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סיפורת ומחזות

155665

אל תלכי מאחוריי/שלום רחום,עידית
978-1-61838-531-4
חיפה/פרדס 138/עמודים2020/
סיפור על אישה ברגע של משבר בחייה הנקרעת בין ביתה לאמה החולה בטרשת
אמל  -תקווה/נג'רי,איתמר שפריר
ת"א/מטר 290/עמודים2020/
סיפור לפיו ישראל והרשות הפלסטינאית מתאחדות ויוצרות מדינה ליברלית,
דמוקרטית אחת בין הנהר לים .חלומם של הימין והשמאל הקיצוני מתגשם בדמותה
של ישראטין .אוטופיה מזרח תיכונית
אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו/איצקוביץ',יניב
בן-שמן/כתר 405/עמודים2020/
רומן המתחיל בפקולטה לרפואה של הטכניון מתגלה גופה אחת מיותרת
ארבע מדברות ואחת שותקת/אביגור-רותם,גבריאלה
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה /עמודים2020/
סיפורן של ארבע חברות נפש משכבר החושפות במהלך שנה דחוסה ומטלטלת
סודות שהם חלק ממסכת גדולה של מלחמת החיים במוות :אהבה ובגידה ,נאמנות
והפניית עורף מבוהלת ,קנאה על אופני ההסוואה שלה ,אירוניה והומור ,לצד חתירה
אמיצה לאמת ונהייה צובטת לב ליופי
בית הקברות של שמשונה/שאול,גבריאל
978-965-61838-525-3
חיפה/פרדס 243/עמודים2020/
מסע התבגרות מרגש וציורי ספוג באהבת הטבע מחיי קיבוץ בישראל של שנות
השמונים
בקרוב תתחילו להזיע/רייז משולם,שירה
חבל מודיעין/כנרת ,זמורה 220/עמודים2020/
רומן חצוף ,סקסי ונוטף הומור חומצי ,שיגרום לכם לחשוב פעמיים על שלוות החיים
בכפר
ברוכה הבאה לחיים שלך/חוטר,נטע
ראש העין/תכלת 288/עמודים2020/
רומן מצחיר וחכם על ארבעה חברים שנפגשים אחרי  20שנה לפגישת מחזור שלא
תישכח
גני האין/זלדה
978-965-555-758-9
ירושלים/עמותת זלדה ויצירתה 175/עמודים2020/
כתבים וציורים; שירים וקטעים ספרותיים מלווים איורים צבעוניים של זלדה; עריכה
מתוך כתבי יד :ראובן קסל וד"ר רבקה גולדברג; כריכה קשה ,צבנית מאורכת
ד"ש לגן עדן/אלבוים,אתי
978-965-90183-4-5
אלקנה/סחלבים 320/עמודים2020/
סיפור העוסק באתגרי החברה הדתית מול המודרניזם והפמיניזם במציאות
הישראלית של שנות האלפיים
דובים ויער/שליטא,רחל
ת"א/ספרא 217/עמודים2020/
רומן; על המתרחש ביערות ניו אינגלנד בארה"ב בתחילת העשור הראשון של
המאה ה21 -
האיש עם הטבעת/כץ,שירי
/המחברת 240/עמודים2019/
סיפור תעלומה בלשית משעשעת העולה מתוך דיווח אירועים של כתבת אוכל ותיקה
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הזקן מלה-קאלטה/פרל,יואל
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית 260/עמודים2020/
סיפור על מסע גלישה לאורך חופי האוקיינוס הפסיפי במקסיקו ,תוך כדי מחשבות
פילוסופיות
הטוב מכל העולמות/עוז,אופיר
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית 295/עמודים2020/
רומן המתרחש בישראל של שנת  ,2002ימים של אינתיפאדה ואוטובוסים
מתפוצצים במקביל להייטק פורח וטלפון סלולרי בכל כיס
הלילה בגרנדה/דרור,ברוך
978-965-201-099-5
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד136/
מסע מהחזית אל עורף הקיום האנושי ,של משורר צעיר שמגויס בעל כורחו לחיל
קרבי בגולני ונפגע נפשית בחזית לבנון
המסע הגדול לבוצ'צ'ה/דרימר,נחמי
978-965-7653-79-1
ת"א/עולם חדש 154/עמודים2020/
טיול שורשים אמיתי ובדוי ,כאילו מרקו םולו ובנימין מטודלה יצאו למסע משותף
הענף הגדוע של הגרף פוטוצקי/בן ארצי,סופי
978-965-09-0364-0
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2020/
רומן היסטורי המספר את סיפורו של ולנטין פוטוצקי ,הידוע בשם 'הגרף פוטוצקי',
וגם בשם 'גר הצדק אברהם בן אברהם'; זהו סיפור על חיפוש מתמיד ,נאמנות
ואהבה בלתי אפשרית שהופכת למציאות ,ורצוף סמלים וסוגיות מן התנ"ך; אפרו של
פוטוצקי טמון בקברו של הגאון מוילנא
השושבין/ליברכט,סביון
בן-שמן/כתר 188/עמודים2020/
סיפור המייצר מפגש? ?מהפנט?? בין? ?דמויות? ?כובשות? ,בין? ?עבר? ?נשכח?
?להווה? ?מפתיע? ,בין? ?הספרות? ?לבין? ?החיים; ספרה התשיעי של המחברת
השפחה מקהיר/ברקת,אלינער
978-1-61838-583-3
חיפה/פרדס 150/עמודים2020/
רומן היסטורי מתקופת המאה ה 11 -במצרים ובארץ-ישראל על קבוצה של שיעים
הנקראים פאטימים
ומאז רק סיפורים/בירשטיין,יוסל
978-965-226-592-0
ר"ג/אונ' בר-אילן 180/עמודים2020/
סיפורים מן העיזבון; עשרים סיפורים שלא פורסמו ,אשר הפיחו רוח חיים מחודשת
בפתיל יצירתו הייחודית .סיפורים אלו מתארים מעשים פשוטים שבכל יום-יום;
בעריכת עמינדב רוטנברג
זה שהיה כאן קודם/לברון,אורי
בן-שמן/כתר 347/עמודים2020/
רומן מתח פסיכולוגי מבריק וקולח ,שדן בבחירות של אנשים ,בקשרים שבין
הצמרת הפוליטית לתא המשפחתי ,ובשאלה אם אנשים בכלל מסוגלים להשתנות
זית הזהב של הקוקטייל הציוני/כרמי,דניאלה
978-1-61838-620-5
חיפה/פרדס 199/עמודים2020/
אוסף סיפורים מעניינים
חיי יוסף/בונפיל,ראובן
978-965-7008-54-6
ירושלים/מאגנס 219/עמודים2020/
רומן היסטורי על רופא והיסטוריון יהודי במאה ה 16 -המספר את סיפור אהבתו אל
אשתו ,בצפון איטליה
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חלום אמריקאי/מזרחי,יפה
/מנדלי ספרים אלקטרונים 245/עמודים2020/
רומן מציאותי המתרחש בו זמנית באמריקה ובעולמו הנפשי של הגיבור
חמה עמוקה מן הצל/בייטנר,עזריה
978-965-540-991-8
ירושלים/כרמל 400/עמודים2020/
רומן אוטוביוגרפי המספר את סיפורו של בן דגניה ב' שחזר בתשובה וחי חיי תורה
ומצוות בקיבוץ
חמצן )ספריה לעם /(803זיו,אמיר
978-965-13-2858-9
ת"א/עם עובד 254/עמודים2020/
סיפורם על  72שעות בחייהם של בני משפחה אחת ,רבת־כוח ומפורקת,
שמיטלטלים בין תאוות ממון ושליטה ובין הרצון הפשוט והעמוק לאהוב
טלפון מאלוהים/למנסדורף,יצחק
978-965-540-985-7
ירושלים/כרמל 230/עמודים2020/
סיפורים קצרים ,בעריכת יהודית רותם; איורים :יצחק למנסדורף ודניאל למנסדורף
כמה שזה לוקח/מלצר,יורם
978-1-61838-624-3
חיפה/פרדס 394/עמודים2020/
סיפור על מסע חיפושים המוביל למדינה דרום אמריקאית אל עולם מבוגרים מלא
בתככים פוליטיים
כשאעזוב אותך/חיים,שרית
בן-שמן/מודן 432/עמודים2020/
סיפור על זוג שהבעל התאהב בחברה של האישה ,והאישה משחררת אותו; ספרה
השלישי של המחברת
להלל את החול/מולדאבי,שרון
ת"א/ספרית הפועלים 162/עמודים2020/
סיפור חיים החושף את היחסים המורכבים תמיד בין דימוי ציבורי לדימוי עצמי ,בין
פסגות השאפתנות לקרקע המציאות ,בין משקעי העבר לכורח להשתחרר מכבליו.
כבן הדור השני ,המוצא את עצמו הורה רק בעשור השישי לחייו ,תוך בחינה של
יחסי הגומלין בין חיי הנפש ובין חיי היצירה
לפני המבול  /שלוש ערים;  3כרכים/אש,שלום
978-965-540-960-4
ירושלים/כרמל 761/עמודים2020/
כרך א' :פטרבורג; כרך ב' :ורשה; כרך ג' :מוסקבה; רומן היסטורי בתרגום עדכני
מיידיש על ידי ד"ר בלהה רובינשטיין ,רומן הפורס את תולדות רוסיה ויהודיה החל
מהמהפיכה הרוסית בראשית המאה העשרים; טרילוגיה הניתנת לרכישה גם
מחול הרפאים/רקובר,סם ש.
978-965-540-963-5
ירושלים/כרמל 296/עמודים2020/
רומן מתח פסיכולוגי הנוגע בפנטזיה
מחפשים בפיצה/פולק,עמית
ת"א/מטר 174/עמודים2020/
סיפורו של מובטל בשכונת פלורנטין בת"א; הוא אמנם כבר עזב את משרדי הפרסום
ומחפש משהו זוהר באמת ,רק שאין לו מושג איך קוראים למשהו הזה ואם זה בכלל
קיים
מנצחת )ספרייה לעם/(801 ,שריד,ישי
978-965-13-2848-0
ת"א/עם עובד 195/עמודים2020/
סיפורה של פסיכולוגית ששירתה שנים רבות בצבא ופיתחה מומחיות מעמיקה
במנגנון הנפשי של חיילים בקרב
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מעגלות )בסדרת "פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי שגיא(/מלץ,דוד
978-965-7778-43-2
ירושלים/כרמל 330/עמודים2020/
סיפור; צילום של מהדורת עם עובד משנת  ,1945בתוספת פרק מאת לילך נתנאל
ואבידב ליפסקר :כתיבת המקום ברומנים מעגלות והשער נעול ,ומאמר של אבי
שגיא :סוד ההוויה ועיצוב התרבות העברית החדשה  -דוד מלץ בין ברנר ובובר
מעגלות )בסדרת "פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי שגיא(/מלץ,דוד
978-965-7778-43-2
ירושלים/כרמל 330/עמודים2020/
נשי טרויה; תיאסטס/בירנבאום,רחל )מהדירה(
978-965-536-306-7
ירושלים/מוסד ביאליק 296/עמודים2020/
ומפתחותשתי טרגדיות מאת לוקיוס אנייאוס סנקא ,בתרגום חדש מרומית ,עם מבוא
והערות
סיפורו של ניצול )ספריה לעם /(802מארקס,גבריאל גרסיה
978-965-13-2856-5
ת"א/עם עובד 131/עמודים2020/
סיפור על אסון ימי ,סערה בים הקריבי בה נפלו לים ונעלמו שמונה אנשי צוות של
לדס ,משחתת בחיל הים של קולומביה; תרגום מספרדית :ליה נרגד
הק ָ
ַ
ספר הלילה/זהבי,לאה
978-965-540-959-8
ירושלים/כרמל 239/עמודים2020/
סיפורה של עקרת בית ומשוררת המעבירה את זמנה בשליחת אי מיילים המביעים
את פחדיה ותסכוליה
עדיין על האופניים/מרמרי,חנוך
בן-שמן/כתר 438/עמודים2020/
סיפורו של רוכב אופניים ,המסכם שלושה עשורי אוכף על אופני הכביש ,כשהוא
רוכב עם הדבוקה–הפזורה המכוּנה ִטים זָנוֹחַ באוויר הצח של הרי יהודה ופסגות
אירופה ,חבורה שעל אף מאמציה אינה מצליחה להתפרק ושומרת על חברוּת אמיצה
בין הדוושות לכיסאות הבר
עסקת חליפין/ארד,אילן
הרצליה/מדיה  10/314עמודים2020/
סיפור מתח אירוטי המתאר את הקשר בין תופעת הזנות לבין תופעת הסחר העולמי
בבני אדם
פו הדב/מילן,א.א.
ירושלים/מסורה 322/עמודים2020/
כל הסיפורים כולם בתרגום חדש מאת אסתר ברויאר ,בשילוב איורים צבעוניים
פריחה שנתאחרה )ספרייה לעם/(800 ,צ'כוב,אנטון
978-965-13-2834-3
ת"א/עם עובד 288/עמודים2020/
מהדורה חדשה לתרגום של נילי מירסקי מ  1981לארבעה מסיפורי צ'כוב
פרפר הזכוכית/חנני,ליאור
ת"א/מטר 456/עמודים2020/
רומן היסטורי; סיפורה האמיתי והבלתי ייאמן של אחת השערוריות הארכיאולוגיות
הגדולות ביותר שידעה האנושות .שערורייה שהדיה עוד נשמעים במציאות
המתוחה של ימינו ,וששינו את פניה של ירושלים לעד
פרשת לוקאצ'ב/לורד,אמנון
/א .אורן 253/עמודים2020/
סיפור אהבה מותח סביב פרשה עלומה של סוכן קומוניסטי בארץ וסבך היחסים
בתוך פלגי השמאל הישראלי
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קליפות של בצל/גיל,אלדד
ת"א/מטר 279/עמודים2020/
סיפור; השנה  ,1903לאחר שהרב המקומי הטיל קללה נוראה על אביה ,יצאה נערה
מוּרש ִסיגֶט אל וינה ,הבירה
בשם גיזלה למסע רווי טלטלות מהעיירה ההונגרית ַמ ַר ֶ
הקוסמופוליטית התוססת
רואים בחושך/דגן,חגי
978-1-61838-519-2
חיפה/פרדס 517/עמודים2020/
סיפור החושף את סוג ההכשרה ליחידה  - 8200מודיעין צה"ל ,המכיל רומן ריגול
לאוהבי ספרות
רוח התקופה/גואטה,דודו
978-1-61838-608-3
חיפה/פרדס 277/עמודים2020/
אלגוריה על החיים בתקופה המודרנית ,שבה הפוליטיקה ,האהבה ,המין והמוסר -
מעורבבים זה בזה
רחוב שישים )/(60גלאור,אלדד
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית 200/עמודים2020/
סיפור של זוג מעורב יהודי ערבי המצהיר על רצונם להתחתן
שומרי סף התהום/יוגד,אמנון
יהוד/אופיר ביכורים 403/עמודים2020/
קטעי ספרות המצטיינים בלהטוטי מילים וחידושי לשון עבריים
שיחה לא מזוהה/גלבוע,שולמית
978-965-201-142-8
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד232/
רומן על גידי הנולד לארבע אמהות ועל טליה שיש בה ארבע טליות ,אבל כלפי חוץ כל
אחד מהם הוא יחיד ומיוחד .הם נפגשים בפאב תל אביבי ,מתאהבים ומקימים בית,
אך אשליית הביטחון מתפוגגת כשקולות לא מזוהים מטרידים אותם טלפונית
שימי ראש/צאל,נעמה
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית 201/עמודים2020/
סיפורים קצרים ונובלה המתבוננים בדמויות מנושלות בחברה
שירת הברבור/בר,טל
978-965-201-155-8
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד361/
מותחן ריגול חובק עולם ,המספק הצצה נדירה אל תוך נבכי נשמתו
ואישיותו השסועה של לוחם בשירות המוסד
תאנים טובות מאוד/יונה,יוסי
978-965-7778-06-7
ירושלים/כרמל 303/עמודים2020/
רומן הפותח צוהר לעולמה של משפחה יהודית מבבל
תחנות ביניים/זיידמן,בוריס
978-1-61838-524-6
חיפה/פרדס 409/עמודים2020/
אגדת אמת על הפועל הרומסיני והחזירדוב הרוסי; עלילה המתרחשת מנופי הנגב
הצחיחים עד לחורף הכאוטי ברוסיה המתפוררת

ספרות ילדים ונוער

Young-adult Literature

 155731מזוודודות/ויטל גילעד,רותי
978-965-7158-44-9
ת"א/קרן 75/עמודים2020/
סיפורי מסע של ילד עם מזןןדה; איורים :תמי במלאלי
 156149פו הדב/מילן,א.א.
ירושלים/מסורה 322/עמודים2020/
כל הסיפורים כולם בתרגום חדש מאת אסתר ברויאר ,בשילוב איורים צבעוניים
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32.00$

34.00$

31.00$

36.00$
28.00$
35.00$

32.00$
35.00$

31.00$
34.00$

002
24.00$
43.00$
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003

ספרות דתית לילדים

155844

הדרך הארכה  -קצרה; קומיקס לאור ספר התניא  -חלק שלישי/אפשטיין,נתנאל
ובת-אל
/מעיינותיך 96/עמודים2020/
קומיקס המזמן חווייות מפתיעות ,המלמדות דברים חדשים על עצמנו; פורמט גדול
ילדי הרובע/אבינר,שלמה
בית אל/ספריית חוה 161/עמודים2020/
סיפורים אמיתיים על חיי היהודים ברובע היהודי המתחדש ברובע המכונה 'הרובע
המוסלמי'; עם איורים של צביה לביא
ילדים שואלים על עצמם; חלק ראשון/ולדר,חיים
ב"ב/חיים ולדר; ספרייתי 255/עמודים2020/
שאלות מתוך חייהם ועולמם הפנימי של ילדים ותשובות המאפשרות להם לספר את
סיפור חייהם מחדש; מנוקד ,עם איורים
סודות מן המרתף/אקשטיין,חיים
ירושלים/דברי שיר 208/עמודים2020/
בעקבות הראי"ה קוק; סיפורם של ארבעה בני נוער היוצאים למסע הרפתקאות
בעקבות סיפורו של הרב קוק

