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 001 FICTION & DRAMA 001 סיפורת ומחזות 
 161645 אורות נגד/צלאן,פאול 126.00 ₪ 
2021עמודים/ 170ת"א/הקיבוץ המאוחד/   
 פרוזה ואפוריזמים, רשימות מן העזבון; תרגום מגרמנית: טלי קונס 
 161537 אחות לפליאדות/אילן,אורית 135.00 ₪ 
352נות; ספרי חמד/ראשון לציון/ידיעות אחרו 978-965-201-235-7   
 סיפור על אנשים החיים בתחושה שחייהם נעו במסלול ושמשהו, איכשהו,  
 הסיט אותם ממנו 

 161568 איחרתי לאהוב/קנפו,ירון 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 200ת"א/עולם חדש/ 978-965-7653-98-2   
קומיים המגוללים את קורות משפחת המחבר במשך -קובץ סיפורים טראגי   
יםמאה שנ   

 161479 איך לשרוד בכאילו בלב ים/אורלנוב,הדר 132.00 ₪ 
  188ספרות ישראלית/ -ר"ג/אפיק  
מתוקים ומיוחדים במינם -קובץ סיפורים קצרים מרים    
 161567 אף אחד לא חוזר לבגדד/לוונטל,אלנה 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 334ת"א/קרן/ 978-965-7158-48-7   
על רק מלחמת העולם השנייה, קום המדינה רומן רווי הומור ונוסטלגיה    
 ומלחמת המפרץ; מתורגם מאיטלקית בידי אופיר פלדמן 

)/דלבו,שרלוט832אף אחד מאתנו לא יחזור (ספרייה לעם  132.00 ₪   161491 
2023עמודים/ 439ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2977-7   
רגעי האימה; טרילוגיית "אושוויץ ואחרי"; עדות בעלת חשיבות עליונה, על    
 תרגום מצרפתית: רמה איילון 

 161587 ארץ המנזרים/מגן,שחר 132.00 ₪ 
  333ת"א/אחוזת בית; ידיעות אחרונות/ 978-965-90146-6-8 
 עלילה מרתקת המתחקה אחר הבדידות המווה מעין טאבו בחברה  
 161426 ביום שייגמר הכסף/טולוב,יותם 132.00 ₪ 
2220עמודים/ 313שמן/כתר/-בן   
 רומן המגולל סיפור התבגרות והתפכחות, העוסק באופן שבו הבחירות שלנו  
 מכוננות את מי שאנחנו ואת החיים שנחיה 

)/לוסטיג,שמרית5בית לוריא (לוקוס,  114.00 ₪   161432 
2022עמודים/ 165לוקוס// 978-965-7764-38-1   
צליחסיפורו של איש עסקים שאפתן שביקש לכבוש את העולם וכמעט ה   
פרידמן,טוהר-בנות טובות הולכות לגיהנום/שרמן 132.00 ₪   161682 
2023עמודים/ 132חבל מודיעין/כנרת/ 978-965-574-570-2   
 רומן גראפי אוטוביוגרפי של אשה דתיה שגדלה בשומרון ועברה לתל אביב,  
 והתנתקה מהדת; עוסקת בקעקועים ויצירת קומיקס 

יל,תאודורבשבחי החתול/דה בנוו 84.00 ₪   161475 
2023עמודים/ 82בנימינה/נהר ספרים/ 978-965-563-107-4   
 חיבור על חתולי בית וההנאה מהם; מלווה איורים צבעוניים; תרגום מצרפתית 
נוי-והערות: ראובן מירן; אחרית דבר: מיכל פרז    

 161577 האולימפיים/בכר,מיכל 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 520ת"א/הקיבוץ המאוחד/   
זמנית בשני עולמות מנוגדים-סיפור מתח והרפתקאות המתרחש בו   
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 161652 האימה בספרות האנונימיים ועוד סיפורים/שחר,יהושע 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 190ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-17-5   
 שלוש נובלות המגוללות את האופן בו חלומותיהן ומסעות חייהן של שלוש  
תמורות העתיםדמויות שונו על ידי    

 161467 האיש מנצרת/אש,שלום 228.00 ₪ 
2023עמודים/ 661חיפה/פרדס/ 978-965-541-188-1   
 חיבורו המונומנטאלי של שלום אש שנכתב ביידיש במאה הקודמת על חייו של 
ישוע בנצרת; תרגום חדש של ד"ר בלהה רובינשטיין, בסדרת "הדשא הגדול"     
 בעריכתד"ר נוית בראל 

שלו,מיכל-הגורם הבלתי סביר/לוי 132.00 ₪   161580 
2023עמודים/ 384חבל מודיעין/כנרת, זמורה/ 978-965-574-581-8   
 ספר שני בסדרת חוקר היאחב"ל שולי ברזני; עלילת מתח מההוויה  
 הישראלית העכשווית 

 161576 הדרך לפינגוויניה/וולובסקי,צבי 114.00 ₪ 
2023עמודים/ 176מאוחד/ת"א/הקיבוץ ה 978-965-02-1224-7   
 סיפור על חיים בקולקטיב שהשתנו לכיוון לא מתוכנן 
 161670 הוואלס האחרון בציריך/תומר,עמיר 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 160ת"א/אסיף/   
 ועוד סיפורים; מציאות ודמיון השלובים זה בזה 
מאמה/בצלאלי,תמי-הו 129.00 ₪   161480 
  275ספרות ישראלית/ -ר"ג/אפיק  
 סיפור חכם על יחסים המתנהלים בין יוצרת ספרות לבין עצמה 
 161589 היורדת/הדר,דאה 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 184שמן/כתר/-בן   
 סיפורן של אם ובת וקשריהן הסבוכים, של ישראליות בניו יורק ושל קרבה  
 מתעתעת 

 161466 היורש/יונה,יוסי 129.00 ₪ 
2023מודים/ע 245חיפה/פרדס/ 978-965-541-218-5   
 רומן המספר על סטודנט החי בצילו של אחיו שנהרג בתאונת דרכים; רומן  
 שלישי של המחבר 

 161524 המוות בא בשלל צורות/שלו,הדס 102.00 ₪ 
2023עמודים/ 142ת"א/כתב ווב/ 978-965-7803-12-7   
 סיפור על התבגרותה של נערה שחוותה אירועים משמעותיים בעברה 
ט/גברון,אסףהמל 120.00 ₪   161565 
2023עמודים/ 154חיפה/פרדס/ 978-965-541-265-9   
 סיפור עתידני על תגלית מלט המאפשר בנייה מהירה ויעילה, והבוחן את  
 מידת החמדנות של האדם ויצר התחרות, אף במדינה "קיבוצית" גדולה  
 המכילה כל המזרח התיכון 

 161641 העמק ושלום אוהבו/שמעון,שלום 144.00 ₪ 
2023עמודים/ 359ספרי ניב//   
 מקבץ סיפורים על עמק איילון, ברוח של ציונות וחלוציות, יהודיות וחוכמת  
 מעשה; נכתב על ידי אחד ממיסדי הישוב מבוא חורון 

 161474 וידויים של מבקר ספרות/אורוול,ג'ורג' 84.00 ₪ 
2023עמודים/ 78בנימינה/נהר ספרים/ 978-965-563-112-8   
ד מסות קטנות על ספרים, על המדינה ועל חירות היצירה; מתורגם ועו   
 מאנגלית בידי סמדר גונן 

 161397 חתול שחור/מעוז,דריה 138.00 ₪ 
2021עמודים/ 352שמן/כתר/-בן   
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 רומן מתח פסיכולוגי המציע מבט חשוף ומצמרר על חיי הנישואים 
 161616 כמיהה וגעגוע/מישלוב,שפרה 132.00 ₪ 
319ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-543-3   
שנה  60יומנה של ריבצ'ה, הנערה מגטו לודז'; יומן שהתגלה באורח פלא    
 לאחר שנכתב בסתר, והמתאר את עולמה של נערה יהודייה בעולם קורס אל  
 תוך זוועות הנאצים; היומן משוכתב לרומן עלילתי קצבי 

דף,שמעוןכשל זיכרון/א 117.00 ₪   161654 
2023עמודים/ 164חיפה/פרדס; מכון ון ליר/ 978-965-541-267-3   
 סיפור עתידני בשלושה חלקים על מדינת ישראל כמחוז בעל ממשל אוטונומי  
תיכוני; על חידוש ישיבות סורא ופומבדיתא-במועצת האיחוד המזרח   

 161563 ליצן כיפורים/כהן,אורי 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 251חיפה/פרדס/ 978-965-541-173-7   
 סיפור בדוי וסיפור של אירועים מציאותיים המשולבים זה בזה, ולקראת סוף  
 הסיפור הם נמסכים זה בזה 

)/סוכרי,יוסי833לראות את הים (ספרייה לעם,  120.00 ₪   161532 
2023עמודים/ 194ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2983-8   
שים המקבלים לפתע בשורה המשנה את סיפורם של שני גברים ושתי נ   
 161655 מאבק מתמשך/ספיר,מיכל 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 152חיפה/פרדס; מכון ון ליר/ 978-965-541-268-0   
 סיפור עתידני בשלושה חלקים על מדינת ישראל כמחוז בעל ממשל אוטונומי  
וסקת תיכוני; על אישה המתכוננת לעתוב נובלה הע-במועצת האיחוד המזרח   
 במהפכה הפוסטקפיטליסטית 

)/שריד,ישי831מגלה החולשות (ספרייה לעם,  120.00 ₪   161531 
2023עמודים/ 223ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2969-2   
 סיפורו של חייל מוכשר ומשוחרר מחיל המודיעין שנואש מלמצוא אהבה בחיים 
האזרחיים    

 161501 מילים במקום מילים/שליטא,רחל 132.00 ₪ 
238ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-392-7   
 סיפור על משפחה הגדלה על שפת היידיש ומחדשת מילים כדי לדייק את  
 משמעות השיח בין בני המשפחה 

 161539 מכרסם/וולקשטיין,עודד 120.00 ₪ 
2022עמודים/ 188חיפה/פרדס/ 978-965-541-103-4   
ם המתחוללים באזורי דמדומים של תודעה ועולם. סיפורי אימה; סיפורי   
 גיבוריהם מאבדים את אחיזתם הרופפת ממילא בחיים שביקשו לספר  
 לעצמם וקולטים בחושיהם המתחדדים נקישות סתומות, רעשי לוואי, כתמים  

אהבה הפוכה/בשי,שרי -מקלובה  156.00 ₪   161545 
2021עמודים/ 317ת"א/אסיה/   
דיאלוג בשני קולות של גבר ואישה, -אות מתעתעת, דוקוסיפור אהבה במצי   
 ערבי ויהודיה, שהכול מבדיל ביניהם וכלום לא יכול להפרידם; עברית ואנגלית 

 161656 מקשה אחת/חכימי,תהילה 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 134חיפה/פרדס; מכון ון ליר/ 978-965-541-266-6   
אל כמחוז בעל ממשל אוטונומי סיפור עתידני בשלושה חלקים על מדינת ישר   
תיכוני; על בעל אדמות ומגדל אבטיחים, הנפטר -במועצת האיחוד המזרח   
 במפתיע מן העולם 

 161575 משהו קורה לבלה/צ'פלין,אוריין 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 216ת"א/ספרית פועלים/ 978-965-02-1188-2   
והסרת המסכותסיפור על זמרת אופרה בתל אביב הקטנה ובעלה האוהב,    
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 161391 נשוכה/קיציס,שולמית 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 311חיפה/פרדס/ 978-965-541-259-8   
 אוטואתנוגרפיה גופנית יצירתית; שילוב של כתיבה פואטית ואקדמית, נרטיב 
ומחקר; עם ביבליוגרפיה    

 161583 ספר הרבייה/כ"ץ,נעה 132.00 ₪ 
192יעות אחרונות; ספרי חמד/ראשון לציון/יד 978-965-201-583-8   
 המדריך המאוייר המלא לחינוך מיני עכשווי; איורים צבעוניים 
רותם,גבריאלה-עד שתדעי לכתוב אהבה/אביגור 132.00 ₪   161581 
2023עמודים/ 400חבל מודיעין/כנרת, זמורה/ 978-965-574-509-2   
 רומן מעין אוטוביוגרפי המוגש דרך תודעתה של ילדה 
 161384 עליך לא הייתי מאמינה/רובינשטיין,כנרת 99.00 ₪ 
2023עמודים/ 192ת"א/כרמל; עמדה/ 978-965-7815-37-3   
 קובץ סיפורים; על אירועים בלתי צפויים המשבשים את גורל גיבוריהם 
 161569 עצות לבחור צעיר ועני/מאגר,מוריס 81.00 ₪ 
3202עמודים/ 87בנימינה/נהר ספרים/ 978-965-563-113-5   
 שבא להיות סופר בפריז; מלווה צילומים, איורים והערות; תרגום מצרפתית:  
 ראובן מירן 

)/סמסון,רומית834פילים בגינה (ספרייה לעם,  138.00 ₪   161533 
2023עמודים/ 431ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2985-2   
 סיפורם של יועצת משפטית לעיריה המתעמתת עם נציג התושבים שנעשה  
ראש העיר, והיחסים ביניהם משתנים לחלוטין לסגן   

 161423 צלם/יקיר,עינת 132.00 ₪ 
2022עמודים/ 336שמן/כתר/-בן   
 רומן המאיר את מציאות החיים בישראל באופן ייחודי 
 161579 קרדיט/שהם,ליעד 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 382חבל מודיעין/כנרת, זמורה/ 978-965-574-580-1   
ל המחבר, על יחסי אנוש בתוך המשטרהש 12 -ספר מתח ה    
 161477 ראשן/מתתיה,עמית 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 350ת"א/עולם חדש/ 978-965-7653-99-9   
 סיפור המורכב מקטעי פרוזה ושירה, מעין רומן אוטוביוגרפי נדיר, מלווה  
 באיורים, על חיים בצילה של טראומה 

 161502 רגע לנשום/ענבר,יערה 105.00 ₪ 
206ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-484-9   
 סיפורה של משפחה היוצאת למסע תוך שהם עוזבים הכל מאחוריהם 
 161429 רגעים של אור/מזרחי,עודד 156.00 ₪ 
2023עמודים/ 270ירושלים/דברי שיר/   
סיפורים קצרים על 120סיפורים מפנקסו של חוזר בתשובה; לקט של יותר מ    
רגעים פשוטים בחיים שמשנים את חיי האדם    

