמן/מודן 239/עמודים2018/
רומן קצבי על תעייה במבוך הזיכרון ,טראומה ,סודות ושקרים ,אהבה ואשמה ,והאומץ
להאיר את מה ששרוי בעלטה
21.00$
 152443איך לחיות כמעט בחינם/פיצג'רלד,פרנסיס סקוט
978-965-563-041-1
בנימינה/נהר ספרים 98/עמודים2018/
עם :איך לחיות משלושים ושישה אלף דולר לשנה; מסיפור הסופר פרנסיס פיצג'רלד,
עם מבוא מאת ראובן מירן; צורגם מאנגלית בידי דב שילוח
32.00$
 152779אישה נחה )בסדרת "מלח מים"(/גולדמן,מעין
978-1-61838-368-6
חיפה/פרדס 322/עמודים2018/
סיפור על עורכת טלויזיה מבוקשת המוצאת עצמה מובטלת בתקופה של תנודות חברתיות
152693

152697

152433

152650

152473

אנשים מיותרים/ביאלסקי,אליס
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 349/עמודים2018/
לא נחזה; תרגום מרוסית :יעל טומשובסיפורה של משפחת בלאנק  -אליסה בתקופה בה
פירוק ברית המועצות עוד
ארוחת ערב במרכז האדמה/אנגלנדר,נתן
ת"א/מטר; כתר 247/עמודים2018/
מותחן פוליטי רב עצמה על בעיית יחסי ישראל  -ערב מזוויות שונות; מתורגם מאנגלית
בידי איריס ברעם
אשתו של הקולונל/גרנות,משה
ת"א/ספרא 181/עמודים2018/
אסופה של  28סיפורים ,המספרים אירועים מרגשים בחיים
בלוטת האושר/עוקבי,טלי
978-965-566-796-7
חבל מודיעין/דביר; הקשרים 224/עמודים2018/
כ  95 -סיפורים קצרים אנושיים מקצה אל קצה; בסדרת "רוח צד"
דג ברשת/גונדר,אוד
קרית גת/קוראים 223/עמודים2018/
רומן על אילתור ותעוזה ורעיונות מבריקים בעולם הסטארט-אפ הישראלי

1

30.00$

34.00$

26.00$
34.00$
32.00$

152796

דמדומי ערב בבלקן/קואיץ',גורדנה
ירושלים/כרמל 421/עמודים2018/
רומן שלישי בטרילוגיה הקשור בקורותיה של יוגוסלביה; תרגום מסרבית ועם הערות
ואחרית דבר :דינה קטן בן-ציון
36.00$
החברים של סוזי/טופז,רפי
ראש העין/תכלת 279/עמודים2018/
סיפורם של ארבעה גיבורים סוערים הנאחזים בציפורניים בתהומות החיים
35.00$
החיים החדשים של מיכאל/עמית,אילן
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 294/עמודים978-965-564-565-1 2019/
סיפור ישראלי על גבר באמצע החיים המתעמת עם רגשותיו הסותרים; סיפור של גבריות
ישראלית; בסדרת "פרוזה"
128.00
הלביאה הלוחמת ,האריה האגדי;  4כרכים/חיון גינת,שרון
ת"א/יהלומים 1892/עמודים2018/
עלילה סוחפת ומהפנטת ,רווית מיסתורין ומתח;  4ספרים הנקראים כיחידה אחת
29.00$
המלך מאוהב )קאלידאסה(/קאלידאסה
978-965-536-265-7
ירושלים/מוסד ביאליק 216/עמודים2018/
שני מחזות מהודו העתיקה; תרגום מסנסקריפט והערות :עמרם פטר; מבוא :וליצ'הרו
ראו ודוד שולמן
36.00$
הסדק/ענבר,יריב
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 286/עמודים978-965-564-495-1 2018/
עלילה על פעולה מודיעינית בשטח אויב ,המסתבכת וחושפת את מסתרי עולם הביון; שם
המחבר אינו אמיתי ,בהוראת הצנזורה
31.00$
הסוסה )בסדרת "הספריה החדשה"(/אברמוביץ,שלום יעקב
ת"א/הקיבוץ המאוחד; אפיק  -ספרות 265/עמודים2018/
תרגום חדש מיידיש בידי דן מירון לכתבי מנדלה מוכר ספרים; היצירה 'סוסתי' בעיבוד חדש

152662

33.00$

152465

152654

152461

152576

152540

152469

152666

152551

152660

152556

152555

42.00$

הסוף הראשון והסוף השני/גזית,אורן
978-965-566-820-9
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה 239/עמודים2019/
עלילה שתתרחש בקרוב בלילה דרמטי ,על ארבע דמויות שוהבות זו את זו
הפסגה/אפלפלד,אהרן
978-965-566-845-2
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה 165/עמודים2019/
סיפורה של שחקנית יהודיה שפוטרה מתיאטרון פרובנציאלי ,ומוצאת את מקומה יחד עם
בתה במרכז רומני ,המהווה מקום מקלט ליהודים שנדחקו לשוליים
הקוצר/אורון,איציק
978-965-566-795-0
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 367/עמודים2018/
סיפור חייה של ילידת כפר קומראן שלחוף ים הרפואה ,מילדותה ועד פגישתה הלא
צפויה עם עובר אורח מסתורי
הרואין/אלמוג,אליענה
978-965-566-823-0
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 332/עמודים2019/
סיפור התבגרות במרחב מוטרף ,ובתיאור מוחשי
הרחק מעצי התרזה )ספריה לעם/(750 ,ברג,יונתן
978-965-13-2731-5
ת"א/עם עובד 267/עמודים2018/
מסעו של פרופסור בדימוס יליד ברלין אל בני ביתו שעזבו אותו ,לאחר שהתגרש פעמיים
הריקוד המודרני/ספיר,מיכל
978-965-566-792-9
חבל מודיעין/דביר; הקשרים 303/עמודים2018/
רומן תקופה נועז על ברלין ותל אביב בשנים  ;1930-1929בסדרת "רוח צד"
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34.00$

35.00$

35.00$
30.00$
34.00$

30.00$

 152653השופט )ספריה לעם /(767אספריל,שי
978-965-13-2755-1
ת"א/עם עובד 284/עמודים2019/
סיפורו של שופט מוערך המתוודע לסוד אודות אביו ,והקונפליקט בין החוק למעשיו הצפויים
152498

152526

152524

152496

152531

152567

152442

152647

152472

152645

152471

152437

השופט מבגדד/מועלם,דוד
978-1-61838-421-8
חיפה/פרדס 287/עמודים2018/
אוטוביוגרפיה של שוטר ,שופט ועורך דין לעניינים פליליים ודיני נפשות ,שעלה מעיראק
בשנת  1950בהיותו בן 19
ווהן ויליאמס/צרי,צבי
978-965-7653-66-1
ת"א/עולם חדש 515/עמודים2018/
רומן ביוגרפי של אחד מגדולי המלחנים באנגליה במחצית הראשונה של המאה
העשרים ,ששירת במלחמת העולם כנהג אמבולנס בצבא הבריטי בחזית צרפת
זמן הסוסים הלבנים/נצראללה,אבראהים
978-965-7653-62-3
ת"א/מ .ון ליר; עולם חדש 526/עמודים2018/
סאגה משפחתית על פני שלושה דורות משלהי במאה ה 19 -עד סוף ימי המנדט
הבריטי בארץ; מתורגם מערבית בידי ברוריה הורביץ
זן/ונטורה,רון
978-1-61838-422-5
חיפה/פרדס 94/עמודים2018/
נובלה העוסקת באיום ושרידה ,כמיהה ומאבק ,ובאהבה
חברה/חכימי,תהילה
ת"א/רסלינג 121/עמודים2018/
ספר פרוזה של משוררת ,הנע בין עבודה במיזם מהפכני ,עבודה בחברת הייטק ועבודת
בני נוער ברשת מזון מהיר; בסדרת "מעבדה"
חוף פרטי/אילן,מיכל
978-965-7506-63-9
ת"א/כתב 188/עמודים2018/
סיפור נשי רגיש ליופי
כוחו של אחד/קורטני,ברייס
978-965-540-808-9
ירושלים/כרמל 633/עמודים2018/
רומן ביכורים שהפך לרב מכר ותורגם ל 18 -שפות ,על עיירה קטנה בדרום אפריקה
והאפרטהייד על רקע מלחמת העולם השנייה; תורגם ,עם הערות בידי מרב מילר
ככל שיתיר הזמן/גולדמינץ,אריאלה
978-965-566-731-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 320/עמודים2018/
רומן אהבה אסורה בין עובדת לבוס ,שלא מחזיר לה אהבה ומערכות יחסים נגועות
כנפיים/אשר,שלומית
קרית גת/קוראים 285/עמודים2018/
סיפור על אישה דתיה גרושה המתמודדת עם חיים ומציאות חדשים לאחר הגט
לידה/ברש רובינ שטיין,עמנואלה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 196/עמודים2018/
רומן המורכב ממונולוגים של שש דמויות ,שלושה זוגות ,בנושאי היריון וזוגיות
לעיניי בלבד/סווטיצקי,אילת
/המחברת 377/עמודים2018/
סיפור אהבה ומיניות; ספר שלישי בסדרת רבי המכר 'לאסוף את השברים'
מונדרה/גז,מאיר
/.סגול 152/עמודים2018/
סיפורו של איש הייטק שעולמו מסתבך עליו

3

31.00$

35.00$

35.00$

24.00$
23.00$

25.00$
42.00$

34.00$
32.00$
32.00$
34.00$
24.00$

152474

152455

152766

152542

152454

152554

152764

152504

152667

152767

152463

152431

152453

152548

מועדון ה 18 -מינוס/לי,ג'ון
/המחבר 100/עמודים2017/
סיפורים על ילדים שרוצים להרגיש כבר גדולים ,גם מבחינות מיניות
מכאן אתה ממשיך לבד/קינג,צורי
978-965-7506-62-2
ת"א/כתב 256/עמודים2018/
עלילה של חוויות סוחפות וסיפורים אישיים עם נופים עוצרי נשימה ומהארץ ומהעולם
ממלאת מקום/שניידובר,רינת
בן-שמן/כתר 277/עמודים2018/
רומן פסיכולוגי חד המציג גיבורה שמסרבת לשחק לפי החוקים
מרד של תקווה/טרופר,חילי; שוחט,יהודה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 286/עמודים978-965-564-761-7 2018/
סיפורים ישראליים מעוררי השראה; סיפורים מן החיים ,עם מסר חינוכי
נסיכה מרוקנית/בן שטרית,מקס
ת"א/צבעונים 299/עמודים2018/
רומן מתח היסטורי על רקע חיי היהודים במרוקו במאה ה -צ ,20עד העלייה הגדולה
לארץ בשנת החמישים
נעולה/זינגר,ורד
978-965-566-764-6
חבל מודיעין/דביר; הקשרים 222/עמודים2018/
רומן מקורי על עולם של הסתרה ,אובססיה ,אימה ובושה; בסדרת "רוח צד"
נתן/שורק,עדי
בן-שמן/כתר 186/עמודים2018/
רומן על איש עסקים מצליח שאיבד את פרנסתו והסתבך בחובות
סצנות מברצלונה )בסדרת תשע נשמות/(44 ,רודורדה,מרסה
ירושלים/תשע נשמות 138/עמודים2018/
סיפור של נסיעה במרחב ובזמן בעיר ברצלונה; מתורגם מקטלאנית בידי יוסי טל
עד שנולדתי/לוי,איתמר
978-965-566-797-4
חבל מודיעין/דביר; הקשרים 192/עמודים2019/
 ,ועוסק בתהפוכות הגורל היהודי והישראלירומן ביוגרפי משפחתי של אישיות המוכרת
בעולם הספרים הנדירים הישראלי; בסדרת רוח צד
על אדם עם אדם/אילון,אלי
978-965-540-829-4
ירושלים/כרמל 155/עמודים2018/
שבעה סיפורים המבטאים את הקשר האנושי
עלמה ולאו/כהן-זיליאני,ענבל
978-965-7648-60-5
הרצליה/אהבות 374/עמודים2018/
רומן על סודות ,פחדים ואהבה גדולה שמשנה חיים
פסח/בן זאב,משה
978-965-540-805-8
ירושלים/כרמל 398/עמודים2018/
סיפור חיים של ירושלמי שכל חייו לחם להשגת משמעות בחייו הקשים; ספרו השלישי
של המחבר
פעם היינו/מורדו,אברהם
ת"א/צבעונים 189/עמודים2018/
סיפורים מן החיים של זוג זקנים הפורקים זיכרונות מחייהם
פרח טורף/וינשטוק,יהודית
978-965-566-816-2
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 269/עמודים2018/
סיפור סוחף על אנשים טובים הנקלעים למציאות של רוע וטירוף
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17.00$
30.00$
32.00$
36.00$
28.00$