155706

156058

156090

Religious children Literature

005

שירה

155838

אדמות הנצח )בכריכה :אדמת הנצח(/
ר"ג/חדרים 139/עמודים2020/
שירים ,אמירות ,סיפור
אותה השמש )הליקון/(131 ,בורשטיין,דרור )עורך ראשי(
ת"א/הליקון 92/עמודים2020/
שירים; חורף תש"פ 2019 -
אזרח ותיק/ורמן,ישראל
/מקום לשירה; עמדה 64/עמודים2020/
שירים
אזרח ותיק/בנזימן,חגית
ירושלים/כרמל 63/עמודים2020/
שירים; כריכה קשה
אלוהי הלב/רגב,אריה
ת"א/ספרא  -שירה 105/עמודים2020/
שירים
אף שאתה רעיון/מרים,רבקה
ירושלים/כרמל 228/עמודים2020/
אפור ואבוד ומופלא/זהבי,סיגל
חיפה/פרדס 80/עמודים2020/
ארגונאוטיקה :שש בלדות ואודה/אילון,אלי
ירושלים/כרמל 136/עמודים2020/
ארץ שני האגמים/הרטל,מרדכי
ת"א/ספרי עתון  77/113עמודים2020/

155592
155692
155845
155822
155712
155600
155820
155756

POETRY
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003
26.00$

30.00$

35.00$

40.00$

005
25.00$
36.00$

2970-5935
24.00$
21.00$
978-965-540-990-1
16.00$
33.00$
21.00$
978-1-61838-627-4
26.00$
978-965-540-972-7
20.00$
978-965-557-230-8
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155850

בארות הגופרית הישנות/סמילנסקי,זאב
חיפה/פרדס 104/עמודים2020/
שירים
בבית התה של הזבובים/זהר,דב
978-965-557-241-4
ת"א/ספרי עתון  77/91עמודים2020/
בדרך הלב/גולדהירש,אילן
/המשפחה 102/עמודים2020/
פזמונים אחרונים; שירים
בין מדבר למדבר/אשל,אמיר
978-965-536-310-4
/2020מוסד ביאליק 160/עמודים2020/
שירים
בית וצלו/רוזנפלד,ברכה
ת"א/ספרא  -שירה 104/עמודים2020/
בנים חורגים להיקו/כהן,אדיר
978-965-7259-78-8
אבן-יהודה/אמציה 300/עמודים2020/
שירים קצקצרים
בת אלוהים/כליף,איריס
ר"ג/חדרים; שירתא 119/עמודים2020/
שירים
גני האין/זלדה
978-965-555-758-9
ירושלים/עמותת זלדה ויצירתה 175/עמודים2020/
כתבים וציורים; שירים וקטעים ספרותיים מלווים איורים צבעוניים של זלדה; עריכה
מתוך כתבי יד :ראובן קסל וד"ר רבקה גולדברג; כריכה קשה ,צבנית מאורכת
הביתה/ברקת,נועה
978-965-92723-7-2
ירושלים/מקום לשירה; עמדה 135/עמודים2020/
שירים המתארים  9עונות של נדידה בארץ לאורכה ולרוחבה ,בליווי צילומים צבעוניים
החלון הנפתח פנימה והחוצה/כהן,אדיר
978-965-7259-77-1
אבן-יהודה/אמציה 304/עמודים2020/
שירים
המדורה הזאת/כרמי,גאי
978-965-557-234-6
ת"א/ספרי עתון  77/68עמודים2020/
הסוס המעופף ) 3 -הליקון/(130 ,בורשטיין,דרור ואחרים )עורכים(
2970-5935
ת"א/הליקון 76/עמודים2019/
שירים לילדים ,בליווי איורים צבעוניים; מתוך סדנה יצירתית לסופרים ומשוררים
הסירי חול מעינייך )עברית וערבית(/בן-יהודה לוין,אפרת
978-1-61838-634-2
חיפה/פרדס 148/עמודים2020/
שירים בעברית ותרגומם לערבית דף מול דף; תרגום לערבית :רים גנאיים
ואת?/זרחי,נורית
ר"ג/אפיק  -ספרות ישראלית 91/עמודים2020/
שירים
חַ בלי אור/קמרון,אסתר
978-965-92848-0-1
ירושלים/ספרי בצרון; ראובן מס 138/עמודים2020/
האם"" ,חבלי אור" ,ו"מזבחות שבריריים"
שירים; כולל " ִ

21.00$

978-1-61838-555-0

155749
155556
155800
155823
155629
155691
155619

155536
155714
155688
155662
155746
155707
156034
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25.00$
23.00$
28.00$
19.00$
30.00$
25.00$
42.00$

24.00$
30.00$
24.00$
36.00$
24.00$
24.00$
25.00$

Rubin Mass' catalogue of new books from Israel, catalogue 488 – Oct. 2020

155689

חיכוך בעור/איתמר,יואב
ת"א/ספרי עתון  77/63עמודים2020/
שירים
ימים בהולים )מהדורה מורחבת(/וייכרט,רפי
978-965-531-249-2
ת"א/קשב לשירה 80/עמודים2020/
שירי אהבה וארספואטיקה ,שירים תל אביביים ומיתולוגיים ,שירים על משוררים
חיים ומתים ,ועל יצירות אמנות ומסעות
כאב עלה צומח/ברנע,שולה
ת"א/צבעונים 99/עמודים2020/
שירים
כמעט קורעת בה ויוצאת/מדר,רחלי
978-1-61838-518-5
חיפה/פרדס 60/עמודים2020/
לא בבת אחת )משיב הרוח ,ע"ג(/כהן,אליעז; נעים נאור,שלומית )עורכים(
0793-310X
ירושלים/משיב הרוח 142/עמודים2020/
שירים שונים ,מחווה ליהודה עמיחי
לאן כל זה הולך/כלפה,זהבה
978-965-557-242-1
ת"א/ספרי עתון  77/73עמודים2020/
שירים
לבדדנו/בוזגלו,שי
978-965-557-226-1
ת"א/ספרי עתון  77/65עמודים2020/
לכבוד מערכת שעות נוספות/ברכה,ניסים
978-965-557-235-3
ת"א/ספרי עתון  77/105עמודים2020/
שירים ,עם איורים צבעוניים; בעריכת סמדר שרת
לעת זקנה ,היתה לי עדנה/אלט,יצחק
978-965-7506-77-6
ת"א/כתב ווב 102/עמודים2020/
שירים ,עם איורים של אופיר לויה; כריכה קשה
לפני ולפנים )משיב הרוח ,ע"ב(/שחם זוננפלד,הדס; שרת,עמרי )עורכים(
0793-310X
ירושלים/משיב הרוח 94/עמודים2020/
שירים על ספר ויקרא
לפקח עינים לרוחה/כהן,אדיר
978-965-7259-79-5
אבן-יהודה/אמציה 326/עמודים2020/
שירים
לקראת הארץ/קמרון,אסתר
978-965-92848-1-8
ירושלים/ספרי בצרון; ראובן מס 348/עמודים2020/
ִשׁ ֵירי זָרוּת וְה◌ִׁ ְתﬠָ רוּת
לשבור את הלוחות/כהן,אדיר
978-965-7259-75-7
אבן-יהודה/אמציה 272/עמודים2020/
התנ"ך האנושי בשיר; שירים על התנ"ך
מ"ט תפרים )דו לשוני עברית  -אנגלית(/
978-965-92848-3-2
ירושלים/ספרי בצרון; ראובן מס 54/עמודים2020/
שירי התבוננות לספירת העומר
מאושרת ועצובה/לוי,חיה
978-965-557-239-1
ת"א/ספרי עתון  77/91עמודים2020/
שירים

20.00$

978-965-557-110-3

156103

155693
155601
156027
155751
155755
155753
155535
156026
155673
156035
155628
156032
155754
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30.00$

23.00$
21.00$
38.00$
19.00$
21.00$
21.00$
28.00$
38.00$
30.00$
28.00$
30.00$
22.00$
25.00$
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156036
155635
155573
155627
155675
155571
155750
156096
155785
155703
155663
156093
155599
155555
155752
156033

מארז ארבעה ספרי שירת אסתר קמרון/קמרון,אסתר
ירושלים/ספרי בצרון; ראובן מס 606/עמודים2020/
מ"ט תפרים; פעמוני זהב; חבלי אור; לקראת הארץ
מכאן וממרחקים; סדרת שירה ,מס' /2020 - 1ארטמן,רות
978-965-7662-13-7
ת"א/סלונט 111/עמודים2020/
שירה ,סדרה  ,2020מספר 1
מן המעט/קמחי,אביחי
978-965-92815-2-7
ת"א/עמדה 79/עמודים2020/
שירים
מנוחת רועה הגמלים/נאמן,יהודה ג'אד
978-965-7653-74-4
ת"א/עולם חדש 191/עמודים2020/
שירים; עם רישומים של תלמה הנדלר
מסה על החלל הריק/אדלהייט,עמוס
978-965-7778-26-5
ירושלים/עמדה חדשה; כרמל 44/עמודים2020/
שירים; מודפס בלבן על שחור
מפרה את השקט/בן יצחק,ליאורה
ת"א/עמדה 65/עמודים2020/
שירים
מצמוץ/סגל,אליעז
978-965-557-245-2
ת"א/ספרי עתון  77/81עמודים2020/
מקום בדף העולם/אמיר,דבורה
978-965-540-987-1
ירושלים/כרמל 58/עמודים2020/
נהר/יחזקאל,יוסף
ת"א/הקיבוץ המאוחד 54/עמודים2020/
נקודת אי השקט )הליקון/(132 ,בראל,נוית )עריכה(
2970-5935
ת"א/הליקון 90/עמודים2020/
נראה אותך חוצה את זה בחיים/לוטן,הדר
ת"א/אפיק  -ספרות ישראלית; הליקון 91/עמודים2020/
שירים ואיורים
סימנים/וייסמן,יעקב
978-965-495-058-9
/שופרא לספרות יפה 48/עמודים2020/
שירים
עודי בין שיניך/לביא,משה
978-1-61838-291-7
חיפה/פרדס 74/עמודים2020/
פגשתי גברים אבודים/בדר,ענת
978-965-557-203-2
ת"א/ספרי עתון  77/97עמודים2020/
פיוט/ויסמן,נועם
978-965-557-224-7
ת"א/ספרי עתון  77/103עמודים2020/
פעמוני זהב/קמרון,אסתר
978-965-92848-2-5
ירושלים/ספרי בצרון; ראובן מס 66/עמודים2020/
סונטות על פרשת השבוע
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60.00$
24.00$
23.00$
26.00$
22.00$
21.00$
23.00$
24.00$
23.00$
36.00$
23.00$
20.00$
21.00$
23.00$
21.00$
22.00$
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155572
155784
155783
155722

155757
155669
155668
155557

155552

155839
155554
155602

007

צבעים בירוק/איפרגן,טל
ת"א/עמדה 77/עמודים2020/
שירים
קטיפא קומי/סלומון,אלחי
ת"א/הקיבוץ המאוחד /עמודים2020/
קפל/משעול,אגי
ת"א/הקיבוץ המאוחד 84/עמודים2020/
רעד העיפרון/קפלון,יונדב
978-965-536-307-4
ירושלים/מוסד ביאליק 88/עמודים2020/
שירים" ;2020-2014 ,שיעור גדול בקשב עז ,בהתבוננות דרוכה בעולם ,ביציאה
מעצמך"
שושנים נקטפות/ריבלין,איקה
ת"א/סער 47/עמודים2020/
שירים
שיר על הקשר בין דברים/אלף,אריק
978-965-7778-24-1
ירושלים/עמדה חדשה; כרמל 104/עמודים2020/
שירים ,בתבנית מיוחדת מעין פנקס
שיר על מחשבה/אלף,אריק
978-965-7778-25-8
ירושלים/עמדה חדשה; כרמל 102/עמודים2020/
שירה למראית העין/וסטרייך,מירי
978-965-7506-84-4
ת"א/כתב ווב 105/עמודים2020/
תמונות צבעוניות ושירים המדברים זה עם זה; פורמט אלבומי מרהיב בכריכה קשה;
צילום :עמי גלזר
שירת ההשכלה העברית :מבחר/סמט שינברג,יהושבע; ויזן,יהודה )עורכים(
ת"א/דחק 774/עמודים2020/
מבחר מקיף ויחיד מסוגו המכיל  360שירים שנכתבו על פני  4יבשות בפרק זמן של
כ  100שנים ,בידי  160ממשוררי וממשוררות תקופת ההשכלה ,כגון משה
מנדלסון ,נפתלי הרץ וייזל ,מרדכי בוס ,דוד אלקיים ועוד ועוד; עם מבוא קצר על כל
אחד מהיוצרים והיצירות
שירת הנדודים/דן,אירן
978-965-557-247-6
ת"א/ספרי עתון  77/125עמודים2020/
שירים
תופינים ומגדנות למחשבה/ברגמן,צביקה
הרצליה/סודות 180/עמודים2020/
מחשבות ,הגיגים ושירים קטנים; תבנית מרובעת ,כריכה קשה
תקופת-הכוכב שטרם נתפתחו-בו-עיניים/ברקו,נמרוד
978-1-61838-456-0
חיפה/פרדס 74/עמודים2020/
שירים 2018-2000

HUMOR

הומור

 155827במחשבה שנייה/מויאל,אמיר
978-965-201-230-2
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד192/
חטיפי הומור לאנשים חושבים; מתורגם מאנגלית; איורים :נדב נחמני; לקט מובחר
של תובנות קומיות ,רצועות קומיקס ,פאנצ'ים ומשחקי לשון שיגרמו לך למחשבה
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 155568המילון האסור/חיטמן,גילעד
/טוני וומפייר 159/עמודים2020/
)המילון שלא דופק חשבון(; למעלה מ  800ערכים בעברית המדוברת של ימינו ,עם
הסברים והדגמות ,ותוכן משעשע
 155632סוגר פינה/גלפרין,אלי; אלמקיס,חיים
הרצליה/מדיה  10/215עמודים2020/
הומור ,סטנדאפ וחידונים מהבמה והטלויזיה; עם איורים ועיצוב נאה

010

חקרי ספרות ולשון

155730

דווקא אליטה!/הולנדר,אורי
978-965-563-056-5
בנימינה/נהר ספרים 150/עמודים2020/
מסות; בחינה של מוסדות תרבות שונים ואמנים יוצרים
האניגמה של הרולד פינטר )בסדרת "ספרות ,משמעות ,תרבות"/(42 ,זרחי-
לבוא,יעל; חיון,בר; דרעי,אסף; פרגו'ן,אמיר )עורכים(
978-965-02-0865-3
ת"א/הקיבוץ המאוחד; אונ' ת"א 230/עמודים2018/
ארבע גישות שונות על יצירתו של המחזאי הבריטי זוכה פרס נובל ,הרולד פינטר;
הערות ,ביבליוגרפיה ,על הכותבים
הרהורים על ספרות ורפואה; כרך ה' :הרמב"ם והרפואה/שריר,לימור
978-965-571-268-1
ירושלים/כרמל 272/עמודים2020/
דילמות ביחסי רופא-חולה; מאגר אנציקלופדי של ידע ומחקר המציג את הזיקה
שבין ספרות ורפואה
הרהורים על ספרות ורפואה; כרכים א-ד/שריר,לימור
ירושלים/כרמל /עמודים2016/
דילמות ביחסי רופא-חולה; מאגר אנציקלופדי של ידע ומחקר המציג את הזיקה שבין
ספרות ורפואה
כלים לפיענוח טקסט בשפה הערבית/השכל,עמליה
978-965-7632-32-1
אריאל/אוניברסיטת אריאל 180/עמודים2020/
שיטה חדשה להוראה ולימוד השפה הערבית המתמקדת בעיקר בהקניית כלים
לפיענוח טקסט והבנתו .הרציונל העומד בבסיסה של השיטה הוא העיקרון
שהמבנה מוביל למשמעות .אשר על כן הספר מוביל את הלומד צעד אחר צעד
בקריאת טקסט ומלווה אותו עד להשגת המטרה
מכאן ומכאן/שוורץ,יגאל
978-1-61838-559-9
חיפה/פרדס 253/עמודים2020/
מסות ומאמרים על ספרות ישראלית; האם ליוצרים יהודים ממוצא הונגרי יש אותו
טמפרמנט ,תפיסת עולם ועמדות פוליטיות  -כלכליות דומות; הערות ,ביבליוגרפיה,
מפתח
עמודים בתולדות הספר העברי :תלמיד עורך/שפיגל,יעקב שמואל
פתח תקוה/המחבר; אונ' בר אילן 594/עמודים2020/
ספר חמישי בסדרה "עמודים בתולדות הספר העברי"; מחקר על תהליך עריכת ספר,
וספרים שהובאו לדפוס על ידי תלמידי המחברים ולא המחברים עצמם; הכנת כתבי-
יד ,תיקונים והשלמות ,יופיו של ספר ,כבוד הספר ועוד; עם מגוון מפתחות לפי
אישים ,ספרים ,עניינים; עם הערות