 161588 רעש גדול/חן,רועי 126.00 ₪ 
2023עמודים/ 236שמן/כתר/-בן   
 רומן מפתיע על שלוש נשים, שתי ערים ואלוהים 
 161672 שבי נשמות/לוי,נועם 114.00 ₪ 
2022עמודים/ 264פיוטית// 978-965-93061-2-1   
גוף ראשון וכתיבה על דמויות הנעות סביבעלילה הנעה בשני צירים: כתיבה ב   
למספר    
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 161514 תמונות עולות בלהבות/מיכאלי,עופר 111.00 ₪ 
2023עמודים/ 197הוצאה גלילית// 978-965-7774-35-9   
 סיפורים וזכרונות מקיבוץ להבות הבשן, והאווירה בו; בליווי הערות וצילומים;  
 מהדורה שנייה 

 002 Young-adult Literature 002 ספרות ילדים ונוער 
 161530 אבא לא נולד אבא/בנדרסקי,גולן 78.00 ₪ 
2023ת"א/סער/ עמודים/   
 סיפור לילדים ולהורים מתחילים המתאר בהומור את הסתגלות האב  
 לתפקידו החדש; איורים: ג'ני מייליכוב 

 161490 אין פה רגע בלי חתול/גרוסמן,דויד 102.00 ₪ 
2022ת"א/עם עובד/ עמודים/ 978-965-13-2870-1   
 סיפור לילדים על מעיין בבוקר קסום; איורים: נעמה בנזימן 
הלוי,דנה -: מרוץ נגד הזמן/אלעזר 2אמת וצדק  120.00 ₪   161572 
 ראשון לציון/ידיעות אחרונות; אחוזת  978-965-93030-2-1 
סיפור  סיפור על אומץ לראות את הדברים כמות שהם; -ספר שני בטרילוגיה    
 לנוער 

- 1965כרכים מהודרים ( 2לאה גולדברג;  -כל שירי הילדים  405.00 ₪   161680 
)/טיקוצקי,גדעון (עורך)1935  978-965-02-
2023עמודים/ 880ת"א/ספרית פועלים/ 1207-0  

השירים  400שירת לאה גולדברג לילדים, עם מבואות; רובם של למעלה מ־   
מאז שנדפסו בעיתונים ובכתבי עת  –בספר  שנאספו כאן מופיעים לראשונה   
', והשתכחו; כולל האיורים הצבעוניים המקוריים; הספר 40' וה־30בשנות ה־   
 ערוך במתכונת כרונולוגית 

 161614 מלכת האמת והשקר/לב,אסנת פ' 114.00 ₪ 
2023עמודים/ 223ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2984-5   
, על התעלומות הקטנות והגדולות של החייםרומן נעורים סוחף, מצחיק ורומנטי   

 003 Religious children  003 ספרות דתית לילדים 
מאיר,סיון-)/רהב2לגדול! ( 126.00 ₪   161604 
192ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-726-0   
סיפורים על מסכת אבות ועלינו; תובנות ממוסר חכמינו, עם סיפור  43   
יים בימינו, לאור תובנות אלה; עם איורים מאת בנצי וולמןמהח   

 161606 פניני הלכה לילדים: ליל הסדר, עם הגדה של פסח/ביטון,יאיר (הרב) (עורך  102.00 ₪ 
-978-965 ומאייר)  

  2023 עמודים/ 160ברכה/-הר ברכה/מכון הר    7723-83-8

הרב אליעזר מלמדהלכות מצויירות בצבע מלא לילדים, על פי ספריו של    
 161366 תנ"ך קורן: הסיפור המצויר; מגילת אסתר/גורפינקל,ג'ורדן ב' 144.00 ₪ 
2023עמודים/ 176ירושלים/קורן/ 978-965-776-780-1   
 סיפור מגילת אסתר בצורת קומיקס צבעוני מרשים, בעברית מדוברת  
ול, כריכה (בעריכת יוני לביא) ואיורים צבעוניים מאת ארז צדוק; פורמט גד   

 005 POETRY 005 שירה 
 161516 אדמת השפתיים הרכות/שנייר,מור 90.00 ₪ 
2022עמודים/ 105ביטאון שירה// 978-965-7021-29-3   
 שירים 
 161527 איש עם פצצה/מתיה,אבישי 60.00 ₪ 
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2023עמודים/ 58יונה שחורה//   
שבתאי,טלי)/כהן A Woman Like Meאישה כמוני (עברית ואנגלית:  96.00 ₪   161523 
2023עמודים/ 77/274ת"א/ספרי עתון  978-965-557-285-8   
; בעברית ובאנגלית2018-2021פואמות, שירים ורשמים,    
 161517 אני/דהרי,מיכל 75.00 ₪ 
2022עמודים/ 71ביטאון שירה// 978-965-7021-27-9   
 שירים 
ב)/בראל,נוית (עריכה); סתיו תשפ"138אפשר היה להגיד: אני (הליקון,  114.00 ₪   161495 
2022עמודים/ 108ת"א/הליקון/ 2970-5935   
 שירים וציורים צבעוניים 
 161669 באתי באש/בת המלך 78.00 ₪ 
2022עמודים/ 66ת"א/סער/   
 שירים 
)/נאור,סיגל17בוא נמציא אירוע (סדרת טקסטורה,  96.00 ₪   161389 
2220עמודים/ 90חיפה/פרדס/ 978-965-541-061-7   

 161402 בזווית האין/לוביץ',חרות 84.00 ₪ 
2022עמודים/ 90ירושלים/משיב הרוח/ 978-965-92166-9-7   
 שירים, בסדרת "חוט הכסף"; עורך הסידרה: אליעז כהן 
 161417 בין שני קצוות/צארום חדד,אורוה 84.00 ₪ 
2023עמודים/ 94המחברת//   
 שירים 
 161411 בעירי אדם יכול/הרטל,מרדכי 84.00 ₪ 
2023עמודים/ 77/93ת"א/ספרי עתון  978-965-557-368-8   

 161668 גברת שוברט היקרה .../ליפסקה,אווה 78.00 ₪ 
2023עמודים/ 58ת"א/קשב לשירה/ 978-965-531-271-3   
 שירים; מתורגמים מפונית בידי רפי וייכרט 
 161522 הגעש האדיר של החיים/רובשוב,אביאל 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 77/463ת"א/ספרי עתון  978-965-557-362-6   
 שירים 
 161406 הגשם רקדן ציפור/וויספר,רעות 84.00 ₪ 
2022עמודים/ 68ירושלים/משיב הרוח/ 978-965-92944-3-5   
 שירים, בסדרת "חוט הכסף"; עורך הסידרה: אליעז כהן 
 161408 העולם נעצר בעשרים וארבעה בפברואר אלפיים עשרים ושתיים  60.00 ₪ 

-978-965 )/ברזילי,גל2022(  
  2023עמודים/ 77/49ת"א/ספרי עתון  557-371-8

 שירים עם איורים 
 161478 הפלגות/וייכרט,רפי 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 168רעננה/אבן חושן/   
 שירים ומחזורים, מלווים איורים צבעוניים 
 161519 הפנים שלי אוקיינוס/הס,אמירה 96.00 ₪ 
2022עמודים/ 111ביטאון שירה// 978-965-7021-26-2   
1984-2003לקט שירים    
 161400 השיר שלא שרו מעולם/חקק,הרצל 108.00 ₪ 
2023עמודים/ 320ירושלים/שלהבת/ 978-965-92982-6-6   
2016-2022שירים,    
 161415 זקנה מוארת/שמעוני,כרמלה 78.00 ₪ 
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0232עמודים/ 77/69ת"א/ספרי עתון  978-965-557-373-2   
 שירים 
 161675 זרותו של העולם/פורת,שאול 99.00 ₪ 
2023עמודים/ 76ת"א/עמדה/   

 161518 טלאים שקופים/הרי פלגי,יובל 96.00 ₪ 
2022עמודים/ 123ביטאון שירה// 978-965-7021-30-9   

)/אלדד,רוני18יממה (סדרת טקסטורה,  96.00 ₪   161390 
2023/עמודים 75חיפה/פרדס/ 978-965-541-254-3   

 161416 כל הקיץ חפשתי את נוצת העורבני/מגל כהן,אדוה 108.00 ₪ 
2022עמודים/ 77/137ת"א/ספרי עתון  978-965-557-361-9   
 שירים ואיורים צבעוניים 
- 1965כרכים מהודרים ( 2לאה גולדברג;  -כל שירי הילדים  405.00 ₪   161551 

-978-965-02 )/טיקוצקי,גדעון (עורך)1935  
 2023עמודים/ 880ת"א/ספרית פועלים/ 1207-0

השירים  400שירת לאה גולדברג לילדים, עם מבואות; רובם של למעלה מ־   
מאז שנדפסו בעיתונים ובכתבי עת  –שנאספו כאן מופיעים לראשונה בספר    
', והשתכחו; כולל האיורים הצבעוניים המקוריים; הספר 40' וה־30בשנות ה־   
וגיתערוך במתכונת כרונול   

 161388 כשהשמש עוברת את ההר/נסימוב,אפרת 84.00 ₪ 
2022עמודים/ 85ת"א/הליקון/ 978-965-598-297-8   
 שירים 
שריג,עדי-לא נולדנו להיות הדימויים היפים של עצמנו/פלד 84.00 ₪   161403 
2022עמודים/ 136ירושלים/משיב הרוח/ 978-965-92944-2-8   
ך הסידרה: אליעז כהןשירים, בסדרת "חוט הכסף"; עור   
 161643 לב מה/שטיינר,צבי מרדכי 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 75ירושלים/מקום לשירה/   
 שירים 
 161405 להתאפק. לא לעלות/בולר,חנן 84.00 ₪ 
2022עמודים/ 74ירושלים/משיב הרוח/ 978-965-92944-0-4   
 שירים, בסדרת "חוט הכסף"; עורך הסידרה: אליעז כהן 
ל הרוחות, מה קורה כאן?/רומם,יורםלכ 60.00 ₪   161526 
2023עמודים/ 65יונה שחורה//   
 שירים 
 161671 לתומי/אבן,יסמין 81.00 ₪ 
2023עמודים/ 56לחשים//   

 161521 מוכה אהבה/ובר,אוהד 72.00 ₪ 
2023עמודים/ 77/106ת"א/ספרי עתון  978-965-557-376-3   

תרבות")/בכר,רותםמעבר לקרום הדק (בסדרת "פשנות ו 78.00 ₪   161650 
2023עמודים/ 69ירושלים/כרמל/ 978-965-7805-93-0   

 161642 נא/שקרג'י,נועה 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 61ירושלים/מקום לשירה/   
 161520 נוירופואטיקה/שגב,עידן; וייכרט,רפי (עורכים) 90.00 ₪ 
2023עמודים/ 124ת"א/קשב לשירה/ 978-965-531-273-7   
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ת מדע; מגוון שירים בהשראת תובנות מדעיות של חוקרי המוח; שירה פוגש   
 בליווי איורים צבעוניים 

 161401 סולם הכלים השבורים/חקק,בלפור 108.00 ₪ 
2023עמודים/ 320ירושלים/שלהבת/ 978-965-92982-7-3   
2016-2022שירים,    
 161409 עכשיו, כשקליפותינו מתרחקות/רחמילביץ',נעם 78.00 ₪ 
2023עמודים/ 77/81ת"א/ספרי עתון  978-965-557-337-4   
 שירים 
עברית)/ארביב,מרינה -עקבות של אור (איטלקית  102.00 ₪   161410 
2023עמודים/ 77/96ת"א/ספרי עתון  978-965-557-370-1   
לשוני, עם איורים צבעוניים-שירים, דו   
 161404 פעם נגע בי אד/לוביץ',חרות 84.00 ₪ 
2022עמודים/ 62ירושלים/משיב הרוח/ 978-965-92944-1-1   
 שירים, בסדרת "חוט הכסף"; עורך הסידרה: אליעז כהן 
 161515 פרחים וקוצים בקירות נפשי/זקן וולמן,יפי 72.00 ₪ 
2022עמודים/ 54ביטאון שירה// 978-965-7021-28-6   
 שירים 
ס"מ)/פרי,אביבה 22/22פרי האביב (פורמט מרובע  105.00 ₪   161364 
2022עמודים/ 75ירושלים/אליעזר פישר/ 978-965-91667-4-9   
 כרוניקה של החיים; שירים על העצמה נשית, אמונה בה', הודיה תמידית ועוד;  
 נייר כרומו, מלווה איורים צבעוניים 

 161407 צל של נימפה/קשרו,שרון 78.00 ₪ 
2023עמודים/ 77/49ת"א/ספרי עתון  978-965-557-351-0   
 שירים 
 161667 צ'פינה/אולמרט,נגה 99.00 ₪ 
2022עמודים/ 107המחברת//   

 161419 שבשתא/פלדמן,דפנה 105.00 ₪ 
2022עמודים/ 79ת"א/כתב/   

)/אראנוף ברנשטיין,גיאיהPsalmsongsאנגלית;  -שירתהלים (עברית  105.00 ₪   161457 
2023עמודים/ 314ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0392-3   
שים מזמורי תהלים כתובים בצורה של שירה ייחודית; השירה מאה וחמי   
 נכתבה במקור באנגלית ותורגמה לעברית על ידי פרופ' אביגדור שנאן,  
 ומובאת בספר בשתי השפות, זו מול זו; מודפס על נייר קרם ועיצוב נאה. 