34.00$
32.00$
24.00$
34.00$

27.00$
34.00$
30.00$

24.00$
34.00$

152638

152440

152694

152648

152552

152512

152503

152698

152432

152652

152513

152464

152669

צריך לעשות את זה יותר/שרבני,אודי
978-965-02-0862-2
ת"א/ספרית פועלים 170/עמודים2018/
סיפורם של קורא ספרים אובססיבי וזוג אוהבים הנקלעים לשלל מצבי קיצון ,הנעים
במרחב עירוני דחוס וחסר מרגוע
קל"ז פתגמי חכמה מבוכרה היפה/מלברגר-אמינוף,עירית
ירושלים/מרכז אב"א 84/עמודים2018/
אוסף פתגמים של יהודי בוכרה ,עם תרגומם לעברית והסברם ומוסר ההשכל שבהם;
מלווה צילומים צבעוניים; תבנית מרובעת צבעונית על נייר כרומו
קלפים במנזר/מעיין,כינרת
/בלוקה 149/עמודים2017/
סיפורם של  18גברים ונשים המתכנסים במנזר בהרי ירושלים לסוף שבוע שך משחק
בקלפים
קשורה בנפשו/אנגלמן,ליאור
978-965-566-799-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 429/עמודים2018/
רומן שני של המחבר ,המבקש לחצות מתרסים בחברה הישראלית ולנתץ ולבנות גשרים
מעל מחסומים והגדרות
קשורה בנפשו/אנגלמן,ליאור
978-965-566-799-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 429/עמודים2018/
סיפורם של שתי משפחות ,חילונית אדוקה ודתית אדוקה הקושרים את גורלם יחד
רגע לשלושים/צוק,שירי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 183/עמודים978-965-564-851-5 2018/
סיפור על בחורה שלקראת גיל שלושים מנסה לשנות את חייה
רוגבי ואומנות הפיתוי/גייסינגר,ג'יי.טי.
ת"א/אדל 376/עמודים2018/
קומדיה רומנטית עכשווית על אינטרסים והצבת גבולות וחצייתפ; מתורגם מאנגלית בידי
עירית נוי
שולחן כתיבה בכפר קטן/צוק,דוד
ת"א nyr` aukji f,hcv/199/עמודים2018/
קובץ סיפורים בעריכת משה גלעד ,על אלה שחיים בכפר קטן ונידח והגשימו חלום של
הקמת יישוב חדש יש מאיין;
שחרות/סואן,יונתן
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 205/עמודים2018/
מסות על מהלך חיי המחבר ,מעין אוטוביוגרפיה מחשבתית חווייתית
שיעור בפרספקטיבה/שטייניץ,מיכל
ת"א/מטר 247/עמודים2018/
רומן החושף זוגיות במשבר עקב היריון האישה השואפת לקריירה וטיילנות
שלוש/משעני,דרור
978-965-556-073-2
ת"א/אחוזת בית; השכל 271/עמודים2018/
שיפורן של שלוש נשים במצוקה שכולן מצאו אותו גבר ,ולא יודעות עליו את כל האמת
שקרים ותקוות/סווטיצקי,אילת
חולון/המחברת 449/עמודים2018/
סיפור אהבה וחיים סבוכים; ספרה ה 12 -של המחברת
תמיד יישאר סדק/גילת,צבי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 219/עמודים2018/
סיפורים על חייל משוחרר,על שלושה חברים מבוגרים ,על פנטזיות מגלומניות ,על צייד
סיפורי שואה ,ועוד

5

30.00$

35.00$

21.00$

35.00$

36.00$
35.00$
35.00$

30.00$

21.00$
34.00$
35.00$
34.00$
32.00$

002

ספרות ילדים ונוער

Young-adult Literature

002
26.00$

 152488גונבי הגבול/גודארד,יוסי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 170/עמודים2018/
הרפתקות נוגעות ללב על נער בעל זהות כפולה שנקלע למאבק בין שני זוגות הורים; עם
איורים מאת סילביה כביב
23.00$
 152568שירים לילדים וגם לנכדים/רוזן,אאידה
/תמיעל 43/עמודים2017/
שירים מאויירים על ידי טל רודין

005

שירה

152803

אבק כוכבים ,אדם/אביו,שלמה
978-965-557-169-1
ת"א/ספרי עתון  77/108עמודים2019/
שירים
אוחזת בבשר הבשורה/עתי,יהודה
978-965-90749-5-2
/דברי הימים 102/עמודים2018/
אירופה/גלעד,יובל
978-965-540-849-2
ירושלים/כרמל; עמדה חדשה 56/עמודים2019/
שירים 2018-2010
אשה נשואה ושירים בודדים/מישורי,אפרת
ת"א/הקיבוץ המאוחד 109/עמודים2019/
שירים
בולמוס הנשייה/מובשוביץ',פבל
978-965-557-159-2
ת"א/ספרי עתון  77/101עמודים2018/
בזמן שחיכיתי לשמש/מיה,אלנתן
978-1-61838-355-6
חיפה/פרדס 69/עמודים2019/
בכור/רחמים,אסיף
978-9654-7506-68-4
ת"א/כתב 87/עמודים2018/
שירים; בסדרת "רף" ,בעריכת דוד בוחבוט
האדם הנידף/ויזלטיר,מאיר
ת"א/הקיבוץ המאוחד 248/עמודים2018/
או :סימני חיים בעשור השני לאלף השלישי; שירים חדשים ,2017-2009 ,כריכה קשה
הבהובים של זמן/וייכרט,רפי
978-965-537-179-6
רעננה/אבן חושן 292/עמודים2018/
שירים
הגיע הזמן להישמר מעצמנו/איזקסון,מירון ח.
ת"א/הקיבוץ המאוחד 119/עמודים2019/
הרואין/ויג,שושנה
978-965-7598-67-2
ת"א/פיוטית 107/עמודים2019/
השעה היפה/וייס,טלי
978-965-91572-3-5
ת"א/עמדה 101/עמודים2018/
והקו הופך לצל/חיימוביץ',גילי )מתרגמת(
978-965-557-161-5
ת"א/ספרי עתון  77/123עמודים2018/
מטורה; מבחר שירים מתורגמים משירת אסטוניה

152538
152681

152664

152481
152776
152802

152640

152444

152670
152804
152477
152479

POETRY

6

005
30.00$
18.00$
18.00$
24.00$
18.00$
21.00$
24.00$
34.00$
34.00$
28.00$
23.00$
21.00$
23.00$

152500

זר התפרקות אדום/גילת,ירון
חיפה/פרדס 124/עמודים2018/
שירים
טפשונת משטרים/ריף,אלקס
978-1-61838-411-9
חיפה/פרדס 84/עמודים2018/
ילד/אור,אמיר
ת"א/הקיבוץ המאוחד 87/עמודים2018/
שירים 2018-2015
כאדם קדמאה/מרים,רבקה
978-965-540-838-6
ירושלים/כרמל 272/עמודים2018/
שירים
כבשה שחורה/רדובסקי,אלכסנדר
ת"א/צבעונים 119/עמודים2018/
כך גם עלה במחשבה לפניו/עלון,צדוק
ת"א/עמדה 71/עמודים2018/
כל השירים )תרצה אתר(/אתר,תרצה
ת"א/הקיבוץ המאוחד; אונ' ת"א  -קיפ 611/עמודים978-965-02-0872-1 2018/
כינוס כח יצירתה הלירית של המשוררת שנולדה בתל אביב ב ,1941 -ובתו של
אלתרמן; כריכה קשה ,נייר משובח; עריכה ואחרית דבר :נגה אלבלך
מילים חיות )הליקון/(125 ,בורשטיין,דרור )עורך ראשי(
2970-5935
ת"א/הליקון 98/עמודים2018/
שירים וצילומים של שלומית כרמלי
מנלאוס/וסרמן,נתן
978-965-540-845-4
ירושלים/כרמל 68/עמודים2018/
שירה בסגנון היסטורי עתיק
מפת חצי האי/גלוברמן,יעל
ת"א/הקיבוץ המאוחד 115/עמודים2018/
שירים2018-2010 ,
מרחק בטוח מהחוף/גדות,יפעת
978-1-61838-487-4
חיפה/פרדס 47/עמודים2018/
שירים
נבחרים )אורי ברנשטיין(/ברנשטיין,אורי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 256/עמודים2019/
שירים נבחרים ,מתוך  20קבצי שירה שפרסם המשורר ,מתוך  21שהוציא בסך הכל,
ושנפטר ב2017 -
נמס ברוח/סקרה,חנה
978-965-557-149-3
ת"א/ספרי עתון  77/153עמודים2018/
שירים
ספר ההדים/רייך,אשר
ת"א/הקיבוץ המאוחד 94/עמודים2018/
שירים; בסדרת ריתמוס לשירה
עולם על גב עולם/הולנדר,אורי
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 81/עמודים2018/
שירים

21.00$

978-1-61838-433-1

152778
152493

152774

152537
152566
152494

152523

152772

152642

152775

152644

152480

152659

152434
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21.00$
23.00$
35.00$
21.00$
23.00$
49.00$

36.00$
27.00$
23.00$
21.00$
35.00$

26.00$
23.00$
18.00$

152492

עטור מצחך זהב שחור/חלפי,אברהם
ת"א/הקיבוץ המאוחד 128/עמודים2018/
מבחר שירים; פורמט קטן
על שפת הכרך/פוגל,דוד
ת"א/הקיבוץ המאוחד 128/עמודים2018/
עת הגן/מרווין,וו.ס.
ת"א/ספרי עתון  77/73עמודים2018/
שירים; מתורגם מאנגלית בידי מכבית מלכין ויואב ורדי
צחוק שדיי המופלאים/שטיינברג,גד
ת"א/הקיבוץ המאוחד 52/עמודים2018/
שירים
קציר מאוחר/לרנר,חנה
ת"א/ספרי עתון  77/91עמודים2018/
קשובים לצפור העולם/פלד,עודד
ת"א/עמדה 52/עמודים2018/
רוחות המדבר/ברגר,אריק
/מידן 43/עמודים2018/
שירי אהבה
שורות קצרות/טופר,ישראל
ת"א/סער 103/עמודים2018/
שירפורים :שילוב של שיר וסיפור ,הנכתב בשורות קצרות
שיר למרים/נייגר-פליישמן,מרים
ת"א/הקיבוץ המאוחד 128/עמודים2018/
שירים 2018-2007
שירת הלב הפועם/בן-עזרא,סוזן שוש
ת"א/צבעונים 74/עמודים2018/
שירים
שלום לאדון העורב/נוי,עמוס
ת"א/עולם חדש 160/עמודים2018/
תרגיל בהפשרת שלגים/שיר,לי
ת"א/ספרי עתון  77/67עמודים2018/

007

הומור

152491
152565

152643

152564
152563
152475

152478

152665

152476

152502
152482

21.00$
21.00$
25.00$
978-965-557-151-6
21.00$
20.00$
978-965-557-160-8
20.00$
14.00$
23.00$
26.00$
20.00$
23.00$
978-965-7653-63-0
21.00$
978-965-557-155-4

HUMOR

007
32.00$

 152663אבאבא/קינן,יהונתן
978-965-566-846-9
חבל מודיעין/כנרת 147/עמודים2019/
הוראות הפעלה לגבר לתקופת ההריון; איורים :יהונתן קינן; הדפסה צבעונית
38.00$
 152470חושבבקול )חושב בקול(/מויאל,אמיר
ירושלים/דברי שיר 237/עמודים2018/
הומור משובח באריזות קטנות; בדיחות וקריקטורות ברוח ישראלית איורים צבעוניים מאת
נדב נחמני
28.00$
 152757מילתא דבדיחותא/חמו,יעקב
מודיעין עילית/המחבר 206/עמודים2018/
הלכות ,מאמרים בנושא התחוק ביהדות ,תשובות ,בדחנות והומור

8

010

חקרי ספרות ולשון

152456

אורפז  -ספר לאדם אחד/יגיל,רן
ת"א/עמדה 231/עמודים2018/
מונוגרפיה חופשית; על יצירתו של יצחק אוורבוך אורפז ,המספר על יצירתו מן הזיכרון
אל עצמה/רודין,שי
בן-שמן/מודן 444/עמודים2018/
עיונים ביצירתה של גלילה רון-פדר; הערות ,ביבליוגרפיה
היום שאחרי/אס,שרון
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 66/עמודים2018/
מסה על פרידתו של סופוקלס מהשירה
הפצע מתנת המלחמה/נטמן,ג'אד
978-965-13-2752-4
ת"א/עם עובד; בי"ס לקולנוע טיש 249/עמודים2018/
שדות הקרב בקולנוע הישראלי; בסדרת "עומק שדה"  -סדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות
זיכרון ילדות ושכחה/לב כנען,ורד; וייס,נגה )עורכות(
978-1-61838-401-0
חיפה/פרדס; אונ' חיפה 257/עמודים2018/
קריאות חדשות בצלקתו של אודיסאוס; קובץ מחקרים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
כחומה עמודנה/אולמרט,דנה
978-965-02-0875-2
ת"א/הקיבוץ המאוחד 296/עמודים2018/
אימהות ללוחמים בספרות העברית; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת מגדרים
לית מאן דפליג  -חיים נחמן ביאליק )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/גורביץ',זלי
978-965-540-848-5
ירושלים/כרמל 92/עמודים2018/
מחקר בשירתו של חיים נחמן ביאליק; עם הערות
ללמוד מילדים על ילדים/ורדי-ראט,אסתר; כהן,זהבה; אילנברג,הדסה; לוין,תרצה;
אילון,תמר
978-965-530-146-5
ת"א/מכון מופ"ת 316/עמודים2019/
השיח המתרחש במהלך משחק  -כאילו בעקבות סיפור; תקציר באנגלית
מבקר חופשי/גלסנר,אריק
978-965-02-0873-8
ת"א/הקיבוץ המאוחד 357/עמודים2019/
מסות של מבקר ספרות בעיתונות הישראלית המשך כ  15שנה ,כולל מסות אישיות
מחקרים בעברית בת-זמננו )אסופות ומבואות ,כ"ב(/שורצולד,אורה )רודריג(
978-965-481-071-5
ירושלים/אקדמיה ללשון עברית 328/עמודים2018/
שלושה-עשר המחקרים המתפרסמים בספר נערכו ועובדו מחדש ,והם מקובצים בשלושה
שערים :היבטים דקדוקיים; חברה ,חינוך ולשון; סוגיות מילוניות .בחלק האחרון נדונה גם
השפעת הספרדית היהודית על העברית בת זמננו
מניפסטים/אריאל,ננה
978-965-226-494-7
ר"ג/אונ' בר-אילן 330/עמודים2019/
כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת; קווים לדמותו של המניפסט ,מסורת
עברית של כתיבת מניפסטים ,מניפסטים מייסדים במאה ה ,21 -אנתולוגיה; בליווי
מסמכים ומפתח
ניגון הגורל/סצ'רדוטי,יעקבה
978-965-7653-54-8
ת"א/עולם חדש 249/עמודים2018/
השואה בקומיקס  ;1958-1942מחקר ראשון מסוגו הדן בחוברות קומיקס הנוגעות
בשואה ,שיצאו לאור בצרפת והארה"ב; עם תמונות ,הערות וביבליוגרפיה ענפה