155676
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155725

155729

155724

155667

025

קיצור שולחן עורך/הרבנד,דוד
978-965-599-219-9
ירושלים/מוסד ביאליק 120/עמודים2020/
המדריך לעורכי הלשון ולכותבים המקצועיים; מעין קורס כתוב בעריכת הלשון ,הכולל
לקט ענייני עריכה שיסייעו לעורך הלשון במלאכתו; הספר ערוך לפי פרקים כגון
ענייני ניסוח כללים ,סימטריה והיגיון בטקסט ,סוגיות הנוגעות במילות הקישור
והיחס ,ועוד; מבוא מאת רות אלמגור-רמון
קסם האופרות של פוצ'יני/הירשברג,יהואש
978-965-540-982-6
ירושלים/כרמל 230/עמודים2020/
ניתוח של  12מן האופרות האיטלקיות המלודיות של פוצ'יני ,מלווה בצילומים ,תווים
מילון מונחים ומפתח שמות היצירות
שלושה פייטנים :פאול צלאן ,דן פגיס ,יהודה עמיחי )סדרת "מבט אחר"(/דיקובן
אזרחי,סדרה
978-965-536-308-1
ירושלים/מוסד ביאליק 144/עמודים2020/
בחינת שירתם של שלושה משוררים שנולדו בארצות דוברות גרמנית בין שתי
מלחמות העולם ,ונחשפו בילדותם לעברית ולתרבות יהודית
שפה אחלה/אלרחמן מרעי,עבד
978-965-540-976-5
ירושלים/כרמל 362/עמודים2020/
שילוב הערבית בעברית הישראלית; בחינה יסודית של מעמדה של השפה הערבית
במדינת ישראל והמדיניות כלפיה בקרב האוכלוסיה היהודית מנקודת ראות
היסטורית  -סוציולינגוויסטית; הערות ,מילון העברית המעורבת ,ביבליוגרפיה ענפה

GENERAL HISTORY

הסטוריה כללית

 156087גינס שיאי עולם /(Guinness) 2021גלנדי,קרייג )עורך(; גרסון,רימונה )תרגום(
978-965-568-188-8
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד256/
ספר השיאים של גינס" ,מפוצץ בשיאים חדשים ומדהימים"; כל התמונות חדשות
 155598עין להודו/ברונר,יגאל; שולמן,דוד
978-965-564-867-6
ראשון לציון; ירושלים/ידיעות אחרונות; מאגנס378/
עמודים2019/
מבוא מקיף ומאיר עיניים להיסטוריה ולתרבות של התת-יבשת ההודית ,ממקורותיה
הפרה-היסטוריים ועד למאה ה21-

030

JEWISH HISTORY IN

היהודים בתפוצות

 155798אידיאולוגיה ומציאות/אפרתי,נתן
978-965-06-1628-1
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 418/עמודים2020/
יהודי ארצות הברית והיישוב בשלהי התקופה העות'מאנית; הסיבות לתמורה ביחסם
של יהודי ארצות הברית ליישוב בארץ ישראל ואת התוצאות המעשיות של תמורה
 156139אנטישמיות :בין מושג היסטורי לשיח ציבורי )ציון ,פ"ה /א-ד(/סקוט,אורי ואחרים
)עורכים(
ירושלים/מרכז זלמן שזר 472/עמודים2020/
כרך מיוחד של כתב העת 'ציון' ,מוקדש ליתרונותיו ולחסרונותיו של המושג
'אנטישמיות' ככלי מחקר .יותר מעשרים חוקרות וחוקרים מאוניברסיטאות בארץ,
באירופה ובארצות הברית מציעים התמודדות עשירה ועכשווית עם שאלות יסוד
 156143הקנאי :הרבי מסאטמר  -רבי יואל טייטלבוים/קרן-קרץ,מנחם
ירושלים/מרכז זלמן שזר 384/עמודים2020/
הצלחות פוליטיות לצד טרגדיות אישיות ,עליות ומורדות ,מאבקים כוחניים וחסרי
מעצורים והחלטות שנויות במחלוקת; באחרית ימיו הפך לאדמו"ר של החצר
החסידית הגדולה והעשירה ביותר בעולם
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155809

155589

155833
155575

156131

156068
155565

155892

031

חיי יום יום בתימן/חבר,אמנון )ד"ר(
נתניה/אגודה לטיפוח חברה ותרבות 467/עמודים2020/
מסוף המאה ה 17 -ועד תחילת המאה ה ,20 -על פי "המסוודה"  -פנקס בית הדין
בצנעא; עם איורים ,צילומים ,מסמכים ,טבלאות ,הערות ,מקורות ,ביבליוגרפיה
יהדות מרוקו/סויסה,משה חיים
ירושלים/מכון מורשת אבות; מ .מורשת יהד637/.
עמודים2020/
סמטאות המלאח ,הפרעות והפוגרומים ,החכמים והאישים ,השירים והפזמונים,
העלייה לארץ; בליווי מאות צילומים צבעוניים ומסמכים
יהדות תימן; כרך שני/טובי,יוסף יובל
978-965-927-96-0-9
נתניה/אגודה לטיפוח חברה ותרבות 650/עמודים2020/
רבי שלום שבזי  -חייו ויצירתו; עם הערות ומפתחות
כריסטטיאן וילהלם דוהם כמשפטן; הרצאות הקתדרה על שם בראון21 ,
)אנגלית(/וונדהורסט,שטפן
ר"ג/אונ' בראילן -קתדרה ע"ש בראון 58/עמודים2020/
הרצאה שנישאה באנגלית באונ' בר אילן במארס  ;2018הרצאות הקתדרה על שם
בראון לתולדות היהודים בפרוסיה; מספר 21
ממתינים בדרכם/תלמי-כהן,רוית
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 313/עמודים2020/
המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופה  -הפלאשמורה; קהילת יהודים מתוך ביתא
ישראל שהתנצרו בעבר ושבו ליהדות .זהותם הדתית המורכבת ומדיניותן המהוססת
של ממשלות ישראל הביאו לכך שרבים מהם חיים בהמתנה ממושכת במחנות
המעבר באתיופיה כבר למעלה מעשרים שנה
מרוקו :יהדות הצל האסלאם בארץ המגרב/אביזמר,אברהם )אבי(
קיסריה/המחבר; סהרה 464/עמודים2020/
מחקרים ומאמרים עדכניים; ספר אלבומי בתבנית גדולה ) 30/21ס"מ( ומרשימה
נוה שלום/דיין,אברהם )הרב(
978-965-572-963-4
ת"א/התאחדות עולי מצרים בישראל 289/עמודים2020/
רבני מצרים האחרונים וחכמיה; פרקי הוד ממעשי חייהם ,גדולתם ותפארתם ,בליווי
עשרות צילומים נדירים ומסמכים
קברי צדיקים בעולם :ארצות ערב/
/זכרון הצדיקים 463/עמודים2020/
מסעות בקברי צדיקים ואתרי קודש בעולם ,כולל ציוני דרכים ,סיפורי פלא ,סגולות,
תפילות ופניני תורה מדבריהם; מרוקו ,אלג'יריה ,לוב ,מצרים ,תימן ,פרס ,עיראק,
ירדן ,סוריה ,טורקיה; מהדורת עוז וחיים

ZIONISM

ציונות

 155806האב המייסד )בסדרת אופקים(/גולני,מוטי; ריינהרץ,יהודה
ת"א/עם עובד /עמודים2020/
חיים וייצמן ,ביוגרפיה ;1952-1922 ,ביוגרפיה על וייצמן וייצמן ,שהגשים את חזון
ישראל למציאות ,היה איש של סתירות :בעל כריזמה מהפנטת אך ביטחון עצמי
נמוך; משוחח נפלא אך נואם חלש; מנוכר ליהדות מזרח אירופה אך מוכן לתת את
נפשו למענה
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155611

155791

155612
155790

הציונות הדתית )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/חדד,נעם
978-965-540-962-8
ירושלים/כרמל 283/עמודים2020/
דת ,לאומיות ופוליטיקה; הבנה חדשה ופורצת דרך של המחשבה הפוליטית
הציונית-דתית לגווניה ודיון בזהותה של הציונות הדתית והתגבשותה במהלך כיובל
שנים; ביבליוגרפיה ענפה ,מפתח אישים
מרוממות לחרדה )בסדרת "ציונות דתית :עבר ,הווה ,עתיד"(/שוורת,דב; כהן,אשר
978-965-226-594-4
ר"ג/אונ' בר-אילן 254/עמודים2020/
הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה; הספר בוחן מצד אחד את תודעת הנס
והפריצה התאולוגית שבהקמת המדינה ,ומצד שני את התגובות של הציונות
הדתית לנוכח הסוגיות שהעסיקו את חיי היום יום
משבר "אוגנדה" בציונות/יגר,משה; ברזילי-יגר,דבורה
978-965-540-941-3
ירושלים/כרמל 330/עמודים2020/
בחינת פרשת 'אוגנדה' על כל היבטיה הבריטים והציוניים; עם מפתחות; כריכה
רווקות מתמשכת בציונות הדתית )בסדרת "ציונות דתית :עבר ,הווה,
עתיד"(/אנגלברג,ארי
978-965-226-593-7
ר"ג/אונ' בר-אילן 230/עמודים2020/
דתיות ואינדיבידואליזציה במודרנה המאוחרת; מה מייחד את תהליך החיזור בציבור
הציוני־דתי ומה ניתן ללמוד ממנו על הציפיות לגבי זוגיות? כיצד מתמודדים הרווקות
והרווקים עם המתח בין הנרטיב המערבי־ליברלי

032

השואה

155604

האדישות הבנאלית/אורון,יאיר
978-1-61838-614-4
חיפה/פרדס 177/עמודים2020/
על הצלת ילדים יהודים בשנת  1942בכפר הצ'רקסי  -מוסלמי בסלניי שבקווקז; עם
צילומים צבעוניים ,מסמכים ,טבלאות ,הערות ,ביבליוגרפיה
הקולנוע ומנגנון ההשמדה הנאצי/פרי,ארז
ת"א/רסלינג 229/עמודים2020/
בעקבות סרטים של אלן רנה ,מרסל אופולס וקלוד לנצמן; עם צילומים ,הערות,
פילמוגרפיה
השלושים ושישה )בסדרת "בגוף ראשון"(/זיגרייך,זיגמונד
978-965-308-596-1
ירושלים/יד ושם 376/עמודים2019/
סיפורו הבלתי ייאמן של זיגמונד זיגרייך .הנער ניצל בנס מהוצאה המונית להורג
בפאתי העיר בנדין ,ברח ממחנה סקרז'יסקו־קמ ֶינָה ,נע ונד בחיפוש מקלט ,ולבסוף
נתפס ונכלא שוב במחנה העבודה ושם החלים ממחלת הטיפוס; תרגום מאנגלית:
מדוע זכרנו לשכוח?/הוד,תמיר
ת"א/רסלינג 387/עמודים2020/
פרשת דמיאניוק בישראל; בליווי הערות ,צילומים ומסמכים נדירים
מחתרת הנייר/פישמן,דוד
978-965-7776-01-8
ירושלים/מאגנס 305/עמודים2020/
המלחמה על אוצרות הרוח של ירושלים דליטא; יהודים מגיטו וילנה שהצילו אלפי
ספרים וכתבי-יד נדירים ,גם מהנאצים וגם מהסובייטים; מבוסס על תעודות ביידיש,
גרמנית ,עברית ,אנגלית ורוסית ,מתוך יומנים ,מכתבים ,זיכרונות וראיונות; הערות,
צילומים ,מפתח; תרגום :סיון בסקין

155735

155637

155624
155733

THE HOLOCAUST
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35.00$

41.00$

35.00$
41.00$

032
33.00$

30.00$

34.00$

31.00$
35.00$
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 156140תחיית המילים/פלורסהיים ,אלה
ירושלים/מרכז זלמן שזר; יד ושם 344/עמודים2020/
תרבות היידיש במחנות העקורים; עיון בהתעוררות רבת הפנים של תרבות היידיש
בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה ,ועומד על התפקיד המיוחד
שמילאה תרבות זו בחייה של שארית הפליטה

035

ארץ-ישראל

THE LAND OF ISRAEL

38.00$

035
29.00$

 155605אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר/בן פורת,אמיר
978-1-61838-610-6
חיפה/פרדס 134/עמודים2020/
אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר; הפרויקט הציוני  -סוציאליסטי; על ארגוני
הפועלים בתקופת התחלת היישוב העברי בארץ; ביבליוגרפיה ענפה
43.00$
 156145בין ברלין לירושלים/ברויאר,אסתר
ירושלים/מסורה 205/עמודים2020/
תיירות שלושים השנים ;2020-1990 ,מיומנה של מדריכת תיירים מגרמניה
בישראל; עם צילומים צבעוניים ומסמכים
 155738היחיד )בסדרת "פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי שגיא(/שביד,אליעזר 30.00$

155621

155696

155687

155558

155562

155615

978-965-7778-20-3
ירושלים/כרמל 220/עמודים2020/
עולמו של א.ד .גורדון; צילום של מהדורת עם עובד משנת 1970
חיות בר בעיר ובכפר/יום-טוב,יורם
978-965-599-162-8
ירושלים/רשות הטבע והגנים; מאגנס 167/עמודים2020/
אלבום זואולגי מרהיב על חיות בר בסביבה עירונית ,כולל החיכוך הגדל והולך בין
אדם וחיה; בליווי מאותצילומים צבעוניים ,בתנית גדולה ,כריכה קשה
ירושלים כעיר ממשל )פרסומי מכון ירושלים למחקרי מדיניות/(500 ,פלדמן,נתן
ואחרים
ירושלים/מכון ירושלים למחקרי מדיניות 30/עמודים2019/
תוכנית היובל :מחקרי עיר ממשל; בסדרת "מסמך מדיניות"; עם שפע תצוגות
צבעוניות ,תמונות וטבלאות
מפנה האימפריות )סדרת עלי זית וחרב ,כרך י"ט(/מן,ניר )עורך(
2616-6763
בן-שמן/מודן; משרד הבטחון 376/עמודים2019/
סוגיות בחקר בפרוס המנדט הבריטי; קובץ מחקרים ומאמרים; צילומים ,תקצירים
באנגלית
ספר ירושלים בימי הבית השני 332 ,לפנה"ס  70 -לסה"נ )ז(; 2
כרכים/גפני,ישעיהו; רייך,רוני; שוורץ,יהושע )עורכים(
978-965-217-428-4
ירושלים/יד בן-צבי 792/עמודים2020/
כרך א' :היסטוריה ,חברה ,פולחן; כרך ב' :התרבות החומרית; מקורות היסטוריים
)ספרי המכבים ,כתבי יוסף בן מתתיהו ,ספרות חז"ל ,הברית החדשה והמקורות
היווניים והרומיים( ולצידם החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בעיר מאז שנת ;1967
הערות ,מפות ,צילומים ,ביבליוגרפיה ,מפתח
ערכה של ארץ ישראל/לנדי,יהודה
קרית יערים/המחבר; קולמוס 228/עמודים2020/
ניתוח גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ספר יהושע; תבנית אלבומית גדולה עם
מאות צילומים צבעוניים; עם מפות ומפתח
קרית ענבים  -שורשים בסלע על אם הדרך/רוזנסון,ישראל; שפנייר,יוסי
978-965-540-974-1
ירושלים/כרמל 323/עמודים2020/
סיפורו של יישוב שהוקם בשנות ה 20-למאה ה ,20-בליוויעשרות צילומים ומפות,
מסמכים וציורים; ביבליוגרפיה ,כריכה קשה ,תבנית מאורכת
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45.00$

35.00$

48.00$

98.00$

54.00$

42.00$
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039

פוליטיקה

155616

הציונות הדתית )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/חדד,נעם
978-965-540-962-8
ירושלים/כרמל 283/עמודים2020/
דת ,לאומיות ופוליטיקה; הבנה חדשה ופורצת דרך של המחשבה הפוליטית
הציונית-דתית לגווניה ודיון בזהותה של הציונות הדתית והתגבשותה במהלך כיובל
שנים; ביבליוגרפיה ענפה ,מפתח אישים
למען אירופה/שומאן,רובר
ת"א/אוב 130/עמודים2020/
תשע הרצאות פילוסופיות  -פוליטיות על בנייתה של אירופה המאוחדת; תורגם
מצרפתית בידי שירן בק
מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל/תדמור,ארז
ת"א/סלע מאיר 279/עמודים2017/
על השליטה של חוגי השמאל לדורותיהם במערכת המשפט בישראל ,והקשר בין זה
לדמוקרטיה
סוציאל-דמוקרטיה מקומית/עוזרי  -רוייטברג,סיגל
978-965-7776-05-6
ירושלים/מאגנס; יד טבנקין 388/עמודים2020/
עלייתו של דור פוליטי חדש במפלגת העבודה הישראלית ;2009-2006 ,הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
ששת אלפים ) (6000קילומטר )ק"מ( של הבטחה/גולן,צביה
קרית גת/קוראים 400/עמודים2019/
רומן היסטורי מתקופת הפוגרומים באוקראינה ,המבוסס על סיפור אמתי על נחישות
ואהבה גדולה לארץ ישראל ,למשפחה ולאישה

155672

155543

155853

155577

POLITICS

041

מדעי היהדות

155531

אדיר במרום :ביאור לאדרא רבא/מקובר,מנחם )הרב(
קרית גת/דני ספרים 458/עמודים2020/
ביאורו הערוך והמבואר של הרמח"ל 'אדיר במרום' ,ערוך ומבואר על ידי הרב מנחם
רקובר ,עם כ 500 -הערות
אור השם מספרד/אייזנמן,אסתי; הרוי,זאב )עורכים(
978-965-227-368-0
ירושלים/מרכז זלמן שזר 342/עמודים2020/
חייו ,פועלו והגותו של ר' חסדאי קרשקש; קובץ של  17מחקרים הבוחנים את דמותו
במישור הביוגרפי והיסטורי ,פעלו ההלכתי והפילוסופי והשפעתו על דורות
מאורחים; הערות ,מפתות ,תוכן באנגלית
אורות האדם והנפש/כהנא,ברוך
978-965-09-0362-6
ירושלים/ראובן מס 352/עמודים2020/
משנתו הפסיכולוגית של הראי"ה קוק וכלים ליישומה; הספר מיועד הן למי שמעוניין
להבין את עצמו ולהתפתח ,הן לאנשי מקצוע השואפים להבין את מטופליהם ולקדם
את התהליך הטיפולי ,והן להתעמק במשנתו של הרב
בדממה וקול/כ"ץ,גדעון
978-965-510-135-5
רעננה/ישראלים; למדא  -האונ' הפתוחה172/
ליבוביץ בהקשר ישראלי; פירוש מקיף להגותו של פרופ' ישעיהו לייבוביץ ,ולפיו
עיקרה נעוץ בחתירה לבטא יהדות חיה ,שיש לה מה לומר על מציאות ההווה

