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איכשהו היה אצלנו בבית אקדח/גורן,מיה
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 82/עמודים2018/
אסופה ובה עשרה סיפורים על זוגיות ואהבה ,על ילדים שצריך להציל ועל מסעות שבהם
הלב נפתח
איש הפיל/טריווס,פרדריק
978-965-563-032-9
בנימינה/נהר ספרים 77/עמודים2018/
סיפורו של איש מעוות ,ההופך לסיפור אנושיות וחסד; תרגום מאנגלית :ניצה פלד
איש השבבים/ליאב,אברהם
978-965-534-800-2
ת"א/גוונים 175/עמודים2018/
סיפורם של יורדים ישראלים בארה"ב החיים בשני עולמות ,ארץ מכורתם וארץ מגוריהם
איש-איש וכמעטו/גיל,תמי
ת"א/המחברת 134/עמודים2018/
רומן ייחודי הרוקם עלילה באמצעות קטעי שירה ופרוזה קצרים
אל תנגני לי שופן/אבידן-בריר,ברוריה
ראש העין/סטימצקי 267/עמודים2018/
רומן זיכרונות סוחף על חיי הבוהמה בתל אביב בשנות החמישים
אסיר תודה/בן-שמואל,מיקי
ראש העין/סטימצקי 266/עמודים2018/
רומן מתח ,ספק בדייה ספק מציאות ישראלית עכשווית ,על מבצע צבאי בתוככי עזה
אפשר הכל/שפי,רועי מייקל
978-965-534-806-4
ת"א/חלונות 383/עמודים2018/
סיפור פנטזיה על הגשמה עצמית ,ייעוד וניצחון אישי על הפחד
ארבעה מחזות חדשים/בר יוסף,יוסף
978-965-540-775-4
ירושלים/כרמל 264/עמודים2018/
לא בבית הזה ,השמנה והרזה ,תמרה ,חשק
בחזרה מעמק רפאים )ספריה לעם/(755 ,באר,חיים
978-965-13-2700-1
ת"א/עם עובד 339/עמודים2018/
רומן מעין בלשי הדן בחיים שלאחר המוות במובן המציאותי; רומן שביעי של המחבר
בית פושקין )ספריה לעם/(745 ,ביטוב,אנדריי
978-965-13-2689-9
ת"א/עם עובד 618/עמודים2018/
רומן לנינגרדי  -פטרבורגי נוקב המתחיל בליל חג המהפכה הרוסית; תורגם מרוסית בידי
מיכאל שקודניקוב
גבר אישה ציפור/אליה כהן,איריס
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 317/עמודים978-965-564-364-0 2018/
רומן על אהבה גדולה וארוכת שנים המשתרע על פני שלושה עשורים ונדמה כאילו גורל
עלום מוליך אותה
גבר להשכרה/שמש,רימון
978-965-236-601-6
ראש העין/סטימצקי 188/עמודים2017/
סיפורים המביאים את קולו המודר והאחר
געגועים לפלייסמט/רהב,איילה
/ספרי ניב; קולמוס 150/עמודים2016/
סיפורים על אוכל ועל אוכלים ואוכלות
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גרסת האישה/פליישמן,יעל
978-965-534-774-6
ת"א/גוונים 112/עמודים2017/
סיפור ירושלמי מתקופתנו ,המשלב מקומות וזמנים אחרים בניסיון להבדיל בין זיכרון
לפרשנות ,בין קיומי ליומיומי
24.00$
דמעות של אורנים/ברטל,סתיו לי
ת"א/ספרא  -סיפורת 85/עמודים2018/
רומן; סיפור ילדותה ונעוריה של נערה שקטה ואובדנית ממשפחה אמידה בירושלים
31.00$
האישה שניכשה בהר/גלקין-סמית,עליזה
ת"א/מנדלי 333/עמודים2018/
סיפור מופלא על הגירה ובנייה של חיים חדשים
22.00$
הבזקי חיים/בן-ארי,מילכה
/רותם 201/עמודים2018/
סיפורים קצרים וקצרצרים; סיפורים קטנים של חיים ארוכים ,זיכרונות ,מחשבות והרהורים
26.00$

 151426הגשם/מיפו,ר.
978-965-557-120-2
ת"א/ספרי עתון  77/196עמודים2018/
אליהו ואיזבל; שני מונולוגים של נשים ,של אלמנה מצרפת ושל איזבל הצידונית
מהתנ"ך ,אשת אחאב מלך ישראל
35.00$
 151587היה היתה/נאמן,יעל
978-965-556-070-1
ת"א/אחוזת בית; ידיעות ספרים 255/עמודים2018/
סיפורה של אישה חריגה וברוכת כשרונות שמחקה בשיטתיות כל מה שהעלתה על הכתב
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הכריש; העתונאי  -כרך שמיני/לוי,קובי
נתניה/המחבר; יפה נוף 287/עמודים2014/
ועוד  25סיפורי השגחה מדהימים
השוויגער; העתונאי  -כרך שביעי/לוי,קובי
נתניה/המחבר; יפה נוף 287/עמודים2014/
ועוד  23סיפורי השגחה מדהימים
וילסון ראש כרוב/טוויין,מארק
978-965-411-374-0
ת"א/גוונים 222/עמודים2017/
יצירתו הגדולה האחרונה של מארק טווין ,סאטירה שנונה על החיים במזרח ארה"ב ב -
 ;1830תרגום מאנגלית :עודד פלד ,מהדורה שנייה
ונסיים בקפה/קריקוב,אורית
978-1-61838-402-7
חיפה/פרדס 136/עמודים2018/
סיפורים מהחיים ,בעיני חוקרת במשטרה
חברים סמויים מעין/קנטור,אברם
978-965-02-0863-9
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 177/עמודים2018/
מפגשים לא שגרתיים עם אנשים שגרתיים לכאורה ,המלמדים על חברה ותקופה ,ביחסי
קיבוץ וגרמניה האחרת
חופי אלכסנדריה/גורמזאנו גורן,יצחק
978-965-02-0860-8
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 256/עמודים2018/
רומן המתאר הווייה יהודית עשירה באלכסנדריה במחצית הראשונה של המאה
העשרים; עם אחרית דבר מאת רמי קמחי
חסיה את תהיי מלכה/נוימן,חנה
978-965-534-791-3
ת"א/גוונים 256/עמודים2017/
רומן על קשיים בחיי נישואין ,שבאו בעקבות ציפייה גדולה לחיי זוגיות
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חשומה/אביטן,סיגל
בן-שמן/מודן 288/עמודים2018/
סיפורה של אישה מצליחה ,שחייה מתחילים להתערער בגלל "מה יגידו"  -חשומה
בסלנג מרוקאי
טיטאניק בחולות/אלוני,יפתח
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 180/עמודים2018/
סיפורים קצרים; כריכה קשה; בסדרת "נוודים"
יאללה מכות/אביבי,יובל; שלו,עמיחי )עורכים(
978-965-556-067-1
ת"א/אחוזת בית; ידיעות אחרונות 280/עמודים2018/
 22סיפורים על אלה שחוטפים ואלה שמחטיפים מכות; קובץ סיפורים עם פתח דבר
יחזקאל מירושלים של מעלה/דואני,הדס
978-965-534-797-5
ת"א/גוונים 207/עמודים2018/
וסיפורים נוספים;  12סיפורים קצרים המציגים אמונה ,אהבה ,תקווה ,ייעוד ושליחוצ;
תבנית מרובעת
להציל את החולדה/שרון,ארד
ת"א/כתב 240/עמודים2018/
סיפורם של שלושה דורות בני משפחה אחת ,דרך עיניו של הבן  -הנכד
להציל את נטע )ברזל(/בר-גיל,ערן
בן-שמן/כתר 227/עמודים2017/
רומן המתאר רגעים ומפגשים בלתי צפויים ,המשנים את מסלול חיינו; ספרו השמיני של
המחבר ,ועובד לסרט ב2017 -
להתראות עכו )ספריה לעם/(748 ,חליחל,עלא
978-965-13-2607-4
ת"א/עם עובד 298/עמודים2018/
רומן היסטורי מתוגם מערבית על רקע כיבוש נפוליאון את עכו; תרגום :יוני מנדל
לילות טינו מבגדד; הנסיך מתבאי/לסקר-שילר,אלזה
978-965-540-769-3
ירושלים/כרמל 137/עמודים2018/
סיפורים ,מתורגמים בידי ליאורה בינג-היידקר ,עם אחרית-דבר והערות ,ואיורים צבעוניים
למכירה /For Sale -קונסטנטינו,וסיליס
978-965-540-771-6
ירושלים/כרמל 114/עמודים2018/
סיפור מתורגם מיוונית בידי רמי סכרי ,על צעיר יווני המחפש את דרכו בחיים; בליווי
איורים וצילומי יצירות אמנות
מוזיקת חתולים/סגל,רון
חבל מודיעין/דביר; ק .מאוחד; הקשרים 240/עמודים978-965-566-687-8 2018/
רומן קומי שנון המתרחש בירושלים מיד לאחר מלחמת ששת הימים
מיכאלה/מגן,מירה
978-965-566-670-0
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 318/עמודים2018/
רומן על שתי אחיות ,העוברות דרך משמעותית ,אחת אלכוהוליסטית חסרת כל ,ואחת
אמידה המשכנת את אחותה
מיץ תפוזות/צור,אורי
978-965-534-805-7
ת"א/חלונות 160/עמודים2018/
סיפור לא ארוך על אהבה ,על אלוהים ועל השיגעון המגשר ביניהם
מלך ,נסיך ונביא/דידי,יוסף גואל
ירושלים/דברי שיר 223/עמודים2018/
סיפור ייחודי המבוסס על דמותו של הנביא שמואל ,ומספר את סיפורו הטרגי של שאול
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מסעותי עם חמותי/ברנע-גולדברג,מאירה
978-965-566-666-3
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 223/עמודים2018/
רומן עכשווי קליל על יחסים מתוחים בין כלה לחמות ועל עולם נשי מודרני
מרחק ביטחון )ספריה לעם/(757 ,שובלין,סמנתה
978-965-13-2711-7
ת"א/עם עובד 112/עמודים2018/
סיפור על-טבעי על עולם אמיתי המביא קולות צעירים ורעננים; תורגם מספרדית בידי
אדם בלומנטל
משפט ריגול/רונן,משה
ראש העין/סטימצקי 150/עמודים2018/
רומן על משפט המתנהל בדלתיים סגורות והיחסים הנרקמים סין הנאשם לעורכת הדין
הצעירה שהמדינה ממנה לו
נאנמנות במבחן/שגב,שי
978-965-534-779-1
ת"א/גוונים 288/עמודים2018/
סיפור היסטורי על תקופת החשמונאים ,והתקוממות משפחה נגד בעוול במישור האישי
והלאומי
סיפורים מן המטבח/טרן,מיכל )עורכת(
978-965-7506-55-4
ת"א/כתב 222/עמודים2018/
אנתולוגיה של סיפורים קצרים; בעריכת מיכל טרן
פקעת/עודד,זיוה
978-965-540-754-9
ירושלים/כרמל 234/עמודים2018/
רומן פסיכולוגי סוחף הלוקח את הקורא למסע נוגע ללב ,אל נבכי השיגעון
צללי הדממה/מדין,צבי
978-965-7653-57-9
ת"א/עולם חדש 343/עמודים2018/
מותחן סוחף ואינטליגנטי המתרחש ברובו בספרד ובארגנטינה בסוף שנות הארבעים על
רשתות הברחה בזיקה לציונות וארץ ישראל
רצח בבית האדום/חילו,אלון
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 288/עמודים978-965-564-502-6 2018/
מותחן היסטורי המתרחש בארץ ישראל של שנת תרפ"א  ,1921 -בשנת הרצח של
הסופר יוסף חיים ברנר וחבריו
שיח לוחמים )מהדורה מחודשת ומורחבת(/אלברטון )תמוז(,יאיר ואחרים )עורכים(
978-965-540-782-2
ירושלים/כרמל 380/עמודים2018/
פרקי הקשבה והתבוננות ,במלאת  70שנה למדינת ישראל; עם איורים; מהדורה
ראשונה :אוקטובר  ;1967מהדורה שישית מורחבת :אפריל 2018
שלושה סיפורים שסופרו/הות'ורן,נתניאל
978-965-537-167-3
רעננה/אבן חושן 71/עמודים2018/
סיפורים של אכזבה וציפייה וכמיהה; מתורגמים על ידי יהונתן דיין ,עם רישומים מאת
סולומון כרמי; ספריית "אודם -פרוזה קצרה"
שקר משפחתי/פרוינד,רותי
ת"א/מנדלי מוכר ספרים ברשת 368/עמודים2018/
סיפור על קשרי משפחה ,תככים וסוד; הסיפר נערך על ידי אמנון ז'קונט
שריון צלילים/פריידין,מקס
978-965-534-778-4
ת"א/גוונים 414/עמודים2017/
סיפורו של רווק שעלה מרוסיה יחד עם משפחתו בשנות ה ,90 -ועובד באתר להיכרויות
תקלה בקצה הגלקסיה/קרת,אתגר
978-965-566-697-7
חבל מודיעין/זמורה-ביתן 160/עמודים2018/
קובץ סיפורים שישי של המחבר ,שספריו תורגמו ליותר מ  40 -שפות
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ברוכים הבאים לאי הבנה/איזדורפר בר,איריס
978-965-534-784-5
ת"א/גוונים /עמודים2017/
סיפור מחורז לילדים ,מאויר תהילה גולדברג
דודי סבא שקוף/שחר,אריאלה
978-965-534-798-2
ת"א/גוונים /עמודים2018/
סיפור על סבא דודי שאהב לדוג ולעסוק בגינון; מאויר בידי נעם שמש
החתול שיצא מן הציור/אריאלי,נילי
978-965-534-792-0
ת"א/גוונים /עמודים2017/
סיפור לילדים ,מאויר בידי המחברת
המורה אביגיל/לוי-ברזילי,ורד
978-965-534-777-7
ת"א/גוונים 32/עמודים2017/
סיפור מחורז לילדים ,מאויר בידי דני קרמן; מוקדש לילדי ששת הימים
טופצ'יק מטיל בארץ ישראל/קטמור,אודליה
978-965-534-793-7
ת"א/גוונים /עמודים2018/
שירים מחורזים ,עם איורים בידי נעם שמש; כריכה קשה
ילדודס/כהן,תמר
978-965-534-786-9
ת"א/גוונים 31/עמודים2017/
סיפור מחורז לילדים ,מאויר בידי שי כהן
לא לפי הספר/נדלר,הדר
978-965-534-783-8
ת"א/גוונים 44/עמודים2017/
סיפור מחורז לילדים ,מאויר בידי לירון כהן
מצ'קה וצ'צ'קה בפומנצ'קה/אלפנדרי,שלמה
978-965-534-794-4
ת"א/גוונים /עמודים2018/
סיפור לילדים ,מאויר בידי המחבר
ניר לא מפחד מקרחת/ורנר,אמנון
ת"א/סער 94/עמודים2018/
סיפורו של ילד החולה במחלת הסרטן ומתבשר שעקב ההקרנות ינשור שערו; איורים:
יעקב גוטרמן
עיר גדולה ומפתיעה/שלזינגר,רחל
978-965-534-787-6
ת"א/גוונים 112/עמודים2017/
סיפור לילדים ,על משפחנה שעברה מהכפר לעיר הגדולה תל אביב; מאויר בידי אבי כץ
צפרדעוני עובר לברכה הגדולה/חוצן,כרמלה; יעקובסון,שי
978-965-7259-62-7
אבן-יהודה/אמציה 44/עמודים2018/
על חווית המעבר של ילד לכיתה א' ,עם איורים מאת שי יעקובסון