152765

152684

152427

152787

152641

152773

152657

152646

152616

152800

152692

LINGUISTICS & LITERARY
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010
26.00$
35.00$
21.00$
31.00$

34.00$
32.00$
27.00$
42.00$

33.00$
52.00$

46.00$

42.00$

152490

152733

152685

152501

152649

152791

152790

025

31.00$

סוחר המגילות/סבו,יורם
ת"א/הקיבוץ המאוחד 224/עמודים2018/
מסע בעקבות האוצר היהודי האבוד; עם עשרות צילומים ומסמכים ,ביבליוגרפיה ומפתח
220.00
ספר שפיצר/ורדי,עדה
978-965-92489-0-2
ירושלים  -ת"א/מנגד 357/עמודים2015/
פרקי חיים ,ספרי תרשיש ,קטלוג ספרי תרשיש; פורמט כדול עם מותאיורים צבעוניים
35.00$
פילוסופיה ,ספרות ומה שביניהן/פרוש,עדי
978-965-540-803-4
ירושלים/כרמל; אונ' בר אילן 344/עמודים2018/
ניסיון לחשיפת עמדות פילוסופיות המובלעות ביצירות ספרות מיצירות דוסטויבסקי ,קפקא,
בורחס ואחרים; בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות ,מפתח
35.00$
פתרון כלשהו לשתיקה/גרינברג,עמרי; חבר,חנן; אשכנזי,יפתח )עורכים(
978-965-7653-65-4
ת"א/עולם חדש 462/עמודים2018/
על ספרות ערבית מודרנית בעברית; קובץ מחקרים שנכתבו על ידי חוקרים מובילים
וותיקים ,וכן צעירים ומבטיחים בשדה התרגומים מערבית לעברית; הערות
32.00$
רצינות ההומור של הצ'כים ושל יהודי צ'כיה/בונדי,רות
978-965-566-801-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 160/עמודים2018/
חקר הספרות והמחזאות של יהודי צ'כיה ברוח קלילה ורצינית ,מחקר הבוחן את טיב
ההומור וההשפעה ההדדית עם הסביבה
35.00$
שחוק בשמים/כצמן,רומן
978-965-7763-88-9
ירושלים/מאגנס 419/עמודים2018/
סמלי צחוק ביצירתו של ש"י עגנון; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
35.00$
שפה באור חדש/ניר,רפאל
978-965-7763-38-4
ירושלים/מאגנס 430/עמודים2018/
כינוס מאמרים של אחד מבחירי הלשון העברית המשתרעים על פני תחומי ידע רבים
בנושאים כגון מילונות ,רטווריקה ,הוראת הלשון ,ספרות ותרבות; בעריכת רות בורשטיין,
ישי נוימן וזוהר קמפף

הסטוריה כללית

GENERAL HISTORY

 152577תולדות הרעיונות :העת החדשה המוקדמת/מאלי,יוסי )עורך(
978-965-536-280-0
ירושלים/מוסד ביאליק 374/עמודים2018/
קובץ מחקרים הדנים בהוגים ותנועות אינטלקטואליות שחוללו מהפכות רעיוניות
בהומניזם ,תרבות קלאסית ,אמונה דתית ועוד; הערות ומפתח

030

היהודים בתפוצות

JEWISH HISTORY IN

025
34.00$

030
54.00$

 152484ישיבות בגדאד; כרך שני/שבת,משה ש.
ירושלים/המחבר 760/עמודים2018/
התהוותן והשפעתן לדורות; מחקר מקיף על הווי הישיבות במאות האחרונות )ה'ש -
תשי"א( ,כולל תיעוד ראשי הישיבות ,תלמידיהם וחיבוריהם ,דיינים ,מקובלים ,חכמים
ודרשנים ,משוררים ופייטנים ,הוגים וסופרים; עם מאות צילומים ,תמונות ומסמכים בצבע
מלא; נייר כרומו ,כריכה קשה
60.00$
 152558מרכז אסיה :בוכרה ואפגניסטן; קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה
והעשרים/לוין,זאב )עורך(
1565-0774
ירושלים/מכון בן-צבי 448/עמודים2018/
ספר חמישה-עשר בסידרה; תיאור התהליכים ההיסטוריים ,החברתיים והתרבותיים
שהתרחשו בקהילות; בליווי מאות צילומי צבע ומסמכים; עם הקדמה באנגלית

10

31.00$

 152435סמוצ'ה/מר,בני
978-965-7763-79-7
ירושלים/מאגנס; בית שלום עליכם 258/עמודים2018/
ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה; תיעוד היסטורי רב-מימדי של רחוב יהודי שנמחה כולו
בשואה ,ומהווה מעין מדריך למטייל היהודי בוורשה ,כולל צילומים ומסמכים ,הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
40.00$
 152635ספר ד'מאר/משולם,עוזיהו
978-965-92630-3-5
נתניה/אגודה לטיפוח חברה ותרבות 307/עמודים2018/
הקהילה היהודית בד'מאר בתימן :הווי חיים ,דמויות ואירועים; בליווי עשרות צילומים;
הערות ,מפתחות ,ביבליוגרפיה
35.00$
 152441קל"ז פתגמי חכמה מבוכרה היפה/מלברגר-אמינוף,עירית
ירושלים/מרכז אב"א 84/עמודים2018/
אוסף פתגמים של יהודי בוכרה ,עם תרגומם לעברית והסברם ומוסר ההשכל שבהם;
מלווה צילומים צבעוניים; תבנית מרובעת צבעונית על נייר כרומו

ZIONISM

031

 152572ג'ון הנרי פטרסון ,הגדודים העבריים והציונות/יגר,משה
978-965-416-033-9
ת"א/מכון ז'בוטינסקי בישראל 311/עמודים2018/
ביוגרפיה של קצין צבא בריטי ממוצא אירי פרוטסטנטי שתמך בציונות ובעם ישראל
במשך  30שנה ,מאז  ,1915עת נפגש עם ז'בוטינסקי במצרים; ביבליוגר[יה ,מפתח
 152430על חבל דק/שוורץ,דב
978-965-540-800-3
ירושלים/כרמל 300/עמודים2018/
דמוקרטיה וערכיה בהגות הציונית הדתית; בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
 152515ציונות דתית; כרך א'/שוורץ,דב )עורך(
978-965-226-492-3
ר"ג/אונ' בר-אילן 226/עמודים2018/
היסטוריה ,רעיון ,חברה; קובץ מחקרים העוסקים בהיסטוריה של הציונות הדתית ,הגות
פילוסופית ובתהליכים העוברים על התנועה וחבריה משנת הייסוד ב  1902ועד היום;
הערות ,צילומים

34.00$

031

ציונות

33.00$

40.00$

032

השואה

THE HOLOCAUST

032

152618

אזרח גרמני ויהודי נרדף/רייכמן,הנס
978-965-308-571-8
ירושלים/יד ושם 421/עמודים2018/
פוגרום נובמבר ומחנה הריכוז זקסנהאוזן; תרגום מגרמנית :גדי גולדברג; עריכה מבוא
והערות :מיכאל וילט; עורך המהדורה העברית :גיא מירון
גטו ורשה  -הסוף/דרייפוס )בן-ששון(,חוי
978-965-308-550-3
ירושלים/יד ושם 567/עמודים2017/
אפריל  - 1942יוני  ;1943סיפורם של המוני יהודים שחיו ומתו בגטו ורשה ,חייהם,
גירושיהם הגדולים לטרבלינקההמרד ,ועוד; עם צילומים ומסמכים ,הערות ,ביבליוגרפיה
ומפתח
הייתי פרטיזן יהודי )בסדרת "בגוף ראשון"(/בלייכמן,פרנק
978-965-308-576-3
ירושלים/יד ושם 199/עמודים2018/
לחימה והצלה ביערות לובלין; עם צילומים; מתורגם מאנגלית בידי מיכל אלפון
העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית  -מקורות ומחקר; כרך /6קרויצמילר,כריסטוף
978-965-308-569-5
ירושלים/יד ושם 104/עמודים2018/
נדפס תחת מכבש הנאצים :פרסומות של עסקים יהודיים בעיתונות בגרמניה הנאצית
בשנים  ;1942-1933עם מסמכים ותקציר באנגלית; תרגום הסקירה המחקרית
מגרמנית :אילאיל הוז

32.00$

152511

152539

152617

11

40.00$

26.00$
24.00$

 152575לכתוב עד כלות/ליפשיץ,רבקה
ירושלים/מוסד הרב קוק; מכללה ירושלים260/
עמודים2018/
יומנה של נערה מגטו לודז'; בעריכת אסתר פרבשטיין ,מיכל אונגר ,הדסה חלמיש
 152691ניגון הגורל/סצ'רדוטי,יעקבה
978-965-7653-54-8
ת"א/עולם חדש 249/עמודים2018/
השואה בקומיקס  ;1958-1942מחקר ראשון מסוגו הדן בחוברות קומיקס הנוגעות
בשואה ,שיצאו לאור בצרפת והארה"ב; עם תמונות ,הערות וביבליוגרפיה ענפה
 152619סיפור שלא סיפרתי )בסדרה "בגוף ראשון"(/חנוך,אורי ויהודית
978-965-308-578-7
ירושלים/יד ושם 248/עמודים2018/
מקובנה ודכאו לחיים חדשים; סיפור הישררדות ותקומה ,עם צילומים

35.00$

42.00$

28.00$

035

ארץ-ישראל

THE LAND OF ISRAEL

035

152529

אנשי האתמול/אלמליח,טל
978-965-510-124-9
באר שבע/אונ' בן-גוריון; אונ' פתוחה 348/עמודים2018/
הקיבוץ הארצי  -השומר הצעיר ומפ"ם ;1977-1956 ,ייסוד ,התבססות ,התפרקות; עם
תקציר באנגלית ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
ארץ-ישראל; כרך ב' )כתבים אידיאולוגיים ,זאב ז'בוטינסקי(/נאור,אריה )עורך(
978-965-416-031-5
ת"א/מכון ז'בוטינסקי בישראל 392/עמודים2018/
מאמרים ,נאומים ושירים שכתב ז'בוטינסקי בענייני ארץ-ישראל ,מבחינת הזהות
הלאומית של עם ישראל ,גבולות הארץ ,יחס לאוכלוסיה הלא-יהודית בה ,פיתוח כלכלי,
הצהרת בלפור ועוד ועוד; עם הערות ומפתח
ובשנה השביעית; כרך א'/הוטרר,בועז
הר ברכה/מכון הר ברכה 540/עמודים2018/
שנת השמיטה בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ ישראל; כרך א' :מזמן הכיבוש
העות'מאני ועד שלהי שנת תרמ"ט; הערות ,טבלאות ,מסמכים ,ביבליוגרפיה
חיפה אהובתי/שרף גולד,נילי
978-965-566-802-5
חבל מודיעין/דביר; הקשרים 296/עמודים2018/
סיור חווייתי בשכונת הדר ה כרמל בחיפה ,מסופר מתושבת השכונה בשנים -1966
 ;1948בליווי צילומים ,הערות וביבליוגרפיה
כל גבולות ישראל/אריאלי,שאול
978-965-564-448-7
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי עליית הגג442/
עמודים2018/
מאה שנים של מאבק על עצמאות ,זהות ,התיישבות וטריטוריה; הערות ,ביבליוגרפיה,
מפתח
לכבוש את חיפה/שפי,יגאל; בן-ארצי,יוסי
978-965-217-414-7
ירושלים/יד יצחק בן-צבי 334/עמודים2018/
המודיעין הבריטי והתכנית לכיבוש צפון ארץ-ישראל ;1907 ,עם צילומים ומפות; צילום:
אורן ישראל; תרגום מסמכים ,עריכה וההדרה :המחברים; ביבליוגרפיה ,תקציר באנגלית

28.00$

152457

152486

152651

152541

152762

039

POLITICS

פוליטיקה

 152574מדד הדמוקרטיה הישראלית/2018 ,הרמן,תמר
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה 232/עמודים2018/
השוואה בין הדמוקרטיה הישראלית לבינלאומית