155734

156041

155799

JEWISH STUDIES

16

039
35.00$

25.00$

40.00$

35.00$

38.00$

041
45.00$

42.00$

35.00$

35.00$
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155650

155778

155818

155529
155704
155834

155626

155830

155671

156138

156121

בין החסידות לראי"ה/שילת,יצחק
ירושלים/שילת  -מעלה אדומים 462/עמודים2020/
לימוד משווה; בחינת סוגיות שונות בתורת החסידות ובתורת הרב קוק :הבורא
והבריאה ,הקודש הכללי ,טוב ורע ,תורה ,תפילה ,עם ישראל ,הצדיק ,מידות,
תשובה ,גאולה; עם הערות
בכה תבכה בלילה/סולובייצ'יק,יוסף דוב הלוי )הרב(
978-965-201-272-2
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד /עמודים2020/
על הקינות לתשעה באב; מה בין אבלות שבה אדם מתאבל על אדם קרוב אליו
שנפטר ,לבין אבלות על אירוע היסטורי רחוק ,כמו חורבן המקדש?
במעגלי אמונה/אורנט,לאה
978-965-536-305-0
ירושלים/מוסד ביאליק 352/עמודים2020/
היבטים פילוסופיים ותאולוגיים בנושא האמונה בהגות הכללית ובהגות היהודית;
תיאולוגיה כללית ויהודית
בסוד פרדס הרימונים/מקובר,מנחם )הרב(
שילה/המחבר; סלה; דני ספרים 370/עמודים2020/
מבואות לתורת הסוד של הרמ"ק; עם הערות ,איורים ומפתחות
דברים :אמונה ,אדם ,עם/גרנות,תמיר
978-965-526-282-7
ירושלים/אורות שאול; מגיד 904/עמודים2020/
פירוש והגות לספר דברים; עם הערות
הגות באספקלריית המקרא )בסדרה "דת ,פילוסופיה ויהדות"; כרך ג'(/שאר-
ישוב,אהרן
.978-965-09-0359-6
ירושלים/ראובן מס 283/עמודים2020/
עיון פילוסופי בכל פרשות השבוע והערות לכל ספרי ופרקי התנ"ך; ערוך כשיחה בין
המחבר לבין בני משפחתו; עם מפתח מפורט של עשרות מושגים בפילוסופיה
ופולוסופים מתקופות שונות ,מימי התנ"ך ועד ימינו
הערת משורר/איזקסון,מירון ח.
ת"א/רסלינג 287/עמודים2020/
עיונים בפרשות השבוע; קריאה של משורר בפרשיות התורה ,כולל מבט על אירועים
ודמויות במשמעות מקורית ומפתיעה
הרהורים על ספרות ורפואה; כרך ה' :הרמב"ם והרפואה/שריר,לימור
978-965-571-268-1
ירושלים/כרמל 272/עמודים2020/
דילמות ביחסי רופא-חולה; מאגר אנציקלופדי של ידע ומחקר המציג את הזיקה
שבין ספרות ורפואה
השיבה לאנדלוס/עברי,יובל
978-965-7008-88-1
ירושלים/מאגנס 357/עמודים2020/
מחלוקות על תרבות וזהות יהודית  -ספרדית בין ערביות לעבריות; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
התעצמותה של החזרה ותרומתה לחקר הסגנון והפרשנות/יונה,שמיר
978-965-536-317-3
באר שבע/אונ' בן-גוריון 268/עמודים2020/
דגמים מפותחים ומורכבים של החזרה המורחבת על דרך הסמיכות בספרות
המקרא ,בספרות הבתר מקראית ובספרות המזרח הקדום; המשל לספרו של
המחבר :החזרה – פנים רבות לה
יעקב שכביץ  -איש העלייה הראשונה כחרש תרבות/זיו,שרה
978-965-226-524-1
ר"ג/אונ' בר-אילן 279/עמודים2020/
תולדותיו והגותו של איש חרדי משכיל וציוני שראה בציונות מצווה וחובה הנגזרת
מן הדת וההיסטוריה היהודית .כ'איכר תלמודי' ראה בעבודת כפיים חקלאית משולבת
בלימוד במקורות היהודיים דרך אוטופית להגשמת הציונות; בסדרת 'אופקי מחקר'
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46.00$

35.00$

32.00$

45.00$
52.00$
32.00$

30.00$

48.00$

35.00$

39.00$

42.00$
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155544

155763
155821

155847
156028

155759

155814

155810

155775

156109

156108

ככה יעשה ליהודי/אייזנברג,מייקל
ת"א/סלע מאיר 246/עמודים2016/
אור חדש על מגילת אסתר בסיפור על מרדכי היהודי המחפש הזדמנות להתקרב
למלכות באמצעות אחייניתו אסתר
כתובות ותנאים לחג השבועות בקהילות ישראל/נזרי,מאיר
ירושלים/מוסד הרב קוק 663/עמודים2020/
ובראשן הכתובה 'ירד דודי לגנו' ,לר' ישראל נג'ארה; עם הערות ומפתח
מאסופות מזמורים לספר תהלים/חיוטין,מיכאל
978-965-540-932-1
ירושלים/כרמל 203/עמודים2020/
עקרונות העריכה; מחקר הבודק גרסאות שונות של פרקי תהלים ובירור מתי הם
צורפו לקובץ אחד; הערות ,טבלאות ,נספחים ,ביבליוגרפיה ,מפתח
מועדים למחשבה/גרינוולד,איתמר
978-965-540-979-6
ירושלים/כרמל 302/עמודים2020/
חגי ישראל לאור מקורותיהם
מחקרים בשפות שמיות ,מקרא ומדעי היהדות )עברית ואנגלית(/קולר,אהרן;
כהן,מרדכי; מושבי,עדינה )עורכים(
978-965-536-277-0
ירושלים/מוסד ביאליק 702/עמודים2020/
מחקרים ,מוגשים לראובן שמחה שטיינר
מטכניקה לתודעה/שוורץ,דב
978-965-7773-09-3
ת"א/אדרא 256/עמודים2020/
התגבשות הכתיבה הרב ממדית מר' שלמה אבן גבירול ועד לרמב"ם; הערות,
טבלאות ,ביבליוגרפיה ,מפתח ,תוכן באנגלית
מעלות השיר )דו-לשוני עברית ואנגלית(/אהרן,אורי )אוריאל(
978-965-09-0357-2
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2020/
אנתולוגיה של שבעים ואחד ניגונים ל"שיר המעלות" )תהילים קכ"ו( ,כמנהג 'אשכנז'
ופפד"מ ,עם ברקוד להאזנה ,תווים ,צורה והרמוניה
משמיע ישועה )בכריכה :פירוש אברבנאל על הגאולה בנביאים(/זאב,מיכאל
ירושלים/חורב 398/עמודים2020/
חיבורו של רבינו יצחק אברבנאל על הגאולה ,עם כותרות צד מלוות את הטקסט;
חלק שני מתוך "מגדול ישועות"; על פי דפוס ראשון ודפוסים ישנים; עם שינויי
נוסחאות ,ציוני מקורות ,הערות ומפתחות; כרך עשירי בסדרת "פירוש אברבנאל"
נשמה יתרה/אנגלמן,ליאור
978-965-201-242-5
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד320/
התבוננות בסוד השבת; שני חלקיו הראשונים מלווים אותנו בתחנות השבת למן
ההכנות לקראתה ,דרך שולחן השבת על זמירותיו ומטעמיו ,ועד לסוד השינה של
שבת .חלקו השלישי מוקדש לפירוש תפילת "קבלת שבת" ,חלק אחרון :זוגיות
והורות ,ושבת בחיק המשפחה
סבוב ר' פתחיה מרגנשבורג; מסעות ר' יעקב ב"ר נתנאל; מסעות בנימין מטודילה/
ירושלים //עמודים/
מהדורה משוחזרת של שלושה ספרי מסעות :סבוב הרב רבי פתחיה מרעגנשפורג -
חלק ראשון  , -מהדורת אלעזר הלוי גרינהוט; ספר מסעות של ר' בנימין ז"ל על פי
דפוס הזיפרוני  -שנת שמ:ג
ספר גזירות אשכנז וצרפת )מהדורה משוחזרת(/הברמן,אברהם מאיר
ירושלים/ספרי תרשיש; מוסד הרב קוק279/
דברי זכרונות מבני הדורות שבתקופת מסעי הצלב ומבחר מפיוטיהם; יוצאים לאור
על פי כתבי יד ודפוסים יקרים ,עם מבוא מאת יצחק בער
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155846
155740

155655
155563

156120
155713

156122

155720

155553

156133

155534

עורי עורי/לדרמן דניאלי,דבורה
978-965-540-983-3
ירושלים/כרמל 166/עמודים2020/
קולות נשיים חתרניים במסורת היהודית; הערות ,ביבליוגרפיה
עיוני תרבות;  2כרכים )בסדרת "פרשנות ותרבות" ,בעריכת אבי
שגיא(/עמיר,יהוידע; טרנר,יוסי )עורכים(
978-965-7778-29-6
ירושלים/כרמל 838/עמודים2020/
התחדשות החיים היהודיים במשנתו של אליעזר שבייד; קובץ מחקרים העניק מבט
כולל על יצירתו האינטלקטואלית; הערות; עם רשימת פרסומיו של אליעזר שבייד
על סף בתנ"ך/רוזנסון,ישראל
978-965-7482-45-2
חיפה/שאנן  -מכללה אקדמית 262/עמודים2020/
פרקים במחשבת המקרא; מהו ערב ,גן עדן ,אדם ,שפה ועוד; עם הערות
ערכה של ארץ ישראל/לנדי,יהודה
קרית יערים/המחבר; קולמוס 228/עמודים2020/
ניתוח גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ספר יהושע; תבנית אלבומית גדולה עם
מאות צילומים צבעוניים; עם מפות ומפתח
פירוש יפת בן עלי לספר צפניה/פוליאק,מאירה; שלוסברג,אליעזר
978-965-226-585-2
ר"ג/אונ' בר-אילן 256/עמודים2020/
מהדורה ביקורתית מוערת ,עם מבוא
קסמו של ההיסוס הנבון/יעקבסון,דוד
ת"א/רסלינג 220/עמודים2020/
סיפורי התלמוד בתרבות הישראלית; הערות ,ביבליוגרפיה; מתורגם מאנגלית בידי
תמי אילון-אורטל
רבי שלום שבזי – עיונים בקובץ חדש בכתב ידו/גימאני,אהרון
978-965-226-515-9
ר"ג/אונ' בר-אילן 490/עמודים2020/
בצירוף פרקי מבוא על דמותו ותקופתו ועדויות על העלייה לקברו; קטעי תפילות
במעגל השנה :פסח ,ראש השנה ,כיפור ,סוכות ושמחת תורה
שיטתו הפרשנית של רבי יחיא אלצ'אהרי על פי פירושו "צידה לדרך":
בראשית/מנצור,עותניאל
קרית אונו/מכון משנת הרמב"ם 146/עמודים2020/
מחקר על פרשן מחכמי תימן מהמאה ה 16 -שעסק גם בקבלה; בליווי פקסימיליות,
הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה ותקציר באנגלית
שירת ההשכלה העברית :מבחר/סמט שינברג,יהושבע; ויזן,יהודה )עורכים(
ת"א/דחק 774/עמודים2020/
מבחר מקיף ויחיד מסוגו המכיל  360שירים שנכתבו על פני  4יבשות בפרק זמן של
כ  100שנים ,בידי  160ממשוררי וממשוררות תקופת ההשכלה ,כגון משה
מנדלסון ,נפתלי הרץ וייזל ,מרדכי בוס ,דוד אלקיים ועוד ועוד; עם מבוא קצר על כל
אחד מהיוצרים והיצירות
שפת אמת בשפת האם/רייזר,דניאל; אבן-מעשה ,אריאל
978-965-7776-16-2
ירושלים/מאגנס 375/עמודים2020/
דרשות חדשות של רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור; מהדורה סינופטית של כתב
יד לא ידוע ,המכיל כ 150-דרשות של הרבי מגור ,ומשווה את הדרשות ביידיש
)ובתרגום( לדרשות שנדפסו בספר שפת אמת
תיאופואטיקה/אלקיים,אבי; מועלם,שלומי )עורכים(
978-965-7773-08-6
ת"א/אדרא 464/עמודים2020/
אסופת מאמרים בפילוסופיה יהודית :היבטים תיאורטיים ,ץיאופואטיקה בתרבויות
ישראל ובדתות ובתרבויות העולם; עם תוכן באנגלית
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156084

איך להיות טוב/בן דוד,יאיר
978-965-574-118-6
חבל מודיעין/דביר 199/עמודים2020/
מדריך מקוצר לפסיכולוגיה של המוסר; מדוע קיים קיטוב בין מוסר דתי לחילוני ועוד
נושאים בשיח הישראלי
דורות של תקווה/שמואל,נעמי
978-1-61838-532-1
חיפה/פרדס 258/עמודים2020/
מסורת והעברה בין-דורית עם העלייה מאתיופיה; מגוון קולות של דורות שונים
במשפחות יוצאות אתיופיה בישראל; הערות ,טבלאות ,ביבליוגרפיה
התנהגות לא נאותה בארגונים/ורדי,יואב; וייץ,אלי
978-965-7776-23-0
ירושלים/מאגנס; אונ' תל אביב 382/עמודים2020/
מפת דרכים כדי לבחון את החיים בארגון באופן מאוזן וריאליסטי יותר .הוא עוסק
בהתנהגות ארגונית לא נאותה כתופעה אינהרנטית בחיים הדינמיים בארגונים.
פרקי הספר סוקרים תיאוריות ומחקרים שנעשו בישראל ובעולם
זקופים/אשור,יוסי
בן-שמן/אריה ניר; מודן 250/עמודים2020/
גברים מדברים מיניות; הזדמנות לגברים ולנשים לחוות סוף־סוף את המיניות
הגברית מבעד לקליפות ומאחורי הסיסמאות
חי רועי למנהיגות ציבורית; חלק א'/וולס,אופיר
/המחבר 624/עמודים2020/
סוגיות הלכתיות במדיניות ציבורית; דיון בסוגיות כגון דרכה של הרבנות הראשית,
המלוכה והממשלה ,יחסי דתיים וחילונים ,עובד ומעביד ,מסחר והלכה ועוד
חנך לנער על פי דרכו/צוקרמן,אברהם יהושע )הרב(
ירושלים/חוסן ישועות  -ישיבת הר המור30/
מגמות החינוך לילדי ישראל
יוהן היינריך פסטלוצי/ברויאר,אסתר
ירושלים/מסורה 102/עמודים2017/
ומשנתו החינוכית ;1827-1746 ,על התקופה ומשבריה ,ופועלו החינוכי
יוצרים קולנוע/קימל,מולי
978-965-7086-89-6
אלון שבות/מכללת הרצוג  -תבונות 269/עמודים2020/
בבית הספר התיכון; מדריך מעשי למורה לקולנוע ,בליווי ברקוד להרחבת הדוגמאות
שבספר
להבקיע מאה שערים/נחשון,עופר
978-965-09-0358-9
ירושלים/ראובן מס 128/עמודים2020/
איך לעשות עסקים עם הציבור החרדי; מדריך מפורט ,צבעוני ומעשי הכולל מידע
רב על החברה חרדית בארץ ,מנהגיה ודפוסי החשיבה שלהם
לחבר את האיים ליבשה/זהר,ענת
978-965-7008-90-4
ירושלים/מאגנס 335/עמודים2020/
התמקדות מערכתית בלמידה מעמיקה כתנאי לשיפור החינוך; ההתפתחות
המקצועית של מורים ,האתגרים הכרוכים בהטמעה רחבה של למידה בדרך החקר
והמתח שבין הטמעה מערכתית של חשיבה למבחנים סטנדרטיים
לראות את הקשת/מילר זמיר,יהודית
978-1-61838-527-7
חיפה/פרדס 158/עמודים2020/
המפגש המופלא עם הקשת האוטיסטית; שילוב של אופטימיות ורגישות במסעם של
תלמידים

155710

156136

156085

155653

155654
156147
155528

155608

156135

155709
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155690

155776

155743

155782

מה שאנחנו מרגישות :אמי ,בתי;  2כרכים/נרדי,רבקה; נרדי,טלי
/הדים 624/עמודים2020/
כרך א' :על נשיות ,אהבה ,זוגיות ומשפחה; כרך ב' :על משמעות ,אובדנים ,כוח
וחמלה;דיאלוג מרתק בין אם ובתה השוטחות את עולמן ,דיעותיהן ועמדותיהן
באמצעות רשימות המתכתבות אלה עם אלה
מכל מלמדי :מורות ומורים מעוררי השראה/פוטרמן,אלון
978-965-201-005-6
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד240/
מסע אל תוך הלבטים ,הערכים ,האתגרים וההצלחות של מחנכים ומחנכות בישראל
– בקול צלול ובגוף ראשון
נשים וזקנה/דקל,טל
978-965-06-1620-5
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 424/עמודים2020/
מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל; הערות ,איורים צבעוניים ,ביבליוגרפיה,
מפתח ,תקציר באנגלית
סוף החיים )בסדרת "קו אדום"(/בריל,חזן; כהן-מנספילד,לביא )עורכים(
ת"א/הקיבוץ המאוחד 288/עמודים2020/