בר צור,צילה-שמרי על הקיכלי/זן 126.00 ₪   161540 
2022עמודים/ 135ת"א/אסיה/   
 שירים שנכתבו כחלק מעדות פואטית של עבודת ָׂשֶדה עם הנשים האפגניות  
שנה 15שעשיתי במשך כ־   

 010 LINGUISTICS &  010 חקרי ספרות ולשון 
 161382 בנות לבנה בזעם החמסין; כרך שני/לפידוס,רות 159.00 ₪ 
2023עמודים/ 536ירושלים/כרמל/ 978-965-7791-13-4   
קותיה לספרות הרוסית; השפעות לשון, ספרות, תרבות,הספרות העברית וזי   
כולל מפתחות: שמות, מושגים, מקורות יהודיים    
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 161383 דרך מילים/וקנין,אורלי; בר זקן,שרית (עורכות) 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 325ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-02-1   
כלוסיות קריאה וכתיבה כמרחב טיפולי; קובץ מחקרים, כולל עיון באו   
 מיוחדות, כגון משפחות שכולות, ערבית מדוברת ועוד; מפתח כללי 

עברי החדש (עברית וערבית)/מילסון,מנחם -המילון הערבי  330.00 ₪   161553 
2023עמודים/ 704ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-51-1   
פה, והוא גרסה מודפסת של - מילון של הערבית לדורותיה, בכתב ובעל   
לחקר  MEMRIעברי של האוניברסיטה העברית ומכון -המקוון הערביהמילון    
טורים בכל עמוד, כריכה קשה; הערבית  3התקשורת במזה"ת; פורמט גדול,    
 מנוקדת וכן ההגדרות בעברית נמוקדות 

- 1965כרכים מהודרים ( 2לאה גולדברג;  -כל שירי הילדים  405.00 ₪   161681 
)/טיקוצקי,גדעון (עורך)1935   978-965-02-

1207-0 2023עמודים/ 880ת"א/ספרית פועלים/   

השירים  400שירת לאה גולדברג לילדים, עם מבואות; רובם של למעלה מ־   
מאז שנדפסו בעיתונים ובכתבי עת  –שנאספו כאן מופיעים לראשונה בספר    
', והשתכחו; כולל האיורים הצבעוניים המקוריים; הספר 40' וה־30בשנות ה־   
וך במתכונת כרונולוגיתער   

 161392 לערבייא דייאלנא/שיטרית,יוסף 240.00 ₪ 
2023עמודים/ 524חיפה/פרדס/ 978-965-541-235-2   
היהודיים במרוקו: מבניהם, מגוונם ושימושיהם; עם -הדיאלקטים הערביים   
 פתגמים, שירים, הערות, ביבליוגרפיה, מפתח ותקציר בצרפתית; כריכה  

קון הפועל (מהדורה שנייה מורחבת)/מורשת,מנחםלקסי 294.00 ₪   161484 
2022עמודים/ 650אילן/-גן/אונ' בר-רמת 978-965-226-623-1   
 לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים ועוד מאמרים; בתוספת מבחר  
 ממאמריו הלקסיקאליים של המחבר 

 161600 מבוא לשירה/הראל,מעין 255.00 ₪ 
  563נה/האוניברסיטה הפתוחה/רענ 978-965-06-1683-0 
 עיון אקדמי נרחב, שיטתי ומגוון בז'אנר השירה: בהיבטי התוכן המרכזיים  
 שלה, באמצעים הצורניים והלשוניים הרווחים בה ובמאפייניה הצליליים 

 161399 מילים ותולדותיהן (מהדורה שנייה); (בסדרה "אסופות ומבואות בלשון",  144.00 ₪ 
קאלל"ה)/קוטשר,יחז  978-965-481-
  178ירושלים/האקדמיה ללשון העברית/ 064-7

מהן נפוצות מאוד ומהן נדירות; כולל  –תולדותיהן של עשרות מילים עבריות    
 תיקונים לעומת המהדורה הראשונה ועדכון רשימת המקורות שבסוף כל פרק 

אביעד,ורד-מכתב לילדיי הרחוקים/מזומן 132.00 ₪   161586 
191ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-564-912-3   
פעסיל פיינשטיין; מהדורה מחודשת עם מבוא - ספר זכרון אליהו מאת טויבע   
 והערות 

 161398 עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית/געש,עמיר 156.00 ₪ 
  248ירושלים/האקדמיה ללשון העברית/ 978-965-481-092-0 
קרים שהתפרסמו בעבר כמאמרים באכסניות שונות, ובהם שישה־עשר מח   
שצמחו ברובם מעבודת  –עיונים פילולוגיים ובלשניים בעברית ובערבית    
 המחבר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית 

כורם,יאיר-על שפת הלשון (בסדרת "פשנות ותרבות")/עדיאל 105.00 ₪   161648 
2023עמודים/ 170רושלים/כרמל/י 978-965-7791-28-8   
 עברית וערבית בין דקדוק לתרבות; הערות, ביבליוגרפיה, מפתח 
 161395 פנתיאון עברי/כשר,רימון 120.00 ₪ 
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2023עמודים/ 231ת"א/רסלינג/   
אלילית של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי; הערות,  -עיונים בתיאולוגיה החילונית    
 ביבליוגרפיה, מפתח 

חברה תרבות; כרך ב'/מוצ'ניק,מלכהשפה  183.08 ₪   161599 
  390רעננה/האוניברסיטה הפתוחה/ 978-965-06-1691-5 
-שינוי והתפתחות; על הקשר שבין הלשון ובין שפע סוגיות חברתיות   
 תרבותיות עכשוויות והיסטוריות 

 025 GENERAL HISTORY 025 הסטוריה כללית 
ישראלערבים בפאתי הסהר הפורה/אפעל, 162.00 ₪   161557 
2023עמודים/ 318ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-22-1   
ג' לפסה"נ; תהליכים ותמורות בחברה הערבית; הערות,  -במאות ט'   
 ביבליוגרפיה, מקורות ומפתח 

 030 JEWISH HISTORY IN  030 היהודים בתפוצות 
 161602 גניזה חיה/שלום,שרון 162.00 ₪ 
  349אוניברסיטה הפתוחה/רעננה/ה 978-965-06-1688-5 
 התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה; כיצד הצליחה קהילת  
 ביתא ישראל לשמר באתיופיה מסורת הלכתית, לא כתובה, במשך אלפי  

 161556 הגימנזיסטים/ולדמן,אלכס 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 255ירושלים/מאגנס/ 978-965-7790-86-1   
רות האינטליגנציה היהודית באימפריה הרוסית; חינוך, אקטיביזם ומקו   
 הערות, ביבליוגרפיה, מפתח; סדרת "מחקר ועיון" 

 161657 חינוך יהודי מודרני בהונגריה/קשתי,יצחק 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 195ת"א/רסלינג/   
; הערות, טבלאות1840-1948סיפורו של בית ספר,    
סויסה,משה חייםיהדות מרוקו (א) (הדפסה שנייה)/ 204.00 ₪   161421 
 ירושלים/מכון מורשת אבות; מ. מורשת  
 סמטאות המלאח, הפרעות והפוגרומים, החכמים והאישים, השירים  
 והפזמונים, העלייה לארץ; בליווי מאות צילומים צבעוניים ומסמכים, ומפתח;  
 הדפסה שנייה 

 161422 יהדות מרוקו (ב)/סויסה,משה חיים 204.00 ₪ 
מכון מורשת אבות; מ. מורשת /ירושלים   
ברחובות  -חכמתם של אבותינו, סיפורי חכמים וצדיקים, בחיי הקהילה    
 המלאח, פתגמי מוסר ושמחת חיים; בליווי מאות צילומים צבעוניים ומסמכים 

 161393 לערבייא דייאלנא/שיטרית,יוסף 240.00 ₪ 
2023עמודים/ 524חיפה/פרדס/ 978-965-541-235-2   
היהודיים במרוקו: מבניהם, מגוונם ושימושיהם; עם -קטים הערבייםהדיאל   
 פתגמים, שירים, הערות, ביבליוגרפיה, מפתח ותקציר בצרפתית; כריכה  

 161649 ממקום קטן למקום גדול (בסדרת "פשנות ותרבות")/שרעבי,רחל 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 229ירושלים/כרמל/ 978-965-7805-31-2   
ופיה ובישראל; משמעות החג ומנהגיו באתיופיה ובישראל; חג הסגד באתי   
 ביבליוגרפיה, מפתח 
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משפחת נס/ארלנגר,נפתלי; אלפסי,יצחק  -ענף עץ אבות: ספר היחס  330.00 ₪   161625 
-978-965 (עורכים)  

   678ירושלים/מוסד הרב קוק; שלמה נס/ 7265-42-0

סטולין, קוז'ניץ, זידיטשוב,  -שושלות משפחות ועיירות דינוב, קומרנא, קרלין    
 ר' אלימלך מליז'נסק, פשיסחא, משפחת תאומים, מייזליש, הרמ"א ועוד ועוד;  
 תבנית אלבומית מפוארת, צבעונית עם אלפי צילומים ומסמכים; הזכויות  
 וההפקה בידי ד"ר שלמה נס 

 031 ZIONISM 031 ציונות 
 161428 התרומה שלא סופרה/כץ,יוסי 120.00 ₪ 
קתדרא למודי  -ירושלים/אונ' בר אילן  978-965-598-242-8   
; בין היתר 1922-1947שלמה זלמן שוקן ופועלו בקרן קיימת לישראל,    
 מסופר שזלמן שוקן תרם תרומה משמעותית ורכש את מפרץ חיפה לטובת  
 קק"ל; עם הערות, מקורות, מפתחות 

)ציונות דתית; כרך ט'/שוורץ,דב (עורך 162.00 ₪   161450 
2023עמודים/ 282אילן/-ר"ג/אונ' בר 2709-6726   
 היסטוריה, רעיון, חברה; מחקרים על גישתו הציונית של הרב כלפון משה  
 הכהן, רבה של ג'רבה והוגה רב עניין; קובץ מחקרים העוסקים בהיסטוריה של 
הציונות הדתית, הגות פילוסופית ובתהליכים העוברים על התנועה וחבריה     
ועד היום; הערות, צילומים 1902משנת הייסוד ב    

 032 THE HOLOCAUST 032 השואה 
)/דלבו,שרלוט832אף אחד מאתנו לא יחזור (ספרייה לעם  132.00 ₪   161492 
2023עמודים/ 439ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2977-7   
 טרילוגיית "אושוויץ ואחרי"; עדות בעלת חשיבות עליונה, על רגעי האימה;  
 תרגום מצרפתית: רמה איילון 

 161661 הלגיונר היהודי/טראוב,הרברט 147.00 ₪ 
2022עמודים/ 246ירושלים/יד ושם/ 978-965-308-671-5   
 נער מווינה בלגיון הזרים של צבא צרפת; מצרפתית: שולמית הרן 
 161573 המופתי והיהודים/כהן,אדי (ד"ר) 255.00 ₪ 
כז אריאל לתקשורת ירושלים/מר 978-965-82786-8-8   
 מעורבותו של חאג' אמין אלחוסייני בשואה, ומלחמתו נגד יהודי ארצות ערב,  
; תמונות, מסמכים, הערות, ביבליוגרפיה1935-1946   

 161618 חנה סנש/כפיר,אילן 159.00 ₪ 
271ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-663-8   
בשירות הצבא האנגלי, שנפלה לידי הנאצים  סיפורה של הצנחנית מהפלמ"ח   
 בהונגריה, שרדה עינויי תופת ולא הסגירה סוד צופן השידור 

 161615 כמיהה וגעגוע/מישלוב,שפרה 132.00 ₪ 
319ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-543-3   
שנה  06יומנה של ריבצ'ה, הנערה מגטו לודז'; יומן שהתגלה באורח פלא    
 לאחר שנכתב בסתר, והמתאר את עולמה של נערה יהודייה בעולם קורס אל  
 תוך זוועות הנאצים; היומן משוכתב לרומן עלילתי קצבי 

 161662 מסער לתקומה בצרפת/חייק,דניאל 147.00 ₪ 
2022עמודים/ 296ירושלים/יד ושם/ 978-965-308-656-2   
שואה הגיש הרב אנרי שילי ליהודים חייו ופועלו של הרב אנרי שילי; בימי ה   
 שנכלאו במחנות המאסר בצרפת סיוע רוחני וחומרי ניכר והציל את חייהם של 
יהודים רבים, בגלוי ובמחתרת; מצרפתית: מונה גודאר    
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 161660 נר במחשכים/גנור,סולי 147.00 ₪ 
2022עמודים/ 462ירושלים/יד ושם/ 978-965-308-664-7   
בנה ובדכאו; מאנגלית: יהודה פורתהישרדות בגטו קו   
 161659 קהילת תרבות על פי התהום/ויצטום,דוד 165.00 ₪ 
2022עמודים/ 416ירושלים/יד ושם/ 978-965-308-665-4   
; תרגום 1933-1941הקולטורבונד והעיתונות היהודית בגרמניה הנאצית    
 המקורות מגרמנית: גדי גולדברג 

 035 THE LAND OF ISRAEL ישראל-ארץ  035 
 161370 אדם בעמק/רוזנסון,ישראל 99.00 ₪ 
2023עמודים/ 213ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0391-6   
 סיפורו של אורי אליאב; סיפורה של טירת צבי בראשיתה, וסיפורה של עמק  
 בית שאן, סיפוריהם של הנוטרים וקשריהם עם שכניהם הערבים, כולל מסמכי 
רים בתולדות ארץ ישראלארכיון וצילומים נדי    

חי (מהדורה שנייה מורחבת)/נאור,מרדכי (עורך)-איש תל 147.00 ₪   161695 
2023עמודים/ 286ת"א/מטר/   
- חי אחרי יותר ממאה שנה; מקראה מורחבת ומחודשת היסטורית-פרשת תל   
 ספרותית, בליווי עשרות צילומים, מפות ומסמכים, גם בצבע מלא 

כרכים/פטריך,יוסף; לימור,אורה;  2שלהי העת העתיקה; ישראל ב-ארץ 390.00 ₪   161511 
-978-965-217ניומן,הלל (עורכים) 

444-4 2022

מחקרים שנכתבו על ידי מיטב החוקרים, כולל חוקרים  31מבואות ומחקרים;    
ות, יישובים מחו"ל ומובאים בתרגומם לעברית; בספר שבעה מדורים: תולד   
 ותושבים ועוד; בליווי צילומים רבים, גם צבעוניים, הערות, תרשימים, מפתח,  
 תקציר באנגלית 

 161361 בדואים בנגב/יהל,חבצלת; גלילי,אמיר (עורכים) 150.00 ₪ 
 חיפה/מוסד הרצל לחקר הציו, אונ'  978-965-92974-3-6 
יים והיסטוריים הבוחנים שבטיות, פוליטיקה וביקורת; קובץ מחקרים אקטואל   
 את החברה הבדואית בנגב ויחסיה המורכבים עם מדינת ישראל; עם הערות 

 161509 המגרש הביתי/כרמי,אודי (יהודה) 141.00 ₪ 
2023עמודים/ 302צבי/-ירושלים/יד יצחק בן 978-965-217-451-2   
פתח, שני העשורים הראשונים; הערות, צילומים, מקורות, מ -ספורט בישראל    
 תקציר באנגלית 

 161560 כלכלה, קרקע ולאומיות/מצר,יעקב (קובי) 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 314ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-24-5   
 סוגיות בהיסטוריה כלכלית ובכלכלה פוליטית בשנות המנדט ובמדינת  
 ישראל; הערות, טבלאות, דיאגרמות, ביבליוגרפיה, מפתח 

שלים/לימור,אורהמסעות ירו 177.00 ₪   161510 
2022עמודים/ 500צבי/-ירושלים/יד יצחק בן 978-965-217-447-5   
 עולי רגל נוצרים בימי הביניים המוקדמים; הערות, צילומים צבעוניים, מקורות, 
מפתח, תקציר באנגלית    