24.00$

151363

151365

151358

151362

151359

151357

151364

151613

151360

151469

005

POETRY

שירה

 151346אביר המדון/תלמי,יהודה
ת"א/גוונים 45/עמודים2017/
שחרוז תחילוסופי; שירי עלילה ,עם אירוים מאת המחבר
 151468אוקיינוס צלילי/גלבר,יפעת
רעננה/אבן חושן 80/עמודים2018/
שירים

5

24.00$
24.00$
27.00$
24.00$
24.00$
27.00$
20.00$
20.00$

25.00$
28.00$

005
24.00$

978-965-534-785-2
17.00$
978-965-537-169-7

151488
151516
151614
151361

151425

151417

151599

151342
151596

151420

151620

151341
151424
151427

151344

151405

איגרת אל הילדים/אליהו,אלי
ת"א/עם עובד 81/עמודים2018/
אל מקום אחד/עמית,דרור
חיפה/פרדס 136/עמודים2018/
אם אצליח להרעיד את מיתרי ליבך/דביר רובינשטיין,זוהר
ת"א/סער 32/עמודים2018/
אפרסמונים/לי,לי-יאנג
ת"א/גוונים 92/עמודים2018/
שירים ,שתורגמו לעברית בידי דורה אריאל שתדלן
געגועים למסעות שיהיו/בן יצחק,ליאורה
ת"א/ספרי עתון  77/77עמודים2018/
שירה2017-2015 ,
דורשירה )מהדורה שנייה(/בן-חיים,יאיר
ר"ג/חדרים 84/עמודים2018/
מבחר שירים2012-2003 ,
האב האמיתי/רדזינר,מרדכי מרק
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 64/עמודים2018/
שירים
היכן אתה ילדי/אלפנדרי,שלמה
ת"א/גוונים 45/עמודים2018/
הרץ למרחקים ארוכים/גורי,חיים
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 127/עמודים2018/
מבחר שירים; פורמט קטן
והארץ תדשא/דגן קניאל,אסתר
ר"ג/חדרים 110/עמודים2018/
שירים לאומיים ,לכבוד  70שנה למדינה
ומסתבך לה בדרך לשמים/זרקא,עמית
ת"א/ספרי עתון  77/79עמודים2018/
שירים
טעם השמים/שפט,ישראל
ת"א/גוונים 107/עמודים2018/
ילד בלונדיני  -ימינה/רהב,טלי
ת"א/ספרי עתון  77/89עמודים2018/
ירח כתם/אברהם,אורטל
ת"א/סער 64/עמודים2018/
שירים ,עם איורים מאת הודיה קדמון-ריפקין
כחול אשר בעיניי/חי,ברכה
ת"א/גוונים 80/עמודים2018/
שירים
מדקגות/ברזילי,אלון
ת"א/עולם חדש 68/עמודים2018/
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26.00$
978-965-13-2671-4
17.00$
978-1-61838-363-1
17.00$
27.00$
978-965-534-803-3
21.00$
978-965-557-128-8
23.00$
23.00$
20.00$
978-965-534-795-1
24.00$
19.00$
16.00$
978-965-557-125-7
24.00$
978-965-534-802-6
25.00$
978-965-557-136-3
19.00$
22.00$
978-965-534-799-9
20.00$
978-965-7653-56-2

151518

151394
151419

151517

151646

151345

151595

151619

151343
151421
151609
151422
151618

151612

151519

151515

מעגל המתופפות/שחרור,ציפי
ת"א/ספרא  -שירה 126/עמודים2018/
שירים חדשים ומבחר
מעגל המתופפות/שחרור,ציפי
ת"א/ספרא 126/עמודים2018/
מפתח/עשהאל,אורה
ר"ג/חדרים 82/עמודים2017/
שירי נעורים1956-1951 ,
מקורו של עורב/יונגמן,גל
חיפה/פרדס 67/עמודים2018/
שירים
משורר לשעבר מנסה לשחזר/דיין,אסי
רעננה/אבן חושן 59/עמודים2018/
ערב המילניום ,דצמבר  ;1999פואימה
נודדת אפורה/גולדברגר-עמרם,איטה
ת"א/גוונים 91/עמודים2017/
בעיקר שירים
נמר צעיר בסתיו/אבידן,דוד
ב"ב/הקיבוץ המאוחד; מוסד ביאליק 128/עמודים2018/
מבחר שירים; פורמט קטן
סוס בחצאית/קוגן,ריטה
ת"א/ספרי עתון  77/164עמודים2018/
שירים
סוף הזמן/חיימוף,ח.
ת"א/גוונים 128/עמודים2018/
סרט בערבית/מזוז,רונית
ת"א/ספרי עתון  77/99עמודים2018/
על דעת המקום והזמן/ברזל,בינה
ב"ב/ספרית פועלים 247/עמודים2018/
צלילות/ויסמן,נועם
ת"א/ספרי עתון  77/141עמודים2018/
צפרנים שחרות/שלו,עפרה
ת"א/ספרי עתון  77/148עמודים2018/
שירים ,בליווי צילומים צבעוניים של אפרת בלוססקי
קצב של שירים/פאלק,מנחם מ.
ירושלים/עקד; המחבר 300/עמודים2018/
מבחר שירים מאז ומעכשיו
רגעי המים/אלפי,יוסי
ת"א/ספרא  -שירה 116/עמודים2018/
שירים
רק ירדתי לקנות חלב/מויאל,אביב
חיפה/פרדס 88/עמודים2018/

7

24.00$
24.00$
19.00$
17.00$
978-1-61838-362-4
17.00$
978-965-537-170-3
23.00$
978-965-534-788-3
24.00$
25.00$
978-965-557-131-8
25.00$
978-965-534-804-0
23.00$
978-965-557-134-9
39.00$
23.00$
978-965-557-133-2
32.00$
978-965-557-109-7
33.00$
978-965-90049-0-4
23.00$
17.00$
978-1-61838-369-3

151598
151512

151391

151423

שיחותי עם רחל/מסג,סבינה
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 192/עמודים2018/
שירת הבית  /אקופואטיקה עברית )הליקון/(123 ,בורשטיין,דרור )עורך ראשי(
2970-5935
ת"א/הליקון 167/עמודים2018/
סיפורים ,שירה ,עם צילומים ואיורים
שרשים חשופים/נץ,יואל
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 85/עמודים2018/
שירים
תשע שנים ממך/כהן שבתאי,טלי
978-965-557-126-4
ת"א/ספרי עתון  77/107עמודים2018/
שירים ,פואמות ורשמים

36.00$
25.00$
28.00$

010

חקרי ספרות ולשון

151400

בחיל וברוח/שמיר,זיוה
ת"א/ספרא; הקיבוץ המאוחד 358/עמודים2018/
גיבורי התנ"ך בראי יצירתו של ח"נ ביאליק; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
29.00$
החיים ממש ,הנה הם כאן/בן פורת,אמיר
ת"א/רסלינג 228/עמודים2018/
ספרות מחזרת אחרי כדורגל; בחינות ספרותיות מן הארת ומן העולם בנושא כדורגל;
הערות ,ביבליוגרפיה
40.00$
הטור האדום/הלפרין,חגית
ב"ב/הקיבוץ המאוחד; אונ' תל אביב 560/עמודים2018/
שירי העת והעיתון של אלכסנדר פן; עם הערות ,צילומים ,מפתח
37.00$
הטור התשיעי/נאור,מרדכי
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 278/עמודים2018/
אקטואליה ופוליטיקה בטורי העיתונות ,השירים הליריים ושירי הזמר של נתן אלתרמן; עם
הערות ,איורים ,צילומים ,מסמכים ,ביבליוגרפיה ,מפתח
31.00$
לא מבטן אלא מגן/ולדן,צביה; שחורי-רובין,צפורה
978-965-536-259-6
באר שבע/אונ' בן-גוריון 376/עמודים2018/
תרומת גן הילדים והגננות להתחדשות העברית כשפת אם ,תרנ"ט  -תרצ"ו; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר באנגלית
35.00$
לשנוא גם את אשר אהבנו/מיטל,אורית
ב"ב/אונ' תל אביב; הקיבוץ המאוחד 358/עמודים2017/
משפחה ולאומיות בשירת אורי צבי גרינברג; מחקר בסדרת "אות  -סדרת ספרי מחקר
בספרות ובתרבות העברית" במרכז קיפ באונ' תל-אביב; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות
24.00$
משחק מטפורה/חוטר ישי,עידית
978-965-540-745-7
ירושלים/כרמל 166/עמודים2018/
מודל אנליטי שך תהליכי הבנה ,המטפורה הדינמיתככלי להבנה; הערות ,ביבליוגרפיה
35.00$
רק השפה נשארה )בסדרת "אסף מחזות"(/עברון,גחעד
ת"א/ספרא; אונ' תל-אביב 465/עמודים2018/
מחזות ורשימות על תיאטרון ,ומחזות כגון :מלך ירושלים ,לב טוב ,יוליסס על בקבוקים,
ועוד; עם אפילוג