53.00$

35.00$

32.00$

32.00$

רפואה,

155560

155661

155787

156146
155789

משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות; האם הרפואה הקונבנציונלית,
הממוקדת בהצלת חיים ,ערוכה להתמודד עם סוף החיים? כיצד עשויים "מלווים
רוחניים" לסייע בהתמודדות עם המוות? האם יש דרך "נכונה" לקבל החלטות
טיפוליות בקרוב משפחה חולה?
31.00$
עולים על המסיל"ה/גולדנברג,ג'ודי
978-965-530-177-9
ת"א/מכון מופ"ת 121/עמודים2020/
מסיל"ה :מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה; דרכים להשבחת ההון האנושי
בהוראה על ידי בחירת המועמדים המתאימים ביותר ללימודי הוראה ולעבודה
כמורים ,וכן לסנן את אלה שאינם מתאימים לתפקיד; תקציר באנגלית
50.00$
על למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים מדעיים/יחיאלי,תמר
978-965-530-180-9
ת"א/מכון מופ"ת 395/עמודים2020/
ניסיון אקדמי להציג עמדה ברורה ,עקבית ומבוססת באשר למשמעות הביטויים
למידה משמעותית והוראה משמעותית; תקציר באנגלית
31.00$
פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל/שמיר,מיכל; הרצוג,חנה; חזן,נעמי )עורכים(
ת"א/הקיבוץ המאוחד  -מ .ון ליר 305/עמודים2020/
מאמרים הבוחנים את העמדות וההתנהגויות של הציבור ,את דמותם ופעילותם של
נציגיו ונציגותיו ,ואת הכללים והמוסדות המבנים את תהליך הייצוג .בין השאר הם
שואלים אם שילובן של נשים במקומות ריאליים במפלגות מביא לעלייה בתמיכת
נשים במפלגות אלו
35.00$
שיטת מונטסורי/ברויאר,אסתר
ירושלים/מסורה 124/עמודים2016/
שיטת לימוד ייחודית לילדים בגיל הרך; צילומים ,טבלאות ,ביבליוגרפיה
31.00$
שפה מחוץ למקומה/מנדל,יונתן
ת"א/הקיבוץ המאוחד  -מ .ון ליר 282/עמודים2020/

אוריינטליזם,
מודיעין והערבית בישראל; עיון בשאלת התפתחות הוראת הערבית
בארץ במאה השנים האחרונות ועומד על ההיגיון המנחה אותה
88.00$
 156089תלמידי האתמול תלמידי המחר;  2כרכים/וולנסקי,עמי
978-965-19-1078-4
ת"א/שוקן 568/עמודים2020/
שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך; סקירה של מאה שנים של רפורמות
במערכות חינוך בעולם ובישראל
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אור מתוך הסדק )בסדרת "פרשנות ותרבות  -סדרה חדשה" ,בעריכת אבי
שגיא(/שגיא,אבי
978-965-7778-37-1
ירושלים/כרמל 284/עמודים2020/
מחשבות על חולי ,סולידריות ,ומשמעות החיים בימי הקורונה; דו"ח של פילוסוף על
המפגש בין פילוסופיה למציאות החיים בעת הזאת; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
בגידת האינטלקטואלים )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/בנדה,ז/ילין
978-965-540-989-5
ירושלים/כרמל 181/עמודים2020/
אשמה של הוגה יהודי  -צרפתי באינטלקטואלים המעדיפים לשרת חזיונות פוליטיים
ארעיים מימין ומשמאל בתחומי הגזע ,האומה או המעמד; הערות ,מפתח; תרגום
מצרפתית :ניר רצ'קובסקי
בשבח דנטה )בסדרת 'פרשנות ותרבות  -תרגומים'(/בוקאצ'ו,ג'ובאני
978-965-7778-00-5
ירושלים/כרמל 91/עמודים2020/
היבטים חשובים בעולמו התרבותי והפנימי של המחבר המפגיש בין דקאמרון
ודנטה; תרגום ואחרית דבר :אריאל רטהאוז
הפיזיולוגיה של ההתנהגות; כרך ב' ,מהדורה /12קרלסון,ניל ר ;.בירקט,מליסה א.
978-965-06-1621-2
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 548/עמודים2020/
התנהגות רבייה ,ריגוש ,למידה וזיכרון ,הפרעות נוירולוגיות ,סמים ממכרים ,ועוד;
עריכה מדעית של המהדורה העברית :רביד דורון
זעם שחור באמריקה/מירן,ראובן )עורך(
978-965-563-063-3
בנימינה/נהר ספרים 91/עמודים2020/
מלקולם אקס ,מרטין לותר קינג ,רוזה פארקס ,מרואיינים על ידי קנת ב' קלארק,
רוברט פן וורן ,יעל לוטן; מתורגם מאנגלית בידי רעיה ג'קסון; בסדרת "זמן
להתעוררות" ,בעריכת ראובן מירן; על התקוממות האדם השחור כנגד המשעבד
הלבן בארה"ב במשך מאות שנים
מהסתר לגילוי )בסדרת פרשנות ותרבות(/מלכיאל,אליעזר
978-965-540-998-7
ירושלים/כרמל 444/עמודים2020/
פירוש לסעיפים  693-316בחקירות פילוסופיות של לודוויג ויטנשטיין
מסכת על השגעון/רובשוב,אביאל
/אדם עובד 217/עמודים2020/
מבט פילוסופי וחוץ-רפואי על השגעון :מהו ,מדו הוא ,האם הוא רוע או חולי ,ועוד
פרויד מתעמת עם הספינקס/רנן,ענת; מירן,ראובן )עורכים(
978-965-563-062-6
בנימינה/נהר ספרים 82/עמודים2020/
משמעות החיים על פי איינשטיין; המראיין :גורג' סילבסטר פיראק; מתורגם
מאנגלית בידי רעיה ג'קסון; בסדרת "זמן להתעוררות" ,בעריכת ראובן מירן
רודולף שטיינר  -חייו ופועלו של מורה רוחני/בן-צדוק,בנימין
ת"א/הומני 193/עמודים2020/
עיון בהגותו של הפילוסוף שצפה ברבע הראשון של המאה ה 20 -את הסכנה
הנשקפת לעולם המערבי מתרבות המשועבדת לטכנולוגיה ולחומרנות
רפסודה בלב ים )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/נאות,הילה
978-965-540-883-6
ירושלים/כרמל 527/עמודים2020/
האדם והעולם בפילוסופיה הפנומנולוגית של יאן פטוצ'קה ;1977-1907 ,הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח
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045

חוק ומשפט

155566

בן הזוג הטורף/כהן,סופי )עו"ד(
ירושלים/אור המערב 221/עמודים2016/
או המדריך המשפטי להישרדות בזוגיות; על סכסוכי זוגות ודרכים לפתרונם; מתורגם
מצרפתית בידי דן שליט  -קניג
דיני חדלות פירעון )מהדורה שנייה(/האן,דוד
978-965-442-206-2
צפרירים/נבו 946/עמודים2020/
עיון בדינים מאז החקיקה המנדטורית; הערות ,מפתח
דיני תיווך מקרקעין/אריאל,אריק
ת"א/בורסי 925/עמודים2018/
 22פרקים ו  4מפתחות :חקיקה ,פסיקה ,ספרות ,שונות
הסוד המסחרי במשפט/אניספלד,קרן
978-965-7098-67-7
ת"א/פרלשטיין-גינוסר 589/עמודים2018/
בין סעד עצמי לבין זכות בקנין רוחני; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; ה'תשע"ח  4 ;2018 -כרכים/מרקוס,איריס
פתח תקוה/אוצר המשפט 1997/עמודים2018/
המהפכה בתחום חדלות הפירעון של יחידם ותאגידים
יישוב סכסוכים/פרלמן,קרני
ב"ב/בורסי 537/עמודים2015/
משפט שיתופי וטיפולי; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתחות
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטי/קורן,יהודית
978-965-442-160-7
צפרירים/נבו 184/עמודים2017/
עם הערות ,מפתחות ותקציר באנגלית
שופטים על משפט )אונ' משודרת(/פרוקצ'ה,אילה )עורכת(
בן-שמן/משרד הבטחון -מודן /עמודים2020/
 16הרצאות; ערכי יסוד וכללי משפט המעצבים את פני המדינה ומרבים לשמוע
עליהם ולדון בהם ,ועם זאת אין הם מוכרים בצורה מדויקת ובמידה מספקת

155678
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155686
155685
155679
155677
155826
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 156081איך לנצח מגפה/בנט,נפתלי
ת"א/סלע מאיר 144/עמודים2020/
כך נתגבר על המשבר ונוביל את ישראל לשגשוג כלכלי; מסה פוליטית  -כלכלית
בעקבות משבר הקורונה העולמי והישראלי; מפת דרכים מפורטת ,המבוססת על
הניסיון המוצלח של מדינות מזרח אסיה להתמודד עם הנגיף ,על ידי שימוש מושכל
בפטיש ופינצטה
 156132חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל )מהדורה מורחבת ומעודכנת(/נגבי,משה; 82.00$
וינברג,אבי
978-965-06-1295-5
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 463/עמודים2020/
דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית; הספר עוסק בתקשורת הדיגיטלית לצד התקשורת
המסורתית ומציג תשובות לשאלות כמו מה יגן על צרכני התקשורת מפני מידע
שאינו עולה בקנה אחד עם המציאות? מתי מותר לפרסם מידע הפוגע בשמם הטוב
או בפרטיותם של אנשי ציבור?

23
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047

צבא ,מלחמה ,נשק

156056

בין גזרי ים סוף/וסרטייל,שלום
ירושלים/עלים 256/עמודים2020/
מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבטו של תלמיד ישיבת הסדר; בליווי צילומים
ומסמכים ,מפות צבעוניות ומפתח; נכתב בשיתוף עם אביחיל פלד
בעקבות מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים/זרחוביץ,נחמיה; לנגוצקיףיוסי
978-965-7778-09-8
ירושלים/כרמל; משרד ירושלים ומורשת312/
אלבום הדרכה מלווה במאות איורים צבעוניים ,מפות וצילומים
בשדות הקרב של מלחמת העצמאות; כרך שביעי/מילשטיין,אורי
רמת אפעל/שרידות 488/עמודים2020/
ניצחון ערבי במלחמת הדרכים; השמדת שיירות יחיעם ,נבי דניאל ,חולדה; נכתב
בהשתתפות עם גיא דרורי ואביתר בן-צדף; הערות ,צילומים ,מפתחות
לוחמות המוסד/בר-זוהר,מיכאל; משעל,ניסים
978-965-201-024-7
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד /עמודים2020/
דמויותיהן של לוחמות המוסד – נשים עוצמתיות ,נועזות ,שמבצעיהן העלומים
מוכיחים שהן שוות לגברים ולא אחת אף עולות עליהם .פרקי הספר עוצרי הנשימה
חושפים את אופיין ומעשיהן של הלוחמות
מאה ) (100ל'הגנה' )סדרת עלי זית וחרב ,כרך כ'(/מן,ניר )עורך(
978-965-7778-14-2
ירושלים/כרמל 380/עמודים2020/
סוגיות בחקר תולדות ארגון 'ההגנה'; קובץ מחקרים ומאמרים בנושאי רוח ה'הגנה',
הדרך ,הקול הפלסטיני ,ועוד; צילומים ,תקצירים באנגלית
סיירת מטכ"ל -המבצעים הגדולים של היחידה/שור,אבנר; הלוי,אבירם
978-965-564-680-1
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד320/
תיעוד מקיף ראשון של סיירת מטכ"ל שנכתב בידי יוצאי היחידה; מחטיפת הקצינים
הסורים ועד אנטבה ,ממטוס סבנה ועד נחשון וקסמן ,ממלון סבוי ועד משגב עם,
מחיסול אבו-ג'יהאד בתוניס ועד חטיפת שייח' עובייד בלבנון
על המלחמה/אסא,חיים; אגסי,יוסף
978-965-201-137-4
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד158/
ספר מרתק שמציג את אופייה המשתנה של המלחמה לאורך  2500השנים
האחרונות ועד ימינו :מימי מוקדון ועד נפוליאון – שבהם מלחמות הוכרעו בקרב
שנמשך יום אחד בלבד ותוצאותיו הכריעו את גורלן של יבשות ,דרך מלחמת העולם
השנייה והמלחמה הקרה ,עד ימינו
רפי איתן :איש הסוד/איתן,רפי
978-965-564-970-3
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד584/
סיפורו האישי של אדם מרתק ,שהגם שחייו ופעילותו נשמרו לרוב בסוד ,הם לעד
יהיו שזורים בתולדות ישראל .זהו ספר חובה לכל מי שמתעניין בהיסטוריה
הישראלית ובעיקר בנושאי ביטחון ,מודיעין ומבצעים חשאיים

155854
156104

155769

155591

155777
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155772

048

ARMY & WAR

ECONOMICS

כלכלה וכספים

 155581בונים משפחה כלכלית/שקלים,אליהושע
ירושלים/דברי שיר 221/עמודים2020/
סיפור מסע של אהבה והגשמה; הדרכה לזוגות צעירים איך לנהל את משק הבית
מבחינה כלכית נכונה ,חסכונות והשקעות; מיועד לציבור דתי ולא-דתי ,הכתוב
בצורה של שיחה בין בני הזוג ,המשפחה והיועץ הכלכלי
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בורסה) The System :השיטה(/ברגמן,צביקה
/סודות 191/עמודים2020/
מדריך לעסקים באמצעות הבורסה :ערמומי ,חד ,אגרסיבי ,פנטסטי; השיטה
החדשה לעשות כסף
כל אחד משה רבנו/אייזנברג,מייקל
ת"א/סלע מאיר 381/עמודים2020/
מנהיגות עסקית ומדינית מכור הברזל למאה ה ;21 -עיון בפרשיות ספר שמות,
יציאת מצרים ,השבת ומעמד הר סיני ,המשכן ועוד בעיין פרשנית כלכלית  -חברתית
חדשה ומודרנית
להבקיע מאה שערים/נחשון,עופר
978-965-09-0358-9
ירושלים/ראובן מס 128/עמודים2020/
איך לעשות עסקים עם הציבור החרדי; מדריך מפורט ,צבעוני ומעשי הכולל מידע
רב על החברה חרדית בארץ ,מנהגיה ודפוסי החשיבה שלהם
עסקים כהלכה/ישעיהו,שמואל )הרב; פרידמן,דניאל
978-1-7930-8819-2
חולון/אוריון 198/עמודים2020/
יישום חוכמת התורה בעולם העסקים; סיפורי מקרא השזורים בסיפורי עסקים
וממחישים את מגוון הרחב של הנושאים
עץ החיים והכסף/אייזנברג,מייקל
ת"א/סלע מאיר 271/עמודים2019/
עקרונות הכלכלה והעסקים מבראשית למאה ה ;21 -מה דרוש כדי להצליח בעסקים,
במשא ומתן לפי התורה; המחבר הוא מאנשי הון סיכון המצליחים בישראל
עשינו עסק/נמטובסקי,דבורה
/המחברת 123/עמודים2020/
טיפים ניהוליים לנשים עובדות ,עצמאיות ,יזמיות ומנהלות ארגונים העובדות קשה
ורוצות להתייעל
קריירה במאה העשרים ואחת )/(21כספי ברוך,אשרית
ת"א/רסלינג 270/עמודים2020/
בחינה של שוק העבודה מבחינת הזמן ,הקריירה והארגון; הערות ,איורים ,טבלאות,
ביבליוגרפיה

THE MIDDLE EAST

המזרח התיכון

 155645הזיות סיפוח )בסדרה "למדא עיון"(/ארליך,חגי
978-965-510-134-8
באר שבע/ישראלים 178/עמודים2020/
עוברים כל גבול במזרח התיכון; אירועים במזרח-התיכון במחצית הראשונה של
המאה ה ,20-כגון מצרים הפרלמנטרית וחלומה על סיפוח סודאן ,הנוצרים בלבנון
שהזו את "לבנון הגדולה" ,סיפוח הגדה המערבית על-ידי עבדאללה מלך ירדן ,חזון
המעצמה הכל-ערבית של גמאל עבד אל-נאצר ,ועוד

055

יחסי ישראל-ערב

ISRAEL-ARAB RELATIONS

 155848ביזת הרכוש הערבי במלחמת העצמאות/רז,אדם
978-965-7778-47-0
ירושלים/כרמל 332/עמודים2020/
תיאור חי ומפורט של ביזה שלוחת רסן בכל רחבי הארץ ,על ידי חיילים ואזרחים,
יחידים וקבוצות; הערות ,ביבליוגרפיה
 155646זאת ירושלים/הראובני,אייל
978-965-7613-41-2
ירושלים/בצלם 22/עמודים2020/
גזל ואלימות באל-עיסאוויה  -דו"ח ממאי  ;2020עם מפות

25

31.00$

41.00$

33.00$

25.00$

40.00$

35.00$

30.00$

050
28.00$

055
35.00$

30.00$

Rubin Mass' catalogue of new books from Israel, catalogue 488 – Oct. 2020

155550

155610

155736
155794

זכרונות אבו-יוסוף/סבג,יעקב
ת"א/סלע מאיר 337/עמודים2018/
זכרונותיו של יועץ יהודי במנהל האזרחי בעזה בשנות האינתיפאדה הראשונה,
מעמדו וייחוד יחסיו עם הערבים ,ומעמדה של ישראל שהפקירה את השטח
לכנופיות ולמנגנונים הערבים העוינים
להיות חופשי )בסדרת "פרשנות ותרבות"(/שולמן,דוד
978-965-540-969-7
ירושלים/כרמל 141/עמודים2020/
רשימות מדרום הר חברון; יומן הסוקר פעילות במשך שנים רבות על יחסי
התושבים הפלסטינים והמתנחלים וחיי הערבים; מתורגם מאנגלית בידי עודד פלד;
עם ביבליוגרפיה
מדוע שלום?/כרמי,שמעון
ת"א/רסלינג 563/עמודים2020/
המניעים הפוליטיים להצטרפות אש"ף לתהליך אוסלו; הערות ,ביבליוגרפיה ,מפתח
פני השטח/חמו,אוהד
בן-שמן/כתר 296/עמודים202/
הפלסטינים  -מבט מבפנים; צעירים עזתיים המשתמשים ברשתות החברתיות כדי
לחלוק את הטראומות שלהם עם בני גילם ,תושבי עוטף עזה; האסירים הביטחוניים
אשר נחשפו לסדיזם הרצחני של מנהיג חמאס יחיא סינוואר