 161387 משולש הזהב/גודוביץ,פרידה 84.00 ₪ 
2023ודים/עמ 10/60הרצליה/מדיה  978-965-598-033-2   
  -בן יהודה  -אביביות; זכרונות וצילומים מרחובות מאפו -מיניאטורות תל 
בתל אביב -ריינס, ועוד  -פרישמן  -ארלוזורוב    

  
ישראל/טל,אורי-קברי קודש מוסלמיים בארץ 141.00 ₪  161508 
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2023עמודים/ 392צבי/-ירושלים/יד יצחק בן 978-965-217-452-9   
ות ופולקלור; הערות, צילומים צבעוניים, מקורות, מפתח,היסטוריה, דת, מסור   
תקציר באנגלית    

 039 POLITICS 039 פוליטיקה 
יוסף,דרור (עורך)- דרך בגין/בר 162.00 ₪   161425 
455ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-609-6   
ים על ליברלית של מנחם בגין; קובץ מחקר -אסופה מהגותו הלאומית    
 תלמידו המובהק של זאב ז'בוטינסקי, תוך עיון בכתביו ובנאומיו 

 161564 לבטים פוסטקולוניאליים/שלר,לין; דובינסקי,איתמר (עורכים) 129.00 ₪ 
2023עמודים/ 351חיפה/פרדס/ 978-965-541-194-2   
 עיונים בתולדות יחסי ישראל ומדינות אפריקה; קובץ מחקרים, בליווי איורים,  
 הערות, מקורות 

 161597 למה שהעם יבחר את השופטים? (בסדרת "פנס כיס", מהדורה  87.00 ₪ 
ירושלים/סלע שנייה)/רוטמן,שמחה 

2023עמודים/ 119מאיר/  

 מדריך לרפורמה; הסבר חד וברור מדוע נחוצה בישראלית הרפורמה  
 המשפטית המתהווה בישראל, כולל תיאור כשליה של השיטה הנוכחית; עם  
 איורים והערות 

)/ארידור הרשקוביץ,רחל; שוורת173מהו סייבר?; חלק ב' (מחקר מדיניות,  114.00 ₪   161534 
אלטשולר,תהילה   978-965-519-

411-1 

 אתגרי האסדרה של הגנת הסייבר; עם תקציר באנגלית 

 041 JEWISH STUDIES 041 מדעי היהדות 
גלוי ונסתר (הדפסה חדשה, מהדורה  -איש ההלכה  138.00 ₪   161460 
ירושלים/ספריית מחודשת)/סולובייצ'יק,יוסף דב הלוי (הרב) 

ההסתדרות -אלינר   

 המודל הדתי המיוחד המגולם בדרכו של איש ההלכה והתלמוד. המסה  
 עשירה במושגים מדעיים ובהערות שוליים מלומדות, לצד הפניות למקורות  
 רבים מתחומי היהדות, המדע והפילוסופיה 

 161627  -לשוני עברית -אלהי: תפלות הלב לשבעה לילות ושבעה ימים (דו 210.00 ₪ 
-978-965ערבית)/אלקיים,אבי (מתרגם ומבאר) 

7773-42-0 

- 4012ערבי, מגדולי ענקי הרוח (-דין אבן אל- חיבורו התיאולוגי של מוחיי אל   
חיבורים; מיועד לכל הדתות; מתורגם  350), שכתב למעלה מ 1165   
 מערבית, עם מבוא וביאורים על ידי פרופ' אבי אלקיים 

אשד,מלילה; שאשא,עמרי-בדרך עץ החיים/הלנר 156.00 ₪   161503 
 ראשון לציון/ידיעות אחרונות;הית יצירה  978-965-201-489-4 
ים ורעיונות; עם הערות, ביבליוגרפיה, שערים לספר הזוהר; בירור מושג   
 מפתחות 

כרכים/עסיס,משה 3גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן;  585.00 ₪   161646 
2022עמודים/ 2564ירושלים/כרמל/ 978-965-7791-60-8   
 הערות על דפי התלמוד הירושלמי שרשם לעצמו אחד מגדולי חוקריה של  
בות; כולל כרך נספחין ומפתחותספרות חז"ל, עם פירושים והרח   
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 161601 גניזה חיה/שלום,שרון 162.00 ₪ 
  349רעננה/האוניברסיטה הפתוחה/ 978-965-06-1688-5 
 התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה; כיצד הצליחה קהילת  
 ביתא ישראל לשמר באתיופיה מסורת הלכתית, לא כתובה, במשך אלפי  
ה הסודית של היהדות/גלעד,אילוןההיסטורי 132.00 ₪   161613 
2023עמודים/ 320ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2971-5   
 כיצד נוסדה הדת היהודית, האם סיפורי המקרא הם עובדות היסטוריות, ועוד;  
 עם ביבליוגרפיה 

צבי,ישי-ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל/רוזן 126.00 ₪   161686 
2023עמודים/ 191יעין/כנרת, זמורה/חבל מוד 978-965-574-553-5   
 חקר התרבות היהודית הבוחן את החגים וחושף רבדים עמוקים, דרמות  
 ומקורות מפתיעים מהמסורת היהודית העכשווית 

הוצאה מדעית; כרך א': זרעים/קרופ,מיכאל -המשנה  450.00 ₪   161380 
2020עמודים/ 444ירושלים/המחבר/ 978-965-547-055-0   
משנה לפי כל כתבי היד השלמים וכל קטעי המשנה מן הגניזות; טקסט ה   
 הטקסט מובא ללא כל פירוש, אלא תוך השוואת הבדלים בים כתבי היד  

 161440 חומש שמות עם פירוש רבי סעדיה גאון/גינדי,יום טוב חיים (הרב) (עורך  156.00 ₪ 
-978-965ומתרגם) 

92887-1-7 

תפסיר הרס"ג מתורגם לעברית; התפסיר על  -הפירוש כולל: הפירוש הקצר    
מנוקד; התפסיר בלשון ערבית תקנית; הפירוש  -פי כתבי יד בערבית יהודית    
ליקוט ביאורי רס"ג מפי ספרים וסופרים; עם ביבליוגרפיה -הארוך    

 161379 חוק לישראל: משכון ומשכנתא/ניסני,דוד 375.00 ₪ 
שלים/ספרית המשפט העברי; מורשת ירו   
 עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי  
עשר בסדרת "חוק לישראל", בעריכת -סדר חוקי מדינת ישראל; ספר אחד   
 פרופ' נחום רקובר 

 161593 כפות רגלי האל/זרטל,אדם 132.00 ₪ 
  303שיבולת/ -ירושלים/סלע מאיר  
תנ"כי, דרך  -לינו את הגלגלים בבקעת הירדן; מחקר ארכיאולוגי איך גי   
 תצלומי אוויר; צילומים, הערות 

 161582 כפירותיו של הרמב"ם/רובין,ישראל נתנאל 150.00 ₪ 
319ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-457-3   
ות של הרמב"ם לפי משנה תורה, מורה נבוכים ויתר ספריו; עמדותיו הסודי   
 בנושאים חשובים, כגון חידוש העולם, השארת הנפש, תחיית המתים, שכר  
 ועונש, השגחה, נבואה, ניסים, ועוד; הערות, מראי מקום, מפתח; מחבר הספר 
)2016"מה שאלוהים לא יכול" (ראובן מס,     

 161463 מדרש איציק/מאנגר,איציק 132.00 ₪ 
2022עמודים/ 276רמל/ירושלים/כ 978-965-7815-19-9   
יידיש, על פי המהדורה השלישית המתוקנת מ  -לשונית עברית -מהדורה דו   
; אנתולוגיה ובה פרשנות אישית שירית של מאנגר לטקסטים מקראיים,1984   
ברוח המדרש היהודי; תרגום מיידיש ועריכה: נגה רובין    

אל (עורך)מדרש במדבר רבה; חלק א': פרשת במדבר/מאק,חננ 180.00 ₪   161493 
  584ירושלים/מכון שכטר למדעי היהדות/ 978-965-7105-85-6 
 מדרש לפרשות במדבר ונשוא. ככל הנראה, נערך המדרש בפרובאנס במאה  
 הי״ב. לשונו עברית, סגנונו מאוחר, והוא מכיל חומר רב משני התלמודים;  
שון, יחד עם מהדורה ביקורתית הנסמכת על כתבי היד העיקריים ודפוס רא   
 מבוא מקיף, מסורת המדרש, חילופי נוסח, פירוש, ומפתחות 
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ו/גולדשמיט,אריה-מחזור ויטרי, כרכים ד 450.00 ₪   161609 
2023עמודים/ 1248ירושלים/המחבר/   
תלמיד רש"י; מהדורה מתוקנת על פי כתבי יד, עם  -לרבינו שמחה מויטרי    
קום, סיכומי שיטות ומבוא; מיוחס הערות והארות, שינויי נוסחאות, מראי מ   
 לרבינו שמחה מויטרי, תלמיד רש"י 
 161451 מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב (הדפסה שנייה)/מרק,צבי 156.00 ₪ 
קתדרה לחקר -ת"אר/אונ' בר אילן 978-965-226-652-1   
 על דיבוק ודבקות בשבחי הבעש"ט, ארוס ושיגעון, ארץ הדמיון, תכלית  
ידיעה, ועוד ועוד; עם  מפתחות; בסדרת "ספרית יהודיות"ה   

 161554 מקורות ומסורות: מסכת זבחים, מנחות, חולין/הלבני,דוד 174.00 ₪ 
2023עמודים/ 308ירושלים/מאגנס/ 978-965-7790-52-6   
 ביאורים בתלמוד; זבחים, מנחות, חולין; מחקר הבא להבחין בין המימרות  
ן אותן מימרות שנשתנו בתוך כדי השתלשלות המסירההמקוריות בתלמוד ובי   

נון,יגאל-מתי הפכנו ליהודים/בן 132.00 ₪   161685 
2023עמודים/ 496חבל מודיעין/כנרת, זמורה/ 978-965-574-583-2   
 ואיך נוצרו הדתות המונותאיסטיות; קריאה ביקורתית של ספרי הברית  
חהחדשה, המשנה, התלמוד והקוראן; הערות, מפת   

 161548 סירוניות בבית המדרש/חזן רוקם,גלית 174.00 ₪ 
2023עמודים/ 376ירושלים/מוסד ביאליק/ 978-965-536-315-9   
 פואטיקה, פולקלור ופרשנות במדרש ויקרא רבה; סיפורים משלהי העת  
 העתיקה בכלים בני זמננו ומקומנו; בסדרת "אסופות" 

; ליבס,יהודה (מהדירים)ספר גן המלך/בן הראש,יונתן מ. 132.00 ₪   161558 
2023עמודים/ 275ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-04-7   
 פירושי זוהר לר' נפתלי הרץ בכרך, בעל 'עמק המלך'; מהדורה ביקורתית  
 מוערת ומבוא; הערות, ביבליוגרפיה; כריכה קשה 

יוסף פירוש איכה (לחכם הקראי מש מצורורי בן יהודה מרולי)/אלגמיל, 435.00 ₪   161453 
אשדוד/מכון (עורך) 

  400תפארת יוסף/

 היסטוריה מקיפה על חיבור המגילה, זמנה, היכן היא ממוקמת בתנ"ך, כולל  
 פירושה על פי הפשט 

 161394 פנתיאון עברי/כשר,רימון 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 231ת"א/רסלינג/   
יצ'בסקי; הערות, אלילית של מיכה יוסף ברד -עיונים בתיאולוגיה החילונית    
 ביבליוגרפיה, מפתח 

 161607 קול הנבואה: ההגיון העברי השמעי (מהדורה חדשה ומורחבת)/כהן,דוד  225.00 ₪ 
-978-965(הרב) 

7212-49-3 

 חיבורו של ה"נזיר" על יסודי ההפילוסופיה הדתית בישראל, יסודי החכמה  
חסידות, ועוד; מנוקד, עם הערות ומפתחותהפנימית, תנועת ה   

 161386 קרובים נעשו רחוקים/בלברג,מירה; וייס,חיים 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 259ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-14-6   
 זיקנה וזקנים בספרות חז"ל; הערות, ביבליוגרפיה, מפתחות 
)/דה 2022מאי  -אביב תשפ"ב  -רליגיה: בית למחשבה דתית (גליון ד'  135.00 ₪   161372 

ירושלים/קדם מלאך,שאול (יו"ר מערכת) 
  207(קודש דרך מציאות)/

 כתב עת למחשבה דתית; מאמרים של אורי צבי גרינברג, הרב אמנון דוקוב,  
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 פרופ' דניאל רייזר ועוד ; עיצוב נאה 

דה /)2022נובמבר  -סתיו תשפ"ג  -רליגיה: בית למחשבה דתית (גליון ה'  135.00 ₪   161373 
ירושלים/קדם מלאך,שאול (יו"ר מערכת) 

  207(קודש דרך מציאות)/

 כתב עת למחשבה דתית; מאמרים של הלל צייטלין, מנחם נאבת, יעקב אגם,  
 ד"ר גווין היימן, ועוד; עיצוב נאה 
 161487 שיחות על לוינס, עם הרב דניאל אפשטיין, ומסות נוספות/שידלובסקי,אלדד 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 274ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0393-0   
 הגותו של עמנואל לוינס, מתוך מפגשי לימוד בין מורה לתלמיד, בין הרב  
 דניאל אפשטיין, שזה לו ספר הגותי ראשון במשנתו הסדורה, עם ד"ר אלדד  
 שידלובסקי, בדיון על הספר "אתיקה והאינסופי", עם מסות נוספות בענייני  
 תיאטרון והגותו של הבמאי יוסי יזרעאלי והשוואתה לזו של לוינס 

 161639 שנים עשר שבטיא/פולק,גדי 195.00 ₪ 
2023עמודים/ 108ירושלים/קולמוס/   
 פרטים ומקורות אודות כל שבט משבטי ישראל, כולל מפות תצלומי אוויר,  
ול צבעוני, איורים, מקורות תורה וחז"ל לכל שבט, סמליו ואישיו; פורמט גד   
ס"מ, כריכה קשה צבעונית 34/25מידות    

 161455 תוכחות ונחמות וספר איוב (לפי הקראים)/אלגמיל,יוסף 300.00 ₪ 
  180אשדוד/מכון תפארת יוסף/ 
 לצום שבעה ועשרה באב, עם הקדמה מעניינת מדוע עשרה באב ולא תשעה 