12

36.00$

40.00$

34.00$

47.00$

38.00$

039
56.00$

978-965-519-230-8

041

מדעי היהדות

JEWISH STUDIES

041

152680

איש האמונה הבודד/סולוביצ'יק,יוסף דב הלוי )הרב(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 111/עמודים978-965-564-489-0 2018/
התמודדות עם המתח השורר בין הישגי הטכנולוגיה והאדם העורג לאלוהים; מתורגם
מאנגלית עם אחרית דבר מאת קלמן נוי
אמונת ישראל ונוסח המקרא/רופא,אלכסנדר
978-965-540-804-1
ירושלים/כרמל 545/עמודים2018/
תיקונים בנוסחי המקרא לאור תולדות אמונת ישראל; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות
בין שמים לארץ/שגיא,אבי; שוורץ,דב
978-965-540-821-8
ירושלים/כרמל 158/עמודים2018/
עולמו של הרב חיים דוד הלוי; בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
ברכות לאברהם/קפלן,יוסף )עורך(
ירושלים/האקדמיה הלאומית למדעים 118/עמודים978-965-208-230-5 2018/
יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות; מחקרים בתחומי חקר אשכנז ופרובאנס
במאה ה ,12 -ןחקר חיי היום-יום של נשים יהודיות בימי הביניים
האמורים/וסרמן,נתן; בלוך,יגאל
978-965-540-842-3
ירושלים/כרמל 527/עמודים2019/
מסופוטמיה בראשית האלף השני לפנה"ס; מחקר היסטורי בבתי המלוכה השונים בארץ
הפאת והחידקל; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,טבלאות
הגאון מווילנה/מורגנשרן,אריה
ירושלים/מאור 302/עמודים2018/
השפעתו ההיסטורית על תהליך הגאולה  -מחקרים ומקורות; מסמכים ,צילומים ,הערות
הגבירה בישראל/ארבלי,שושנה
978-1-61838-426-3
חיפה/פרדס 64/עמודים2018/
דגש על דמדומיה של ממלכת יהודה; מחקר מלווה צילומים ,הערות,הערות,
ביבליוגרפיה ,תקציר באנגלית
ההלכה  -על דעת המקום או על דעת הקהל/ליפשיץ,ברכיהו
978-965-536-275-6
ירושלים/מוסד ביאליק 578/עמודים2018/
עיון ודיון במתח שבין התפיסה שההלכה היא מן השמיים ,או "לא בשמיים היא" ,על
סמכות החכמים ,כהנים ,מקובלים ,ובין הקבוצות לבין עצמם; הערות ,ביבליוגרפיה,
מפתחות
החי במקרא :חסרי חוליות/דיין,אלישבע
אבני חפץ/המחברת 208/עמודים2018/
מסורת הזיהוי של בעלי חיים במקרא; עם צילומים צבעוניים ,טבלאות ,איורים ,הערות,
נספחים ,ביבליוגרפיה ,מפתחות ,תקציר באנגלית
הלכה ומשפט :ספר הזיכרון למנחם אלון/אדרעי,אריה; גליקסברג,דוד ,הכהן,אביעד;
ליפשיץ,ברכיהו; פורת,בנימין )ע(.
978-965-442-172-0
צפרירים/אונ' עברית  -מ .סאקר; נבו 774/עמודים2018/
 26מאמרים )כולל אחד באנגלית( שנכתבו על ידי טובי החוקרים בתחום המחקר
האקדמי ,השיפוט ,המשפט העברי ,המשפט הישראלי ועוד ענפים במדעי היהדות;
יחסי בורא  -נברא בספר בראשית/גלבוע,רחל
978-965-7506-61-5
ת"א/כתב 290/עמודים2018/
קריאה ספרותית במוטיבים המיתיים של פרקי הבריאה; יש גם מהדורה באנגלית משנת
1998

32.00$

152771

152682

152451

152770

152700

152530

152571

152508

152450

152561
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42.00$
30.00$
38.00$

53.00$

38.00$
31.00$

48.00$

74.00$

135.00

27.00$

152798

יסוד מורא וסוד תורה ,לרבי אברהם אבן עזרא )מהדורה שלישית מתוקנת(/כהן,יוסף; 54.00$
סימון,אוריאל
978-965-226-518-0
ר"ג/אונ' בר-אילן 288/עמודים2018/
מהדורה מדעית מבוארת ,בסדרת "מקורות ומחקרים" ,י"א; עם הקדמה למהדורה
השנייה ,לוח ציונים ,מבוא ,אחרית דבר ,מפתחות
43.00$
יצורי הפלא במדרש ובמדע/סליפקין,נתן
978-965-526-200-1
ירושלים/מגיד 369/עמודים2018/
חדי-קרן ,דרקונים ועופות חול; עם צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה; מתורגם מאנגלית בידי
יהושע סטוקאר; עם מקורות היהדות לחיות מיוחדות אלה
39.00$
ישועות משיחו :טהרה ,נזיקין ,קנין/גולן,אורן
 311//עמודים2018/
הוויכוחים על האסכולה הנוצרית על פי דון יצחק אברבנאל; מותקן לפי כתב יד ודפוס
ראשון ,עם ציון מקורות ,הערות ומבוא; עם הקדמה מאת הרב משה צוריאל
80.00$
כף הקטורת/נאמן בן צבי,אריה )מהדיר(
978-965-90042-4-9
ת"א/אדרא 768/עמודים2018/
פירוש קבלי לספר תהילים לרבינו יוסף טאיטאצאק; מהדורה מדעית מוהדרת ,עם מבוא,
הערות ,מקורות ומפתחות
25.00$
לא יסור שבט מיהודה/מיטלמן,אלן
978-965-7052-90-7
ירושלים/מרכז אקדמי שלם 202/עמודים2018/
נקודות מבט על התמדת הממד הפוליטי ביהדות; הערות ,מפתח; תורגם בידי יניב פרקש

152562

52.00$

152425

152589

152535

152445

152448

152462

152808

152768

152777

לך לך/איש-שלום,בנימין; בונדי,דרור )עורכים(
978-965-90042-9-4
ת"א/אדרא 496/עמודים2018/
עיונים ביצירתו של אברהם יהושע השל; קובץ מחקרים של מיטב החוקרים ,כגון אביעד
הכהן ,אפרים מאיר ,דרור בונדי ,דב שוורץ ועוד
מורה לנבוכים/ערן,עמירה
978-965-558-325-0
ת"א/מכון מופ"ת; רכס 270/עמודים2018/
גישתו החינוכית של הרמב"ם; הנהרת הסדר היוצר משמעות והתעלמות מפרטים
מקריים; הכללה המבוססת על הפשטה והדגשת הקשרים הלוגיים-סיבתיים הקבועים
שבין המשתנים; התקדמות הדרגתית ,ועוד; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
מלך ולא מלך/היון,אליעזר
ירושלים/אלומות; דני ספרים 286/עמודים2018/
מאחורי הקלעים של הדרמה החברתית בתנ"ך; קריאה מחודשת בסיפורי התנ"ך,
בטקסט הגלוי ובתת-הרבדים של גיבורין; הערות :עריכה :משה רט
מעין גנים; חלק ה'/סנדרס,יהודה )הרב ,עורך(
ראשון לציון/ישיבת הסדר ראשון לציון; המור584/
עמודים2019/
כללים ויסודות בהבנת שימוש המקרא של לשונות חכמה ,בינה ,שכל ,דעת ,פקחות,
ערמה ,תחבולה ,מזימה ,עצה ,מחשבה ,תושיה ועוד; הערות; חיבורו של הרב נפתלי צבי
וייזל זצ"ל ,שהיה מונח בכתב יד
נאמנות ביקורתית )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/שגיא,אבי; שוורץ,דב
978-965-540-850-8
ירושלים/כרמל; מכון הרטמן 230/עמודים2018/
עולמו והגותו של דוד הרטמן; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
נקיה  -זכותו/ארבלי,שושנה
978-1-61838-299-3
חיפה/פרדס 104/עמודים2018/
אשה ואם בחצר המלוכה באשור; מחקר על דמותה של כלתו של המלך סרגון; עם
צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה
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42.00$

36.00$

38.00$

32.00$
32.00$

 152801סוד האושר העברי/פלורנטל,עליזה רות
/משאבים 172/עמודים2018/
יסודות חכמה מהיהדות ומהמזרח הרחוק ,כגון חכמת הזן ,משולב בסיפורים אנושיים
מחדר הטיפול ומתמקד ביכולת האדם להתגבר על פחדים ועלבון
 152509סוד מדרש התולדות; חלק ז'/רוטנברג,חיים )עריכה ומקורות(
ירושלים; בית אל/מכון מניטו; ספרית חווה 396/עמודים2018/

152607

152429

152633

152495

152510

152452

152686

152699

152603

שיחות מפי הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו( זצ"ל על מדרשי חז"ל :יעקב אבינו  -סוגיות
יסוד בבירור הזהות העברית ,מעשה בראשית ובעיית הרע בעולם ,יצחק אבינו
ספר שו"ת תנא דבי אליהו/עמאר,משה )עורך(
אשקלון/אורות יהדות המגרב; מכללה אקדמי526/
עמודים2018/
חיבורו בהלכה של ר' אליהו הצרפתי זצ"ל ,רואה אור לראשונה מכתבי יד
על חבל דק/שוורץ,דב
978-965-540-800-3
ירושלים/כרמל 300/עמודים2018/
דמוקרטיה וערכיה בהגות הציונית הדתית; בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
פנים אל פנים/פיינטוך,יונתן
978-965-526-239-1
ירושלים/מגיד 255/עמודים2018/
שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי; קריאות עומק של  12אגדות חז"ל ,באמצעות
ניתוח ספרותי; הערות ,ביבליוגרפיה
רבבות לאפרים/רפאל-ויוונטה,רויטל ושמואל )עורכים(
978-965-540-764-8
ירושלים/כרמל 452/עמודים2018/
קובץ מחקרים בספרות עם ישראל ,מוגש לפרופ' אפרים חזן; כולל פרק על מפעלו
המחקרי של פרופ' אפרים חזן
רמב"ם מדויק ,כרך י"א :ספר נזקים/שילת,יצחק )עורך(
978-965-417-039-0
מעלה אדומים/מעליות /עמודים2018/
מהדורה מדוייקת על-פי כתבי-יד מהימנים ממצרים ,ארם צובה ומארץ-ישראל ,עם
תשובות הרמב"ם מתורגמות מחדש לעברית ,עם מבוא; עמוד מול עמוד עם מהדורת
דפוס ורשא  -וילנא
שלושת ספרי האימה/גרנות,משה
ת"א/צבעונים 123/עמודים2018/
התנ"ך ,הברית החדשה ,הקוראן; ניסיון לחשוף כשלים במסרים של שלושת הספרים,
הגורמים לאימת המאמינים שמא דרכיהם אינם לפי רוח האל ,וניסיון לחשיפת בדיות
שבעיני המאמינים הן אמת מוחלטת
תורת האהבה של רבי עקיבא/רוטנברג,נפתלי
978-965-540-835-5
ירושלים/כרמל 250/עמודים2018/
מחקר במשנתו של רבי עקיבא שהחמיר בנושא אהבה והקל בנושא גירושין עם סיכוי
לאהבה חדשה; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; כריכה קשה
תערך לפני שלחן/הנקין,איתם שמעון )הרב הי"ד(
978-965-526-260-5
ירושלים/מגיד 413/עמודים2018/
חייו ,זמנו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין ,בעל ערוך השולחן; התקנה לדפוס מתוך כתבי
המחבר שנרצח יחד עם אשתו :אליעזר יהודה בראדט
תפלה למשה/רגב,שאול )מהדיר(
ירושלים/מכון אהבת שלום 578/עמודים2018/
ביאור התפילות שבמקרא בדרך פרד"ס; חיבורו של ר' משה בנימין מראשי גולת בבל,
יוצא לראשונה מכתב יד המחבר ,עם מבוא והערות ומפתחות
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22.00$

39.00$

98.00$

33.00$

30.00$

45.00$

49.00$

23.00$

34.00$

35.00$

55.00$
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חברה וחינוך

SOCIETY & EDUCATION
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152637

אומנות ההוראה הקשובה/שור,ירון
978-965-530-158-8
ת"א/מכון מופ"ת 308/עמודים2018/
מסע לימודי דיאלוגי המקדם הבנה; תפיסה פדגוגית חדשנית ,יצירתית ואופטימית
המבוססת על ההכרה ביכולתו של כל אדם לרכוש ידע והבנה ולחוות חוויה לימודית
חיובית ומעשירה; תקציר באנגלית
אחרי הצלצול/נאסר-אבו אלהיג'א,פאדיה; היוש,טלי
978-965-7763-50-6
ירושלים/מאגנס 380/עמודים2018/
עולם הפנאי של הילדים; מחקר בקרב החברה הערבית בישראל ,ובחברה הישראלית
בכלל; טבלאות ,ביבליוגרפיה ענפה ,מפתח מפורט
איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית/קסיר )קלינר(,ניצה; רומנוב,דמיטרי
ירושלים/המכון החרדי למחקרי מדיניות 242/עמודים2018/
מבט השוואתי; מהדורה שנייה ,אוגוסט  ;2018בדיקה של מצב הבריאות ,חינוך
והשכלה ,הכנסה ,תעסוקה ,דיור ועוד ,בעיקר בהשוואת המגזר החרדי לשאר המגזרים;
המהדורה קיימת גם באנגלית
אין ילדים רעים )מהדורה מחודשת(/דליות,מיכל
978-965-572-694-7
ת"א/המחברת 300/עמודים2018/
 18סיפורים מקליניקה להתמודדות עם אתגר גידול ילדים ,הנסיונות לפתור בעיות ולייעץ
להורים מה ואיל לעשות; המחברת מנה הורים וכוכבת תוכנית "סופרנני"
אפליה תעסוקתית בישראל )מחקר מדיניות /(121חרמון,רון; פורת,חגי; פלדמן,יובל;
קריכלי-כץ,תמר
978-965-519-235-3
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה 102/עמודים2018/
התמודדות מבדלת
בין הנקה לבחינה/שטיינר,ליליאן
978-965-530-151-1
ת"א/מכון מופ"ת 172/עמודים2019/
בין "אני נשי" ל"אני אימהי" בסיפורי חיים של סטודנטיות דתיות; תקציר באנגלית
הורות יחידנית/אורן,דרור
ת"א/רסלינג 431/עמודים2018/
לגדל ילד לבד; סיפורים על סמך שיחות עם יחידנים ויחידניות מכל רחבי הארץ; הערות,
טבלאות ,ביבליוגרפיה
החינוך הממלכתי  -חרדי )מחקר מדיניות /(119קציר,שי; פרי-חזן,לטם
978-965-519-222-3
ירושלים/המכון הישראלי לדמוקרטיה 128/עמודים2018/
מהקמה להתבססות; עם תקציר באנגלית
החרדים החדשים/זולדן,דוד
978-965-566-849-0
חבל מודיעין/דביר 432/עמודים2019/
סיפורם של חרדים צעירים המשרתים בצבא בנח"ל החרדי; עם מפתח וצילומים
הכלכלה החברתית החדשה בישראל/גדרון,בני; מוניקנדם-גבעון,יסכה; אבו,ענבל;
קפלן,אורן
ת"א/רסלינג 234/עמודים2018/
ניתוח המקורות ההיסטוריים והאידאיים של הכלכלה החברתית ,תוך הצגת דוגמאות
בתחום העסקים וההשקעות החברתיים; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
המחאה המזרחית בוואדי סאליב/נגרי,איתי
ת"א/רסלינג 282/עמודים2018/
האירועים והשפעתם עד ל"פנתרים השחורים"; בליווי מפות ,צילומים ,הערות ,מפתח