151644

151603

151597

151453

151604

151641

151511

LINGUISTICS & LITERARY

36.00$

010
32.00$

8

025

הסטוריה כללית

GENERAL HISTORY

025
23.00$

 151412השאלה של הירושימה/אנדרס,גינתר
ת"א/רסלינג 207/עמודים2018/
חליפת מכתבים עם קלוד את'רלי ,הטייס במבצע להפצצת הירושימה; תרגום מגרמנית:
גדי גולדברג; הקדמה :ד"ר רפאל זגורי-אורלי
34.00$
 151404מכתבי אנשים חשוכים )מבחר(/פון הוטן,אולריך
978-965-92638-4-4
בנימינה/קדימה 154/עמודים2018/
ספר שראה אור לראשונה ב  1515על החיים והכנסיה באותה תקופה; מבחר מתורגם
מלטינית ,עם הערות מאת נתן רון ,ואיורים מאת מירה פרידמן; בסדרת "קדימה" -סדרה
אקדמית

030

היהודים בתפוצות

JEWISH HISTORY IN

030

151540

אינציקלופדיה לחכמי איטליה/ואנונו,שמעון
ירושלים/המחבר 580/עמודים2018/
תולדות חייהם ,משנתם וחיהוריהם של רבני איטליה; אוסף נדירומקיף ,המכיל את
שמותיהם של כל רבני איטליה לדורותיהם ,עם צילומים ,בפורמט גדול
אתגר האמביוולנטיות :הרצאות הקתדרה על שם בראון; מספר /20שילר-
שפרינגורום,שטפני
ר"ג/אונ' בראילן -קתדרה ע"ש בראון 26/עמודים2018/
אנטישמיות בגרמניה היום; הרצאות הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בפרוסיה;
מספר 20
המסע האחר/רטנר,דוד
978-1-61838-374-7
חיפה/פרדס 244/עמודים2018/
יהודי אתיופיה וחלקם במאבק המהפכני של אתיופיה בשנים  ;1991-1974סיפורי
ישראלים שהיו לפעילי מחתרות במלחמת האזרחים באתיופיה ;1991-1974 ,עם
צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה
יהדות תימן; כרך ראשון/טובי,יוסף יובל
978-965-92630-0-4
נתניה/אגודה לטיפוח חברה ותרבות 408/עמודים2018/
בצל שלון האסלאם ובסביבה המוסלמית; בעריכת עדיאל בן-שלום; עם הערות ומפתחות
ספר מלכי תרשיש; חלק ב'/הכהן,בנימין רפאל
/המחבר 319/עמודים2017/
ארבעה פרקים על תולדות רבני תוניסיה ,מתקופת הגאונים ועד ימינו
שארית ישראל שהיתה בארץ אופיר )עדן(/בנימין,מזל-ליזה
ירושלים/המשפחה 232/עמודים2011/
מהזכרונות והקורות של עדת "בני ישראל" מהודו בקולוניה הבריטית עדן;1967-1839 ,
בליווי עשרות מסמכים ,צילומים ,פרוטוקולים ,מכתבים; עם מפתח; בעריכת בן
המחברת ,בן-ציון בנימין

100.00

151650

151642

151448

151566

151452

032

THE HOLOCAUST

השואה

 151581מחר תזרח השמש/דרור-רייטן,אירית
978-965-566-673-1
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 128/עמודים2018/
השואה מנקודת מבטה של ילדה קטנה; מתורגם מאנגלית בידי אמנון כץ

9

30.00$

31.00$

48.00$
70.00$
39.00$

032
31.00$

035

ארץ-ישראל

THE LAND OF ISRAEL

035

151649

אהבת ציון/הכהן,אליהו
ירושלים/המחבר 104/עמודים2017/
מכמנים בידיעת הארץ ,בליווי עשרות צילומים נדירים ,פורמט גדול; תל אביב בימיה
הראשונים ,תחילת הזמר העברי ועוד
בעקבות מסע המושבות/לוין,ה.
ירושלים/מוסד הרב קוק 180/עמודים2018/
סיורים תורניים בעקבות מסע משלחת הרבנים בראשותם של הראי"ה קוק והרי"ח
זוננפלד למושבות השומרון והגליל בחורף תרע"ד 1913 -
ישראל ,מאין לאן/לויט,ישי
ראש העין/סטימצקי 223/עמודים2018/
הסכסוך הישראלי  -ערבי ומהות דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
לרגל  70שנה למדינה; עם הערות
כתובות אבן ,עץ ונחושת במערת המכפלה/בר כוכבא,גרשון
קרית אונו/מדרשת חברון 157/עמודים2016/
מחקר החושף ומנתח את כל הכתובות במערת המכפלה ,בשפות השונות ,על השערים,
הכתלים וחלקים שונים במבנה ,כתובות שנכתבו לאורך כ  1500שנים ,ומייצגות
התפתחות היסטורית ,ומגוון תרבותי  -דתי והיסטורי עשיר; מלווה בעשרות צילומים
צבעוניים; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
נקודה עברית בבית שאן/גפני,ראובן
978-965-7763-36-0
ירושלים/מאגנס 275/עמודים2018/
קהילה יהודית בעיר ערבית בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט; סיפורה של
קהילה יהודית שהתקיימה בעיר עד פרוץ המרד הערבי ב ;1936 -צילומים ,הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח; סדרת "מחקר ועיון"
קיצור תולדות ישראל/בר-זהר,מיכאל
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 303/עמודים978-965-564-660-3 2018/
סיפורה של מדינת ישראל במשך  70שנות קיומה ,על מלחמותיה ואתגריה ,ניצחונותיה
ומשבריה ,כולל מבצע קדש ,פרשת לבון ,הכור הגרעיני ,מבצע אנטבה ועוד ועוד; עם
צילומים וביבליוגרפיה
רואים את הקולות/מיכלסון,מנחם
978-965-09-0343-5
ירושלים/ראובן מס 512/עמודים2018/
ספר המאה של בית חינוך עיוורים ירושלים; אלבום שופע צילומים המתאר עשור אחר
עשור את המוסד בן ה 100-שנה בירושלים ,בית חינוך עיוורים ,מכיל מאות צילומים
ואיורים ,סיפורים ,עדויות וחוויות; כריכה קשה ,תבנית גדולה ) 28/21ס"מ( ,עם כיתוב
בכתב ברייל בכריכה
תש"ח :שבעים ) (70סיפורים ופרשיות/נאור,מרדכי
בן-שמן/מודן 380/עמודים2018/
תיאור הקרבות והאישים שייסדו את המדינה ופעלם בשנת תש"ח ,כולל סיפורים
שנחשפים כאן לראשונה ,כגון הכסף הישראלי הראשון ,צייד המשתמטים בתל-אביב,
ועוד;עם ביבליוגרפיה

45.00$

151388

151464

151380

151413

151461

151655

151462

039

POLITICS

פוליטיקה

 151479הדרך לשבעים ושבע )/(77אלדר,ערן
978-965-13-2705-6
ת"א/עם עובד 299/עמודים2018/
קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים  ;1977-1965תיאור ה"מהפך" של 1977
כחלק מתהליך קריסה ידוע מראש; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח; בסדרת "ספריית
אופקים"
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44.00$

34.00$

52.00$

31.00$

35.00$

50.00$

35.00$

039
33.00$

 151580נוסחת פרס/גיל,אבי
978-965-566-662-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 363/עמודים2018/
מיומנו של שותף סוד; מעקב מקרוב אחר דרכי חשיבתו ומנהיגותו של שמעון פרס
במהלך כ 30 -שנה; הערות ומפתח אישים

34.00$

041

מדעי היהדות

JEWISH STUDIES

041

151584

איך נולד התנ"ך/קנוהל,ישראל
978-965-566-630-4
חבל מודיעין/דביר 380/עמודים2018/
שיחות עם שמואל שיר; בחינת מקורות זרים לאימות הכתוב בתנ"ך ,המלמדים על גיבוש
ספר התנ"ך; מקורות ומפתחות
אמת ,אמונה וקדושה )עברית ואנגלית(/יעקבסון,יורם
978-965-90042-0-1
ת"א/אדרא 704/עמודים2018/
אסופת מאמרים בקבלה ובחסידות; חמישה שערים בנושאים כגון תיאולוגיה ,מוסר,
קבלה ,כולל חכמי איטליה והמהר"ל ,רמח"ל ,חב"ד ,חסידות גור ומחקרים על קבלה
וחסידות באנגלית )עברית  566 -עמודים ,אנגלית  136 -עמודים(
בין דת לדעת/חמיאל,אפרים
978-965-540-767-9
ירושלים/כרמל 197/עמודים2018/
העמדה הדיאלקטית בהגות היהודית בת זמננו ,מהרב קוק עד הרב שג"ר; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
בין קודש לחול/קופמן,איתן
קרית ארבע/בני דוד; מעמק חברון 351/עמודים2018/
יחסו של הרב קוק למדע ,לטכנולוגיה ,לחינוך ולחברה; שאלות שטרם התמודדו עמהן
בנושאי קודש וחול; עם הערות
בראשית הדעת/אריאלי,חזקי
978-965-09-0347-3
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2018/
מסע מחשבתי בצפונות פרשיות השבוע; חיפוש בשכל אנושי ובצלם אלוהים אחר "שער
השמיים" וידיעת התורה והאמת בה; ערוך לפי פרשיות השבוע
הדף הקיומי :קדשים נדה )כרך רביעי(/ברקוביץ,דוב )הרב(
978-965-526-175-2
ירושלים/מגיד 649/עמודים2018/
תובנות לחיים בסוגיות התלמוד; חשיפת היסודות הרוחניים ,המוסריים והאמוניים
העומדים בלב סוגיות בתלמוד
היהדות על פרשת דרכים/יוסף,מקס
978-965-226-500-5
ר"ג/אונ' בר-אילן 152/עמודים2018/
דברים על השאלה הגורלית אל האמיצים והאצילים בעם היהודי; תרגום מגרמנית :ארנו
בר; עריכה והערות :יעקב קולר; הקדמות :יעקב קולר ודב שוורץ; הערות ,מפתח
היהודים במשנתם של טרטוליאנוס ואוגוסטינוס/רוקח,דוד
978-965-536-256-5
ירושלים/מוסד ביאליק 272/עמודים2018/
חיבור אפולוגטי המביא ראיות מקראיות לכוחו של הצלב וחומר העץ ממנו נעשה הצלב;
הערות ,ביבליוגרפיה ,מםתח ,תקציר באנגלית
הכוח השלישי/אבי"ר
חולון/אוריון 229/עמודים2018/
שאלות מעמיקות בתחומי מדע ומיסטיקה ,עם תשובות ,הכל ממקורות היהדות; עם
הערות
המשנה לפי כתב יד קאופמן; כרך א' :זרעים ,מועד/בר-אשר,משה )מהדיר(
978-965-481-066-1
ירושלים/האקדמיה ללשון העברית 224/עמודים2017/
מהדורה מדויקת של כתב היד הנמצא בספריה הלאומית של הונגריה ,עם השלמות
טקסטים ,ומחקר מהם מקורותיו של כתב היד; הערות,