 042 SOCIETY & EDUCATION 042 חברה וחינוך 
לם, אילמות ואלימות במשפחה בישראל; כרך א'/גל,נעמיא 132.00 ₪   161561 
2023עמודים/ 521ת"א/רסלינג/   
 בדיקה של תהליכי הגירה לישראל והשפעתם על אלימות במשפחה; הערות,  
 ביבליוגרפיה, מפתח בעברית ובאנגלית 

ברגר,הגר; גמליאל,טובה (עורכים)-אתנוגרפיה בהולה/יאיר,גד; חג'ג' 204.00 ₪   161485 
2023עמודים/ 464אילן/-ר"ג/אונ' בר 978-965-226-650-7   
 פרספקטיבות חברתיות על מגפת הקורונה; קובץ מחקרים 
גבולות של אמפתיה/נאות עפרים,יעל -בין אדם  144.00 ₪   161433 
  177ת"א/מכון מופ"ת; סמינר הקיבוצים/ 978-965-02-1116-5 
זור הנוחות שלה, מההתייחסות קובץ מאמרים המוציאים את האמפתיה מא   
 המקובלת אליה כאל תפיסה רכה, טבעית, נגישה, הכרוכה בהבנה ובתמיכה  
 בזולת 

 161550 המשכיות ושינוי/ישראלי, תמי (עורכת ראשית) 150.00 ₪ 
2023עמודים/ 303ת"א/מכון מופ"ת/ 978-965-530-220-2   
גיל הפרישה, גמלאיות שלא פרשו; מאמרים של תשע נשים אקדמאיות ב   
 הדנים בשאלה, מהי מהות הקשר בין העבודה לבין החיים האישיים; נכתב על  
- לוביש, תמר אפל, לאה בר-פישמן, פרופ' פרימה אלבז- ידי ד"ר דבורה קלקין   
לזרוביץ, ועוד-אפרת, פרופ' רחל הרץ   

 161470 חזונות חינוך בשישה צעדים/הרפז,יורם; כרמון אמנון (עורכים) 135.00 ₪ 
2023עמודים/ 557ת"א/רסלינג/   
מאמרים וחזונות חדשים ורלבנטיים 28הצעות סדורות לחינוך אחר; קובץ של    
 161562 חיים בסרט/פולק,דן 126.00 ₪ 
2023עמודים/ 326ת"א/רסלינג/   
 גברים ופורנוגרפיה,פנטזיה ומציאות; מחקר איכותני בשדות הסוציולוגיה,  
ם, חילונים ודתיים, צעירים ובוגרים, רווקים הפסיכולוגיה וההומוסקסואלי   
 וזוגיים; הערות, ביבליוגרפיה 
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 161687 חרדי וטוב לו/טננבום,טוביה 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 543ירושלים/סלע מאיר/   
שנה  40מסע של חרדי לשעבר החוזר לגלות את העולם ממנו בא, לאחר    
אול לילובשעזב אותו מאוחוריו; בליווי צילומים; תרגום: ש   
 161683 יציאת חירום/אלבז,שגיא 129.00 ₪ 
2023עמודים/ 224חבל מודיעין/כנרת, זמורה/ 978-965-574-587-0   
 משבטיות לפדרציה: הדרך לריפוי החברה הישראלית; עם נספחים, הערות,  
 ביבליוגרפיה, מפתח 

 161498 יקומים מקבילים/סוסק,אורנה 156.00 ₪ 
2023עמודים/ 512א/בבל/ת" 978-965-512-318-0   
 מסע בין קהילות מיוחדות בישראל; קיבוצים עירוניים, תנועות כחולות, ציונים  
 מוזרים,ועוד; עם ביבליוגרפיה 

 161472 למה בר מצווה ובת מצווה?/שוהם,חזקי 150.00 ₪ 
  396רעננה/האוניברסיטה הפתוחה/ 978-965-06-1692-2 
דיות; ניסיון לענות על השאלה, מדוע חניכה, מגדר וראווה בתרבויות יהו   
 חוגגים כיום בר מצווה ובת מצווה; הערות, ביבליוגרפיה, מפתח; בסדרת  
 "למדא עיון"; עם תקציר באנגלית 

 161396 לשמרה/נבו,מלי; רייך,יורם; לוין,ליה; מישורי,דניאל (עורכים) 135.00 ₪ 
2023עמודים/ 555ת"א/רסלינג/   
וגיות בישראל; קובץ מחקרים בנושאים תיאורטיים קהילות מקיימות ואקול   
 ורעיוניים, מופעים יחודיים של קהילות אקולוגיות וקידום קיימות במערכות  
 המוסדות, וןמאבקים לבניית קהילה ופורומים משותפים 

הרשלר,אורית-כשמוח וחינוך נפגשים/אלגאוי -נוירופדגוגיה  144.00 ₪   161486 
2023עמודים/ 284א/מכון מופ"ת/ת" 978-965-530-224-0   
 הספר מציג תובנות חדשות ושאלות גדולות שתחום הנוירופדגוגיה מציב  
 בפנינו. בשפה ברורה ורהוטה, מלווה בסיפורים, בדוגמאות ובכלים יישומיים  
 מתוארים בו המפגש המרתק בין מדעי המוח לחינוך, הממצאים העדכניים  
גוגיה טובה, אנושית ואמפתיתוהנוירופדגוגיה שבבסיסה של פד   

הלר,פנינה-שחורדיניות/מוצפי 132.00 ₪   161500 
2023עמודים/ 210ת"א/בבל/ 978-965-512-319-7   
 לקראת אנתרופולוגיה פמיניסטית בישראל; שלוש מסות על נשים מזרחיות;  
 הערות, ביבליוגרפיה 

 043 PHILOSOPHY 043 הגות ופילוסופיה 
ברןדרמן,אלי/ג'ו על ענן 129.00 ₪   161464 
2023עמודים/ 290חיפה/פרדס/ 978-965-541-229-1   
 בינה מלאכותית, סינגולריות טכנולוגית ושאלת ערך האדם; הערות,  
 ביבליוגרפיה 

 161658 האדם והקונכייה/ואלרי,פול 75.00 ₪ 
2023עמודים/ 80בנימינה/נהר ספרים/   
עיות, היסטוריות ואחרות; עיון פילוסופי הכולל אילוזיות ספרותיות, מד   
 הערות; תרגום מצרפתית עם אחרית דבר: דניאל רוזנברג 

קנהן,אנאל-האקטואליות של השנאה/ליבוביץ' 114.00 ₪   161469 
2023עמודים/ 125ת"א/רסלינג/   
 נקודת מבט פסיכואנליטית; תרגום מצרפתית: שולה הרן 
ובל)/שטייניץ,י70הזמנה לפילוסופיה (מהדורה  132.00 ₪   161570 
2023עמודים/ 229חבל מודיעין/זמורה/ 978-965-574-589-4   
 ספר הפילוסופיה הנמכר בישראל, מהדורה חגיגית ומורחבת; עם מפתח 
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 161371 היסטוריה של מהירות (מהדורה חדשה)/נויפלד,עמית 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 406ת"א/הקיבוץ המאוחד/   
חברתיות שיש לקצב החיים המהיר. דיון בהשלכות הכלכליות, הרגשיות וה   
 זהו מדריך מעשי להאטת החיים, שמסייע להוריד הילוך, מציע דרכים ליהנות  
2018יותר מהמזון, מהעבודה ומשעות הפנאי; חידוש מהדורת    
 161452 הפחד מהנשי/נוימן,אריך 174.00 ₪ 
2023עמודים/ 168ת"א/אדרא/ 978-965-7773-41-3   
פרחי; -הפסיכולוגיה של הנשי; תרגום מאנגלית: יעל דיין וחיבורים נוספים על   
 הסדרה למדע ורוח בעריכת פרופ' אבי אלקיים; הערות, ביבליוגרפיה, מפתח 

 161691 מוסר בעולם חילוני/אבינר,שלמה; רוט,אריאל 144.00 ₪ 
2023עמודים/ 308בית אל/ספריית חוה/   
הרב אבינר, על  ספונויל; שיחות עם- קריאה ביקורתית בשיטת קומט   
ספונויל, על מהם טוב, אושר, משמעות החיים, -הפילוסוף פרופ' אנדרה קומט   
 גבולות הסובלנות, מוסר בלי דת, מידות טובות בלי דת, ועוד; עם הערות 

 161465 מורשת האימהות: הדרך לעולם אחר/שדמי,אראלה 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 318חיפה/פרדס/ 978-965-541-145-4   
עבר לפטריארכיה, קפיטליזם ועליונות המערב; הערות ביבליוגרפיה ענפהמ   
 161555 מעשה מנהיגות/דרי,דויד 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 166ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-20-7   
 על מנהיגות כפועל יוצא של מעשה ולא תואר ותפקיד; הערות, ביבליוגרפיה,  
 מפתח 

 161546 ספר דרך/פלמן,אליק 144.00 ₪ 
2021עמודים/ 167ת"א/אסיה/   
מעשי המהווה שיחה ארוכה שתחילתה בעת המודרנית במסות-ספר פילוסופי   
הטבע של הנרי דיוויד ת'ורו, ואצלנו בכתבי הטבע של א"ד גורדון    

 161653 על ההזדקנות: מרד הכניעה/אמרי,ז'אן 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 169ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-24-3   
 התבוננות פילוסופית בתהליך ההזדקנות, בעיניים פקוחות; תרגום מגרמנית: 
היידקר-ליאורה בינג    

 161488 שיחות על לוינס, עם הרב דניאל אפשטיין, ומסות נוספות/שידלובסקי,אלדד 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 274ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0393-0   
שי לימוד בין מורה לתלמיד, בין הרב הגותו של עמנואל לוינס, מתוך מפג   
 דניאל אפשטיין, שזה לו ספר הגותי ראשון במשנתו הסדורה, עם ד"ר אלדד  
 שידלובסקי, בדיון על הספר "אתיקה והאינסופי", עם מסות נוספות בענייני  
 תיאטרון והגותו של הבמאי יוסי יזרעאלי והשוואתה לזו של לוינס 

 045 LAW 045 חוק ומשפט 
 161598 למה שהעם יבחר את השופטים? (בסדרת "פנס כיס", מהדורה  87.00 ₪ 

ירושלים/סלע שנייה)/רוטמן,שמחה 
2023עמודים/ 119מאיר/  

 מדריך לרפורמה; הסבר חד וברור מדוע נחוצה בישראלית הרפורמה  
 המשפטית המתהווה בישראל, כולל תיאור כשליה של השיטה הנוכחית; עם  
 איורים והערות 

 046 PUBLICISTICS 046 פובליציסטיקה 
 161499 אנחנו אנשים חדשים/אילני,עפרי 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 263ת"א/בבל/ 978-965-512-323-4   
 מסות על החברה הישראלי, חלקם פורסמו ב"הארץ" וחלקם חדשים; בסדרת  
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 "בבל עיון" 

 047 ARMY & WAR 047 צבא, מלחמה, נשק 
,עמירםבלימה/אזוב 132.00 ₪   161424 
  416שמן/מודן; משרד הביטחון/-בן 
; בליווי1973באוקטובר  6-7הלחימה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים,    
הערות, טבלאות, תרשימים ואיורים    

עשר: התקפת אצ"ל על -בשדות הקרב של מלחמת העצמאות; כרך שנים 132.00 ₪   161513 
רמת יפו/מילשטיין,אורי 

2023עמודים/ 380אפעל/שרידות/  

מה באמת קרה?; נכתב בהשתתפות מיכאל  -התקפת אצ"ל על יפו    
צדף; הערות, מקורות, צילומים, מפתחות-ברונשטיין, חיים אסא ואביתר בן   

 161482 ותרעד הארץ/דרורי,זאב (עורך) 210.00 ₪ 
2023עמודים/ 486אילן/-ר"ג/אונ' בר 978-965-226-649-1   
ת יום הכיפורים; מאמחרים על שבי, הלם, מקומה קובץ מאמרים על מלחמ   
 ותפקידה של התקשורת באותם ימים, ניתוח קרבות מרכזיים ולקחיהם על ידי 
מספר מפקדים שנטלו בהם חלק. כולל דיון במקומם של חיל הרפואה, חיל     
 האוויר וחיל הים במלחמה 

 161473 יורים ולא בוכים/לוי,יגיל 150.00 ₪ 
  452רעננה/האוניברסיטה הפתוחה/ 978-965-06-1690-8 
 המיליטריזציה החדשה של ישראל בשנות האלפיים; הערות, ביבליוגרפיה,  
 מפתח; בסדרת "למדא עיון"; עם תקציר באנגלית 

מגן,דן/1982פלישה; לבנון, קיץ  132.00 ₪   161584 
256ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-534-1   
תה של יחידת שלדג במלחמת לבנון הראשונה, ושל יחידת מודיעין מלחמ   
 שכבר לחמה במלחמת יום הכיפורים; צילומים, ביבליוגרפיה 

פרידמן,טוהר-) אגדות שלנו/שרמן7שבע ( 129.00 ₪   161684 
  221חבל מודיעין/דביר; הקיפוד והשועל/ 978-965-574-558-0 
ורם של יהודים נחושים וחמושים, פרקי היסטוריה ישראלית במבט חדש; סיפ   
 שיירת הל"ה, חנה סנש ועוד 

 048 ECONOMICS 048 כלכלה וכספים 
 161594 ההגנה הטובה ביותר/ארבץ,אלון 132.00 ₪ 
348סלע מאיר/ -ירושלים/הספרייה העסקית    
 עלייתו לגדולה של הסייבר הישראלי: מימיו הראשונים ועד לחזית העולמית;  
 הערות 

 161591 המודל/שומרון,ערן 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 238ת"א/מטר/   
 איך להקים ולנהל בהצלחה את העסק שתמיד חלמתם עליו 

  

 

050 THE MIDDLE EAST 050 המזרח התיכון 
 161459 ערבים במחתרת/טאובר,אליעזר 195.00 ₪ 
2023עמודים/ 462ירושלים/מוסד ביאליק/ 978-965-536-388-3   
ערבית בראשית המאה העשרים; מחקר המסיק שלא תולדות החתרנות ה   
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 האימפריאליזם המערבי קרע את המזרח התיכון הערבי למדינות נפרדות,  
 אלא כך רצו הערבים, שעוד מראשיתו של התהליך ראו בעצמם עמים נפרדים 

 055 ISRAEL-ARAB  ערב-יחסי ישראל  055 
 161525 ערב הסעודית וישראל/מרזוק,האני 126.00 ₪ 
2023עמודים/ 257ת"א/כתב ווב/ 978-965-7803-11-0   
; גורמי פנים וגורמי חוץ1991-2017הגורמים להתקרבות הסעודית לישראל,    
במבא השוואתי; הערות וביבליוגרפיה בעברית, ערבית ואנגלית; עם תקציר     
 באנגלית 