42.00$

152532

152549

152460

152569

152655

152436

152570

152661

152438

152785
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35.00$

40.00$

36.00$

32.00$

28.00$
30.00$

32.00$
35.00$
30.00$

31.00$

152784

152656

152676

152783

152695

חינוך רואה מורכבות/חגי,אתי
ת"א/רסלינג 192/עמודים2018/
מחקר הבודק השתתפות של גורמים שונים בחינוך ,מודגם על ידי סיפורי מקרה; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתחות
ללמוד מילדים על ילדים/ורדי-ראט,אסתר; כהן,זהבה; אילנברג,הדסה; לוין,תרצה;
אילון,תמר
978-965-530-146-5
ת"א/מכון מופ"ת 316/עמודים2019/
השיח המתרחש במהלך משחק  -כאילו בעקבות סיפור; תקציר באנגלית
לפרוץ את חומת הזכוכית/פוירשטיין,רפאל ש) .עורך(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 383/עמודים978-965-564-739-6 2019/
זוגיות ונישואין לאנשים עם מוגבלות; קובץ מחקרים
נוסעות סמויות/סלובודין,אורטל
ת"א/רסלינג 173/עמודים2018/
קולן של נשים ישראליות ברילוקיישן; פיענוח תופעת הרילוקיישן מתוך הקשר תרבותי
ייחודי לחברה הישראלית; ביבליוגרפיה ,מפתח
עשרים וארבע על שבע ) :(24/7ישראלים מעוררי השראה/להמן,אריאל; רפאלי,אלדד

ת"א/מטר 304/עמודים2018/
סיפורם של עשרים וארבעה אנשים ,לכל אחד פרק ובכל פרק שבעה נושאים; תבנית
אלבומית ,תיעודי אמנותי
 152673פושעים ללא גבולות/לברטוב,גל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 470/עמודים978-965-564-358-9 2018/
סיפורי הסגרות בינלאומיות; כתוב על יורך דין ששימש בעבר כמנהל המחלקה
הבינלאומית בפרקליטות המדינה
 152668קוד סמוי/דרור,יובל
978-965-566-860-5
חבל מודיעין/דביר 464/עמודים2019/
כל מה שלא רוצים שתדעו ,ואתם חייבים לדעת על החיים בעידן הדיגיטלי; מהו המחיר
האמיתי שאנו משלמים כדי על החיים בעידן הדיגיטלי
 152687קץ עידן העבריות/לבני,רמי
978-965-540-816-4
ירושלים/כרמל 172/עמודים2018/
למה ישראל אינה במשבר ,אלא בעיצומה של מהפכה; מסע מיוחד במקורות מושג
ה"עבריות"; עם הערות

043

PHILOSOPHY

הגות ופילוסופיה

 152525אנשים עדינים/ברנע-אסטרוג,מיכל
ת"א/רסלינג 206/עמודים2018/
התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בעדינות; הסדרה לפסיכולוגיה; עם ביבליוגרפיה
 152536במרחק תודעה/טובנהאוז,עדי
978-965-572-392-2
/המחבר 400/עמודים2018/
בחינה של שני העולמות  -החיצוני והפנימי-אישי והיחסים ביניהם ומה מפעיל אותם
בהקשר של כל אדם ,כלומר כיצד נעצב את חיינו על פי תפיסת שני העולמות
 152533האמת/ויסמן,נועם
978-965-7653-61-6
ת"א/עולם חדש 70/עמודים2018/
מסה פילוסופית הקורארת לחיות את האמת
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29.00$

42.00$

42.00$
29.00$

59.00$

42.00$

35.00$

27.00$

043
30.00$
28.00$

20.00$

152507

152688

152506

152690

152683

152782

152794

152792

047

הסרת הקסם מהעולם/זכאי,אביהו
ת"א/רסלינג 301/עמודים2018/
דת ומדע בראשית העת החדשה; היסטוריה אלטרנטיבית להתקדמות המדע; הערות,
מפתח; הספר מוקדש לפרופ' מיכאל הד ז"ל
הפילוסופיה והפילוסופים/בורנשטיין,שרית
978-965-540-806-5
ירושלים/כרמל 337/עמודים2018/
איזבל דב שרייר והוגי הנאורות;בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
הפנומנולוגיה של האחר/זינגר,שמאי
ת"א/רסלינג 275/עמודים2018/
חתירתו של אדמונד הוסרל לכינון הבין-סובייקטיביות; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
לחיות בכבוד/עזרא,עובדיה
978-965-540-820-1
ירושלים/כרמל 94/עמודים2018/
רשימות באתיקה יישומית; מאמרים קצרים ,שפורסמו בעיתון "הארץ" בין השנים -2001
1999
מרד שוליית הקוסם/שכטר,רבקה
978-965-540-835-5
ירושלים/כרמל 168/עמודים2019/
מסות הבזות ליומרות של "שוליות הקוסם" ביחס לייעוטד העולם
סובייקט  -מסך/בנימיני,יצחק
ת"א/רסלינג 225/עמודים2018/
על האנושי כצופה במרחב הטכנו  -תיאולוגי; ביבליוגרפיה
על האינדיאנים ועל הזכות למלחמה/דה ויטוריה,פרנסיסקו
978-965-7763-85-8
ירושלים/מאגנס 170/עמודים2018/
מאמר פילוסופי; עריכה והקדמה :עמוס מגד; תרגום מלטינית :נתן רון
על טבע האדם/סקרוטון,רוג'ר
978-965-7052-92-1
ירושלים/מרכז אקמדמי שלם 116/עמודים2019/
חיבור פילוסופי; תרגום מאנגלית :שמעון בוזגלו

ARMY & WAR

צבא ,מלחמה ,נשק

30.00$

34.00$
30.00$
23.00$

27.00$
30.00$
30.00$
25.00$
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 152527את זאת לא צפינו/ברנע,אבנר
ת"א/רסלינג 309/עמודים2018/
ניתוח השוואתי של כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי; כיצד מתמודדים
מדינות וארגונים עסקיים עם התפתחויות בלתי-צפויות; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

30.00$

 152466גבעת התחמושת ומבצע לילהאמר/סיטון,רפי
ראש העין/סטימצקי 154/עמודים2018/
גילויים חדשים מאיש המוסד והמודיעין; עם הקדמה של פיני אביבי ,לשעבר משנה
למנכ"ל משרד החוץ
 152546נקישות של תקווה/זייפה,מיכי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 224/עמודים978-965-564-860-7 2018/
סיפורו האישי של קצין צה"ל בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים; עם צילומים

34.00$
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36.00$

048

ECONOMICS

כלכלה וכספים

 152439הכלכלה החברתית החדשה בישראל/גדרון,בני; מוניקנדם-גבעון,יסכה; אבו,ענבל;
קפלן,אורן
ת"א/רסלינג 234/עמודים2018/
ניתוח המקורות ההיסטוריים והאידאיים של הכלכלה החברתית ,תוך הצגת דוגמאות
בתחום העסקים וההשקעות החברתיים; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
 152805ניצוצות של הזדמנות/צור,רון
ת"א/קיפ  -כותרים 125/עמודים2018/
ספר לבכירים .מנהיגים ;.תהליך אבחון והתערבות אסטרטוגי לשיפור ביצועים וצמיחה
עסקית; בחיווי טבלאות ואיורים צבעוניים

050

המזרח התיכון

THE MIDDLE EAST

 152788שנת הארבה/תמארי,סלים )עורך(
978-965-7653-58-6
ת"א/מכון ון ליר; עולם חדש; אמיד 277/עמודים2018/
יומנו של החייל אחסאן אלתורג'מאן ,פלסטיני בצבא העות'מאני ;1916-1915 ,עם
הערות ואחרית דבר בידי סלים תמארי; תרגום היומן מערבית :עדו כהן; תרגום אחרית
דבר מאנגלית :גיא הרלינג

060

ביוגרפיות ויומנים

152499

אבא מתחיל/ורדי,יונתן
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 143/עמודים2018/
קטעי פרוזה מחייויותיו של אבא צעיר
ארי בין העולמןת/הכהן,אביעד
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 528/עמודים978-965-564-510-1 2018/
סיפור חייו ומשנתו של הרב אריה בינה; עם מפתחות
בלבב שלם/גוטליב,אברהם מרדכי
ירושלים 634//עמודים2018/
פרקי חיים ומשנתם של רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל ובנו ר' ברוך שלום הלוי אשלג
זצ"ל ותלמידיהם
ג'ון הנרי פטרסון ,הגדודים העבריים והציונות/יגר,משה
978-965-416-033-9
ת"א/מכון ז'בוטינסקי בישראל 311/עמודים2018/
ביוגרפיה של קצין צבא בריטי ממוצא אירי פרוטסטנטי שתמך בציונות ובעם ישראל
במשך  30שנה ,מאז  ,1915עת נפגש עם ז'בוטינסקי במצרים; ביבליוגר[יה ,מפתח
דלתות פתוחות :בראי סיפור חייו של צבי איל/ון דר זנדה,פטרה
978-965-540-823-2
ירושלים/כרמל 297/עמודים2018/
יומן הגותי על גורלו של העם היהודי מגלות ושואה לתקומה ופריחה; תרגום מהולנדית:
צבי איל
האופטימיים/ימפולסקי,ברטה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 237/עמודים978-965-564-569-9 2018/
יחד כל הדרך; סיפורה של כוריאוגרפית ומחוללת להקת הבלט הישראלית; עם צילומים
האיש שלא היה שם/זדורוב,אולגה
978-965-571-183-7
/איפאבליש 192/עמודים2018/
סיפורה של אישה שבעלה כלוא  12שנה על לא עוול בכפו באשמת רצח ,כולל סיפורי
החקירות והוצאת הודאה במעשה שלא בוצע

152544

152625

152573

152797

152678

152467

BIOGRAPHIES & DIARIES
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048
30.00$

42.00$

050
32.00$

060
24.00$
43.00$
38.00$

34.00$

27.00$

35.00$
35.00$

152763

152696

152489

152689

152468

152543

152749

152811

152679

152675

152671

152639

35.00$

הכול אפשרי  -אבי גבאי/גבאי,אבי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 199/עמודים978-965-564-780-8 2019/
אוטוביוגרפיה של פוליטיקאי ,כולל חייו במעברה ,ייחסו המשפחתי ,שירותו הצבאי ,לימודיו
האקדמאיים ועבודתו המקצועית; עם צילומים ונספחים
30.00$
יומנה של חתולה גמלאית/גזית,חיים
ת"א/מטר; שולחן כתיבה 270/עמודים2018/
סיפורה של חתולה החיה עם שני גמלאים בבית אחד בישוב קהילתי בגליל ,ונהנית
לספר את חוויותיהם המשותפות
31.00$
כאן היה הבית/טפר,יונה
ת"א/הקיבוץ המאוחד 223/עמודים2018/
סיפור ילדותה של הסופרת הנודעת לספורי ילדים ,חיים בקיבוץ קטן בגליל העליון בימים
של טרום המדינה ,והשנים שלאחר הכרזתה
35.00$
לחיןת עם גאון/טולסטוי,סופיה
978-965-540-824-9
ירושלים/כרמל 328/עמודים2018/
קטעים מתוך יומני אשתו של לב טולסטוי ;1910-1891 ,תרגום מרוסית ,הערות ואחרית
דבר :חמוטל בר יוסף
32.00$
מאה ) (100דרכים לחזור/רוזי,נבו
/ספרי ניב 159/עמודים2018/
חוויות של נוסע ישראלי בהודו ,על כל מוזרויותיה; ספרו השני לאחר רב-המכר "מאה
דרכים לאבד את עצמך בהודו"
36.00$
נקישות של תקווה/זייפה,מיכי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 224/עמודים978-965-564-860-7 2018/
סיפורו האישי של קצין צה"ל בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים; עם צילומים
44.00$
ספר רבי יצחק דמן חיפה/אביחצירא,יוסף
חיפה/המשפחה 379/עמודים2019/
עובדות ,מעשים והנהגות של רבי יצחק אביחצירא מחיפה ,נכתב על ידי נכדו
44.00$
עליך זרח/ורהפטיג,זרח
מעלה אדומים/המחבר; הפצה :דני ספרים646/
עמודים2018/
חייו ופעלו של השר ד"ר זרח ורהפטיג ז"ל; בליווי הערות ,ביבליוגרפיה של כתביו ,מפתח
35.00$
פרידה אחת יותר מדי/שטינמץ,דניאלה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 307/עמודים978-965-564-818-8 2019/
סיפורה האוטוביוגרפי של ילדה מקטוביץ שנולדה ערב מלחמת העולם השנייה ,ונאלצה
לנדוד ולהסתתר במנזרים ומקומות מסתור
35.00$
ציר ולרשטיין/לקס,עפרה
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 279/עמודים978-965-564-915-4 2019/
פנחס ולרשטיין  -איש ההתיישבות; ביוגרפיה של ראש מועצת בנימין לשעבר ופעליו;
בליווי צילומים
35.00$
רבנות בסערת הימים )מהדורה חדשה ומורחבת(/מייזליש,שאול
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 287/עמודים978-965-564-797-6 2018/
חייו ומשנתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג,הרב הראשי לישראל; עם צילומים,
מסזמכים ,מקורות ומפתח
42.00$
ריקוד העקרב/איתן,רויטל
ת"א/הקיבוץ המאוחד 480/עמודים2018/
יוסי יזרעאלי  -יצירתו ושיטתו; ביוגרפיה של מחזאי ואיש תיאטרון מהוותיקים והחשובים
בארץ; בליווי צילומים; עם ביבליוגרפיה ענפה
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075