34.00$

151625

151525

151375

151658

151442

151629

151455

151648

151527

11

40.00$

28.00$

38.00$

26.00$

43.00$

31.00$

31.00$

23.00$

85.00$

151402

151407

151472

151526

151379

151414

151589

151429

151447

151446

151450

35.00$

השבילים היוצאים מלובלין/גלמן,אוריאל
978-965-227-346-8
ירושלים/מרכז זלמן שזר 358/עמודים2018/
צמיחתה של החסידות בפולין;היסטוריה חברתית ותרבותית בשלהי המאה ה18 -
וראשית המאה ה ;19 -הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות ,תקציר באנגלית
30.00$
והגדת לבמך/פלג,יצחק )איציק(
ת"א/רסלינג 274/עמודים2018/
החגים כמעצבי זהות ושייכות; בסדרת "יהדות  -מחקר והגות" ; הערות ,מפתח
29.00$
והנה טוב מאוד/גלנדר,שמאי
ת"א/רסלינג 226/עמודים2018/
ראשית האנושות והאל בספר בראשית; ; הערות ,ביבליוגרפיה; בסדרת "לחקר המקרא"
45.00$
כספינה מיטלטלת/בראון,בנימין
978-965-237-347-5
ירושלים/מרכז זלמן שזר 672/עמודים2018/
חסידות קרלין בין עליות למשברים; מחקר ראשון על חסידות קרלין ,האדמו"רים
ומשפחותיהם ,הפעילים והעסקנים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תקציר באנגלית
52.00$
כתובות אבן ,עץ ונחושת במערת המכפלה/בר כוכבא,גרשון
קרית אונו/מדרשת חברון 157/עמודים2016/
מחקר החושף ומנתח את כל הכתובות במערת המכפלה ,בשפות השונות ,על השערים,
הכתלים וחלקים שונים במבנה ,כתובות שנכתבו לאורך כ  1500שנים ,ומייצגות
התפתחות היסטורית ,ומגוון תרבותי  -דתי והיסטורי עשיר; מלווה בעשרות צילומים
צבעוניים; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
35.00$
מאבק הפרדיגמות/שוורץ,דב
978-965-7763-00-1
ירושלים/מאגנס 327/עמודים2018/
בין תאולוגיה לפילוסופיה בהגות היהודית בימי הביניים; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות;
בסדרת "מחקר ועיון"
45.00$
מגילת רות :פירוש ישראלי חדש/וכמן,גילה
978-965-564-744-0
ראשון לציון/אבי-חי; ידיעות ספרים 168/עמודים2018/
הדי מגילת רות בארון הספרים היהודי לדורותיו; תבנית אלבומית גדולה וצבעונית;
בעריכת אביגדור שנאן
24.00$
מורה דרך לעולם הבא/קוחן,הנריק )חיים(
/המחבר 130/עמודים2018/
פירוש חדש ל"מורה נבוכים" של רמב"ם;תובנות במשנת הרמב"ם כיצד הנפש תוכל
להגיע למנוחתה בעולם הבא
42.00$
ספר יין לבנון )מהדורה שנייה מורחבת(/רבי נפתלי הירץ וייזל זצ"ל
ראשון לציון/ישיבת הסדר ראשון לציון 875/עמודים2018/
פירוש למסכת אבות מרבי נפתלי הירץ וייזל זצ"ל; עם הערות ,מקורות ומפתחות וליקוטים
מספר "רוח חן"; בתוספת הערות ,מקורות ומ פתחות
42.00$
ספר רוח חן/רבי נפתלי הירץ וייזל זצ"ל
ראשון לציון/ישיבת הסדר ראשון לציון 841/עמודים2018/
ביאור רחב על ספר "חכמת שלמה" ,המיוחס לשלמה המלך; מרבי נפתלי הירץ וייזל
זצ"ל; עם הערות ומפתחות
37.00$
עוז וענווה/ציגלר,ראובן
978-965-526-224-7
ירושלים/מגיד; ישיבת הר עציון 579/עמודים2018/
הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ'יק; ניתוח מקיף ,כולל ממכתבים שהיו גנוזים; מתורגם
בידי שי סנדריק
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151498

151535

151636

151454

151432

קבלת הראי"ה;  4כרכים/אביב"י,יוסף
978-965-235-415-4
ירושלים/מכון בן-צבי 1795/עמודים2018/
כרך א' :שפת הכינויים ,מהלך האצילות ,האידאלים האלוהיים ,החיים האלוהיים; כרך
ב' :המרחבים האלוהיים ,בין בויסק ליפו ,כנסת ישראל ,מהלך האידיאות; כרך ג' :הריסה
ושכלול ,החיים הכמוסים ,התיקון הכללי ,ועוד; כרך ד' :האחדות האלוהית ,ועוד; מילון
הראי"ה ,מפתחות
קידוש השם/רייך,איתן
ת"א/רסלינג 272/עמודים2018/
מעקידת יצחק לעקידת אשכנז; בחינת ערך קידוש ה' והאידיאולוגיות שהתפתחו סביב
ערך זה ,מספרות חז"ל ועד מאורעות תתנ"ו ) (1096באשכנז; הערות ,טבלאות,
ביבליוגרפיה
רועה עדרו/וייסטוך,יהושע
978-965-09-0344-2
ירושלים/ראובן מס 456/עמודים2018/
מנהיגות וניהול בתקופת המשנה ובראשית ימי התלמוד; מחקר ראשון הבוחן בכלי מדידה
מודרניים את עוצמת המנהיגות וההנהגה של חז"ל ,כיצד התמודדו עם התנגדויות ,ולפי
אלו מודלים ניהוליים הם פעלו; עם הערות ,שרטוטים ,ביבליוגרפיה ענפה ,מפתחות
ותקציר מפורט באנגלית
שובו של האב הנעדר/וייס,חיים; סתיו,שירה
978-965-536-249-7
ירושלים/מוסד ביאליק 155/עמודים2018/
קריאה מחודשת בסדרת סיפורים מן התלמוד הבבלי; בסדרת "מבט אחר" בעריכת דן
מירון; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות
שני חיבורים על תחיית המתים/גורפינקל,אלי
978-965-226-481-7
ר"ג/אונ' בר-אילן 304/עמודים2018/
הוויכוח שלא שכך; 'מכתב תחיה' לר' יהודה אבן זבארה; ו'אקלידא דתחיית המתים' לר'
סעדיה בן מימון אבן דנאן; עם הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות ותוכן באנגלית

29.00$

39.00$

26.00$

52.00$

042

חברה וחינוך

151611

גיאומטריה פנים רבות לה/אופלטקה,יזהר )עורך(לבנברג,אילנה; פטקין,דורית
)עורכות(
978-965-530-153-3
ת"א/מכון מופ"ת 393/עמודים2018/
מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה; אסופת המאמרים בספר זה מציגה את
פניה המגוונות של הגיאומטריה ואת אפשרויות היישום של נושאים גיאומטריים בהכשרת
מורים ובהוראה בבית הספר; עם תקצירים באנגלית
31.00$
ושאינן נראות/רידר אינדורסקי,אסתי
978-1-61838-413-3
חיפה/פרדס 188/עמודים2018/
פמיניזם חרדי; המקרה של "לא נבחרות  -לא בוחרות"; עם הערות
35.00$
טיפול בלב ים )ולא באקווריום(/סוטו,ליאורה
978-1-61838-223-8
חיפה/פרדס 370/עמודים2018/
סיפורן של שבע נשים הנפגשות עם פסיכולוגית ועל אחת מתארת את המפגשים מנקודת
מבטה; על מבנה הטיפול הנפשי
29.00$
ירוקים זועקים/פירסט,בני
ת"א/רסלינג 190/עמודים2018/
סיפורו של האקטיביזם הסביבתי בישראל ,הפורש תמונה על פעילי התנועה הסביבתית
בישראל והמאבקים בעניין; עם טבלאות ,הערות וביבליוגרפיה; בסדרה למדעי החברה

151514

151393

151474

SOCIETY & EDUCATION

195.00

042
42.00$
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36.00$

 151610להתנסות ולהרגיש/פריצקר,דרוה )עורכת(
978-965-530-131-1
ת"א/מכון מופ"ת 303/עמודים2018/
למידה עצמית משתפת באקדמיה; סיפורי מסע של מרצים שחרגו מדרך הוראתם
החזיתית-מסורתית ,ויישמו למידה עצמית משתפת בקורסים דיסציפלינריים במסגרת
תכנית ניסויית ללמידה עצמית ,שנערכה במכללה האקדמית גורדון; תקציר באנגלית
29.00$
 151533פנאי רציני/היוש,טלי
ת"א/רסלינג 210/עמודים2018/
על תרבות וצריכה בימינו; דיון על שלושה סוגי פנאי :מזדמן ,מבוסס פרויקט ורציני;
הערות ,ביבליוגרפיה
36.00$
 151602קמפוס ביאליק  -רוגוזין :לאפשר להם לחךום/עינת,עמלה; נחמה,אלי
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 175/עמודים2018/
הגדה חינוכית ברחוב העלייה פינת רחוב מולדת בתל אביב; סיפורו של בית ספר ביאליק
 רוגוזין בתל אביב המיועד למהגרי עבודה בישראל ומבקשי מקלט ,תוך ריאיונות עםהתלמידים ,אנשי הצוות והמתנדבים; תבנית מרובעת גדולה ,עם שפע צילומים צבעוניים
 151340רגשות בהוראה ובניהול בית ספר/אופלטקה,יזהר )עורך(
978-965-530-150-2
ת"א/מכון מופ"ת 387/עמודים2018/
אסופת מאמרים ,ניסיון ראשון בשפה העברית לנתח בצורה שיטתית ואקדמית ,תחת
קורת גג אחת ,היבטים רגשיים בעבודתם של אנשי חינוך; עם תקציר באנגלית

36.00$

043

הגות ופילוסופיה

PHILOSOPHY

043

151523

איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה/אשכנזי,עופר; בר-גל,דוד; רולניק,ערן )עורכים(
978-965-540-772-3
ירושלים/כרמל 340/עמודים2018/
בעקבות חליפת המכתבים "למה מלחמה?"; קובץ מחקרים על טבע האדם לאלימות
המונית בשם הלאום או הגזע; עם הערות
אמת אהבה אמונה )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/לב,גדעון
978-965-540-686-3
ירושלים/כרמל 189/עמודים2018/
מבט פסיכואנליטי והיסטורי על משמעות החיים; עיון בהיסטוריה של מאה השנים
האחרונות ,בתרבות המערבית ובישראל; הערות ,מפתח
הבית הקבילי או העולם במהופך/בורדייה,פייר
ת"א/רסלינג 56/עמודים2018/
על מקומו של מרחב הבית בחיי האדם; תרגום מצרפתית :אבנר להב
הנפש הלא-מוסרית/בונדר,נילטון )הרב(
ת"א/צבעונים 128/עמודים2018/
הפן החיובי של הבגידה; דיון במשמעות גוף ונפש לפי התפישה התנ"כית מול
הפסיכולוגיה האבולוציונית; תרגום מאנגלית :עטרה מוסקוביץ'
טקסט ,רוח ובת-קול/הרטמן,ג'פרי
ת"א/רסלינג 159/עמודים2018/
מסות העוסקות בזיכרון ,במדרש ובהלכה ,ועוד; מתורגם מאנגלית בידידבי אילון
כבוד/רימון אור,ענת
978-1-61838-385-3
חיפה/פרדס 148/עמודים2018/
ארווינג גופמן :עקרונות מרכזיים בתורתו ומחשבה מחודשת עליהם; כלים להורים ,מורים
ותלמידי הוראה
מכיכר העיר לדף היומן/שופן,רועי
978-965-540-702-0
ירושלים/כרמל 195/עמודים2017/
הסובייקטיביות כדיאלוג עצמי; בסדרת "פרשנות ותרבות"; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח

31.00$

151639

151470

151621

151645

151643

151392
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30.00$

14.00$
27.00$

29.00$
28.00$

30.00$

 151430משמעות החיים בפילוסופיות של סוקרטס ,ישו ,ניטשה/קוחן,הנריק )חיים(
/המחבר 149/עמודים2018/
מה צריך אדם לעשות בחייו כדי שלא יאמר בסופם כי "בזבז" את חייו ,מה תכלית
החיים ,האם עדיף להיות מוסרי ,ושאלות נוספות
 151411על המוות/קיקרו,מרקוס טוליוס
978-965-563-027-5
בנימינה/נהר ספרים 155/עמודים2018/
שיחות בטוסקלום  -ספר א'; תורגם מרומית ,עם הערות ואחרית דבר על ידי אברהם
ארואטי
 151354שיחות שקטות/כהן,מצדה
978-965-534-790-6
ת"א/גוונים 93/עמודים2018/
שיחות שקטות מתובלות בהומור להבנת החיים; מסע של הבנת עצמנו במטרה להגיע
ליעדים טובים

045

LAW

חוק ומשפט

 151444חוק זכות יוצרים/אפורי ,תמיר
978-965-442-091-4
שריגים/נבו 638/עמודים2012/
ניתוח יסודי ומקיף של הוראות החוק מ ,2007 -שהחליף את החוק האנגלי מ;1911 -
עם טבלאות ,הערות ,מפתחות

046

פובליציסטיקה

151608

הזהב ותפוחי האדמה/רביקוביץ,דליה
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 432/עמודים2018/
רשימות ומאמרים; ביקורת ספרים ,תגובות על אירועים אקטואליים ופוליטיים ורשימות
אישיות על ילדותה ומשפחתה של המשוררת דליה רביקוביץ; הערות ,מפתח מפורט;
בעריכת גדעון טיקוצקי
הר  /שדה  /בית/צור,מוקי
978-965-02-0867-7
ב"ב/הקיבוץ המאוחד; בינ"ה 175/עמודים2018/
כתבים מן המורד ,סיפורת ,מאמרים והגיגים; תבנית מרובעת ,כריכה קשה
יש על מה לדבר/בבלי,דן
978-965-540-772-3
ירושלים/כרמל 254/עמודים2018/
כתבות ומאמרים בנושאים אקטואליים ,שרובם פורסמו בעיתון האינטרנטי "על צד
שמאל" ,בשנים 2015-2009
ממלא מקום עצמי/הנדלזלץ,מיכאל
978-965-7763-42-1
ירושלים/מאגנס 301/עמודים2018/
רשימותיו של עיתונאי ידוע במשך  42שנה ,שכתב טור "המילה האחרונה" ,וכן ביקורת
ספרים בעיתון "הארץ"

151594

151524

151647

047

PUBLICISTICS

ARMY & WAR

צבא ,מלחמה ,נשק

 151616דפים מיומן הטיסות/לוס-אייל,אחיקר
ת"א/סער 301/עמודים2018/
יומן קרבי ואישי של טייס חיל האוויר שנפל בשבי המצרי ב ;1960 -עם צילומים
 151475כיפה סרוגה נשק בהצלב/כפיר,אילן; דור,דני
978-965-564-779-2
ראשון לציון/ראם; ידיעות אחרונות; ספרי חמד254/
עמודים2018/
סיפור גבורתם של  18לוחמים ,חללי הציונות הדתית; כולל מורשת הקרב שהנחילו
הלוחמים המפקדים; עם צילומים צבעוניים של הלוחמים במצבי לחימה שונים
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24.00$

31.00$

25.00$

045
320.00

046
40.00$

34.00$
23.00$

31.00$

047
30.00$
35.00$

42.00$

 151460ראש המוסד/שביט,שבתי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 328/עמודים978-965-564-549-1 2018/
סיכום שבע שנות פעילות והתמודדות עם אתגרים מודיעניים ,של שרות המודיעין הנחשב
לטוב בעולם; עם צילומים צבעוניים ,הערות ,מפתח; בעריכת רמי טל
44.00$
 151652ראשונים בנגב )עברית ואנגלית(/וייס,רענן ואחרים )עורכים(
בן-שמן/משרד הבטחון 198/עמודים2017/
יובל לבסיס חצרים ;2016-1966 ,אלבום המתאר את הפעילות וההווי בבסיס חיל
האוויר "חצרים" ,כולל מאות צילומים של מטוסים ולוחמים; טקסטים בעברית ובאנגלית
35.00$
 151577רפואה צבאית )סדרת עלי זית וחרב ,כרך י"ז(/מן,ניר )עורך(
בן-שמן/מודן; משרד הביטחון 288/עמודים2018/
עיונים בסוגיות רפואיות בתולדות כוח המגן וצה"ל; קובץ מחקרים ומאמרים בנושאי
רפואה בהיבט בטחוני; עם הערות ,צילומים ותקצירי המאמרים באנגלית

048

ECONOMICS

כלכלה וכספים

 151355יחסי ציבור/מרדכי,מוני
978-965-534-780-7
ת"א/גוונים 190/עמודים2017/
וגם פרסום ושיווק ,בשיטת עזה זאת בעצמך; סודות מקצוע כיצד לבצע בעצמך באופן יעיל
ומקצועי כדי להשיג לקוחות ,הכרה ,מוניטין ,וכיצד להתבלט מול מתחרים

34.00$

055

יחסי ישראל-ערב

151600

היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל/חידר,עזיז )עורך(
978-965-02-0836-3
ב"ב/מכון ון-ליר; הקיבוץ המאוחד 249/עמודים2018/
קובץ מחקרים העוסקים בהתפתחות החשיבה והפעולה הפוליטית מקום המדינה ועד
ימינו; הערות ,מקורות ,מפתח
31.00$
הם אינם חוזרים/פריד,שלי ל.
ת"א/רסלינג 357/עמודים2018/
בעיית הפליטים הפלסטיניים ומדיניות החוץ בשנים הראשונות למדינה; מחקר המבוסס
על עבודת דוקטורט; בסדרה להיסטוריה; עם  570הערות
30.00$
נקודת מגע/רוטנברג,הניה; רוגינסקי,דינה )עורכות(
ת"א/רסלינג 325/עמודים2018/
הריקוד והפוליטי ביחסי יהודים  -ערבים בישראל; קובץ מחקרים על יחסי יהודים  -ערבים
בהיבט של מחול ,החל מהמאה ה 19 -ועד היום; הערות ,צילומים ,נספחים
34.00$
עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומייל/נריה,ז'ק
ראש העין/סטימצקי 291/עמודים2018/
סיפור שקיעתה של ישראל ב"ביצה הלבנונית"; תיאור השתלשלות בחירתו של ג'ומייל
לנשיא לבנון בתמיכתה של ישראל ,והירצחו; עם צילומים

151473

151534

151466

060

ISRAEL-ARAB RELATIONS

048

055
37.00$

ביוגרפיות ויומנים

BIOGRAPHIES & DIARIES

 151476אין מקום לחלומות קטנים/פרס,שמעון
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 229/עמודים978-965-564-617-7 2018/
אוטוביוגרפיה של מנהיג במשך  70שנה בנושאי בטחון ,חברה וכלכלה ,בליווי צילומים
ומסמכים; מתורגם מאנגלית בידי ענבל שגיב-נקדימון
 151541אינציקלופדיה לחכמי איטליה/ואנונו,שמעון
ירושלים/המחבר 580/עמודים2018/
תולדות חייהם ,משנתם וחיהוריהם של רבני איטליה; אוסף נדירומקיף ,המכיל את
שמותיהם של כל רבני איטליה לדורותיהם ,עם צילומים ,בפורמט גדול
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060
42.00$

100.00

151494

151493

151477

151347

151418

151615

151640

151605

151428

151478

151638

151579

אנטבה שלי/גוטר דודזון,שרה
978-965-550-462-0
ת"א/קונטנטו נאו 247/עמודים2015/
יומן אישי מחטופי המטוס ב  ,1976הכולל תחושות ,מחשבות ועובדות
אשרי אדם עוז לו בך/נבון,חיים )הרב( )עורך(
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 328/עמודים978-965-564-782-2 2018/
לדרכו לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל; אוסף הספדים מתלמידים ובני משפחה,
המתארים את דמותו ודרכו
בגוף ראשון )אהוד אולמרט(/אולמרט,אהוד
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 896/עמודים978-965-545-002-6 2018/
אוטוביוגרפיה של מנהיג שסרח ,וכותה מהכלא את האמת שלו ,על חייו ,על האשמותיו,
על פעילותו הפוליטית והבטחונית ,על משפחתו ועוד; עם צילומים ומפתח; בעריכת יהודה
יערי
בחלוף הרכבות/פישר,קטי
978-965-534-789-0
ת"א/גוונים 152/עמודים2017/
סיפור תולדות משפחה שעלתה מהונגריה לארץ ישראל באמצע המאה ה ,20 -עם
צילומים ומסמכים
בית נעוריי/עשהאל,אורה
ר"ג/חדרים 187/עמודים2017/
יומן נעורים ,1956-1951 ,כולל שירים וצילומים
דפים מיומן הטיסות/לוס-אייל,אחיקר
ת"א/סער 301/עמודים2018/
יומן קרבי ואישי של טייס חיל האוויר שנפל בשבי המצרי ב ;1960 -עם צילומים
זיכרונות ותובנות/אדלר,חיים
978-965-540-764-8
ירושלים/כרמל 145/עמודים2018/
אוטוביוגרפיה של איש חינוך וחברה ,כולל הבחירות המקצועיות והאקדמיות שחווה
זלמן ארן :פוליטיקאי כאינטלקטואל/גרינברג,יצחק
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 407/עמודים2018/
ביוגרפיה של איש ציבור ומעשה בישוב העברי והמדינה בראשית שנותיה ,בממשללה
ובהסתדרות; צילומים ,הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח מפורט
יריב .אישי/.בן-אליעזר,יריב
/כותרים 153/עמודים2018/
סיפור חיים של מרצה ידוע ולא שגרתי לתקשורת ,מנהל מערכות בחירות ,ועוד
להמציא כל בוקר מחדש/חמי,גלית; שולמן,סופי
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד 368/עמודים978-965-564-461-6 2018/
סיפורה של החדשנות הישראלית; סיפוריהם של  70המצאות ותגליות ישראליות במשך
 70שנותיה ,מהקיבוץ ועד טיל החץ ,תוך מעקב אחרי הממציאים ודרך חייהם; ספר כולו
צבעוני ,עם שפע צילומים ,כריכה קשה
לוי יצחק תשע ) ,(9תל אביב/שפירא,רנה
978-965-540-736-5
ירושלים/כרמל 228/עמודים2018/
פתקים ויומנים שנכתבו על ידי שרגא ודבורה נצר ,מוותיקי מפא"י ,אודות אירועים
דיפלומטים שונים שליוו את המדינה ,טרם הקמתה ולאחר הקמתה; בליווי צילומים
נוסחת פרס/גיל,אבי
978-965-566-662-5
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 363/עמודים2018/
מיומנו של שותף סוד; מעקב מקרוב אחר דרכי חשיבתו ומנהיגותו של שמעון פרס
במהלך כ 30 -שנה; הערות ומפתח אישים
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47.00$
42.00$