060

ביוגרפיות ויומנים

156144

אביב במגרש התמרים/ברויאר,אסתר
ירושלים/מסורה 299/עמודים2017/
בשלהי המנדט הבריטי בארץ ישראל ;1948-1946 ,זכרונות משכונת פלורנטין בתל
אביב ,ארגוני המחתרות ,העפלה בלתי חוקית ועוד
אוניות געגועי/פורת,אלישע
ת"א/הקיבוץ המאוחד 290/עמודים2020/
ממוארים; אירועים ומקומות בסביבה הקרובה של הבית ,הקיבוץ והעמק ,ונכתבו על
רקע תפישתו שמקום צריך שיהיו לו אגדות ומיתוסים ,כדי ליצור זיקה בינו לבין
האנשים ,הילדים והדורות הבאים ולרקום חיבור משמעותי בינם לבין נוף המולדת.
בן-גוריון :ספר אלף בית/עשת,דני
978-965-572-981-8
ת"א/אין זו אגדה /עמודים2020/
ערכים שונים הקשורים לדוד בן-גוריון בחייו הפוליטיים והאישיים ,כגון אבא ,דתי,
הרצל ,יגון ,מלחמה ,שלום עולמי ,ערוך לפי אלף-בית ,בשילוב צילומים רבים
גולדרייך דה שליט  :מקום/אלחייני,צבי )עורך(
ת"א/בבל 480/עמודים2020/
עזבונם המקצועי המקיף של ארטור גולדרייך ותמר דה שליט המרחיב את היריעה,
בלוויית מאמרים על פרקים מרכזיים בעשייתם
האב המייסד )בסדרת אופקים(/גולני,מוטי; ריינהרץ,יהודה
978-965-13-2829-9
ת"א/עם עובד 999/עמודים2020/
חיים וייצמן ,ביוגרפיה ;1952-1922 ,ביוגרפיה על וייצמן וייצמן ,שהגשים את חזון
ישראל למציאות ,היה איש של סתירות :בעל כריזמה מהפנטת אך ביטחון עצמי
נמוך; משוחח נפלא אך נואם חלש; מנוכר ליהדות מזרח אירופה אך מוכן לתת את
נפשו למענה
הדרך להצלחה/חג'ג',עידו
978-965-201-131-2
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד /עמודים2020/
שיעורים מאלפים על יזמות ,שיווק ,ראיה מרחבית ותעוזה; סיפורים ייחודיים
המדגימים איך בעצם כל אחד מאיתנו יכול להצליח :עם יצירתיות ,חוש יזמות והרבה

155788

155670

156083

155807

155779

BIOGRAPHIES & DIARIES
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155760

156142

156097

155547

156095

155617

155597

155765

155578
156071
156003

המסע אל הלא נודע/כהן,יונית
/מידן 140/עמודים2020/
תובנות מן החיים להגשמה עצמית ,מתוך ראיית העצמי ונתינה לזולת; מעין
אוטוביוגרפיה של תובנות
הקנאי :הרבי מסאטמר  -רבי יואל טייטלבוים/קרן-קרץ,מנחם
ירושלים/מרכז זלמן שזר 384/עמודים2020/
הצלחות פוליטיות לצד טרגדיות אישיות ,עליות ומורדות ,מאבקים כוחניים וחסרי
מעצורים והחלטות שנויות במחלוקת; באחרית ימיו הפך לאדמו"ר של החצר
החסידית הגדולה והעשירה ביותר בעולם
זה מה שהיה/חורב,עמוס
978-965-7778-34-0
ירושלים/כרמל 261/עמודים2020/
אוטוביוגרפיה של עמוס חורב ,מלוחמי הפלמ"ח ,אלוף בצה"ל ,נשיא הטכניון ויושב
ראש רפא"ל; עם צילומים ומפות
זכרונות אבו-יוסוף/סבג,יעקב
ת"א/סלע מאיר 337/עמודים2018/
זכרונותיו של יועץ יהודי במנהל האזרחי בעזה בשנות האינתיפאדה הראשונה,
מעמדו וייחוד יחסיו עם הערבים ,ומעמדה של ישראל שהפקירה את השטח
לכנופיות ולמנגנונים הערבים העוינים
זר מכאן/צוקרמן,ארנון
978-965-7778-13-5
ירושלים/כרמל 312/עמודים202/
אוטוביוגרפיה יוצאת דופן מתוך עדות אישית של בן התקופה בחיפה היהודית -
ערבית של שנות המנדט הבריטי ,כולל תפקידיו כמנהל הטלויזיה מזמן מלחמת יום
הכיפורים ועד הסכם השלום עם מצרים; צילומים; מצאים גם לנוער
חמה עמוקה מן הצל/בייטנר,עזריה
978-965-540-991-8
ירושלים/כרמל 400/עמודים2020/
רומן אוטוביוגרפי המספר את סיפורו של בן דגניה ב' שחזר בתשובה וחי חיי תורה
ומצוות בקיבוץ
מנחם משיב נפשי :ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר/מושקוביץ,ירחמיאל
/המחבר 390/עמודים2020/
פרקי חיים ,סיפורים וגילויים מרגשים לאחר  32שנים במחיצתו של האדמו"ר
ה'אמרי מנחם' מאלכסנדר ז"ל
מפכ"ל בחזית/אלשיך,רוני
ראש העין/תכלת 398/עמודים2020/
ערכים במבחן; אוטוביוגרפיה המביאה את משנתו הערכית והניהולית של מפכ"ל
המשטרה לשעבר ששירת  18שנה בצה"ל וכ  30שנה בשב"כ ,בליווי אירועים רבים
ספר כ"ד :כפר דרום/שרייבר,אברהם יעקב
/המחבר 782/עמודים2020/
כ"ד ) (24שנות רבנות בק"ק כפר דרום ,כולל שיחות ,שיעורים ,הגירוש ,צילומים
ספר מופת לחג/שרגא,שמואל
/המחבר 329/עמודים2020/
סיפורי מופת על גדולי הספרדים ,מלווים בצילומים צבעוניים מקוריים ותצלומים
ספר מלאך ה'/עוזירי,עמרם
/המחבר 255/עמודים2020/
מתולדות ר' ישראל עזירי ,עם קונטרס "יהדות תימן  -פאר קהילות ישראל"
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 155758צנע וראינה/הראל,עידית
ת"א/סער 85/עמודים2020/
סיפורים על ילדות בשנות החמישים; סיפורים אמיתיים מן החיים של ילידת תש"ח,
בת לאנשי העלייה הרביעית
 155771רפי איתן :איש הסוד/איתן,רפי
978-965-564-970-3
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד584/
סיפורו האישי של אדם מרתק ,שהגם שחייו ופעילותו נשמרו לרוב בסוד ,הם לעד
יהיו שזורים בתולדות ישראל .זהו ספר חובה לכל מי שמתעניין בהיסטוריה
הישראלית ובעיקר בנושאי ביטחון ,מודיעין ומבצעים חשאיים
 155819תלמידיי ואני/ליפשיץ,משה
978-965-7778-03-6
ירושלים/כרמל 251/עמודים2020/
זיכרונותיו של מורה להיסטוריה

075

יידיש

155523

הארט א מעשה/קערלער,דוב-בער; טשערנין,וועלוול ; פעלזענבאום,מיכאל )עורכים(
978-91-985318-2-4
ת"א  -שוודיה/אוליאנסקי טקסט 219/עמודים2020/
אנטאלאגיע  -דערציילונגען; אנטולוגיה של סיפורים ביידיש מאת סופרים צעירים
יידישלאנד/2020 ,6-7 ,קערלער,דוב-בער; טשערנין,וועלוול ; פעלזענבאום,מיכאל;
דימשיץ,ו) .עורכים(
2003-2277-06
ת"א  -שוודיה/אוליאנסקי טקסט 148/עמודים2020/
אומאפהענגיקע ליטערארישע צייטשריפט; כתב עת ספרותי רבעוני ביידיש
לפני המבול  /שלוש ערים;  3כרכים/אש,שלום
978-965-540-960-4
ירושלים/כרמל 761/עמודים2020/
כרך א' :פטרבורג; כרך ב' :ורשה; כרך ג' :מוסקבה; רומן היסטורי בתרגום עדכני
מיידיש על ידי ד"ר בלהה רובינשטיין ,רומן הפורס את תולדות רוסיה ויהודיה החל
מהמהפיכה הרוסית בראשית המאה העשרים; טרילוגיה הניתנת לרכישה גם
תחיית המילים/פלורסהיים ,אלה
ירושלים/מרכז זלמן שזר; יד ושם 344/עמודים2020/
תרבות היידיש במחנות העקורים; עיון בהתעוררות רבת הפנים של תרבות היידיש
בקרב שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה ,ועומד על התפקיד המיוחד
שמילאה תרבות זו בחייה של שארית הפליטה

155524

156099

156141

080

YIDDISH

JUDAISM-GENERAL

יהדות  -כללי

 156043אורות האדם והנפש/כהנא,ברוך
978-965-09-0362-6
ירושלים/ראובן מס 352/עמודים2020/
משנתו הפסיכולוגית של הראי"ה קוק וכלים ליישומה; הספר מיועד הן למי שמעוניין
להבין את עצמו ולהתפתח ,הן לאנשי מקצוע השואפים להבין את מטופליהם ולקדם
את התהליך הטיפולי ,והן להתעמק במשנתו של הרב
 156057בין גזרי ים סוף/וסרטייל,שלום
ירושלים/עלים 256/עמודים2020/
מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבטו של תלמיד ישיבת הסדר; בליווי צילומים
ומסמכים ,מפות צבעוניות ומפתח; נכתב בשיתוף עם אביחיל פלד
 155541בשורת הירושלמי; חלק ב' )מהדורת ג'מוס(/הכהן בל"ס,אברהם ונוחם
ירושלים/מכון הירושלמי; ספריית בית אל262/
זרימת החיים מתוך תורה גדולה; מאמרים מתוך עולמו המרתק של התלמוד
הירושלמי בנושאים שעל סדר היום :חינוך ,מדיניות ,יצירתיות
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155579
155596

155594

155843

156039

155698

155546

155585
155584

155808
155825

דובדבנים/מלכיאלי,אריק )הרב(
/מחנה משותף 204/עמודים2019/
טיפים להעשרת הזוגיות לאור פרשות השבוע; תבנית מרובעת ,הדפסה בצבע
הדרך אל הבית/ביטקובר,נחמה
ירושלים/דברי שיר; המחברת 252/עמודים2020/
סיפורים ואימון רגשי במסע לחופה; הדרכה לתקופת דייטים אצל דתיים ,מיועד
למחנכות ,מאמנים ,מטפלים ,הורים ,בחורות ובחורים
היי הרב )/(2לביא,יוני
ירושלים/דברי שיר 245/עמודים2020/
שיחות מהחיים על קשרים ואהבה; בירורי הלכה והשקפה בווטסאפים ושיחות
אחרות בנושאים של חיי היום יום ,כגון יחסינו לערבים ,לנוצרים ,לחילונים,
לאתאיסטים ,לעצמנו ,ועוד; עיצוב גראפי צבעוני ומושך
המסורת היהודית/מלמד,אליעזר )הרב(
978-965-7723-56-2
הר ברכה/מכון הר-ברכה 440/עמודים2020/
המסורת היהודית על מכלול מצוותיה ,הלכותיה ושאיפתה לתיקון עולם ,בחיי היחיד,
המשפחה ,החברה והעם ,במעגל החיים ובמעגל השנה ,בימות החול ,בשבתות
ובמועדים; עם מפתח ומקורות
הענף הגדוע של הגרף פוטוצקי/בן ארצי,סופי
978-965-09-0364-0
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2020/
רומן היסטורי המספר את סיפורו של ולנטין פוטוצקי ,הידוע בשם 'הגרף פוטוצקי',
וגם בשם 'גר הצדק אברהם בן אברהם'; זהו סיפור על חיפוש מתמיד ,נאמנות
ואהבה בלתי אפשרית שהופכת למציאות ,ורצוף סמלים וסוגיות מן התנ"ך; אפרו של
פוטוצקי טמון בקברו של הגאון מוילנא
יומן אורות/מישלוב,שפרה
978-965-201-198-5
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד223/
מחברות התבוננות ומודעות לצמיחה אישית ,זוגית ומשפחתית ,לאור תורת הראי"ה
קוק; עיצוב צבעוני ומיוחד ,מודפס על נייר צהבהב
כל אחד משה רבנו/אייזנברג,מייקל
ת"א/סלע מאיר 381/עמודים2020/
מנהיגות עסקית ומדינית מכור הברזל למאה ה ;21 -עיון בפרשיות ספר שמות,
יציאת מצרים ,השבת ומעמד הר סיני ,המשכן ועוד בעיין פרשנית כלכלית  -חברתית
חדשה ומודרנית
לבנות בית בישראל/בלייכר,טוביה
קרית ארבע/מעמק חברון 160/עמודים2020/
יסודות הקשר ואבני הדרך; הדרכה תורנית לזוגות צעירים לקראת נישואיהם
לחשוב מחוץ לחופה/ביתן,אלירן
ירושלים/דברי שיר 89/עמודים2020/
מדריך כלכלי לזוגות צעירים; הכנה כלכלית לזוג הצעיר בבית היהודי האמוני; תבנית
צבעונית בכריכה קשה
מה את מבקשת/מבורך,אוריה
978-965-526-302-2
ירושלים/מגיד; מכון אפרכסת 443/עמודים2020/
ספר כל אהבה וגוף; בירור הגישות לניניות בחברה הישראלית ,ברוח יהודית
עסקים כהלכה/ישעיהו,שמואל )הרב; פרידמן,דניאל
978-1-7930-8819-2
חולון/אוריון 198/עמודים2020/
יישום חוכמת התורה בעולם העסקים; סיפורי מקרא השזורים בסיפורי עסקים
וממחישים את מגוון הרחב של הנושאים
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155545

155893

155595

156020

עץ החיים והכסף/אייזנברג,מייקל
ת"א/סלע מאיר 271/עמודים2019/
עקרונות הכלכלה והעסקים מבראשית למאה ה ;21 -מה דרוש כדי להצליח בעסקים,
במשא ומתן לפי התורה; המחבר הוא מאנשי הון סיכון המצליחים בישראל
קברי צדיקים בעולם :ארצות ערב/
/זכרון הצדיקים 463/עמודים2020/
מסעות בקברי צדיקים ואתרי קודש בעולם ,כולל ציוני דרכים ,סיפורי פלא ,סגולות,
תפילות ופניני תורה מדבריהם; מרוקו ,אלג'יריה ,לוב ,מצרים ,תימן ,פרס ,עיראק,
ירדן ,סוריה ,טורקיה; מהדורת עוז וחיים
קוקטייל ההצלחה/פנגר,יצחק )הרב(
/המחבר 295/עמודים2020/
שבעה עקרונות להצלחה בחיים בדרך יהודית ,הפסיכולוגיה של ההצלחה ,דפוסי
חשיבה וכיצד לשנותם ,הערך העצמי של האדם ועוד
תבונות :אוצר מושגים ביהדות/סייגה,אבי זוהר )הרב(
ירושלים/המחבר 765/עמודים2018/
מושגים בכל ענפי היהדות; מהדורה שלישית

081

חגי ישראל

155721

אלול וימים נוראים/בלוי,א.ח) .עורך(
ירושלים; ביתר עלית/המשפחה 74/עמודים2020/
מתוך ספר 'עבודת יחזקאל'; שיחות מוסר והתבוננות שנמסרו מהמשגיח רבי
יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל בישיבת מיר בירושלים ובישיבת פוניבז' בבני ברק; ערוך
מתוך כתביו ומפי השמועה מתוך כתבי תלמידו רבי מנחם מנדלסון
גלה כבוד מלכותך/איצקוביץ,ע.
/בת ציון; בית מדרש לספרים 136/עמודים2020/
ביאור עניינו של ראש השנה על פי תפילות היום
הגדה של פסח :ביד הראשונים/דיקמן,אברהם
קרית יערים/המחבר 118/עמודים2018/
ביאור קצר על פי  16מפרשים מהראשונים ,כולל ביאור הנמשל בשיר השירים על פי
תרגום יונתן
המגיד רבי יוסף משאש ממקנס :חנוכה ,ט"ו בשבט ,פורים/משאש,יוסף
ירושלים/אור המערב 387/עמודים2020/
מאמרים ,חידושים ופרפראות משולבים בסיפורים ומשלים ,מספרי רבי יוסף משאש
ספר אפיקי מים :הגדה של פסח/מלכה,אברהם
ירושלים/המחבר 509/עמודים2011/
שיחות ומאמרים בנושאי יציאת מצרים וההגדה; ביאורים וחידושים המבוססים על
דרשנים ו"בעלי מוסר"
ספר ה' נסי :ענייני חג הפסח בהלכה ובאגדה ,חלק ב'/ס"ט,נאמ"ן
ב"ב/המחבר 713/עמודים2020/
הלכות חודש ניסן וחג הפסח ,הגדה ,שיר השירים עם תרגום יונתן ,כולל חידושים
ופיוטים
קונטרס בים דרכך :אלול ,ימים נוראים ,סוכות/מורגנשטרן )הרב(
ב"ב 104//עמודים2020/
ביאור כוונות האריז"ל בדרך העבודה; הלכות וקבלה; מהדורה רביעית

156051
155695

155855
155887

155863

156065

JEWISH FESTIVALS

30

40.00$

85.00$

32.00$

40.00$
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26.00$

39.00$
26.00$

30.00$
26.00$

32.00$

19.00$
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 155875קונטרס בים דרכך :אלול ,ראש השנה ,עשי"ת ,יום כיפור/מורגנשטרן )הרב(
ב"ב 106//עמודים2020/
הלכות וקבלה; מהדורה שלישית
 155533שיח שאול )לשלש רגליים(/ישראלי,שאול
ירושלים/מוסד הרב קוק 435/עמודים2020/
דרשות ושיחות מעיוניו של הרב שאול ישראלי ,על שלושת הרגלים