 161461 שונאים סיפור אהבה/כהן,הלל 174.00 ₪ 
0222עמודים/ 466ת"א/עברית/   
 על מזרחים וערבים ואשכנזים גם, מראשיתהציונות עד מאורעות תשפ"א; על  
 יחסי יהודים וערבים; הערות, מקורות, מפתח 

 060 BIOGRAPHIES & DIARIES 060 ביוגרפיות ויומנים 
 161369 אדם בעמק/רוזנסון,ישראל 99.00 ₪ 
2023עמודים/ 213ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0391-6   
ורו של אורי אליאב; סיפורה של טירת צבי בראשיתה, וסיפורה של עמק סיפ   
 בית שאן, סיפוריהם של הנוטרים וקשריהם עם שכניהם הערבים, כולל מסמכי 
ארכיון וצילומים נדירים בתולדות ארץ ישראל    

 161674 בדרך הביתה/אליאני שורוק,פנינה 99.00 ₪ 
2023עמודים/ 183ת"א/עמדה/   
ממרוקו לעיירת ספר  60-נות מעלייה בלתי ליגאלית בשנות הסיפור זכרו   
 161578 ג'ומס/רוזנטל,רוביק; אורון.חיים 126.00 ₪ 
2023עמודים/ 254ת"א/הקיבוץ המאוחד/ 978-965-02-1223-0   
 רוביק רוזנטל משוחח עם חיים אורון; שיחות על התחנות השונות בחייו,  
לסטיני ועוד; בסדר "קו אדום"; עם פ -התייחסותו לשאלת הסכסוך הישראלי    
 מפתח 

 161542 דני קרוון: האיש שגרם למקומות לדבר/עד,גיא 120.00 ₪ 
2022עמודים/ 69ת"א/אסיה/   
 ביוגרפיה של האמן דני קרוון, שזיכרונות הילדות שלו ונופיה של תל אביב  
 סללו את דרכו עד שגילה את "הדבר שלו" 

ץ'/זהר,אמה; ראובני,גדעון (עורכים)פי פלקובי-העולם על 174.00 ₪   161483 
2023עמודים/ 308אילן/-ר"ג/אונ' בר 978-965-226-634-7   
 זיכרונות של תעשיין יהודי ממפנה המאות עד להקמת מדינת ישראל 
 161631 הרב הבר/הבר,צבי; לב,ברוך 144.00 ₪ 
2023עמודים/ 309בני ברק/משפחת הבר/   
יו של רבי אברהם ישעיהו הבר זצ"ל, מייסד האיש, הלב והכליות; פרקי חי   
 ארגון "מתנת חיים" ןצחולל מהפכת תרומת הכליות; בליווי עשרות צילומים  
 צבעוניים ומסמכים 

לוי,יעקב-השיטפון/בר 126.00 ₪   161418 
2022עמודים/ 270הלבנה תצחק// 978-965-91918-1-9   
ניון שירדו לנהל אכסניית שייח'; זוג בוגרי טכ-שארם א -זיכרונות מאופירה    
שנה  40שנה, עד לפינוי לפני  15שנים, למשך  55שייח' לפני -נוער בשארם א   
, תוך הצגת זרקור יוצא דופן ההיסטוריה הישראלית; עם צילומים, 1982-ב   
 מסמכים ומפה 

 161619 חנה סנש/כפיר,אילן 159.00 ₪ 
271ספרי חמד/ ראשון לציון/ידיעות אחרונות; 978-965-201-663-8   
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 סיפורה של הצנחנית מהפלמ"ח בשירות הצבא האנגלי, שנפלה לידי הנאצים  
 בהונגריה, שרדה עינויי תופת ולא הסגירה סוד צופן השידור 
 161585 ימים ראשונים/קלדרון,רות 132.00 ₪ 
284ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-564-191-2   
רי המחברת שנפרדו לחצי שנה עקב שליחות הבעל חליפת מכתבים בין הו   
 לארה"ב, והכל דרך עיניה של בתם האוהבת וכחוקרת תלמוד 

 161673 להעביר את כפר סבא לים/מוסלי,אורית 87.00 ₪ 
2023עמודים/ 108פיוטית// 978-965-93008-5-3   
 סיפור חיים של אישה עם צרכים מיוחדים, בליווי איורים צבעוניים 
 161612 מחרוזת ענבר/עמיר,אלי 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 223ת"א/עם עובד/ 978-965-13-2995-1   
 פרקי חייםאוטוביוגרפיה של סופר מוערך, מחבר הספרים: תרנגול כפרות,  
 מפריח היונים, נער האופניים 

 161445 ספר זכרון קדוש יעקב/שבת,ששון 162.00 ₪ 
2021עמודים/ 146ירושלים/המחבר/   
יו של רבי יעקב, בנו יחידו של רבי יוסף חיים, לרגל מאה שנה תולדות   
תשפ"א; בצירוף מקורות, תשובות בהלכה, בקשות  -לפטירתו, תרפ"א    

 161637 ספר חיים של תורה/זכריהו,מיכאל 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 300בני ברק/המחבר/   
נייבסקי שאלות ותשובות, הנהגות בעניינים שונים שנשמעו מפי רבי חיים ק   
 זצ"ל; תשובותיו מובאים בצילום כתב ידו בכתיבה קצרה, וצילומים מחייו 

 161629 ספר כליל תפארת/אוירינג,שלמה אברהם (עורך) 144.00 ₪ 
  590בית שמש/מכון זכרון אברהם/ 
 תולדות חייו והליכותיו של בעל ה"תפארת שלמה", רבי שלמה הכהן  
 מראדאמסק זצ"ל 

ל בתורה; חלק שני (בכריכה: אשרי מי שגדל בתורה)/יברוב,צביספר שגד 144.00 ₪   161636 
2023עמודים/ 382בני ברק/המחבר/   
 עיון בדמותו של רבי חיים קנייבסקי זצ"ל; בחיווי עשרות צילומים צבעוניים 
משפחת נס/ארלנגר,נפתלי; אלפסי,יצחק  -ענף עץ אבות: ספר היחס  330.00 ₪   161624 

-978-965(עורכים) 
7265-42-0 

סטולין, קוז'ניץ, זידיטשוב,  -שושלות משפחות ועיירות דינוב, קומרנא, קרלין    
 ר' אלימלך מליז'נסק, פשיסחא, משפחת תאומים, מייזליש, הרמ"א ועוד ועוד;  
 תבנית אלבומית מפוארת, צבעונית עם אלפי צילומים ומסמכים; הזכויות  
 וההפקה בידי ד"ר שלמה נס 

 161651 פטריוטים חסרי מולדת/גורדון,אלכס 117.00 ₪ 
2023עמודים/ 225ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-33-5   
 דעות והרפתקאות, עולמות וגורלות; מסות על סופרים, מדענים ופוליטיקאים,  
 בסימן השאלה היהודית; ביבליוגרפיה 

,אריהציוני כל הדרך/אזולאי 138.00 ₪   161535 
2023עמודים/ 264ירושלים/הספריה הציונית/ 978-965-536-397-5   
 אוטוביוגרפיה; תיאור ילדותו שבמרוקו, לימודיו ופעילותו בתנועות הנוער  
 במרוקו. מתוארים חייו ותפקידיו הרבים  בארץ ושליחויותיו בעולם היהודי.  
שונה' נדונים מתוך ראייה המושגים 'מזרחיות', 'ישראל השנייה' ו'ישראל הרא   
שגרתית-ביקורתית, בלתי   

 075 YIDDISH 075 יידיש 
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 161617 בירושלים היו אומרים .../דביר,רחל 132.00 ₪ 
112ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-577-8   
 חוכמת היידיש הירושלמית, בעברית עכשווית ובנימה הומוריסטית; בליווי  
צבעוניים; מאת מחברת הספר "ביידיש היו אומרים" צילומים   
 161468 האיש מנצרת/אש,שלום 228.00 ₪ 
2023עמודים/ 661חיפה/פרדס/ 978-965-541-188-1   
 חיבורו המונומנטאלי של שלום אש שנכתב ביידיש במאה הקודמת על חייו של 
דול" ישוע בנצרת; תרגום חדש של ד"ר בלהה רובינשטיין, בסדרת "הדשא הג    
 בעריכתד"ר נוית בראל 

 161462 מדרש איציק/מאנגר,איציק 132.00 ₪ 
2022עמודים/ 276ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-19-9   
יידיש, על פי המהדורה השלישית המתוקנת מ  -לשונית עברית -מהדורה דו   
; אנתולוגיה ובה פרשנות אישית שירית של מאנגר לטקסטים מקראיים,1984   
דרש היהודי; תרגום מיידיש ועריכה: נגה רוביןברוח המ    

 080 JUDAISM-GENERAL  כללי -יהדות  080 
 161688 בחגוי הסלע/איצקוביץ,ע. 105.00 ₪ 
2023עמודים/ 202ירושלים/בת ציון/   
 מזמורי תהלים במעגל השנה; כוחם של המזמורים השונים; עם הערות 
י (עורך)דרכו של רב/אבינר,שלמה; ציון,מרדכ 114.00 ₪   161595 
  236ירושלים/ישיבת עטרת ירושלים/ 
 תפקידו של רב בישראל; תשובותיו של הרב שלמה אבינר בנושא תפקודו של 
רב קהילה בעניינים כגון הנהגה, פסיקה,, התעלמות מאיסור ועוד    

 161696 לגעת בחיים/לביא,יוני (הרב) 174.00 ₪ 
2023עמודים/ 315ירושלים/דברי שיר/   
מהיר על אתגרי השעה; הסתכלות יהודית ובחינת שאלות כגון האם  מבט   
 התנ"ך אמתי, האם מותר לשקר, התייחסות לנכות פיזית ומחלת נפש, איך  
 מוצאים אהבה, פגישה עם המוות, ועוד 

צורבא מרבנן (בכריכה: קשר ועוד איך ...  -לימוד הכנה לבר מצווה  96.00 ₪   161375 
הרב))/אלגאזי,בן ציון (  יד בנימין/מכון 

  309צורבא מרבנן/

 הכנה לבר מצווה, מן המקורות ועד להלכה למעשה, בשילוב מאות איורים  
 צבעוניים 

 161690 מוסר בעולם חילוני/אבינר,שלמה; רוט,אריאל 144.00 ₪ 
2023עמודים/ 308בית אל/ספריית חוה/   
נר, על ספונויל; שיחות עם הרב אבי- קריאה ביקורתית בשיטת קומט   
ספונויל, על מהם טוב, אושר, משמעות החיים, -הפילוסוף פרופ' אנדרה קומט   
 גבולות הסובלנות, מוסר בלי דת, מידות טובות בלי דת, ועוד; עם הערות 

 161571 משפטי הרב קוק (חלק ב')/פאסי,אסף (ליקוט וביאור) 132.00 ₪ 
  111ת"א/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-714-7 
 הגיגים, מחשבות, תובנות; דברי הגות ומחשבה הנטועים בשורשי  
 הפילוסופיה, החוכמה והמורשת היהודית, מתווה צילומים צבעוניים 

 161638 שנים עשר שבטיא/פולק,גדי 195.00 ₪ 
2023עמודים/ 108ירושלים/קולמוס/   
יר, פרטים ומקורות אודות כל שבט משבטי ישראל, כולל מפות תצלומי אוו   
 איורים, מקורות תורה וחז"ל לכל שבט, סמליו ואישיו; פורמט גדול צבעוני,  
ס"מ, כריכה קשה צבעונית 34/25מידות    
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 081 JEWISH FESTIVALS 081 חגי ישראל 
הרי זו הגדה/אוסי,משה -אם תרצו  132.00 ₪   161536 
2023עמודים/ 224נתניה/המחבר; דני ספרים/   
לכל העדות; לצד הטקסט המסורתי  -והגדת לבנך" הגדה של פסח, בסימן "   
 אשכנזי / ספרדי מצויים סיפורים, שירים ופיוטים, הסברי מילים קשות, והצעות 
חווייתיים, חידות ושאלות לילדים כדי להעצים את  -לאמצעים חזותיים     
 הלמידה וההכנה; מחבר הספר "על קצה הלשון" בהוצאת ראובן מס 

פרשנות: מועדי ישראל בראי האמנות/מאלי,יעלאמנות כ 174.00 ₪   161621 
248ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-712-3   
 בחינת יצירות אמנות המתארות את החגים; תבנית גדולה וצבעונית 
 161497 הגדה של פסח: והגדת/מזרחי,ימימה (הרבנית) 162.00 ₪ 
  308פרשה ואשה/ ירושלים/מגיד; 978-965-7767-78-8 
 לימוד לנשים על ההכנות לליל הסדר, עבודה פנימית בסיפור ההגדה ועוד;  
 תבנית מרובעת צבעונית; בעריכת יקרת פרידמן 

 161623 שיבחו גאולים/זיס,מתן ואחרים (עורכים) 108.00 ₪ 
2022עמודים/ 328ירושלים/מים חיים/   
ז הרבשיחות ומאמרים בענייני פסח, מרבני ישיבת מרכ   

 085 BIBLE &  085 תנ"ך ומפרשיו 
ס"מ)/צור,אביבה (עריכה) 12/17ספר תהילים תכלת וארגמן (פןרמט בינוני  75.00 ₪   161363 
2017עמודים/ 328ירושלים/אליעזר פישר/ 978-965-91667-3-2   
 פרקי תהילים מחולקים לקטגוריות בוונים שונים המצביעים על הסיווג: מזמורי 
מוורי רפואה, תפילה לאובדן רשעים, תפילה על גלות וגאולה; הודאה, מז    
 בתוספת הסברים קלים 

ס"מ)/צור,אביבה (עריכה) 9/12.5ספר תהילים תכלת וארגמן (פןרמט קטן  60.00 ₪   161362 
2017עמודים/ 328ירושלים/אליעזר פישר/ 978-965-91667-3-2   

ן יהודה מרולי)/אלגמיל,יוסף פירוש איכה (לחכם הקראי מש מצורורי ב 435.00 ₪   161454 
אשדוד/מכון (עורך) 

  400תפארת יוסף/

 היסטוריה מקיפה על חיבור המגילה, זמנה, היכן היא ממוקמת בתנ"ך, כולל  
 פירושה על פי הפשט 