52.00$

24.00$

19.00$
30.00$
26.00$
38.00$

29.00$
45.00$

24.00$

34.00$

151606

151607

151339

151458

151502

צבי פרייגרזון ,אבי/ליפובצקי-פרייגרזון,נינה
978-965-02-0861-5
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 180/עמודים2018/
ביוגרפיה של סופר יהודי מחתרתי ברוסיה הסובייטית ,שנכלא כמרגל רוסי וזוכה מאשמה
לאחר מות סטלין; תורגם מהמקור הרוטסי על ידימרים ורחל טורפוסמן
ציפי פליישר :ביוגרפיה/גולומב,אורי )ד"ר )עורך(
ב"ב/הקיבוץ המאוחד 360/עמודים2018/
ביוגרפיה של אחת היוצרות המרתקות בעולם המוסיקה הקלאסית בישראל; צילומים,
תווים ,מסמכים
צלקת/הימן,דן
978-965-550-639-6
ת"א/קונטנטו נאו 138/עמודים2017/
יומנו של ילד שחלה במחלת הנפילה ,וסיפור ההתמודדותו
שבעים ) (70יהודים ששינו את העולם/הראל,יאיר
ת"א/מטר 284/עמודים2018/
אלבום אישים שתרמו תרומה משמעותית לעולם ,לרגל  70שנה למדינת ישראל; אישים
כמוהרמב"ם ,איינשטיין ,בגין ,סטיבן ספילברג ,מארק צוקרברג ,ועוד
תולדות יצחק :על רבי יצחק נח )מהדורה חדשה(/הלל,משה )הרב( )עריכה(
ירושלים/מכון בני יששכר; הספריה הספרדית319/
עמודים2018/
תולדות חייו ופועלו של אחד מגדולי החכמים שבכורדיסטאן

30.00$

57.00$

27.00$
49.00$

29.00$

080

יהדות  -כללי

JUDAISM-GENERAL

080

151542

אוצר החלומות/פרייערמאן,ראובן )עורך(
ירושלים/יריד הספרים 297/עמודים2017/
ספר "פתרון חלומות ומפשר חלמין" לרבי שלמה אלמולי זצ"ל ,שיצא לראשונה בסלוניקי
לפני כ 500 -שנה ,עתה במהדורה חדשה ,עם הוספות ,פיסוק מלא ,תרגום מארמית,
מקורות והערות; עם פתרונות לכ 1400 -חלומות
בעקבות מסע המושבות/לוין,ה.
ירושלים/מוסד הרב קוק 180/עמודים2018/
סיורים תורניים בעקבות מסע משלחת הרבנים בראשותם של הראי"ה קוק והרי"ח
זוננפלד למושבות השומרון והגליל בחורף תרע"ד 1913 -
זוגות זוגות/שרון,משה
ירושלים/דברי שיר 255/עמודים2018/
מודל קבלי לזוגיות מאושרת; בסדרת "יהדות  -מדריך מעשי"
יינא דיוסף/סימן טוב,יוסף חי
ירושלים/המחבר 233/עמודים2018/
סדר עשיית הסגולה לזיכרון ,עם פרטי דינים ,טעמים וסודות ,לפי האריז"ל והגר"ח
פלאג'י
לשם שמים/שרלו,יובל
978-965-526-237-7
ירושלים/מגיד 237/עמודים2018/
על האתיקה של המחלוקת; דיון באתיקה של הדיון הציבורי ,מתוך השקפה יהודית
ספר אורח צדיקים )חלק ה'(/אלול,דניאל משה
/המחבר 466/עמודים2009/
אנציקלופדיה לתולדות חייהם ומעשיהם של כשישים וחמישה מגדולי ישראל
ספר מגדולי ישראל; חלק רביעי/ס"ט,נאמ"ן
ב"ב/המחבר 778/עמודים2018/
עיונים בתולדות גדולי ישראל ושיטתם בהלכה ובלימוד ,מהראשונים ועד אחרוני זמננו

55.00$

151387

151370

151544

151451

151506

151509
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44.00$

40.00$
24.00$

34.00$
28.00$
36.00$

081

חגי ישראל

JEWISH FESTIVALS

081

151369

הגדה של פסח  -הרב צבי טאו/למפרט,רפאל )עורך(
/העורך 237/עמודים2018/
ליקוטים מתוך שיעורי הרב צבי ישראל טאו; מהדורה ניסיונית
הגדה של פסח :אור החיים )מהדורה שנייה(/איטח,שלמה
/המחבר 710/עמודים2017/
ביאור על סדר ההגדה לפי משנת ה"אור החיים" ,משולב בלשונו ,עם מאמרים מורחבים
הגדה של פסח :יגילו במלכם/ולך,שלום מאיר
ב"ב/המחבר 640/עמודים2018/
מאות סיפורים על הליכותיו בקודש של הרב בן ציון אבא שאול ז"ל ,כולל מופתיו ומשפטי
פיו
הגדה של פסח :לספר בציון/טולידאנו,עובדיה יוסף )עורך(
ירושלים/המחבר 603/עמודים2018/
הלכות ,מנהגים ,פנינים ,משלים ,סיפורים ,מדרשות הרב בן ציון מוצאפי
הגדה של פסח :מגיד דבריו ליעקב/
 442//עמודים2018/
עם פירושים :מגיד מראשית ,ויגידו למרדכי ,מגיד רחמים ,וכן שיר השירים מפורש
בפירושי דברי שיר וכלי שיר ,ושירת רחמים ,שירה חדשה ,שער הדינים ,שער מוסרים
ומעשיות
ספר בית היין :בענייני חנוכה/
ירושלים/מפעל ארזי הלבנון 357/עמודים2017/
משיחותיו ודרשותיו בהלכה ובאגדה של הרב עובדיה יוסף

31.00$

151537

151568

151538

151569

151554

085

32.00$

38.00$
36.00$

36.00$

BIBLE & COMMENTATORS

085

 151374ושמואל בקוראי שמו; שמואל א'/שניאור,עליזה
ירושלים/קוראי שמך 559/עמודים2018/
חוברת )ספר( הדרכה למורה; ליווי חינוכי על ידי הרב יחזקאל כהן ,וליווי תורני על ידי
הרב חנן אידלשטיין
 151588מגילת רות :פירוש ישראלי חדש/וכמן,גילה
978-965-564-744-0
ראשון לציון/אבי-חי; ידיעות ספרים 168/עמודים2018/
הדי מגילת רות בארון הספרים היהודי לדורותיו; תבנית אלבומית גדולה וצבעונית;
בעריכת אביגדור שנאן
 151487רות :מניכור למלוכה/ציגלר,יעל
978-965-526-223-0
ירושלים/מתן; מגיד 519/עמודים2018/
קריאה מרתקת במגילת רות ,בשיטה של ניתוח ספרותי; מתורגם מאנגלית בידי ברוריה
בן-ברוך

29.00$

086

תנ"ך ומפרשיו

32.00$

פרשת השבוע

WEEKLY PORTION

 151382אור השבת/גרוסמן,יצחק דוד )הרב(
קרית גת/אלומות 493/עמודים2018/
רעיונות וסיפורים על פרשת השבוע
 151657בראשית הדעת/אריאלי,חזקי
978-965-09-0347-3
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2018/
מסע מחשבתי בצפונות פרשיות השבוע; חיפוש בשכל אנושי ובצלם אלוהים אחר "שער
השמיים" וידיעת התורה והאמת בה; ערוך לפי פרשיות השבוע

19

45.00$

43.00$

086
40.00$
26.00$

151373

151543

151536

151552

151503

והיו שניהם כאחד/אבחנר,שלמה
בית אל/ספריית חוה 165/עמודים2018/
נישואין ומשפחה בפרשת השבוע; כולל עצות לחיים טובים בתוך המשפחה
משה באר את התורה :חומש שמות/מילשטיין,משה
 441//עמודים2018/
שיעורים שנאמרו על ידי הרב משה מילשטיין
ספר טובה חכמה/הדאיה,אריאל
ירושלים/המחבר 314/עמודים2014/
ביאור כמה מצוות על סדר פרשת השבוע ,וביאור על אזהרות לרבי שלמה אבן גבירול
ספר צרור המר המבואר על התורה/סב"ע,אברהם
/מכון אור לישרים; עוז והדר 764/עמודים2018/
פירוש על התורה מרבי אברהם סב"ע ז"ל ,על פשט התורה וקצת בנסתר ומאמרי
הזוהר; מהדורה חדשה ומפוארת ,עם אלפי מראי מקומות וציונים ,פיסקאות קצרות
וסימני פיסוק וניקוד
ספר שערי נסים; כרך ט' :ספר דברים ,אמת ושקר ,אוכל ואכילה/פנירי,נסים
ירושלים/המחבר 362/עמודים2017/
גימטריות ,רמזים ופרפראות

38.00$
24.00$
50.00$

33.00$

090

משנה ,תלמוד ,מדרש

151497

אור האבות/רט,משה; טייב,אליהו
קרית גת/אלומות; דני ספרים 208/עמודים2018/
פרקי אבות ברוח גדולי החסידות; פורמט צבעוני וכריכה קשה
24.00$
לב בנים )מהדורה שניה עם הוספות(/וינגורט,אברהם אבא
ירושלים/המחבר 346/עמודים2018/
רעיונות על פרקי אבות; עם נוסח מוגה של המשנה ופירוש הברטנורא
29.00$
לחזות בנועם/ויצמן,ישי
מעלות/זהב הארץ; ישיבת הסדר חולון 298/עמודים2018/
אורו של התלמוד הירושלמי ,בתוך ניסיון לחבר תורה רוחנית עם מעשית
42.00$
ספר יין לבנון )מהדורה שנייה מורחבת(/רבי נפתלי הירץ וייזל זצ"ל
ראשון לציון/ישיבת הסדר ראשון לציון 875/עמודים2018/
פירוש למסכת אבות מרבי נפתלי הירץ וייזל זצ"ל; עם הערות ,מקורות ומפתחות וליקוטים
מספר "רוח חן"; בתוספת הערות ,מקורות ומ פתחות
70.00$
ספר מצמיח ישועה :חידושי ש"ס/מאזוז,מצליח
ב"ב/מכון הרב מצליח 646/עמודים2018/
חיבורו של הרב מצליח מאזוז זצ"ל על הש"ס
36.00$
ספר מר דרור/בן חיים,עמנואל )עורך(
ירושלים/אור המערב 478/עמודים2018/
חידושים על מסכתות שבת ,מגילה ,כתובות ,גיטין ,עם ליקוטי בדרשה ,שחיבר רבי
מרדכי עטייא זצ"ל מאיזמיר ומרקש; מהדורה חדשה עם ציונים ,הערות ומבוא
39.00$
רועה עדרו/וייסטוך,יהושע
978-965-09-0344-2
ירושלים/ראובן מס 456/עמודים2018/
מנהיגות וניהול בתקופת המשנה ובראשית ימי התלמוד; מחקר ראשון הבוחן בכלי מדידה
מודרניים את עוצמת המנהיגות וההנהגה של חז"ל ,כיצד התמודדו עם התנגדויות ,ולפי
אלו מודלים ניהוליים הם פעלו; עם הערות ,שרטוטים ,ביבליוגרפיה ענפה ,מפתחות
ותקציר מפורט באנגלית