44.00$

085

תנ"ך ומפרשיו

155705

דברים :אמונה ,אדם ,עם/גרנות,תמיר
978-965-526-282-7
ירושלים/אורות שאול; מגיד 904/עמודים2020/
פירוש והגות לספר דברים; עם הערות
32.00$
הגות באספקלריית המקרא )בסדרה "דת ,פילוסופיה ויהדות"; כרך ג'(/שאר-
ישוב,אהרן
.978-965-09-0359-6
ירושלים/ראובן מס 283/עמודים2020/
עיון פילוסופי בכל פרשות השבוע והערות לכל ספרי ופרקי התנ"ך; ערוך כשיחה בין
המחבר לבין בני משפחתו; עם מפתח מפורט של עשרות מושגים בפילוסופיה
ופולוסופים מתקופות שונות ,מימי התנ"ך ועד ימינו
42.00$
מגילת שיר השירים :פירוש ישראלי חדש/זקוביץ,יאיר; שנאן,אביגדור; בלומנטל
גורדון,מיטל
978-965-201-178-7
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; אבי חי 264/עמודים2020/
הדי המגילה בארון הספרים היהודי לדורותיו; פורמט גדול ,בליווי צילומים ואיורים,
גם צבעוניים
55.00$
ספר ליקוטי תנ"ך/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 406/עמודים2020/
נוף שני מספר 'נוף עף חיים'; פירוש על התנ"ך מר' חיים ויטאל ,כפי שקיבל מהאר"י
ספר פירוש הרמב"ן על התורה )עם תכלת מרדכי(;  3כר')מהד'חדשה(/דביר,יהודה 154.00$
מאיר; בוקסבוים,יעקב יהושע )עורכים(
ירושלים/מכון ירושלים /עמודים2020/
יוצא לאור על פי דפוסים ראשונים ,עם תיקונים ושינויי נוסחאות ,השלמות ומבואות
מכל כתבי הרמב"ן ,ציונים ומקורות; עם פירושים :תכלת מרדכי לרבי מרדכי גימפל
יפה; כור זהב לרבי אריה לייב שטיינהארט; כסף מזוקק לרבי אברהם ליבליין; קונטרס
הערות לרבי מאיר אריק; סדר חדש
44.00$
ספר תהלים; עם פירוש הרש"ר הירש/הירש,שמשון רפאל
978-1-68025-121-0
ירושלים  -ניו יורק/פלדהיים; קרן הרב יוסף ברייער906/
עמודים2020/
ספר תהלים עם פירוש רש"י ותרגום מילולי ופירוש מאת הרב שמשון רפאל הירש
בתרגום חדש ללשון הקודש; תרגום :הרב שמואל גלובוס
36.00$
על סף בתנ"ך/רוזנסון,ישראל
978-965-7482-45-2
חיפה/שאנן  -מכללה אקדמית 262/עמודים2020/
פרקים במחשבת המקרא; מהו ערב ,גן עדן ,אדם ,שפה ועוד; עם הערות
54.00$
ערכה של ארץ ישראל/לנדי,יהודה
קרית יערים/המחבר; קולמוס 228/עמודים2020/
ניתוח גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ספר יהושע; תבנית אלבומית גדולה עם
מאות צילומים צבעוניים; עם מפות ומפתח
35.00$
שלוש מגילות :שיר השירים ,רות ,קהלת/צאלח,יחיא
ירושלים/מוסדות שובי נפשי 116/עמודים2019/
עם תרגום ופירוש רש"י ,מכתבי ר' יחיא צאלח מחכמי צנעא

155835

155697

155884
156045

155719

155656
155564

156016

BIBLE & COMMENTATORS

18.00$

085
52.00$
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 155861תהלים; עם פרושי מרן החיד"א/חיים יוסף דוד אזולאי
חולון/מכון גנזי המלך 449/עמודים2020/
מכלול פירושי החיד"א בתוספת מראי מקומות,ציונים והערות

086

פרשת השבוע

155660

אמרי שפר;  2כרכים/וייזל,נפתלי הירץ
ירושלים/ישיבת הסדר ראשל"צ; ס .המור1734/
עמודים2020/
ביאור פשטני לספר בראשית ,מאת הרב נפתלי הירץ וייזל ז"ל; עריכה מחודשת עם
הערות ,מפתחות ,ענייני לשון ,ביאורי מילים ,מאמרי חז"ל ועוד; מהדורת יפתח
ברזילאי ז"ל
דברים טובים;  2כרכים/אלישיב,נתנאל
978-965-7407-21-9
עלי/מכון בניין התורה 576/עמודים2020/
דברי תורה ודרשות על פרשות השבוע ומועדי ישראל
הערת משורר/איזקסון,מירון ח.
ת"א/רסלינג 287/עמודים2020/
עיונים בפרשות השבוע; קריאה של משורר בפרשיות התורה ,כולל מבט על אירועים
ודמויות במשמעות מקורית ומפתיעה
ושמח את אשתו/גולד,מתן
978-965-7780-42-8
/ספרי ניב 293/עמודים2020/
עיון במילת מפתח של פרשת השבוע בזווית הזוגיות
ילקוט יעקב/יוסף,יעקב
 499//עמודים2016/
על פרשיות השבוע ,המועדים ועניינים שונים; נלקט מכתב-יד
מהיכל בתורה דשאלוניקי/ואנונו,שמעון
ירושלים/המחבר 912/עמודים2020/
על פרשיות השבוע; עם "תהילות רבנן קדישי דשאלוניקי" ,על ספר תהילים
מהלכים במקרא/הנקין,יהודה הרצל )הרב(
978-965-526-297-1
ירושלים/מגיד 286/עמודים2020/
סוגיות בתורה ,מבריאת העולם ועד מתן תורה; מבט חדש של פשטן  -חדשן על
ספר בראשית ומחצית ספר שמות ,כולל פרשיות עמומות בחיי האבות; בעריכת הרב
איתם שמעון הנקין הי"ד
ספר אני לדודי/אדהאן,יחייא
 211//עמודים2020/
פירושים לתורה מנכדו של הרב יעקב אביחצירא; מכתב-יד
ספר דברי מרדכי :על ספר ויקרא/כהן,דן מרדכי
ירושלים/ממלכת כהנים 157/עמודים2020/
מתורתו של רבי דן מרדכי כהן ,זקן רבני תוניסיה
ספר דורש בציון;  5כרכים/מוצפי,בן ציון )רבי(
 //עמודים2017/
אוצר פירושים וחידושים ,ביאורים ומאמרים על סדר פרשיות התורה; בעריכת יעקב
ישראל פוזן
ספר כאייל תערוג על התורה/עמרמי,אייל
ירושלים/המחבר 345/עמודים2019/
דרשות על התורה

155659
155625

156049
156025
155894
155684

156024
155862
155896

156018

WEEKLY PORTION
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32.00$
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65.00$

49.00$
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40.00$
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 156055עיוני אי"ה )חלק ב'(/דביר,גיל
ירושלים/דברי שיר 302/עמודים2020/
עיון בעין אי"ה ,לאור פרשיות השבוע והמועדים; עריכה גראפית נאה
 155770קול יהודה/עמיטל,יהודה )הרב(
978-965-201-264-7
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד440/
שיחות על פרשת השבוע של ראש ישיבת הר עציון
 155857שלחן מלכים על התורה 5 :כרכים/צברי,יוסף
אלעד/מכון כתם אופיר 1969/עמודים2013/
מאוצרות חכמי תימן; חידושים וביאורים ,רעיונות ,טעמים ,רמזים ,סיפורים
ופרפראות ,מלוקט מתורתם של עשרות חכמי תימן לדורותיהם

090

משנה ,תלמוד ,מדרש

155540

בשורת הירושלמי; חלק ב' )מהדורת ג'מוס(/הכהן בל"ס,אברהם ונוחם
ירושלים/מכון הירושלמי; ספריית בית אל262/
זרימת החיים מתוך תורה גדולה; מאמרים מתוך עולמו המרתק של התלמוד
הירושלמי בנושאים שעל סדר היום :חינוך ,מדיניות ,יצירתיות
חידושי הר"י מלוניל :מסכת עבודה זרה; הוריות/סלאיי,אביאל ואחרים )עורכים(
978-965-445-057-7
ירושלים/יד הרב הרצוג 202/עמודים2020/
חידושי רבי יהונתן ב"ר דוד הכהן ,על פי כתב יד ששון ,עם השלמות על פי
ראשונים ,עם ביאורים והערות ,ציונים ומקורות
חידושי הרשב"א :מסכת בבא בתרא ,כרך ב' :פרקים ה-י/קצנלנבוגן,מרדכי ליב
ירושלים/מוסד הרב קוק 615/עמודים2020/
ע"פ כת"י עם מבוא ,מקורות והערות; פרקים ה-י ,כרך המשלים את הסדרה
טוב ראי :על מסכת גיטין/תאנה,ברוך )עורך ראשי(
ירושלים/מכון טוב ראיה 463/עמודים2020/
ביאורים ,חידושים ,הערות ועיונים מאת מרן הראי"ה קוק זצ"ל; בתוספת קונטרס
השמות וקונטרס כתיבת גיטין; בעריכת איתיאל אמיתי
משניות מבוארות ,עם ציורים :מסכת שבת/
/אבוקה 429/עמודים2020/
על פי מפרשי המשנה ,עם ביאור משולב במשנה ופירוש רבינו עובדיה מברטנורא
ספר תורת כהנים ,עם פירוש עשירית האיפה;  2כרכים )מהדורה
חדשה(/סאפרין,מתתיהו )עורך(
ירושלים/מכון אור פני יצחק 1095/עמודים2020/
ספרא דני רב  -מדרש תנאים; חיבורו של ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין
מקאמרנא; מהדורה חדשה על ידי נכד המחבר
פרקי אבות שערי ציון;  3כרכים/גולדברג,אלעזר )הרב( )עורך(
ירושלים/שערי ציון 2291/עמודים2020/
ביאורים ודרושים ,פנינים ,משלים ,סיפורים ,מספריו ודרשותיו של רבי בן-ציון
מוצפי; ביאורים "ראשון לציון" ,ודרושים "דורש לציון"
פרקי אבות שערי ציון; כרך ג' :פרקים ה  -ו/גולדברג,אלעזר )הרב( )עורך(
ירושלים/שערי ציון /עמודים2020/
רינת התלמוד/רבינוביץ,אהרן
ירושלים/מוסד הרב קוק 245/עמודים2020/
עיונים וביאורים בסוגיות התלמוד ובדברי ראשונים ואחרונים; מחבר הספר כתב גם
את :רינת התורה ,רינת התשובה

155831

156105
155525

155869
156067

155868

155867
156106

& MISHNA, TALMUD
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 155718שיעורים בגמרא :ברכות חלק ראשון/שג"ר  -רוזנברג,שמעון גרשון )הרב(
978-965-7591-02-4
אלון שבות/מכון כתבי הרב שג"ר 375/עמודים2020/
שיעוריו של הרב שמעון גרשון רוזנברג  -הרב שג"ר על המסכת; חלק שני יעסוק
בסוגיות התפילה ובנושאים נוספים; בעריכת עמיחי רוזנפלד
 155642תוספות הרא"ש  -מסכת בבא מציעא/סקלר,ישראל )הרב(
ירושלים/מוסד הרב קוק 440/עמודים2020/
לרבינו אשר ב"ר יחיאל; יוצא לאור על פי כתב-יד יחיד בעולם ,עם מבוא ,ציוני
מקורות ,מקבילות ,הערות וביאורים

095

הלכה

156005

אוצר הידיעות/שטרן,יחיאל מיכל
ירושלים/המחבר 378/עמודים2020/
בענייני חלומות ,עין הרע והנהגות
ארץ חיים :שו"ת על ארץ ישראל ,ירושלים ובית המקדש/ציון,מרדכי
בית אל/ספריית חוה 228/עמודים2020/
מבחר מתוך מאות תשובות שהשיב הרב חיים קנייבסקי; עם קונטרס 'שו"ת השואל'
אשיב ידי :מדע ,אהבה ,זמנים/גבע,אושר שלמה
/המחבר 406/עמודים2020/
ביאור דברי הרמב"ם בספרו 'היד החזקה' ונושאי כליו
הדודאים נתנו ריח :הלכות טלית ותפלין/יוסף חיים ז"ל
ירושלים/סאלם 255/עמודים2020/
שו"ת לפי ספר הלכות 'בן איש חי' ,שנה א,ב ,עם תוספות מספריו
הלכות טיש/ציון,מרדכי
בית אל/ספריית חוה 476/עמודים2020/
לימודים ,הלכות ,הנהגות והדרכות ,עם הערות על צדיקים וחסידים בענייני הנהגות
ומנהגי אדמו"רים וחסידים
ויהי בנסוע )שו"ת(/אבינר,שלמה; ציון,מרדכי )עורך(
ירושלים/ישיבת עטרת ירושלים 301/עמודים2020/
הלכות נסיעה באוטובוס ,באופניים ,באמבולנס ,חללית ,טרמפים ,מונית ,מטוס,
מכונית ,סוס ,ספינה ,קלנועית ,רכבת וכו'; עם תוספת 'שכון בארץ הזאת'  -איסור
חבל נחלתו ,חלק כ"ג/אפשטיין,יעקב
שומריה; ירושלים/המחבר 320/עמודים2020/
מאמרים ותשובות בדיני תורה
חי רועי למנהיגות ציבורית; חלק א'/וולס,אופיר
/המחבר 624/עמודים2020/
סוגיות הלכתיות במדיניות ציבורית; דיון בסוגיות כגון דרכה של הרבנות הראשית,
המלוכה והממשלה ,יחסי דתיים וחילונים ,עובד ומעביד ,מסחר והלכה ועוד
ירושתנו )ספר אחד עשר ,התשפ"א(/הופמן,שלמה יהודה ליב; מאיר,יוסף שלמה
)עורכים(
בני ברק/מכון מורשת אשכנז 448/עמודים2020/
ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז אורחותיהם ומנהגיהם ,מסורות וזכרונות,
מחקרים וסקירות; כולל לוח מנהגי בית הכנסת; חלק אנגלי המכיל עשרות עמודים
עם צילומים ומסמכים

155586
156072
155879
155587

156053

156044
155652

156054

HALAKHAH
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155717

156013
155647

156064
155871
155842
155702
155856
155886
156015
155682

155681
155648

לוח לארץ ישראל; שנת תשפ"א/טוקצינסקי,צבי אריה
ירושלים/המחבר 104/עמודים2020/
דיני ומנהגי השנה האשכנזים לפי רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל ,בהוספת רבני
ארץ-ישראל; מופיע משבת תרס"ה ,ומשנת תשט"ז על ידי בן המייסד ,רבי ניסן
אהרן טוקצינסקי זצ"ל
מעשה אדם/חזן,אליעזר
ירושלים/מוסדות שובי נפשי 255/עמודים2010/
קיצור תרי"ג מצוות; מכתב יד
ספר איסור והיתר :ספר האורה ,חלק שני/שינדלר,יהודה )עורך(
ירושלים/מכון ירושלים 355/עמודים2018/
פסקי הלכה מבית מדרשו של רש"י; יוצא לאור לראשונה בשלימות ,מתך כתבי יד,
עם שינויי נוסחאות ,ציונים ומקורות ,הערות ומקבילות; בסדרת "ספרי דבי רש"י"
ספר אך טוב וחסד :הלכה יומית לשנת תשפ"א/כהן,אברהם
אשקלון/המחבר 367/עמודים2020/
על פי פסקי הרב עובדיה יוסף והרב יצחק יוסף
ספר ברכת ציון;  10כרכים/אבא שאול,בן ציון
ירושלים/ישיבת אור לציון /עמודים2015/
ביאורי סוגיות ,עיונים והערות ,חקרי הלכות ,חידושי אגדות
ספר הזכרון בית העזרי/בסיס,עזריה )רבי(
ראש העין/מוסדות "אבי העזרי" 510/עמודים2020/
קובץ שאלות ותשובות ,חקרי הלכה ובירורי מנהגים ,דברי מוסר והספדים
ספר הליכות שבת;  2כרכים/מלכא ,אופיר יצחק
ירושלים/צוף 1121/עמודים2013/
שו"ת למעשה בדיני השבת; עם מפתח עניינים מפורט
ספר הלכה למשה; חלק שלישי/נסיר,יניב
ירושלים/המחבר 394/עמודים2020/
שו"ת בענייני אורח חיים ויורה דעה ,ועניינים נוספים
ספר הלכה סדורה :הלכות מילה וגירות/צברי,יוסף
אלעד/כתם אופיר 143/עמודים2016/
סיכום שיטות הראשונים ומקורי הדינים ,ערוך לפי סדר השו"ע
ספר חודש בציון/מוצפי,בן ציון
ירושלים/מכון בני ציון 576/עמודים2020/
הלכות פסוקות ,הנהגות ישרות ,מנהגים ואורחות חיים בענייני ראש חודש וברכת
ספר מנחת עני;  3כרכים )ערכים א-ת(/זינצהיים,יוסף דוד
ירושלים/מכון ירושלים 1173/עמודים2020/
חידושי סוגיות וביאורים ,כללים בתלמוד ובהלכה מרבי יוסף דוד זינצהיים ז"ל; יוצא
לאור לראשונה מכתב ידו ,עם ציונים ,מקורות והערות וחידושי סוגיות ,שו"ת ופסקי
דינים ,עם מבוא מקיף ומפתחות; בעריכת הרב אליהו דוב פינס
ספר מנחת עני; כרך ראשון ושני )ערכים א-צ(/זינצהיים,יוסף דוד
ירושלים/מכון ירושלים 782/עמודים2020/
ספר מנחת עני; כרך שלישי )ערכים ק-ת(/זינצהיים,יוסף דוד
ירושלים/מכון ירושלים 391/עמודים2020/
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ספר מקדש מעט השלם/בא-גד,שמעון )הרב( )עורך(
ירושלים/מוסד הרב קוק 380/עמודים2020/
עיונים ובירורים על בית הכנסת והלכותיו; נערך מתוך ספרו של רבי זלמן דרוק זצ"ל
"מרדש מעט" ,רב בית הכנסת הגדול בירושלים
ספר משפט הצבי; סימנים א-לח/סגרון,צבי
/המחבר 363/עמודים2020/
פירוש מקיף על שולחן ערוך  -חושן משפט ,הלכות דיינים ועדות ,הלכה למעשה
ספר מתורתו של מרן/לוי,אלמוג )עורך(
/העורך 774/עמודים2020/
שיעורים בהלכה ,מתובלים בדברי מוסר ואגדה ומעשיות על גדולי ישראל ,על פי
פסקי הרב עובדיה יוסף ובנו ר' יצחק יוסף
ספר שאלות ותשובות אורן של חכמים; חלק ראשון/צדוק,אורן
מודיעין עילית/המחבר 337/עמודים2020/
שו"ת וחידושי דינים ובירורי מנהגים באורח חיים ויורה דעה
ספר שאלות ותשובות מחקרי ארץ; חלק רביעי/יהונתן,רזיאל
ברכה/המחבר 448/עמודים2020/
שו"ת בענייני אורח חיים ,בעיקר ענייני פסח
ספר שוכן לשבטיו/צברי,יוסף
/מכון כתם אופיר 147/עמודים2020/
בירור מעמדה הלכתי של ק"ק תימן בארץ ישראל
ספר שלחן הטהור/ראטה,אהרן
 323//עמודים2000/
הלכות על תיקוני השולחן וקדושת האכילה מאדמו"ר "שומרי אמונים"; מהדורה 14
ספר תורת האבידה/צברי,אריאל
ב"ב/המחבר 353/עמודים2014/
הלכות השבת אבידה ,פרטיהם ומקורותיהם ,מפי סופרים וספרים עד פסיקה הלכה
למעשה
קובץ מאמרים בענייני כשרות; כרך א' )בכריכה :כשרות כהלכה ,ב'(/בן צבי,תומר
ואחרים )עריכה(
אלון מורה/עמותת כושרות 439/עמודים2020/
מאמרים שנכתבו על ידי רבני עמותת 'כושרות' ורבנים נוספים; עם הערות
קצור שלחן ערוך ,עם הערות "דרכי הלכה"/אליהו,מרדכי
ירושלים 829//עמודים2011/
חיבורו של הרב שלמה גאנצפריד ,עם הערות הרב מרדכי אליהו  -דרכי הלכה
שאלות ותשובות ויקרא אברהם/ניזר,יוסף )עורך(
בת-ים/מרכז אור שלום 553/עמודים2020/
חיבורו של הרב אברהם חיים אדאדי מגדולי חכמי טריפולי בלוב; מהדורה חדשה
ומוהדרת
שאלות ותשובות עלץ לבי; חלק שלישי/פרץ,זבולון
ירושלים/המחבר 54/עמודים2020/
תשובות הלכתיות
שאלות ותשובות עלץ לבי; חלק שני :פוריות/פרץ,זבולון
ירושלים/המחבר 96/עמודים2019/
תשובות הלכתיות בענייני פוריות ותרומת ביצית
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שאלות ותשובות שמן למאור; חלק שני/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 315/עמודים2020/
שו"ת וחקרי הלכה על סדר השו"ע תוך עיון בכתבי האר"י
שו"ת אליבא דהילכתא; חלק ג'/חותה,בנימין
/המחבר 304/עמודים2020/
שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע
שולחן עצי שיטים לר"ש חלמא; ספר שולחן תמיד לרבנו שלמה חלמא; 2
כרכים/מרדכי,בועז; קטן,יואל )עורכים(
שעלבים/מכון שלמה אומן; מכון ירושלים1576/
עמודים2020/
חיבוריו של בעל ה"מרכבת משנה" :שולחן תמיד  -על הלכות סדר היום והלכות
המועדים; שולחן עצי שיטים  -על הלכות שבת ,יום טוב וחול המועד; עם הערות
ומקורות הדינים ונספחים
שלום אהלך/לבנון,אליקים )הרב(
978-965-526-277-3
ירושלים/מגיד; ישיבת ברכת יוסף 361/עמודים2020/
טהרת המשפחה  -הלכות והליכות; הערות ,מפתחות
שלחן ישראל/כהן,ישראל
/המחבר 548/עמודים2019/
הלכות מליחה ,בשא וחלב ,תערובות ,כללי ספק ספיקא ,פת ובישולי גויים ,טבילת
כלים והכשר כלים; הלכה למעשה לפי פסיקות הרב עובדיה יוסף