 161456 תוכחות ונחמות וספר איוב (לפי הקראים)/אלגמיל,יוסף 300.00 ₪ 
  180אשדוד/מכון תפארת יוסף/ 
שבעה ועשרה באב, עם הקדמה מעניינת מדוע עשרה באב ולא תשעה לצום   

 086 WEEKLY PORTION 086 פרשת השבוע 
 161441 חומש שמות עם פירוש רבי סעדיה גאון/גינדי,יום טוב חיים (הרב) (עורך  156.00 ₪ 

-978-965ומתרגם) 
92887-1-7 

תפסיר הרס"ג מתורגם לעברית; התפסיר על  -צר הפירוש כולל: הפירוש הק   
מנוקד; התפסיר בלשון ערבית תקנית; הפירוש  -פי כתבי יד בערבית יהודית    
ליקוט ביאורי רס"ג מפי ספרים וסופרים; עם ביבליוגרפיה -הארוך    

 161640  5חמשה חומשי תורה, עם פירוש ר' שמשון רפאל הירש (רש"ר):  750.00 ₪ 
ש,שמשון רפאלכרכים/היר  978-1-68025-

046-6 



 ,2023 אפריל –שפ"ג ת ניסן, 501, קטלוג מספר ספרים חדשים מישראל

 Rmass@barak.net.il הוצאת ראובן מסערוך על ידי 

24 

 

 התורה, אונקלוס ורש"י, וביאור הרש"ר הירש בתרגום חדש ללשון הקודש;  
 בסיוע קרן הרב יוסף ברייער 
כרכים/כהן,איתן ואחרים (עורכים) 5כדבר אלישע;  165.00 ₪   161693 
 ירושלים/ישיבת ירושלים לצעירים/  
על התורה, כל חומש בכרך נפרד; מתוך שיחות הרב אלישע וישליצקי הארות    
תשפ"ג -זצ"ל; מהדורה שלישית    

 161438  5כתבי רבי דוד אביחצירא: פתח האהל, שכל טוב, רישא וסיפא;  585.00 ₪ 
נתיבות/ישיבת כר'/אביחצירא,דוד 

2017אביר יעקב/ עמודים/  

  2דרושים  -תורה; ספר שכל טובכר': ביאור ל 2ספר פתח האהל, על התורה,  
פי תחילת הפרשה וסופה- ביאורים לתורה, על -כר'; ספר רישא וסיפא    

 161437 ספר מאורות הזוהר; חומש שמות/בצרי,עזרא 255.00 ₪ 
2023עמודים/ 933ירושלים/מכון הכתב/   
 דרושי, חידושי ומעשיות הזוהר, על סדר פרשיות התורה והנ"ך 
חלק ב': ויקרא, במדבר, דברים/אביעזר,ישישלהבתיה;  120.00 ₪   161692 
2023עמודים/ 477בית אל/ספריית חוה/   
 רשפי פרשיות והקשרם לזמננו; עם מפתח 

 090 MISHNA, TALMUD &  090 משנה, תלמוד, מדרש 
כרכים/עסיס,משה 3גליונות הירושלמי של רבי שאול ליברמן;  585.00 ₪   161647 
2022עמודים/ 2564לים/כרמל/ירוש 978-965-7791-60-8   
 הערות על דפי התלמוד הירושלמי שרשם לעצמו אחד מגדולי חוקריה של  
 ספרות חז"ל, עם פירושים והרחבות; כולל כרך נספחין ומפתחות 

הוצאה מדעית; כרך א': זרעים/קרופ,מיכאל -המשנה  450.00 ₪   161381 
0202עמודים/ 444ירושלים/המחבר/ 978-965-547-055-0   
 טקסט המשנה לפי כל כתבי היד השלמים וכל קטעי המשנה מן הגניזות;  
 הטקסט מובא ללא כל פירוש, אלא תוך השוואת הבדלים בים כתבי היד  

 161603 חידושי הרמב"ן על הש"ס: תורת האדם לרמב"ן/פופוביץ,מרדכי (הרב) 165.00 ₪ 
2022עמודים/ 302ירושלים/מוסד הרב קוק/   
פי כתבי יד, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות יוצא לאור על    
 וביאורים 

מסכת מגילה (תלמוד ירושלמי)/קמפניינו,ראובן -מגילת ספר  135.00 ₪   161458 
 ירושלים; בארות יצחק/הקיבוץ הדתי;  978-965-92878-0-2 
  לקט עיונים בתלמוד הירושלמי על מסכת מגילה; עם פירוש, הערות, צילומים 
 צבעוניים; ספרים קודמים ניתנים להשיג על מסכתות התלמוד הירושלמי:  
 ברכות, פאה, שביעית, תענית, ראש השנה 

 161494 מדרש במדבר רבה; חלק א': פרשת במדבר/מאק,חננאל (עורך) 180.00 ₪ 
  584ירושלים/מכון שכטר למדעי היהדות/ 978-965-7105-85-6 
ל הנראה, נערך המדרש בפרובאנס במאה מדרש לפרשות במדבר ונשוא. ככ   
 הי״ב. לשונו עברית, סגנונו מאוחר, והוא מכיל חומר רב משני התלמודים;  
 מהדורה ביקורתית הנסמכת על כתבי היד העיקריים ודפוס ראשון, יחד עם  
 מבוא מקיף, מסורת המדרש, חילופי נוסח, פירוש, ומפתחות 

מח,שימפתח אוצרות אגדות הש"ס/ש 180.00 ₪   161633 
2023עמודים/ 609אלעד/המחבר/   
 סיכום וביאור אגדות ודרשות הש"ס, כולל מפתח חיפוש נרחב לפי נושאים 
 161549 סירוניות בבית המדרש/חזן רוקם,גלית 174.00 ₪ 
2023עמודים/ 376ירושלים/מוסד ביאליק/ 978-965-536-315-9   
יפורים משלהי העת פואטיקה, פולקלור ופרשנות במדרש ויקרא רבה; ס   
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 העתיקה בכלים בני זמננו ומקומנו; בסדרת "אסופות" 
 161605 שיטה מקובצת החדשה: מסכת מעילה; תמיד/אילן,יעקב דוד (הרב) 150.00 ₪ 
2023עמודים/ 300ירושלים/מוסד הרב קוק/   
 יוצא לאור מעצם כתב ידו של רבינו בצלאל אשכנזי, עם מבוא, ציוני מקורות,  
ביאוריםהערות ו   

 095 HALAKHAH 095 הלכה 
 161626 אהלי הלכה: הלכות פסח/אפלבוים,איתי ואחרים 84.00 ₪ 
 שבי דרום וכפר דרום/מכון התורה  978-965-599-974-7 
 הלכות מבוארות בטעמיהן ליוצאי אשכנז וספרד, עם פסקי הלכות מהרב  
 יעקב אריאל 

מתי,זכריההליכות המערב בארץ חמדה; חלק ג'/זר 174.00 ₪   161449 
2022עמודים/ 475המחבר//   
ישראל, ברוח חכמי ספרד המערביים-פסקי הלכות יומיות וקיום מסורות בארץ   
 161596 הלכות תפילין דהייליגער ר"ת (רבנו תם)/ציון,מרדכי 114.00 ₪ 
2023עמודים/ 311בית אל; נריה/ספריית חוה/   
"על הצדיקים ועל החסידים" לימודים, הלכות, הנהגות והדרכות; עם הערות   
 161694 חבל נחלתו, חלק כ"ז/אפשטיין,יעקב 144.00 ₪ 
  324שומריה; ירושלים/המחבר/ 
 מאמרים ותשובות בדיני תורה 
 161446 ספר אמרי דעת, על שולחן ערוך יורה דעה, סימנים קיב, קיג/יוספיאן,מאיר 135.00 ₪ 
2023עמודים/ 412ירושלים/המחבר/   
ים לפי סדר השו"ע, עם ביאור "אמרי בינה"; על הלכות פת ובישוליהלכות ודינ   
גויים    

תג: הלכות אבלות/-ספר הוראה ברורה; יורה דעה, סימן שלד 204.00 ₪   161435 
2023ב"ב/מכון הרב מצליח/ עמודים/   
יורה דעה; ביאור דברי השו"ע ואסיפת דינים, כמתכונת  -על שולחן ערוך    
"אורח חיים"ה"משנה ברורה" על    

 161611  -ספר שו"ת בני בנים, חלק ראשון (הדפסה רביעית עם הוספות  120.00 ₪ 
הרצל-תשפ"ג)/הנקין,יהודה  978-965-
2023עמודים/ 253ירושלים/המחבר/ 7646-35-9  

שאן-דיון בשאלות אקטואליות, שנשאל המחבר כרב אזורי לבקעת בית   
, אבן העזר, חושן משפט/רקח,יעקבספר שלחן לחם הפנים: יורה דעה 270.00 ₪   161448 
2023עמודים/ 337ירושלים/ברכ"ה/   
טריפולי; נדפס לראשונה מכתב יד -חיבורו של רבח יעקב רקח מחכמי לוב    

 096 KABBALAH 096 קבלה 
אשד,מלילה; שאשא,עמרי-בדרך עץ החיים/הלנר 156.00 ₪   161504 
ונות;הית יצירה ראשון לציון/ידיעות אחר 978-965-201-489-4   
 שערים לספר הזוהר; בירור מושגים ורעיונות; עם הערות, ביבליוגרפיה,  
 מפתחות 

 161559 ספר גן המלך/בן הראש,יונתן מ.; ליבס,יהודה (מהדירים) 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 275ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-04-7   
מהדורה ביקורתית פירושי זוהר לר' נפתלי הרץ בכרך, בעל 'עמק המלך';    
 מוערת ומבוא; הערות, ביבליוגרפיה; כריכה קשה 

 161436 ספר מאורות הזוהר; חומש שמות/בצרי,עזרא 255.00 ₪ 
2023עמודים/ 933ירושלים/מכון הכתב/   
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 דרושי, חידושי ומעשיות הזוהר, על סדר פרשיות התורה והנ"ך 
 161447 ספר שרשי הסודות/זכותא,משה 585.00 ₪ 
  448ים/מכון חכמי ירושלים והמערב/ירושל 
 ספר המכונה גם "ספר הסודות" והוא המשך לספר "שורשי השמות" בסדרת  
יד- "הקבלה המעשית"; יוצא לאור מכתב   

 097 HASIDISM 097 חסידות 
 161620 כשהאור צוחק מהחושך/מזרחי,יריב 159.00 ₪ 
392חמד/ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי  978-965-545-864-0   
רבי נחמן מברסלב; עיצוב נאה בשני צבעים, עם איורים  -סיפורי מעשיות    
 מאת עדי כץ; כריכה קשה 

פ/מורגנשטרן (הרב)-ספר ים החכמה; חלק ראשון, סימנים א 174.00 ₪   161442 
2023עמודים/ 637ירושלים/תורת חכם/   
םשיעורים ושיחות שנאמרו על חיי מוהר"ן, עם ביאורים ומוסרי   
 161365 ענבי הנחל; כרכים א, ב/קדם,דביר 180.00 ₪ 
2022עמודים/ 544המחבר//   
ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן  -ענבי הבנות אישיות מאשכולות ה"נחל נובע"    
קלז-כרכים; תורות א 13מברסלב; סדרה בת    

ישראל- כז/שטיינזלץ,עדין אבן-שורש מצוות התפילה; כרך ראשון, פרקים א 135.00 ₪   161367 
  388כפר חב"ד/מעיינותיך; מרכז שטיינזלץ/ 
ישראל שטיינזלץ; -חיבורו של האדמו"ר הצמח צדק, עם ביאור הרב עדין אבן   
 עם הערות, קיצור הפרקים ומפתח ערכים 

 100 JEWISH THOUGHT,   100 הגות דתית, דרשות 
ו,יהודה אורות הנפש: תורת הנפש של הראי"ה (מהדורה שנייה)/בן חמ 156.00 ₪   161496 
(עריכה וביאור) 
2023עמודים/ 557ירושלים/המחבר/   

 מדריך להתפתחות אישית אמונית; לאור כתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק  
 זצ"ל; מלווה במשלים רבים המסייעים להבנת הרעיונות הרוחניים; מנוקד 

 161374 בארצות החיים/ג'יאמי,דוד 138.00 ₪ 
2023עמודים/ 921ירושלים/חוסן ישועות/   
 עבודת ה' של אנשי המעשה; יחס התורה לעושר ולעשירים; עם הערות 
 161427 בחיל וברוח/דרוקמן,חיים (הרב) 138.00 ₪ 
  542המכון התורני/ -מרכז שפירא/אור עציון  978-965-569-019-4 
 פרקי עיון ומחשבה בענייני מלחמה, צבא וביטחון בדורנו 
הנבחר בארץ ישראל/אבפוגל,משההקיבוץ הטהור ו 132.00 ₪   161634 
2023עמודים/ 208ירושלים/מוסד הרב קוק/   
-להי, חלק ב'; מסה תורנית על אמונה, מדע וחסידות בארץ- מבוא למדע הא   
 ישראל 

 161628 ילמדנו רבינו/אלטמן,אלתר אברהם ברוך 135.00 ₪ 
2023עמודים/ 314בני ברק/המחבר/   
חיים, על סדר מסכת "דרך ארץ" זוטא, שיחות מוסר, הדרכה ואורחות    
 שנשמעו מפי רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל 

 161376 כאיש אשר אמו תנחמנו/בן ארצי,רבקה (עריכה) 96.00 ₪ 
2023עמודים/ 157ירושלים/אלומת אור/   
פרק ד', על פי שיעוריה של הרבנית חנה טאו ז"ל;  -נצח ישראל למהר"ל    
כה קשהעימוד נאה, נייר כרומו, כרי   
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 161505 לשעה ולדורות/פילבר,יעקב 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 291ברכה/-הר ברכה/מכון הר   
 הגיגים על ישראל, תורתו וארצו; חלק נוסף בספר: זיכרון בספר, תולדות  
 חיים של מורים, כגון הרב צבי יהודה קוק, הנזיר, הרב אריה לוין, הרב שאול  
 ישראלי ועוד ועוד 

וני הראי"ה/אטרה,דבירמטמ 120.00 ₪   161697 
  375ר"ג/ישיבת הסדר רמת גן/ 
 ארבעים ושמונה קנייני תורה במשנת הראי"ה קוק; לימוד יומי לימי ספירת  
 העומר; ליקוט, עריכה ותמצות מכתבי הרב קוק 

 161506 מי יעלה בהר ה'/גרינולד,יחזקאל 96.00 ₪ 
2023עמודים/ 133ירושלים/עטרת ירושלים/   
להר הבית ובית המקדש, מתורת הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב היחס    
 צבי יהודה קוק זצ"ל; מהדורה שלישית 