יידיש

152517

אייביקה ועגן/באסמאן בן-חיים,רבקה
978-965-7348-51-2
ת"א/ה .לייויק 75/עמודים2018/
שירים ביידיש
אין שפאס ,אין ערנסט און אין צווישן ) ...מהדורה חדשה(/גלאי,דניאל
978-965-734-32-1
ת"א/ה .לייויק 159/עמודים2018/
סאטירעס און קליינבינע-שאפונגען; רשימות וסאטירות בנושאים אקטואליים ,בהומור
וברצינות
דריי פיעססאס/גלאי,דניא
978-965-7348-45-1
ת"א/ה .לייויק 234/עמודים2017/
שלושה מחזות ביידיש
ירושה/אלקלעי גוט,קארן
978-965-7348-51-2
ת"א/ה .לייויק 75/עמודים2018/
שירים ביידיש ובעברית ,דף מול דף
כלת-בראשית און אנדרע לידער/וויגאנד,היקע ברוריה
978-965-7348-46-8
ת"א/ה .לייויק 132/עמודים2018/
ספר שירים דו-לשוני יידיש  -עברית
ניטא קיין כוח צו פארגעסן/בליט,לייזער
978-965-7348-44-4
ת"א/ה .לייויק 282/עמודים2017/
זכרונות מהילדות באירופה
קיצלען און לאכן/אדם,רזיה
978-965-7348-49-9
ת"א/ה .לייויק 86/עמודים2017/
טעאטראלישע הומארעסקעס; הומורסקות תיאטרליות ביידיש והעבירת ,דף מול דף

152516

152518

152521

152522

152519

152520

YIDDISH

080

יהדות  -כללי

152672

אורות ,חלק א' :אורות מאופל/לונדין,חגי
978-965-564-826-3
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; מ .שדרות התורה269/
עמודים2018/
חיבורו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ובו פרקי "אורות מאופל :ארץ ישראל,
המלחמה ,ישראל ותחייתו ,עם ביאור
דבר אלי יפה :מילים משנות חיים/שטלצר,יחזקאל )הרב(; מדנס,יחזקאל
ירושלים/דברי שיר 132/עמודים2018/
כלים לשימוש מושכל בכוח הדיבור; סוד המהפך ביחס שלנו כלפי העולם ושל העולם
כלפינו; מדריך מאוייר ומעוצב בחן רב על הליכות הדיבור המנומס ,יחסים מאושרים,
לזרום עם החיים ,שמחת חיים ,ועוד; עם ביבליוגרפיה
ובית הלל אומרים/קולא,עמית )הרב ,עורך(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 339/עמודים978-965-564-741-9 2018/
פסקי ההלכה של רבני ורבניות בית הלל ,כולל תקציר ורקע לכל משיב ,על ידי עורים
שונים ,כולל בעניינים לאומיים כגון מלחמת מצווה במדינת ישראל ,שירות צבאי לנשים
ועוד
והאר עינינו/אנגלמן,ישי ואחרים )עורכים(
/איגוד ישיבות ההסדר 802/עמודים2019/
אסופת מאמרים ומחקרים תורניים מרבני ותלמידי ישיבות ההסדר

152760

152677

152809

JUDAISM-GENERAL
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075
49.00$
42.00$

49.00$
35.00$
49.00$
49.00$
35.00$

080
35.00$

36.00$

42.00$

30.00$

152755

152497

152756

152812

152807

152599

152426

152545

152759

085

וצחקת בחגיך/חמו,יעקב
מודיעין עילית/המחבר 240/עמודים2019/
דברי בדיחות בגימטריות ושירה בנושא החגים
חיים כלכם היום/פישר,זהבה
978-1-61838-414-0
חיפה/פרדס 157/עמודים2018/
מבט אישי על התורה; מבט נשי  -דתי  -פמיניסטי על פרשיות התורה ,ותובנות חברתיות
בצידן
מילתא דבדיחותא/חמו,יעקב
מודיעין עילית/המחבר 206/עמודים2018/
הלכות ,מאמרים בנושא התחוק ביהדות ,תשובות ,בדחנות והומור
מעין גנים; חלק ה'/סנדרס,יהודה )הרב ,עורך(
ראשון לציון/ישיבת הסדר ראשון לציון; המור584/
עמודים2019/
כללים ויסודות בהבנת שימוש המקרא של לשונות חכמה ,בינה ,שכל ,דעת ,פקחות,
ערמה ,תחבולה ,מזימה ,עצה ,מחשבה ,תושיה ועוד; הערות; חיבורו של הרב נפתלי צבי
וייזל זצ"ל ,שהיה מונח בכתב יד
מתבגרים ביחד/מרגלית,ערן משה
ירושלים/ודברת 304/עמודים2015/
פרקי לימוד ושיח בנושא גיל ההתבגרות ושמירת הברית בין אבות ובנים מתבגרים
סודות ההצלחה )מהדורה שנייה(/איבגי,ינון
/מכון להעצמה אישית 303/עמודים2018/
תקשורת בין-אישית ,שפת הגוף ,אמנות השכנוע ,בדרך יהודית
צדקות יהודה וישראל/זולדן,יהודה )הרב(
שבי דרום/מכון התורה והארץ 560/עמודים2018/
ארץ מדינה ומשפט ,צדקה וחברה ,חינוך; אסופת מאמרים המורים כיצד להתנהל
בעולם המודרני על פי התורה וההלכה ,במובן הציבורי ,החברתי והלאומי
שיחות על אהבה ופחד/שלום,שרון
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 207/עמודים978-965-564-581-6 2018/
הדיאלוג בין בת הרב לבן הקייס; בסדרת "ספרי יהדות" בעריכת עמיחי ברהולץ
תנ"ך דף יומי/מס,אורן ירון )ייזום ועריכה(
978-965-09-0349-7
ירושלים/ראובן מס 712/עמודים2019/
לימוד כל התנ"ך במשך שנה אחת ,תוך לימוד דף אחד ליום ,ערוך לפי ימי לוח השנה
העברי; תנ"ך שלם בעימוד מיוחד ,המאפשר ללמוד את כל התנ"ך בלימוד יומי של 4
דקות ליום; בגב הכריכה מצויינים כמה מקורות בזכות חשיבות לימוד כל התנ"ך

תנ"ך ומפרשיו

BIBLE & COMMENTATORS

 152628אור יקרות הנביאים :ישעיהו וירמיהו/ואנונו,שמעון )עורך(
ירושלים/העורך 841/עמודים2018/
לקט מבארים וביאורים; אוצר בלום של חדושים משלחנם של חכמי הדורות
 152728סוגיות הלכתיות פרשניות )רעיוניות( ,בספרי שופטים ושמאל/בן יתחק,מנחם
ירושלים ,צפת/המשפחה 637/עמודים2019/
פירוש לאור מדרשי חז"ל ,תרגום יונתן וראשונים ואחרונים ,תוך דיון בכ  130 -סוגיות
בהלכה; סדרת "שם משמעון"
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34.00$
31.00$

28.00$
38.00$

31.00$
42.00$
35.00$

36.00$
29.00$

085
50.00$
38.00$

125.00

 152588ספר אבן שלמה;  5כרכים/מזרחי,יוסף חיים )עורך(
ירושלים/סאלם 823/עמודים2016/
חידושים ,פירושים ודרושים על המגילות ,מרבי יוסף חיים; מהדורה חדשה באותיות מאירות
152629

152726

152587

152627

152634

152758

ספר ההפטרות המדוייק איש מצליח/
ב"ב/מכון הרב מצליח 434/עמודים2013/
לפי מנהגי הספרדים ,האשכנזים והתימנים מכל ספרי הנביאים ,מוגה בדיוק רב ,עם
מבוא לכל הפטרה על הקשר בין ההפטרה לפרשה ,פירוש מצודת דוד בשלימותו ,עם
סימונים מודגשים לשווא נע ,קמץ חטוף ודגש חזק ,לפי שיטת ר' שאול הכהן ,הרב
מצליח מאזוז זצ"ל ובנו ראש הישיבה
ספר וידעתם את שמי;  2כרכים/אדרי,מקסים ניסים
ירושלים 1295//עמודים2018/
פירוש על כל ספר תהלים ,ומגלה בכל פסוק שמות הקודש
ספר מעשה נסים;  2כרכים/ר' נסים הכהן
ב"ב/המשפחה 917/עמודים2018/
חידושי תנ"ך ,מדרשי פליאה ,חידושי הלכה ,פרקי אבות ,דרושים ומכתבים
ספר נשמת חיים/משאש,חיים ויוסף
ירושלים/מכון בני יששכר 291/עמודים2018/
פנינים על התנ"ך ,כולל ספר לקט הקמח מרבי חיים משאש וספר תפארת בנים אבותם
מרבי יוסף משאש
על הראשונים :מלכים/פרל,נעם
ירושלים/ספריית בית-אל 329/עמודים2018/
עיוני פשט ועיוני דרש
תנ"ך דף יומי/מס,אורן ירון )ייזום ועריכה(
978-965-09-0349-7
ירושלים/ראובן מס 712/עמודים2019/
לימוד כל התנ"ך במשך שנה אחת ,תוך לימוד דף אחד ליום ,ערוך לפי ימי לוח השנה
העברי; תנ"ך שלם בעימוד מיוחד ,המאפשר ללמוד את כל התנ"ך בלימוד יומי של 4
דקות ליום; בגב הכריכה מצויינים כמה מקורות בזכות חשיבות לימוד כל התנ"ך

94.00$
65.00$
36.00$

30.00$
29.00$

086

פרשת השבוע

152423

חומש שטיינזלץ )עברית ואנגלית ,בכרך אחד(/אבן ישראל שטיינזלץ,עדין )הרב(
978-965-301-943-0
ירושלים/קורן; מרכז שטיינזלץ 1316/עמודים2018/
כל התורה ,עם ביאור מרש"י מנוקד באותיות רש"י ,וביאור הרב שטיינזלץ באנגלית,
כולל תרגום התורה לאנגלית
חמשה חומשי תורה ,עם אוצר מפרשי התורה; ספר שמות כרך ב'/הירשמן,מאיר ועוד 58.00$
)עורכים(
ירושלים/מכון ירושלים 724/עמודים2018/
כינוס פרשנות של גדולי הדורות על חמישה חומשי תורה ,ערוכים ומוסברים ומוערים; עם
טקסט התורה ,תרגום אונקלוס ופירוש רש"י; כולל נספחים ,איורים ,טבלאות ומפתח
הספרים
135.00
מאיר טוב  -פירוש על התורה;  5כרכים/ר' יום טוב ידיד הלוי
ירושלים/מכון אהבת שלום 2664/עמודים2017/
פירוש קולח ורציף ,ללא חלוקה לפסוקים ,מאת רבה הראשי לשעבר של ארם צובה
38.00$
מעבר למפורסם בפרשה ובהלכה :בראשית/מעברי,יעקב
ירושלים/המחבר 394/עמודים2018/
רעיונות ,סיפורים וחידושים בתורה

152632

152580

152609
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76.00$
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90.00$
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152705
152606

152731

152611

152613

152736

152737
152598

152612

090

מעבר למפורסם בפרשה ובהלכה :שמות/מעברי,יעקב
ירושלים/המחבר 390/עמודים2019/
משחת קדש/טולידאנו,שמואל; אביטל,נתנאל )עורכים(
ירושלים 694//עמודים2018/
חיבורו של ר' משה טולידאנו ז"ל על סדר פרשיות השבוע ודרושים לארבע שבתות
ולהפטרות ,עם מבוא מקיף ,מראי מקומנות ,ציונים ,כותרות ומפתחות
ספר אמרי נועם;  6כרכים/אברג'ל,יורם מיכאל
 2553//עמודים2018/
סיכומים משיעוריו של הרב יורם מ יכאל אברג'ל על סדר פרשיות השבוע והמועדים;
מהדורה שנייה
ספר חלב חטים ישביעך;  2כרכים/אדרי,יעיש
בית שמש/המחבר 319/עמודים2018/
מבחר שאלות ותשובתם על התורה ,מביאורי ר' יצחק עראמה ור' יצחק אברבנאל ,בלשון
מדוברת וברורה
ספר ישעך אדיר/אדרי,יעיש
בית שמש/המחבר 136/עמודים2016/
נוטריקון בששה שערים ,עם השלמות לספר "אדיר ישועתך"
ספר מופת לשבת :בראשית/
 316//עמודים2018/
סיפורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים ,מלווים בצילומים מקוריים ,כולל צילומים
עתיקים המביעים את הווי החיים היהודיים בעבר
ספר מופת לשבת :שמות/
 301//עמודים2019/
ספר עז והדר;  3כרכים/ר' שמואל בן אלבאז
בית שמש/עוז והדר 1236/עמודים2018/
לרבנו שמואל בן אלבאז זצ"ל מבעיר פאס במרוקו; ביאור על התורה עם ביאורים
והערות ,על פי כתב יד המחבר; מהדורת זיכערמאן
ספר תורתך שעשי/אדרי,יעיש
בית שמש/המחבר 114/עמודים2017/
ביאורים ורעיונות על פסוקי התורה ,מאמרי חז"ל וסיפורים