151635

151631

151445

151575

151560

151637

& MISHNA, TALMUD

22.00$

090
40.00$
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 151443תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות; קידושין ,ג' )דפים נב-סט(/הירשמן,בנימין;
רוטמן,אפרים )עורכים(
978-965-446-012-5
ירושלים/מכון התלמוד הישראלי 234/עמודים2017/
שינויי נוסחאות מתוך כתבי היד של התלמוד ודפוסים ראשונים והשוואות להבאות
מהגמרא בחז"ל ,גאונים וראשונים

68.00$

095

הלכה

HALAKHAH

095

151547

בן בא לנו/בקיש,אליהו
/בקיש  -מכון ר' ישעיה 172/עמודים2018/
בעניין מצוות ברית מילה ,ביאור מעשה המילה וסדר הברית
ופקדך נווך/אברהמוב,ארז )הרב(
ירושלים/מוסד הרב קוק 290/עמודים2018/
הפרשת קטן מאיסורים
ספר אדני פז/אזולאי,דניאל
שדרות/המחבר 237/עמודים2017/
שאלות ותשובות ופסקי דינים בארבעת חלקי השו"ע ,עם קונטרס 'וילן בעמק' וחידושים
ודרשות על התורה
ספר ארחות אבות/ביטו,אליהו
צפת/המשפחה 324/עמודים2018/
מנהגי יהודי תימן; אוסף מנהגים והליכות לפי מעגל החיים ,עם מקורות וטעמים; עם
צילומים ומסמכים ,טבלאות חכמי תימן ,ועוד
ספר בנין אפריון/גנוט,שמואל ברוך )הרב( )עורך(
ירושלים/מכון ירושלים; אמת 192/עמודים2017/
שו"ת וחידושי סוגיות; יוצא לאור לראשונה מכתב יד של הרב שלמה האליס זצ"ל ,אחד
מרבני לבוב ,בתוספת ציונים ומראי מקוןמות ,ביאורים ,הערות ומפתחות
ספר גנוזות ותשובות מחכמי תימן; חלק ב'/חן,אלישע )עורך(
ב"ב/נוסח תימן; אגודה לטיפוח 447/עמודים2018/
אסופת גנזים ותשובות ,חידושי דינים והגהות ,בהלכה ,במסורת ובמנהג ,מכתבי חכמי
תימן ,עם הערות "אמרי חכמים"
ספר הוראה ברורה :על שולחן ערוך  -יורה דעה ,סימן סט-קכב/
ב"ב/מכון הרב מצליח 350/עמודים2018/
הלכות מליחה ,תולעים ,פת ובישולי גויים ,חלב גויים ,טבילת כלים והכשרם; ביאור דברי
השו"ע ואסיפת דינים ,כמתכונת ה"משנה ברורה" על "אורח חיים"
ספר החודש והלבנה/הכהן,משה
/המחבר 741/עמודים2017/
הלכות פסוקות ,הנהגות ומנהגים ,רמזים וסגולות לשבת מברכין החודש ,ערב ראש
חודש וברכת הלבנה ,כולל מקורות וביאורים מהראשונים והאחרונים ,מבני ספרד
ואשכנז ,עם פרק החודש והמזלות
ספר החושן והמשפט; חלק ד'/סעדה,יגאל
ירושלים/המחבר 314/עמודים2017/
ביאור לשו"ע  -חושן משפט; סימנים קלג-קפח ,לפי שיטת ה"משנה ברורה" ,כולל
ביאורים וחידושים מראשונים ואחרונים
ספר זכור לאברהם :חלק אורח חיים/אלקלעי,אברהם )רבי(
ירושלים/מכון שובי נפשי 539/עמודים2018/
זיכרונות על סדר א-ב על ארבעת חלקי השו"ע ,מלוקט מספרי הפוסקים ראשונים
ואחרונים ,עם משא ומתן בדבריהם; יוצא לאור בשילוב ההשמטות

22.00$

151367

151555

151496

151634

151485

151510

151553

151507

151561
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34.00$
19.00$

39.00$

35.00$

37.00$

40.00$

42.00$

26.00$

32.00$

151539

151495

151558

151486

151551

151440

151571

151501

151573

151574

151505

151557

ספר יסוד ציון/מוצאפי,בן ציון
ירושלים/מכון בני ציון 640/עמודים2018/
הלכות פסוקות ,הנהגות ומנהגים ואורחות חיים ,עם ביאורים ,בענייני ימי השובבי"ם
ספר מנורת המאור המתורגם/אבוהב,יצחק
ב"ב/נוסח תימן; אגודה לטיפוח 618/עמודים2018/
חיבורו של הרב יצחק אבוהב זצ"ל ערוך ,וגה ומנוקד כמסורת יהודי תימן ,בפיסוק מלא,
עם ציוני מקורות ומעט ביאורים ,עם תרגום עברי ללשונות הארמי שבו; פורמט גדול
ספר מנחת חגי/ניאזוף,חגי
/המחבר 289/עמודים2017/
המדריך ההלכתי להורים הצעירים ,עם קונטקס "חדשים גם ישנים"  -הוספות והערות על
שו"ת "ילקוט חגי"
ספר מנחת מרחשת/צדוק,אורן
מודיעין עילית/המחבר 218/עמודים2018/
בירור גדר מאכל ה'לחוח' ,ברכתו בקביעות סעודה וחיובו בהפרשת חלה; עם פסקי דינים
"מנחת פתים" ומאסף דרושים "שיירי המנחה"
ספר עיקרי המשמרת :על הלכות נדה/בבאי,דורון )עורך(
רחובות/המחבר 213/עמודים2014/
מלוקט מדברי הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,עם ביאורי משמרת הטהרה ,הליכות עולם ,ולפי
שו"ת יביע אומר ז-ח
ספר שאלות ותשובות חשב האפוד;  2כרכים/ביטון,שמעון חנניה
חדרה/מכון אבני שוהם; צוף 775/עמודים2017/
שו"ת בכל חלקי השו"ע ,עם חקרי הלכות וביאורי סוגיות
ספר שאלות ותשובות לב נבון; חלק ראשון/קבלן,חנן
ירושלים/הספריה הספרדית 433/עמודים2018/
כולל פסקים ועניינים שונים בענייני כל חלקי השו"ע
ספר שאלות ותשובות נזר כהן ,חלק שני/כהן,זמיר
ירושלים/המחבר 334/עמודים2017/
שו"ת וחקרי דינים על ארבעת חלקי השו"ע עם הלכה כסדרה
ספר שערי טהרה )מהדורה שלישית מורחבת(/שמואליאן,יוסף
ב"ב/המחבר 282/עמודים2009/
כולל כל הלכות נדה וטבילה לבני ספרד ואשכנז ,עם חידושים וביאורים ,עם קונטרס
שערי קדושה ושערי ברכה
ספר שערי יוסף; חלק ראשון )מהדורה שנייה מורחבת(/שמואליאן,יוסף
ב"ב/המחבר 359/עמודים2018/
חידושי הלכות וביאורים על הספר "בן איש חי" לרבי יוסף חיים זצ"ל
עט יוסף :משיב משפט )חלק ב'(/טולידאנו,עובדיה יוסף
ירושלים/המשפחה 544/עמודים2018/
שו"ת ובירורי הלכה בענינים אקטואלים שהזמן גרמן ובשאלות המצויות בארבעת חלקי
השו"ע
שאלות ותשובות זקן אהרן/שבח,יוסף )עורך(
ירושלים/מכון הכתב 629/עמודים2017/
פסקים מרבי אליה הלוי ז"ל ,מגדולי חכמי קושטא לפני כ 500 -שנה ,במהדורה מוגהת
עם הערות
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45.00$
58.00$

26.00$

29.00$

29.00$

65.00$
35.00$
37.00$
22.00$

24.00$
45.00$

60.00$

151630

151559

151504

151436

36.00$

שו"ת השואל; כרך ב'/ציון,מרדכי צבי )עורך(
בית אל/ספריית חוה 508/עמודים2018/
מאה שו"תים מרבני דורנו ,כגון הרבנים אבינר ,קניבסקי ,זילברשטיין ,שטרן ,שלזינגר,
ועוד ועוד ,בכל חלקח השו"ע ,כולל פירוש הרב אבינר לצוואת הרב שטיינמן זצ"ל
38.00$
שו"ת מנחת העומר/אביטבול,ישראל )הרב( )עורך(
ירושלים/אור המערב 558/עמודים2018/
על ארבעת חלקי השו"ע ,מרבי שלמה אביטבול ורבי עמור אביטבול; יצא לראשונה
בג'רבא בשנת  ,1950ועתה במהדורה מחודשת עם הערות והארות
24.00$
שלחן ערוך יורה דעה ,עם אהלי שם; חלק שמיני/פרץ,מיכאל
מקסיקו סיטי/המחבר 501/עמודים2017/
הלכות מזוזה ,שלוח הקן ,חדש ,ערלה ,כלאים ועוד; סימנים רפה-של; ביאור על
ההלכה ,חקירות ועיונים על כל סימן וסימן
שרשי מנהג אשכנז; כרך חמישי :הנחת תפילין בחול המועד/המבורגר,בנימין שלמה 54.00$
בני ברק/מכון מורשת אשכנז 917/עמודים2018/
מנהגים והלכות של חכמי אשכנז; עם הערות ומפתחות

096

קבלה

KABBALAH

096

151626

אמת ,אמונה וקדושה )עברית ואנגלית(/יעקבסון,יורם
978-965-90042-0-1
ת"א/אדרא 704/עמודים2018/
אסופת מאמרים בקבלה ובחסידות; חמישה שערים בנושאים כגון תיאולוגיה ,מוסר,
קבלה ,כולל חכמי איטליה והמהר"ל ,רמח"ל ,חב"ד ,חסידות גור ומחקרים על קבלה
וחסידות באנגלית )עברית  566 -עמודים ,אנגלית  136 -עמודים(
ספר אוצרות חיים :כתבי מהדורא בתרא/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 398/עמודים2018/
דרושי הקדמות הקבלה מרבי חיים ויטאל ז"ל ,במהדורה חדשה עם פיסוק וקיטוע ,עם
הגהות וציונים
ספר דעת ותבונה/
ירושלים/ישיבת המקובלים מהרח"ו 668/עמודים2017/
חיבור בו מקובצים מאמרים בחכמת הקבלה וסודות נסתרים שנגלו על ידי האר"י; מפתח
לחכמת הקבלה ,עם הקדמות
ספר זהב טוב :ביאור ברכות השחר עד ביאור העקידה/מזרחי,שלום
 288//עמודים2017/
ביאורים ומקורות לסידור הרש"ש
ספר זהב טוב :פרשת העקידה עד עמידה שסבסידור/מזרחי,שלום
 253//עמודים2017/
ספר עץ חיים ,השער החמישי :שער התפה )שער הכוונות ,עץ חיים(/ויטאל,חיים
ירושלים/מכון אהבת שלום 431/עמודים2008/
דרושי סדר האצלת העולמות ופרצופיהם ,כפי שסדרם ר' חיים ויטאל ,על פי העתקות
מכתב ידו; בסדרת כתבי האר"י ז"ל השלם
ספר עץ חיים ,השער הראשון :שער כתבי מורי/ויטאל,חיים
ירושלים/מכון אהבת שלום 237/עמודים2016/
ספר עת לחננה;  3כרכים/ספינר,יוסף משה; הערמאן,יעקב )עורכים(
ירושלים/העורכים 2405/עמודים2018/
כתבי שנות תפ"ח  -תצ"ב על מלאכת המברר ,תיקון השכינה ,התעוררות הגאולה ועוד,
מכתבי רבי משה דוד וואלי זצ"ל ,עם הערות וביאורים