 161635 ספר הלבב/בקר,נתן שלמה 138.00 ₪ 
2023עמודים/ 172ירושלים/מוסד הרב קוק/   
 הגות ביצרי האדם; עם הערות ומקורות 
 161430 ספר קם רבה שחטיה לרבי זירא/ציון,מרדכי צבי 120.00 ₪ 
2023עמודים/ 299בית אל/ספריית חוה/   
 פלפולי הלכה ומדרש, אמונה ומוסר; עם הקדמה מאת הרב שלמה אבינר,  
 הערות "פחד מרדכי" וקונטרס "קיום מצוות משלוח מנות במדבר" 

יה/טאו,צבי ישראל (הרב)- עם נברא יהלל 54.00 ₪   161689 
2023עמודים/ 29ירושלים/שירת ישראל/   
ות ביציאת מצרים כשורש קדושת הלאומיות בישראלהתבוננ   
 161630 עניני חינוך/סחייק,משה 135.00 ₪ 
 בני ברק/המחבר; מערכת מזקנים  
 מדברי ראש הישיבה בעל "אילת השחר", הגראי"ל שטינמן זצ"ל; אמרות,  
 הדרכות, הנהגות ומעשים 

ורחבת)/כהן,דוד קול הנבואה: ההגיון העברי השמעי (מהדורה חדשה ומ 225.00 ₪   161608 
-978-965(הרב) 

7212-49-3 

 חיבורו של ה"נזיר" על יסודי ההפילוסופיה הדתית בישראל, יסודי החכמה  
 הפנימית, תנועת החסידות, ועוד; מנוקד, עם הערות ומפתחות 

נוספות/שידלובסקי,אלדדשיחות על לוינס, עם הרב דניאל אפשטיין, ומסות  105.00 ₪   161489 
2023עמודים/ 274ירושלים/ראובן מס/ 978-965-09-0393-0   
 הגותו של עמנואל לוינס, מתוך מפגשי לימוד בין מורה לתלמיד, בין הרב  
 דניאל אפשטיין, שזה לו ספר הגותי ראשון במשנתו הסדורה, עם ד"ר אלדד  
י", עם מסות נוספות בענייני שידלובסקי, בדיון על הספר "אתיקה והאינסופ   
 תיאטרון והגותו של הבמאי יוסי יזרעאלי והשוואתה לזו של לוינס 

 161368 שערים לעיקר האמונה: שלמות הקבלה והמסורה/פכטר,אליהו ליב 138.00 ₪ 
2023עמודים/ 130ירושלים/מוסד הרב קוק/   
ים ואחרוניםפי דברי חז"ל, ראשונ-ביאור עיקר האמונה בתורה מן השמיים, על   

 101 HYMN & PRAYER 101 פיוט ותפילה 
ו/גולדשמיט,אריה-מחזור ויטרי, כרכים ד 450.00 ₪   161610 
2023עמודים/ 1248ירושלים/המחבר/   
תלמיד רש"י; מהדורה מתוקנת על פי כתבי יד, עם  -לרבינו שמחה מויטרי    
מבוא; מיוחס הערות והארות, שינויי נוסחאות, מראי מקום, סיכומי שיטות ו   
 לרבינו שמחה מויטרי, תלמיד רש"י 
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 161439 סידור כנסת ישראל (לבן או חום)/ 120.00 ₪ 
2022עמודים/ 799נתיבות/מכון אביר יעקב/   
 כמנהג הספרדים יוצאי צפון אפריקה; עם תפילות ובקשות מיוחדות, בכתב  
 יאה וסימון דגש חזק ושווא נע, לפי מנהגי הבאבא סאלי זצ"ל 

 115 ART & MUSIC 115 אמנות ומוסיקה 
 161544 אחרי המודרניזם/אלחייני,צבי; יעקובסון,מיכאל 204.00 ₪ 
2021עמודים/ 287ת"א/אסיה/   
 האדריכלות של משה לופנפלד וגיורא גמרמן 
 161679 איורים: דוד פולנסקי (עברית ואנגלית)/לניר,טל (אוצרת) 204.00 ₪ 
  137ן תל אביב לאמנות/ת"א/מוזיאו 978-965-539-243-2 
 קטלוג מתערוכה, עם שפע צילומים 
 161622 אמנות כפרשנות: מועדי ישראל בראי האמנות/מאלי,יעל 174.00 ₪ 
248ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד/ 978-965-201-712-3   
 בחינת יצירות אמנות המתארות את החגים; תבנית גדולה וצבעונית 
יני: צידה לדרך ארוכה (עברית ואנגלית)/מתתיהו,דלית (אוצרת)דרורה דומ 231.00 ₪   161677 
  144ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות/ 978-965-539-242-5 
 קטלוג מתערוכה, עם שפע צילומים 
כרך ה' (עברית ואנגלית)/עפרת,גדעון -מאופק עד אופק; אוסף לוין  375.00 ₪   161666 
2023עמודים/ 943הוצאת לוין// 978-965-92769-8-1   
 אוסף לוין, עבודות נבחרות, חלק ה'; כולל מבוא ומפתח האמנים, פורמט  
 אלבומי גדול וכריכה קשה 

 161538 מחווה והתנגדות/הנדל,דן (עורך) 204.00 ₪ 
2022עמודים/ 188ת"א/אסיה/   
 אדריכל אסף לרמן; עבודותיו של אדריכל יליד תל אביב, בוגר בית הספר  
בלונדון. גוף העבודה של אסף ממוקד במרחב הציבורי ובנסיון AAלאדריכלות    
להטעין את המרחב ברלוונטיות חדשה אל נוכח מגמת ההפרטה אשר     
 מאיימת על עצם קיומו 

 161543 מקום, אדריכל, אמן/יעקובסון,מיכאל 174.00 ₪ 
2022עמודים/ 98ת"א/אסיה/   
פעה בתצלומים שילוב אמנות באדריכלות ישראל; חתך רחב של התו   
 עכשוויים של הצלם ליאור אביטן: עשרים ושניים ייצוגים נבחרים של שילוב  
 אמנות באדריכלות ברחבי הארץ 

 161541 סעודה אחרונה בקיבוץ/אלחייני,צבי; יעקובסון,מיכאל 204.00 ₪ 
2022עמודים/ 273ת"א/אסיה/   
בתכנונה של האדריכלות הברוטליסטית של ארנונה אקסלרוד; על חדרי אוכל   
) המשרתים קיבוצים מאצבע הגליל ועד 1935-2019ארנונה אקסלרוד (    
 גרופית שבערבה 

 161434 ספר תום (עברית, גרמנית, אנגלית)/בן ישראל,מרית; ורדי,עדה 540.00 ₪ 
2022עמודים/ 263ת"א/אסיה; מנגד/ 978-965-7434-32-1   
), שעבודתה 1892-1930פרויד (-מסע בעקבות יצירתה של תום זיידמן   
 פורצת הדרך הטביעה את חותמה על ספרות הילדים הגרמנית והעברית,  
 ניסחה כללים חדשים ליחסים שבין טקסט לאיור; עגנון וביאליק חיברו חרוזים  
; צבעוני, כריכה קשה30/23.5לאיוריה; פורמט    

אלה (אוצרת)שירה זלוור: התכנסות הציפורים (עברית ואנגלית)/קלו,עמנו 231.00 ₪   161676 
  178ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות/ 978-965-539-241-8 
 קטלוג מתערוכה, עם שפע צילומים 
 161678 שמי הוא מריאן/ג'נג'רס,אליסון; רוזנברג,נועה (אוצרות) 180.00 ₪ 
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  142ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות/ 978-965-539-235-7 
 קטלוג מתערוכה, עם שפע צילומים 
 161547 תנוכים מששים, שנים רכות וחידות אחרות/כסלו,שחר פרדי 204.00 ₪ 
2021עמודים/ 332ת"א/אסיה/   
 ספר חידות מצחיק ומעורר מחשבה, לכל המשפחה, המבוסס על תערוכה  
אביב לאמנות-קופות שהוצגה במוזיאון תל-שוברת   

 120 REFERENCE BOOKS 120 ספרי יעץ ולקסיקון 
עברי החדש (עברית וערבית)/מילסון,מנחם -ערבי המילון ה 330.00 ₪   161552 
2023עמודים/ 704ירושלים/מאגנס/ 978-965-7808-51-1   
פה, והוא גרסה מודפסת של - מילון של הערבית לדורותיה, בכתב ובעל   
לחקר  MEMRIעברי של האוניברסיטה העברית ומכון -המילון המקוון הערבי   
טורים בכל עמוד, כריכה קשה; הערבית  3 התקשורת במזה"ת; פורמט גדול,   
 מנוקדת וכן ההגדרות בעברית נמוקדות 

 161632 מפתח אוצרות אגדות הש"ס/שמח,שי 180.00 ₪ 
2023עמודים/ 609אלעד/המחבר/   
 סיכום וביאור אגדות ודרשות הש"ס, כולל מפתח חיפוש נרחב לפי נושאים 

 130 SOCIAL SCIENCES 130 מדעי החברה 
 161471 אשמא/סלובודין,אורטל 114.00 ₪ 
2023עמודים/ 133ת"א/רסלינג/   
 מסע אל שורשיה של אשמה אימהית; בחינה של מהי "אימהות טובה" 
הסמינרים האיטלקיים (בסדרת "פגישות")/ביון,וילפרד ר' -ביון ברומא  117.00 ₪   161385 
2023עמודים/ 238ירושלים/כרמל/ 978-965-7815-84-7   
שא הפסיכואנליטיקאי הבריטי וילפרד ר' ביון ברומא בשנת ההרצאות שנ   
; תרגום ועריכה מדעית: יעל מגל; עם מפתח1977   

 161590 הגורילה הפנימית/כ"ץ,עלי (ד,ר) 132.00 ₪ 
2023עמודים/ 276ת"א/מטר/   
 תשוקות, אהבות וכאב, בעולמם של גברים; בעריכת ורד נדב 
הרניק,ענת-ימעבר לאמנות הטיפול/אברהמ 132.00 ₪   161574 
2023עמודים/ 424שמן/מודן/-בן   
ספרייה פסיכולוגית"; הערות,  -תחומי; בסדרת "פסיכה - מבט רב -חיי הנפש    
 מראי מקום 

 161476 על הטכניקה/קליין,מלאני 129.00 ₪ 
2023עמודים/ 158תולעת ספרים//   
ית הרצאות מאת מלאני קליין, בפני סטודנטים של החברה הפסיכואליט   
; תרגום: דניאל בנאי1936 -הבריטית ב   

ליטוין,אביטל (עורכות)-עתיר,רבקה; גרשפלד-פסיכולוגיה רפואית/רייכר 132.00 ₪   161566 
2023עמודים/ 405ירושלים/אקדמון/ 978-965-350-260-4   
 בריאות, חולי ופגיעות גופניות: טיפול נפשי והדרכה; הערות, מפתח 

  

131 NATURAL SCIENCES 131 מדעי הטבע 
 161529 גוף האדם ותפקודו (ספר + חוברת)/לב טוב,אהרוני (עורך מדעי) 144.00 ₪ 
 978-965-220-546-X /2022עמודים/ 320ירושלים/כרטא  
המהדורה  -אנטומיה, פיזיולוגיה, מערכות; לקסיקון כרטא לגוף האדם    
ערכים,  300העברית, בשתי חוברות צבעוניות המשלימות זו את זו; יותר מ    
 צבע מלא; מפתח 
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 132 ARCHAEOLOGY &  132 ארכאולוגיה, גאולוגיה 
 161592 כפות רגלי האל/זרטל,אדם 132.00 ₪ 
  303שיבולת/ -ירושלים/סלע מאיר  
תנ"כי, דרך  -איך גילינו את הגלגלים בבקעת הירדן; מחקר ארכיאולוגי    
 תצלומי אוויר; צילומים, הערות 

 135 MISCELLANEOUS 135 שונות 
 161512 המותג האנושי/קאופמן,אירית (ד"ר) 174.00 ₪ 
 גבעת שמואל/המחברת; הוצאת בין  
 הגיע הזמן שהעולם ייהנה ממך; איך לבנות מותג אישי אנושי בתהליך מוסדר  
 ומובנה, כדי לבסס את מעמדכם המקצועי והחברתי ולאפשר לכם לתת מה  
מה שיש לכם להציע, בכל תחום ובכל שיש בכם, ולאפשר לעולם לקבל את    
 פרק בחיים; איורים, ביבליוגרפיה, מפתח 

 161528 פשוט להיות בריא/כהן פטל,שרית 114.00 ₪ 
2023עמודים/ 195המחברת//   
 עשרה עקרונות בסיסיים להנהגת בריאות טובה יותר; כגון: אוכלים רק  
ת, שינוי דפוסי כשרעבים, לא לשבוע, סדר, לעיסה, שינה, פעילות גופני   
 חשיבה, ועוד; בליווי צילומים צבעוניים מרהיבים; ביבליוגרפיה 

 140 RARE & OOP BOOKS 140 ספרים שאזלו ונדירים 
) לבית דוד ותקופתו/קפלינסקי,ברוך14יחזקיהו המלך הארבעה עשר ( 585.00 ₪   161481 
1990עמודים/ 366תל אביב/המחבר/   
לב לקיומה של יהודה במאה - אבק באומץקורות מלך בונה ולוחם אשר נ   
מול גלים סוערים; מחקר מקראי בליווי מפתח  -הספירה -השמינית לפני   
 שמות, מקומות, ערכים, וכן טבלאות ואיורים; פורמט גדול; נדיר 

 145 SPECIAL OFFERS 145 הצעות מיוחדות 
מחהכרכים (סט)/אסף,ש 6מקורות לתולדות החינוך בישראל;  1,260.00 ₪   161431 
 ירושלים/בית המדרש לרבנים באמריקה/  978-965-456-051-1 
 שו"ת מארצות אירופה והאיסלאם והתפוצות, מהמאה הט"ז ועד ראשית  
 המאה הכ'; בעריכת שמואל גליק 

 161420 ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסיה, חברה, כלכלה; כרך  150.00 ₪ 
גרא,רמסיס (עורך)/9   ת"א/מכון ון

2018עמודים/ 234ליר/  

 כלי מחקר עם נתונים סטטיסטיים מקיפים בענייני דמוגרפיה, עבודה, רמת  
 חיים, חינוך והשכלה, שלטון מקומי ועוד, בעניין מעמדם האזרחי של הערבים  
 בישראל; מלווה טבלאות וגראפים; הדפסה מיוחדת 