משנה ,תלמוד ,מדרש

& MISHNA, TALMUD

 152624אבות אליהו על מסכת אבות/הכהן,אליהו
/מכון שבט מוסר 527/עמודים2018/
ליקוט מרבי אליהו הכהן האתמרי זצ"ל על מסכת אבות; עם מראי מקומות ,ציונים
ומפתחות
 152724דגן בחורים/חתאתו חדוק,דוד
 361//עמודים2017/
חיבורו של רבי דוד חתאתו חדוק מחכמי ג'רבא; סוגיות בש"ס ,בסדר א-ב; מהדורה
שנייה מתוקנת עם הערות והארות ,ועוד
 152725מסכת אבות ,סביב יחנו שלשה אבות/
ירושלים/מכון בית אהרן וישראל 327/עמודים2019/
שלושה פירושים :ראשי אבות לרבי יצחק אלאחדב ,זרח רב לרבי זרחיה גוטה ,זכות
אבות לרבי יצחק ברכיה סנגויניטי; יוצאים מתוך כתבי יד עם מבוא ותולדות המחברים

24

38.00$
42.00$

152.00

48.00$

22.00$
42.00$

42.00$
106.00

22.00$
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53.00$

32.00$

44.00$

152721

152715

152591

152485

152631

152704

152714

152743

משניות עם פירוש רע"ב ותויו"ט; זרעים א'/הכהן,יהודה
ירושלים/מכון למצוות התלויות בארץ 298/עמודים2018/
עם ביאור עיר חדשה ובו יישוב קושיות התוספות יום טוב; עם הארות ומראי מקומות
ספר ארים נסי :מסכת בבא מציא ,חלק ראשון/ס"ט,נאמן
ב"ב/המחבר 414/עמודים2019/
חידושים ,ביאורים ומבחנים על המסכת וליקוטים; עם קונטרס "זכר רפאל"  -חידושים
וביאורים למסכת ,מאת ר' רפאל מאזוז זצ"ל
ספר ברכת אבות/מזרחי,יוסף חיים )עורך(
ירושלים/סאלם 277/עמודים2017/
חידושים ,פירושים ודרושים ,רמזים ומעשיות ומשלים על פרקי אבות מרבי יוסף חיים ,עם
ספר זכות אבות לר' יעקב בנו ותוספת מרובה
ספר הגהות הגר"א :ברכות ,שבת ,עירובין ,פסחים ,יומא ,סוכה/שלמוני,אוריאל
הר ברכה/מכון הר ברכה 218/עמודים2018/
כפי שהועתקו מכתב ידו של הגר"א מתוך הש"ס שלמד בו וכפי שנדפס בש"ס וילנר ,עם
פירוש "אור אליהו" ,עם הארות והערות והשוואות לשאר ספרי הגר"א
ספר חק נתן/בורגי'ל,נתן
ב"ב/מכון הרב מצליח 756/עמודים2017/
שיטה על סדר קדשים  -הוריות ,מרבי נתן בורגי'ל זצ"ל מחכמי תונס; מהדורה מושלמת
ומפוארת
ספר מנחת יצחק 2 ,כרכים :משניות מסכתות כלים ,ידים ,מקואות ,נדה ,מכשירין/בן
שושן,יצחק
מודיעין עילית/המחבר 1192/עמודים2018/
חידושים ,הערות וביאורים בפירוש רבי עובדיה מברטנורא ,עם קונטרס טהרת הכלים,
דברי יונה ועוד
ספר מעשה נסים :חידושי מסכת ביצה ,פרק קמא/הכהן,נסים
בני-ברק/המחבר 582/עמודים2018/
חידושים וביאורים ,פלפול ,מסנות להלכה ,ועוד
עין יעקב :יומא ,סוכה ,ביצה ,ראש השמנה ,מגילה/פרץ,מיכרל
/המחבר 569/עמודים2018/
עם פירוש רש"י ,ספר אהלי שם ,עם רעיונות וביאורים מקוריים על כל סימן

095

הלכה

152701

הלכה ממקורה  -ימי ניסן ואייר/רימון,יוסף צבי )הרב(
978-965-7513-44-6
אלון שבות/סולמות 196/עמודים2018/
ברכת האילנות ,ספירת העומר וימי התקומה; עריכה גרפית מ יוחדת וצבעונית
הלכות פסוקות השלם; חלק ד'/עץ-חיים,יהונתן
ירושלים/מוסד הרב קוק 228/עמודים2018/
על פי כ"י ס .ששון הוצאת מקור ירושלים תשל"א ,עם ציוני מקבילות להלכות גדולות
והלכות ראו ,וכן ציוני מקורות ,הערות ושינויי נוסחאות
הלכות שבת ויום טוב/סרי,חננאל )עורך(
978-965-92118-7-6
קרית אונו/מכון משנת הרמב"ם 496/עמודים2018/
על פי משנתו ההלכתית של הרב יוסף קאפח
העוסק במצווה פטור מן המצווה/אסולין,דוד
רמלה/המחבר 180/עמודים2004/
חיבור הלכתי של חבר לשכת הרבנות ברמלה

152514

152810

152744

HALAKHAH
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36.00$
40.00$

28.00$

30.00$

59.00$

50.00$

40.00$
35.00$

095
35.00$
40.00$

50.00$
23.00$

152630

152582

152583

152719

152718

152595

152636

152712

152711
152746

152585

152600

השיעור השבועי; תשע"ז/לוי,יצחק )עורך(
נשר/העורך 559/עמודים2018/
אוצר הלכות פסוקות ,פלפולים ,עובדות והנהגות ,והשקפה ממשנת הראשון לציון הרב
יצחק יוסף ,כפי שנמסרים בשיעוריו במוצאי שבתות לעדת היזדים בירושלים
חסד לאלפים :אורח חיים/פאפו,אליעזר
ירושלים/מכון אורות הפלא 878/עמודים2018/
תמצית שולחן ערוך אורח חיים ,עם מנהגים ,דברי מוסר והליכות עולם מבעל ה"פלא
יועץ" ,רבי אליעזר פאפו; מהדורה חדשה עם אלפי מראי מקומות ,ציונים והוספות
חסד לאלפים :יורה דעה/פאפו,אליעזר
אשדוד/מכון הדרת חן 1003/עמודים2017/
תמצית שולחן ערוך ,עם מנהגים ,דברי מוסר והליכות עולם מבעל ה"פלא יועץ" ,רבי
אליעזר פאפו; מהדורה חדשה עם אלפי מראי מקומות ,ציונים והוספות
כי בא מועד;  2כרכים/חותה,בנימין
 1685//עמודים2016/
קיצור שולחן ערוך לפי מנהגי הספרדים ,אשכנזים ותימנים ,על החגים
כי בו שבת; הלכות שבת 2 ,כרכים ,סימנים רמב-שיז/חותה,בנימין
 1927//עמודים2014/
לפי מנהגי עדות המזרח ,אשכנזים ותימנים; כבוד השבת ,חשמל בשבת ,הדלה ועוד
מפסקי הרב עזיאל במבחן הזמן;  2כרכים/ברנע,עזרא )עורך(
ירושלים/ועד להוצאת כתבי הרב עוזיאל 861/עמודים2017/
שאלות ותשובות נבחרות ממשנתו ההלכתית של הרב בן ציון מאיר חי עזיאל זצ"ל
מפקודיך אתבונן :מאמרים/בן-מאיר,יהושע )הרב(
ירושלים/ישיבת שבות ישראל 460/עמודים2018/
כינוס מאמרים הלכתיים בתחומי כלכלה ,מחשבה ,פרשנות ,מחקר ועוד ,כולל הלכה
וצבא ,הלכה ורפואה ,מצוות ומשפט עברי
משנה ברורה "תפארת" :חלק ב'; סימנים קעט-רמא/יזדי,גד
/מפעל ארזי הלבנון /עמודים2019/
ליקוט פסקי גדולי הפוסקים לדורותיהם; עריכה מחודשת של המשנה ברורה; מהדורה
שנייה מורחבת ומתוקנת
משנה ברורה "תפארת" :חלק ו'; סימנים תקל-תרצז/יזדי,גד
/מפעל ארזי הלבנון /עמודים2017/
נותן טעם בר נותן טעם דהיתירא/אסולין,דוד
רמלה/המחבר 280/עמודים2005/
חיבור הלכתי של חבר לשכת הרבנות ברמלה ,כפי שמשתקף בתלמוד ,ראשונים
ואחרונים ובפוסקי הלכה
ספר ארחות מרן; כרך ג'/יוסף,דוד
ירושלים/מכון יחווה דעת 361/עמודים2018/
אוצר עובדות ,הליכות והנהגות ,ו"מעשה רב" מכלי ראשון ,על פי סדר השו"ע ,שנהג אבי
המחבר ,הרב עובדיה יוסף זצ"ל
ספר ברכת התורה/מדינה,יוסף
/המחבר 330/עמודים2018/
שאלות ותשובות ביסודות וכללי ל"ט מלאכות שבת ,לפי סדר המשנה ,עם קונטרס טל
ברכה על כללי המלאכות
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34.00$

45.00$

45.00$

106.00
106.00
72.00$
36.00$

30.00$

30.00$
26.00$

35.00$

33.00$

152601

152752

152702

152707

152747

152615

152584

152626

152732

152727

152742

152750

152730

152741

ספר גבורי כח/מדינה,יוסף
/המחבר 324/עמודים2018/
הלכות שביעית ופרוזבול לפי סדר הרמב"ם  -הלכות שמיטה ויובל
ספר דמשק אליעזר/קשאני,יצחק )הרב(
ירושלים/מכון גנזי המלך 413/עמודים2017/
מערכות ופסקי הלכה מרבי אליעזר פאפו ,עם ביאור "נהרות דמשק"  -הערות ומקורות
ספר היורה והדעה; חלק ז'/סעדה,יגאל
ירושלים/המחבר 377/עמודים2019/
על שו"ע ,יו"ד ,סימנים ער-תג :הלכות ספר תורה ,מזוזה ,שילוח הקן ,ועוד
ספר הליכות השולחן ערוך החמישי; סדר שני ,ספר ראשון/סמג'ה,ארי אברהם
ירושלים/ישיבת הליכות התורה 404/עמודים2019/
יסודי הליכות השולחן ערוך החמישי :תורת ההנהגות ,מקורות הליכות ,חשיבות לימוד
הליכות
ספר הלכה למשה; חלק שני/נסיר,יניב
ירושלים/המחבר 641/עמודים2018/
שו"ת בענייני אורח חיים ויורה דעה ,ועניינים נוספים
ספר המטבח שלך כהלכה/
 162//עמודים2018/
קיצור מתוך "הכשרות למעשה" על על הלכות כשרות המזון ,בליווי צילומים להמחשה
ספר יבין שמועה )מהדורה חדשה עם הוספות(/בירדוגו,יוסף
ירושלים/מכון אהסת שלום 902/עמודים2018/
חידושים על הש"ס ,שו"ת ,פסקי דין ,עט סופר ,לשון לימודים
ספר מנחת משה/אסבאג,ברוך
ירושלים/אור המערב 297/עמודים2018/
קיצור שולחן ערוך מרבי ברוך אסבאג זצ"ל; נדפס לראשונה במרוקו  ;1936יוצא לאור
עם קונטרס "שמן למשחה" מרבי דוד חיים דהאן
ספר מצוותיך ארוץ/בצון,שלמה; פדידה,חיים
ירושלים/המחברים 379/עמודים2019/
ליקוטי הלכות על המצוות עם ספר המצוות הקצר לחפץ חיים ,עם ביאורים
ספר משנה ברורה ,עם "משנת חכמים"/קארו,יוסף
 //עמודים2015/
פירוש יפה על אורח חיים ,מפרקי חכמי ספרד
ספר עושה שלום :אהלי שם/פרץ,מיכאל
/המחבר 1082/עמודים2018/
ביאורים והערות של הליכות עולם על ספר בן איש חי  -שנה ראשונה
ספר שערי עזרה;  2כרכים/טראב מסלתון,עזרא
ירושלים/מכון טוב מצרים 1022/עמודים2017/
שו"ת בארבעת חלקי השו"ע; מהדורה חדשה ומתוקנת
שאלות ותשובות זרח השלום/גוטה,זרחיה
ירושלים/מכון בית אהרן וישראל 227/עמודים2017/
תשובות שהשיב רבי זרחיה גוטה ,על פי כתב יד מלפני כ 400 -שנה
שאלות ותשובות מרכבות ארגמן; חלק חמישי/אליהו,מאיר
ירושלים/המחבר 478/עמודים2017/
חקרי הלכה ובירורי דינים על ארבעת חלקי השו"ע
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33.00$
34.00$
30.00$
29.00$