40.00$

151565

151550

151564

151563
151492

151491
151545
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50.00$

100.00

32.00$
32.00$
55.00$

55.00$
210.00

38.00$

 151508ספר שער מאמרי רז"ל :השער השלישי משמונה שערים/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 163/עמודים2018/
פירוש מאמרי חז"ל ,לפי חיבורו של ר' חיים ויטאל ,ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על
מסכתות הש"ס; בתוספת פיסוק וקיטוע חדשים ,הגהות ,ופירוש "דברי שלום מרבי
אברהם שלום שרעבי ז"ל ,ופירוש "שמן ששון" מרבי ששון פרסיאדו
195.00
 151499קבלת הראי"ה;  4כרכים/אביב"י,יוסף
978-965-235-415-4
ירושלים/מכון בן-צבי 1795/עמודים2018/
כרך א' :שפת הכינויים ,מהלך האצילות ,האידאלים האלוהיים ,החיים האלוהיים; כרך
ב' :המרחבים האלוהיים ,בין בויסק ליפו ,כנסת ישראל ,מהלך האידיאות; כרך ג' :הריסה
ושכלול ,החיים הכמוסים ,התיקון הכללי ,ועוד; כרך ד' :האחדות האלוהית ,ועוד; מילון
הראי"ה ,מפתחות

097

HASIDISM

חסידות

 151627אמת ,אמונה וקדושה )עברית ואנגלית(/יעקבסון,יורם
978-965-90042-0-1
ת"א/אדרא 704/עמודים2018/
אסופת מאמרים בקבלה ובחסידות; חמישה שערים בנושאים כגון תיאולוגיה ,מוסר,
קבלה ,כולל חכמי איטליה והמהר"ל ,רמח"ל ,חב"ד ,חסידות גור ומחקרים על קבלה
וחסידות באנגלית )עברית  566 -עמודים ,אנגלית  136 -עמודים(

 100הגות דתית ,דרשות ומוסר JEWISH THOUGHT, DRUSH
151372

151633

151376

151659

151381

151562

אורות הצדיק/לוי,חנניה )עורך(
/העורך 127/עמודים2018/
ליקוט מתוך כתבי הראי"ה קוק על המידות והניסיון להתקרב אל ה'
אמרי שפר/שפירא,דוד שלמה )הרב(
978-965-417-053-6
מעלה אדומים/מעליות 320/עמודים2018/
עיוני מקרא ופרקי הגות; עם הקדמה מאת הרב נחום רבינוביץ ,ראש ישיבת מעלה
אדומים; דיון בסוגיות כגון אוניברסליות ביהדות ,יחס יהודי למלחמה ושלום ,יחס יהדות
ללימודי חול ,ועוד
בין קודש לחול/קופמן,איתן
קרית ארבע/בני דוד; מעמק חברון 351/עמודים2018/
יחסו של הרב קוק למדע ,לטכנולוגיה ,לחינוך ולחברה; שאלות שטרם התמודדו עמהן
בנושאי קודש וחול; עם הערות
בראשית הדעת/אריאלי,חזקי
978-965-09-0347-3
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2018/
מסע מחשבתי בצפונות פרשיות השבוע; חיפוש בשכל אנושי ובצלם אלוהים אחר "שער
השמיים" וידיעת התורה והאמת בה; ערוך לפי פרשיות השבוע
המקדש  -אורו של עולם/אריאל,ישראל )הרב(
978-965-7559-17-8
ירושלים/מכון המקדש 338/עמודים2017/
משנת האי"ה קוק זצ"ל בעניין בניין המקדש בזמן הזה ומצוות העלייה להר הבית; מלווה
צילומים רבים ,כולל צבעוניים
ובהם נהגה יומם ולילה/
 690//עמודים2018/
כולל עובדות ,הנהגות ואמרים בענייני שקידה בתורה; יוצא לציון יום הזיכרון הראשון לרבי
דוב צבי קרלנשטיין זצ"ל
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097
40.00$

100
26.00$
30.00$

38.00$

26.00$

49.00$

32.00$

151549

151383

151567

151378

151570

151368

151384

151441

151386

151556

151546

151632

151500

חידושי תורה ,נ"ך ואגדות מאת חכמי קאשטיליא/אביטל,נתנאל )עורך(
ירושלים/מכון מגן אבות 457/עמודים2017/
שנמסרו מדור לדור ,דרך גאוני פאס ,מראכש ,מכנאסא ,שד"ר וחכמי ירושלים ,וקובצו
על ידי רבי יוסף ביבאס ז"ל ,עם קובצי מראה עיניים ומקוה המים
יערב שיחי/הראל,ארלה
ירושלים/דברי שיר 526/עמודים2018/
שיחות עם הרב יעקב אריאל על השקפה ,עבודת ה' ופרקי חיים
מכתבי הגר"א בעניני עבודת השם יתברך/עדס,יעקב
/המחבר 220/עמודים2018/
חיבורו של בן הרב יהודה עדס
נווה/הניה,טובה
ירושלים/תפארת 411/עמודים2018/
המדריך לבניית בית איתן; על פי יסודות היהדות; כריכה קשה
ספר כל ימי חיי :נישואין/הכהן,שאלתיאל מאיר
ירושלים/המחבר 318/עמודים2018/
אוצר פנינים ורעיונות ,בשילוב מעשיות ,סביב פרק "האיש מקדש" ,עם מקבץ תפילות
ליום החופה
ספר מצמיח קרן ישועה/הופמן,דוד צבי )הרב(
ירושלים/מוסד הרב קוק 340/עמודים2018/
מהלכי השגחת ה' מלפני בריאת העולם ועד אחרית הימים
ספר נצח ישראל למהר"ל מפראג; פרקים א-יז/טילמן,אברהם שלום
/המחבר 574/עמודים2018/
עם ביאורים והערות
ספר רבינו הגדול אמרו/בערגמאן,בן ציון
אשדוד; ניו יורק/המחבר 434/עמודים2016/
לקט עובדות ,הנהגות והדרכות מרבי יצחק טוביה ווייס ,ערוך על ידי תלמידו
ספר שבחי ארץ החיים/פינפער,פסח )רבי(
ירושלים/מוסד הרב קוק 376/עמודים2018/
חידושים בסוגיות הנוגעות ל"שבחה של ארץ ישראל"
ספר תולדות יצחק/אביחצירא,יצחק
חיפה/מכון מאור יצחק 424/עמודים2018/
כולל ארבעה ספרים :אלף המגן ,לב טהור ,השבת הגדול ,שערי בינה ,על אותיות
התנ"ך ,תפילה ,תרי"ג מצוות ,שיר השירים
ספר תשובת השנה/חמד,רועי
טבריה/המחבר 206/עמודים2016/
מאמרי חיזוק לתשובה לכל השנה וכמה תפילות לזכות התשובה
עקבי הצאן; כרך ב' :דעת אלהים/אבינר,שלמה )הרב(
בית אל/ספריית חוה 297/עמודים2018/
קבוצת מאמרים מהראי"ה קוק ,מבואר על ידי הרב שלמה אבינר ,טקסט מנוקד ,ובו
משולב הביאור ,בתוספת הערות
קבלת הראי"ה;  4כרכים/אביב"י,יוסף
978-965-235-415-4
ירושלים/מכון בן-צבי 1795/עמודים2018/
כרך א' :שפת הכינויים ,מהלך האצילות ,האידאלים האלוהיים ,החיים האלוהיים; כרך
ב' :המרחבים האלוהיים ,בין בויסק ליפו ,כנסת ישראל ,מהלך האידיאות; כרך ג' :הריסה
ושכלול ,החיים הכמוסים ,התיקון הכללי ,ועוד; כרך ד' :האחדות האלוהית ,ועוד; מילון
הראי"ה ,מפתחות
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28.00$

49.00$
24.00$
42.00$
28.00$

37.00$
35.00$
46.00$
41.00$
49.00$

19.00$
32.00$

195.00

 151377שיחות לקראת שירות לאומי/סנדלר,אמיר )הרב(
עלי/מדרשה לבנות  -בני דוד 230/עמודים2018/
הדרכה לבנות המתעתדות לקשירות אומי ,החל מקבלת ההחלטה ,דרך יחס לחסמים,
לקיחת אחריות ,ועד למה עושים אחרי השירות

101

HYMN & PRAYER

פיוט ותפילה

 151449בסוד התפילה/פיירמן,ראובן
978-965-572-532-2
ירושלים/המחבר 197/עמודים2018/
להתפלל .באמת ;.רעיונות על התפילים הממחישים את דברי חז"ל
 151572סידור ח"ן האר"י ז"ל )בכריכה :חן ספרדי(/
ירושלים/ישיבת המקובלים ישיבת התפוצות345/
עמודים2018/
נוסח עדות מזרח :מחזור לחג הפסח ,עם הגדה של פסח
 151548סידור תפלה למשה :לימות השנה/הכהן,כלפון משה
 978//עמודים2017/
נוסח קהילת ג'רבה ,עם פסקי הלכות של רבי כלפון משה הכהן

110

TEXT BOOKS

ספרי-לימוד

 151415מבנים אלגבריים/דה שליט,אהוד; לובוצקי,אלכס; פודר,דורון
978-965-7763-34-6
ירושלים/מאגנס 314/עמודים2018/
חבורות ,חוגים ושדות; אבני בניין לאלגברה מודרנית ,בנוי בצורה שיטתית; פורמט גדול

115

ART & MUSIC

אמנות ומוסיקה

 151471היד באמנות/דורות,רות
ת"א/רסלינג 266/עמודים2018/
מחקר באמנות הרואה ביד את האיבר החשוב בה; הערות; כריכה קשה
 151433לודביג בלום :תש"ח )עברית ואנגלית(/עפרת,גדעון
978-965-572-513-1
/קרן לוין לאמנות 256/עמודים2018/
על יצירתו של אמן דגול ,כולל ציורים ורישומים בצבע; צבנית מרובעת גדולה

130

מדעי החברה

SOCIAL SCIENCES

 151403איך לשרוד כפסיכותרפיסטית )בסדרת "פגישות"(/קולטארט,נינה
978-965-540-786-0
ירושלים/כרמל 246/עמודים2018/
תובנות לגבי עבודת פסיכותרפיסטים ,כמלאכה המשלבת התמדה ,אתגרים והנאה;
מתורגם מאנגלית בידי עידית שורר
 151459חיימשלי/נתן,עינת
978-965-566-661-8
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה-ביתן 295/עמודים2018/
ילדים  -סיפור אהבה; הדרכה להורים להיות הורים טובים; עריכה צבעונית

135

MISCELLANEOUS

שונות

 151398לגרום לזה לקרות/סעדון,עינת
ראשון לציון/קיווי 212/עמודים2015/
מדריך אישי ב 10 -צעדים לצמיחה בחיים ובעסקים; עם איורים
 151399קיז )  - (Keysמפתחות/סעדון,עינת
ראשון לציון/קיווי 144/עמודים2017/
לראות קצת אחרת; פילוסופיה מעשית של החיים
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24.00$

101
30.00$
34.00$

36.00$

110
37.00$

115
31.00$
53.00$

130
30.00$

33.00$

135
55.00$
44.00$

 151656רואים את הקולות/מיכלסון,מנחם
978-965-09-0343-5
ירושלים/ראובן מס 512/עמודים2018/
ספר המאה של בית חינוך עיוורים ירושלים; אלבום שופע צילומים המתאר עשור אחר
עשור את המוסד בן ה 100-שנה בירושלים ,בית חינוך עיוורים ,מכיל מאות צילומים
ואיורים ,סיפורים ,עדויות וחוויות; כריכה קשה ,תבנית גדולה ) 28/21ס"מ( ,עם כיתוב
בכתב ברייל בכריכה
 151530תולדות משחקי הגביע העולמי בכדורגל/2018-1930 ,בסוק,מוטי
978-965-540-758-7
ירושלים/כרמל 323/עמודים2018/
תיאור המונדיאליים לדורותיהם ,בליווי צילומי צבע וטבלאות; עם מפתח

27

50.00$

35.00$