25.00$
37.00$
70.00$
36.00$

30.00$
73.00$
50.00$
94.00$
44.00$
53.00$

152740
152739
152738

152608

152720

152604

152708

152706

שאלות ותשובות מרכבות ארגמן; חלק רביעי/אליהו,מאיר
ירושלים/המחבר 522/עמודים2016/
שאלות ותשובות מרכבות ארגמן; חלק שלישי/אליהו,מאיר
ירושלים/המחבר 513/עמודים2015/
שאלות ותשובות מרכבות ארגמן; חלק שני/אליהו,מאיר
ירושלים/המחבר 469/עמודים2017/
חקרי הלכה ובירורי דינים על ארבעת חלקי השו"ע; מהדורה תניינא
שאלות ותשובות שמן למאור; חלק ראשון/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 387/עמודים2018/
שו"ת וחקרי הלכה על סדר השו"ע תוך עיון בכתבי האר"י
שו"ת אליבא דהילכתא; חלק א'/חותה,בנימין
 345//עמודים2018/
על ארבעת חלקי השו"ע
שו"ת אשת חיל/אוחיון,יצחק; שמשון,יוסף שלמה
ירושלים 407//עמודים2016/
שאלות ותשובות בטהרת המשפחה ,יסודות לבית היהודי
שו"ת פני יצחק; כרך שני/אבואלעפיה,יצחק
/צופה פני דמשק 320/עמודים2018/
חיבורו של ר' יצחק אבואלעפיא מדמשק ,עם תולדות המחבר ,הסכמות ,הלכות ברכות,
והלכות מיורה דעה ,אבן העזר וחושן משפט; נדפס לראשונה בדמשק תרמ"ו; מהדורה
חדשה
שלחן ערוך יורה דעה ,עם אהלי שם; חלק תשיעי; סימנים שלא-תג/פרץ,מיכאל
מקסיקו סיטי/המחבר 644/עמודים2018/
הלכות תרומות ומעשרות ,מתנות עניים ,נידוי וחרם ,ועוד; ביאור על ההלכה ,חקירות
ועיונים על כל סימן וסימן

096

קבלה

152579

דרך בני חיל; חלק ו'/לביא,חיים יוסף
/המחבר 536/עמודים2018/
קובץ שיעורים על ספר עץ חיים;  66שיעורים על  4שערים :שער המוחין ,שער לידת
המוחין ועוד
הקבלה הנבואית הקדומה :אבן השהם/תורג'מן,אהד
ירושלים/מכון חכמי ירושלים 432/עמודים2018/
חיבורו של ר' יוסף צייח ,מחבר "שו"ת אבקת רוכל" ,יוצא לראשונה לאחר  480שנה,
כולל קונטרס בחרשת אבן  -ישרה שערים על קבלה נבואית; עם ביאור אבן למלאת
סידור שער רוח הקודש/לווינשטיין,שימשון
/המחבר 702/עמודים2019/
תפילה עם כל הייחודים הנזכרים בספר הייחודים
ספר אילת אהבים; כרכים א-ג בכרך אחד ,מהדורה שנייה/שהרבני,אייל
/המחבר 604/עמודים2019/
ביאור להקדמת רחובות הנהר ,ביאורים בעץ חיים ,ביאור כוונות
ספר הגלגולים :הנוף הרביעי מנוף עץ חיים/
ירושלים //עמודים2018/
מכתבי רבי חיים ויטאל; מהדורה שנייה מתוקנת

152610

152754

152703

152710

KABBALAH

28

53.00$
53.00$
53.00$
54.00$
37.00$
47.00$
42.00$

24.00$

096
75.00$

74.00$

85.00$
42.00$
44.00$

152605

152602

152729

152753

152751

152597

152614

ספר לקוט סוד/שמשון,יוסף שלמה )הרב(
ירושלים/המחבר 246/עמודים2018/
לקט סודות מהזוהר הקדוש; מהדורה שנייה
ספר לשם שבו ואחלמה :חלק הקדמות ושערים/
 807//עמודים2018/
עם ביאורים נפש אליהו ,חיי יוסף
ספר ממזרח שמש/ארלנגר,יצחק; ארונובסקי,מרדכי נחמן
ירושלים/המחברים 536/עמודים2019/
חקר ועיון בתורת האר"י על פי שיטת הרש"ש; שלושה קונטרסים :שמש ידע מבואו,
ייראוך עם שמש ,כבוא השמש
ספר עץ השדה/שמואלי,בניהו יששכר
ירושלים/ישיבת נהר שלום 304/עמודים2019/
הלכות ט"ו בשבט ,ברכות הפירות ומעשרות ,סדר ט"ו בשבט וכוונות קצרות לפי מהרח"ו
 ר' חיים ויטל ,ורבי שלום מזרחי דידיע שרעבי ז"ל לפי כתבי האר"ישער האמת/לוריא ,יצחק )האר"י(
 450//עמודים2019/
פסקי ומנהגי האר"י ז"ל להלכה )על פי כתב יד האר"י ותלמידו הרח"ו( ,גושפנקא
דפרזלא ,בית אריא"ל
שער מאמרי רשב"י;  2כרכים/
ירושלים/ישיבת הארת מרדכי 1153/עמודים2018/
שער שני מתוך שמונה שערים ,עם שמן ששון ,יפה שעה ,תורת חכם ,שדה הארץ,
שלום ירושלים ,הגהות הרי"ף
תקוני הזהר ,עם ביאור הכתר והכבוד/
נהריה/מכון אור לישרים; יש' אביר יעקב 550/עמודים2018/
ביאורים משולבים בתוך לשון תקוני הזוהר ,מהדורת שראן; עם מקורות וציונים

097

חסידות

152717

לקוטי ים החכמה על התורה :בראשית/מורגנשטרן
ירושלים/מכון ים החכמה 450/עמודים2018/
ליקוט משיעורי הרב מורגנשטרן בחסידות וקבלה ,על סדר פרשיות התורה
לקוטי ים החכמה :עניינים בעבודת ה';  2כרכים/מורגנשטרן
ירושלים/מכון ים החכמה 1363/עמודים2018/
ליקוט משיעורי הרב מורגנשטרן בחסידות וקבלה
ספר משנת חסידים )מהדורה שנייה(/
 680//עמודים2018/
חיבורו של רבי עמנואל חי ריקי זצ"ל ,והוא תמצית פרי מגדים מכל כתבי האר"י; עם
מגיד משנה ,מגיד שני ,טעם עצו
על קצה בהונות ההוויה; כרך ב'/האוזר,דן
ירושלים/דברי שיר 383/עמודים2018/
לעומק תורותיו של רבי נחמן ,כולל ביאורים לסיפורי מעשיות ,עם מפתחות

152581

152716

152761

HASIDISM

29

27.00$
53.00$
38.00$

40.00$

76.00$

235.00

48.00$

097
48.00$
95.00$
30.00$

40.00$

 100הגות דתית ,דרשות ומוסר JEWISH THOUGHT, DRUSH

100

אוצרות רבנו דון יצחק אברבנאל/צוריאל,משה
ירושלים/מכון להוצאת כתבי אברבנאל;יסודי572/
עמודים2018/
ענייני אמונה והשקפה ,מוסר ומ ידות טובות ,מלוקט מתוך פירושיו לתורה ונביאים ,עם
תולדות חייו 1508-1437
אקים את יצחק/רבי יצחק בן אברהם בן שלמה )מג'לד(
 721//עמודים2018/
דרושים לשבתות ומ ועדים וקבוצת שאלות ותשובות וחקירות בהלכה; חלק ראשון:
דרושים; חלק שני :שו"ת וחקרי הלכה
בחסדך בטחתי/עמאר,שלמה משה
ירושלים 579//עמודים2018/
שיעורים בשער הביטחון מספר חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה ,כפי שנמסרו
בשיעוריו של הרב שלמה משה עמאר
האחדות שביהדות/אסולין,דוד
רמלה/המחבר 410/עמודים2003/
חיבור הלכתי עם מוסר והשכל ,של חבר לשכת הרבנות ברמלה
מי מרום ,חלק  :19שערי דעה/חרל"פ,יעקב משה )רבי(
ירושלים/בית זבול 534/עמודים2018/
שיעורים רוחניים ושיחות מוסריות שנמסרו לבני הישיבות ,וטרם פורסמו
נפש החיים ,עם ביאור "מעיין חיים"/מרקוביץ,חיים
ירושלים/שם 630/עמודים2018/
חיבורו של רבי חיים מוואלאזין ,עם תיקונים ,ביאורים והערות ,מראי מקומות והשוואות
לכתבי חכמים כגון הגר"א ,הבעש"ט הרב קוק ועוד ,משולב בביאור "מעיין חיים"
נתיבי אור )התעוררות ותשובה(; חלק ב'/יגן,נסים
ירושלים/מכון ניבי הכתב 471/עמודים2018/
עצות ופנינים ,מעשיות ומשלים מאוצרו של רבי נסים יגן זצ"ל ,בעניני עבודת ה' ,השקפה
ומידות ,ערוך לפי סדר א-ב
ספר גבורות ה'; כרך ג' :פרקים לט-נ/הרטמן,יהושע דוד )עורך(
ירושלים/מכון ירושלים 715/עמודים2019/
ספרו של המהר"ל ,עם הקדמות ,ציוני מקורות ,הערות ,מקבילות משאר ספרי המהר"ל
ומפתחות
ספר ישגא בקודש/אוחנה,שגיא
ירושלים/המחבר 359/עמודים2018/
אגדות חז"ל ,מאמרי חיזוק בענייני קדושה ,עצות וסגולות ,בירורי הלכה לימי השובבי"ם,
תפילה ,ועוד
ספר נתיבי עם :דרשות/אבורביע,עמרם
פתח תקוה/המחבר 514/עמודים2017/
דרשות לשבתות מיוחדות במהלך השנה ,עם נספחים ,תולדות המחבר והקדמות
צבא השמים )מהדורה חדשה(/שמשון,יוסף שלמה
ירושלים/המחבר 214/עמודים2017/
על פי "שיחת מלאכי השרת" של הרב צדוק הכהן מלובלין; לקט עיונים ומדרשים על
מלאכי השרת

42.00$

152590

152596

152593

152745

152422

152559

152713

152658

152748

152578

152586

30

40.00$

36.00$

34.00$
34.00$
43.00$

25.00$

38.00$

27.00$

53.00$
27.00$

 152622שלושה ספרים נפתחים :רוח יעקב ,ראש אמיר ,קונטריס יגל יעקב/בן שבת,יעקב
 382//עמודים2018/
דרושים על התורה בדרך הפרד"ס" .ראש אמיר" דרושים סביב מעגלי השנה" .קונטרס
יגל יעקב" אוסף פיוטים שכתב ר' יעקב בן שבת

101

פיוט ותפילה

152722

הסידור המבואר שי למורא ,לימות החול/הכהן,שאול
ב"ב 836//עמודים2018/
לפי מנהגי ונוסחאות הספרדים ועדות המזרח ,בהוצאה מדויקת
סידור לבת ישראל :תפילה לה' והכל מתגשם/
 976//עמודים2018/
כל התפילות בסידור אחד ,כולל עצות וסגולות ,תהלים ,פדיון נפש ,סדר התבודדות,
תפילה על קברןת צדיקים ועוד
סידור עטרת אבות/סויסה,משה חיים
/מכון מורשת אבות 1210/עמודים2018/
כמנהג יהודי מרוקו ,כולל כל התפילות לחול ולשבת וימים טובים ,לפי הספרים עטרת
אבות ושערי הלכה
ספר פז רב;  2כרכים; בראשית/זביחי,פנחס
ירושלים 1072//עמודים2009/
חידושים וביאורים על כל פרשיות השבוע ,עם תפילות שבת ,קריאת התורה וההפטרות
השלם
תפלה לאל חיי :ספר החזן ושליח הציבור/ברנע,עזרא )עורך(
ירושלים/ועד להוצאת כתבי הרב עוזיאל 255/עמודים2015/
כולל הלכות שליח ציבור מרבי מרדכי אליהו זצ"ל

152592

152623

152723

152594

HYMN & PRAYER

30.00$

101
47.00$
24.00$

33.00$

47.00$

30.00$

115

אמנות ומוסיקה

ART & MUSIC

115

152674

אבא שלי ,דב כרמי/כרמי-מלמד,עדה
978-965-512-279-4
ת"א/בבל; ידיעות אחרונות 226/עמודים2018/
סיפורו של אדריכל ורישומים שליוו את יצירתו האדריכלית
האמת הפוטוגרפית אמת טבעית היא/צדקה,נועה
ת"א/רסלינג 364/עמודים2018/
כרוניקה של מחלקה לצילום; סיפורה של המחלקה ב"בצלאל" ,עבודת מחקר בידי ובעיני
אמנית  /צלמת  /מורה ומרצה בצילום; בליווי צילומים ,מסמכים והערות
היראות ,בדיה ומופע )בסדרת "פרשנות וביקורת"(/ישראלי,שרית
978-965-540-704-4
ירושלים/כרמל 168/עמודים2018/
מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו; צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
יגאל תומרקין )עברית ואנגלית(/עפרת,גדעון )עורך(
978-965-572-771-5
ת"א/קרן לוין לאמנות 520/עמודים2019/
אמנותו של אמן נודע ,עם מאות צילומים ,עם כיתובים בעברית ובאנגלית
שורשים של ארץ ושמיים/ולרשטיין,משה
ירושלים/דברי שיר 112/עמודים2018/
שירת הנפש מבעד לעדשה; צילומים ייחודיים בארץ ישראל ,מצבים מיוחדים בטבע עם
מוסר השכל לחיים

52.00$

152780

152786

152799

152487

31

34.00$

30.00$
60.00$
49.00$

130

מדעי החברה

SOCIAL SCIENCES

 152781גילוי העצמי בפסיכולוגיה של היוגה/איפרגן,גידי
ת"א/רסלינג 167/עמודים2018/
בחינת הממד הנפשי והפסיכולוגי ביוגה; הערות ,ביבליוגרפיה
 152795היינץ קוהוט/סטרויזר,צ'ארלס ב'
978-965-540-827-0
ירושלים/כרמל; איגוד ישראלי לפסיכולוגיה471/
עמודים2018/
התהוותו של פסיכואנליטיקאי; תרגום :עמית פכלר; עריכה מדעית :צילי זוננס ואלדר
אידן; הערות ,מפתח

32

130
29.00$
50.00$