096

קבלה

155532

אדיר במרום :ביאור לאדרא רבא/מקובר,מנחם )הרב(
קרית גת/דני ספרים 458/עמודים2020/
ביאורו הערוך והמבואר של הרמח"ל 'אדיר במרום' ,ערוך ומבואר על ידי הרב מנחם
רקובר ,עם כ 500 -הערות
אדרא רבא ואדרא זוטא קדישא/רבי אליהו מווילנא ז"ל
ירושלים 533//עמודים2020/
עם אידרת אליהו; ביאור על סדר האדרות ,על פי דברי הגר"א ,עם ביאורים ,הארות
ומראי מקומות וקובץ ליקוטי הגר"א ורמח"ל בענייני האדרות וסדר עולם האצילות על
פי הגר"א
אדרא רבא קדישא ,על פי רוח דוד/שמואלי,שר שלום )עורך(
 294//עמודים2020/
חיבורו הקבלי של ר' דוד די מודינה
בסוד פרדס הרימונים/מקובר,מנחם )הרב(
שילה/המחבר; סלה; דני ספרים 370/עמודים2020/
מבואות לתורת הסוד של הרמ"ק; עם הערות ,איורים ומפתחות
מאמר הקדמה בענין לימוד החכמה/
 58//עמודים2020/
עם מאמר ויכוח מר ינוקא ומר קשישא  -מהדורה מורחבת של ה"הקדמה"; מבית
מדרשו של הרמח"ל
ספר אוצר הכבוד/הירש,שמאי )עורך(
/העורך 461/עמודים2020/
חיבורו של רבינו טודרוס הלוי בנגלה ובנסתר ,בעריכה מחודשת
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ספר אור עיניים;  2כרכים/סאפרין,אליעזר צבי מקאמרנא
ירושלים/אור פני יצחק 1675/עמודים2020/
מפתחות וערכים לערכי הקבלה והחסידות ,לפי הזוהר וכתבי האר"י ז"ל; עריכה
מחודשת ומפוארת
ספר אור צדיקים/פאפירש,מאיר
בית שמש/העורך 453/עמודים2020/
הלכות והנהגות ,מוסר וחסידות; חיבורו של רבי מאיר פאפירש זצ"ל על הזוהר וכתבי
האר"י ,ערוכים מתוך מהדורת וורשה תרמ"ט ,במהדורה מפוארת עם ביאור 'מאורי
אור'  -מראה מקומות ,הגהות והערות מרותם אפלבוים הכהן
ספר אידרת אליהו :אדרא רבא ואדרא זוטא/שפירא,אריה )עורך(
ירושלים/העורך 520/עמודים2020/
עם ביאור הגר"א 'אידרת אליהו' על אדרא רבא ואדרא זוטא קדישא; עם השלמות
מביאורי האריז"ל ,הרמח"ל ועוד ,ועם קובץ ליקוטי הגר"א ורמח"ל בענייני האדרות
וסדר עולם האצילות
ספר המראת והמרכבה/אזולאי,ישראל שניאור אוראל )עורך(
ירושלים/העורך 170/עמודים2020/
חלק ראשון :פירוש מרכבת יחזקאל הנביא; חלק שני :ספר העיון ,לרבי חמאי גאון זצ"ל
ספר הנקוד :שער האותיות הצירופים/אזולאי,ישראל שניאור אוראל )עורך(
ירושלים/העורך 175/עמודים2020/
חיבורו של רבי רזיאל בן שלויאל הנקרא רבי אברהם בן שמואל הספרדי אבולעפיה
זת"ל ,בעריכה והגהה חדשה
ספר הקדמת רחובות הנהר לרש,ש/אלמליח,שלמה )עורך(
ירושלים/העורך 253/עמודים2020/
עם ביאור חדש 'אשר לשלמה' ,כולל כל מילה וכל משפט
ספר זהר הקדוש ,עם ביאור הכתר והכבוד :ואתחנן  -וילך/
נהריה/ישיבת אביר יעקב; מ .אור לישרים441/
עמודים2020/
ביאורים משולבים בתוך לשון הזוהר עם מקורות וציונים והרחבת העניינים
ספר כסף צרוף/אלנקוה,אורי חנניה
ירושלים/ספרי חיים; אורות יהדות המגרב357/
עמודים2020/
כללי יסוד בחכמת צירופי האותיות ,למקובל רבי דוד הלוי מדרעא; עם ביאור 'אור
הכסף הצרוף'; מהדיר :הרב משה עמאר
ספר כתבי הכרמ"מ זצ"ל;  2כרכים/מנחם מנדל משקלוב ז"ל
ירושלים 778//עמודים2001/
רזא דמהימנותא ,ביאור משנת חסידים ,דרושים על סדר ההשתלשלות ,ועוד ,יוצא
מכתב יד
ספר ליקוטי תנ"ך/אלקובי,מאיר יוחנן
ירושלים/שערי יצחק 406/עמודים2020/
נוף שני מספר 'נוף עף חיים'; פירוש על התנ"ך מר' חיים ויטאל ,כפי שקיבל מהאר"י
ספר מדרש הכוכבים/אזולאי,ישראל שניאור אוראל )עורך(
ירושלים/העורך 308/עמודים2019/
חיבורו של יש"א ברכה ,בקבלה ,בעריכה והגהה חדשה
ספר שמן ששון ,על עץ חיים; חלק ראשון/אזולאי,ישראל שניאור אוראל )עורך(
ירושלים/יריד הספרים /עמודים2020/
חיבורו של המקובל חכם ששון ,ערוך מחדש ומוגה
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 156007ספר תיקוני הזהר/
ירושלים/מכון מיר 496/עמודים2014/
חיבורו של ר' שמעון בר יוחאי ,בתוספת תרגום ללשון הקודש  -שורה מול שורה
 155860עטרת מרדכי ,ביאור מקצת כוונות :ברכת אבות/עטיה,מרדכי
ירושלים/ישיבת החיים והשלום 287/עמודים2020/
ביאור לכוונות בכתבי האר"י וסידור הרש"ש
 155897פתורא דאבא/
ירושלים 395//עמודים2020/
מנהגי האריז"ל :בני אבא ,יוסף אבא; רווחא לבסימא; אסופת דברים מספרי האריז"ל

097

חסידות

155651

בין החסידות לראי"ה/שילת,יצחק
ירושלים/שילת  -מעלה אדומים 462/עמודים2020/
לימוד משווה; בחינת סוגיות שונות בתורת החסידות ובתורת הרב קוק :הבורא
והבריאה ,הקודש הכללי ,טוב ורע ,תורה ,תפילה ,עם ישראל ,הצדיק ,מידות,
תשובה ,גאולה; עם הערות
לחיות את היום/ובר,רן
קרית גת/אלומות 219/עמודים2020/
חיים ממוקדים ,רגועים ויעילים יותר ,לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב; נושאים
שונים בחיי אדם; הדפסה בשני צבעים
לקוטי מוהר"ן :תקון הכללי/עטייה,אליהו )עורך(
ירושלים/העורך 640/עמודים2020/
חיבורו של רבי נחמן מברסלב
סיפורים שסיפר הרבי מליובאוויטש והוראות בעבודת ה'/הולצמן,לוי יצחק )עורך(
/מעיינותיך 235/עמודים2020/
מבחר סיפורים על צדיקים וחסידים ,במהלך התוועדויות ,עם ביאורים; מהדורה שנייה
ספורי מעשיות :תקון הכללי/עטייה,אליהו )עורך(
ירושלים/העורך 225/עמודים2020/
חיבורו של רבי נחמן מברסלב ,עם 'שמות הצדיקים' לרבי נתן מברסלב
פשוט חסידות/איתן,מנחם; ברנשטיין,אהרן; שילת,משה )עורכים(
/מעיינותיך 318/עמודים2020/
תורה ,תפילה ,שמחה ,אהבת ישראל; קטעי לימוד מקוריים מגדולי החסידות,
מבוארים ומסודרים לפי נושאים; עיצוב גראפי נאה

155658

155889
155580
155888
155574

HASIDISM

 100הגות דתית ,דרשות ומוסר JEWISH THOUGHT, DRUSH
 155583אכסוף ואחמוד לנחמה/מיכאלי,נריה
/המחבר 68/עמודים2020/
עבודת ימי בין המצרים בחבלי משיח; מעובד על פי שיחות של הרב אלישע וישליצקי
ז"ל ,בתוספת הערות והרחבות; יצאו גם חוברות בנושאי חינוך לענווה ,הכנה לימי
הפורים ,הכנה לחג הפסח ,לימי העומר ולמתן תורה
 155649בין החסידות לראי"ה/שילת,יצחק
ירושלים/שילת  -מעלה אדומים 462/עמודים2020/
לימוד משווה; בחינת סוגיות שונות בתורת החסידות ובתורת הרב קוק :הבורא
והבריאה ,הקודש הכללי ,טוב ורע ,תורה ,תפילה ,עם ישראל ,הצדיק ,מידות,
תשובה ,גאולה; עם הערות

39

42.00$
36.00$
39.00$

097
46.00$

40.00$

35.00$
26.00$
25.00$
28.00$

100
18.00$

46.00$
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155774

156048
156009
156047

156050

155582

155657

155527
155891
155593

156150

156014

בריתי שלום/שג"ר  -רוזנברג,שמעון גרשון )הרב(
978-965-201-256-2
ראשון לציון/ידיעות אחרונות; ספרי חמד520/
ימין ושמאל ,מלחמה ושלום; אסופה מקיפה ממרחבי יצירתו של הרב שג"ר,
העוסקת בשאלות פוליטיות כגון החזרת שטחים ,מלחמה ,הסכמי שלום ,ההתנתקות
ועוד .לפי תפיסתו של הרב שג"ר ,הפוליטי כרוך בהגותי ,ומשום כך הוא דן בסוגיות
אקטואליות אלו דרך סוגיות עקרוניות
האדם הוא כמו חייט/פרומן,ליהרז )עריכה(
/חי שלום 154/עמודים2020/
עוד  174שיחות ששמענו מהרב מנחם פרומן; פורמט קטן; עם מפתח
הקדמת הספר מסילת ישרים/צברי,יוסף
/מכון כתם אופיר 118/עמודים2020/
חיבורו של הרמח"ל ,עם ביאור סלו המסילה
והאר עינינו;  2כרכים/קשתיאל,עקיבא אליהו
/בית מדרש לספרים 580/עמודים2020/
ביאורים בענייני אמונה לאור כתבי מרן הראי"ה קוק; כרך א' :סביב כוחות הנפש; כרך
ב' :המסירות והדבקות ברצון ה' ,מוסר אנושי ואלוקי ,ועוד; עם הערות
חדוות ד' היא מעוזכם/מיכאלי,נריה
/המחבר 68/עמודים2020/
הכנה לראש השנה בחבלי משיח; מעובד על פי שיחות של הרב אלישע וישליצקי
ז"ל ,בתוספת הערות והרחבות
יש"א שלום )מהדורה שנייה מורחבת(/נחמני,משה
/אור האורות 85/עמודים2020/
זכרונות ודברי הערכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל על הראי"ה קוק זצ"ל; כולל מסמכים
נדירים וצילומים
לחיות את היום/ובר,רן
קרית גת/אלומות 219/עמודים2020/
חיים ממוקדים ,רגועים ויעילים יותר ,לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב; נושאים
שונים בחיי אדם; הדפסה בשני צבעים
לנתיבי הנצח; חלק ג'/ולנסקי,עודד
ירושלים/חוסן ישועות  -ישיבת הר המור253/
מעט הערות וביאורים בפרק י' בספר "נצח ישראל" למהר"ל מפראג זצ"ל
מתיבתא דרבי עקיבא/ואנונו,שמעון
/המחבר 1033/עמודים2020/
אוצר חידושיו ומאמריו של רבי עקיבא ,מקובץ ממאות ספרים
נאמנו מאד :אורך ימים/אברהם,דוד )עורך ראשי(
ירושלים/מכון ירושלים 292/עמודים2020/
עדויות גדולי ישראל על הליכותיהם ומנהגיהם ,אשר נאספו ונלקטו מתוך כתביהם
וחיבוריהם
ספר אשה ריח/סאלם,ישועה )עורך(
ירושלים/סאלם 351/עמודים2020/
דרושים לארבע שבתות ודרושי "שני אליהו" מרבי יוסף חיים ,בעריכה מחודשת;
הועתק מכתב יד החיד"א
ספר אשת חיל/יגל,אברהם
ירושלים/מוסדות שובי נפשי 116/עמודים2006/
חיבורו של הרב אברהם יגל זצ"ל ,שנדפס בונציא ה'שס"ו ,עם הקדמה מספר עתרץ
החיים לר' חיים פאלאג'י זצ"ל ,עם הערות; דרשות
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42.00$

22.00$
22.00$
58.00$

18.00$

22.00$

40.00$

34.00$
40.00$
30.00$

39.00$

28.00$
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156080
155526

155561

156059

156019
156066
155895
155865

156076
156061

156046
156006

30.00$

ספר בים דרכך :דרכי עבודה למעשה/מורנשטרן )הרב(
ב"ב/המחבר 353/עמודים2020/
מלחמה ביצר ועלייה בסולם; מיוסד על פי ספרי "ים החכמה"
36.00$
ספר דבור ומחשבה ,על ספר חובות הלבבות לרבינו בחיי אבן פקודא )מהדורה
ב'(/טולידאנו,שלמה
בית אל/מכון טולידאנו; ספריית חוה 408/עמודים2020/
סיכום ופירוש ספרו של בחיי אבן פקודא הספרדי ,עם פירוש 'חכמת לב'
75.00$
ספר דיבור ומחשבה על גבורות ה' למהר"ל מפראג; כרכים א-ב/טולידאנו,שלמה
ואהרן
ירושלים/ספריית חוה; מכון טולידאנו 734/עמודים2020/
עם סיכום הספר 'גבר עלי חסדו ,ופירוש "דיבור ומחשבה"; כרך א' :פרקי הניסים;
כרך ב' :פרקי ההודיה
32.00$
ספר דרך תבונות )מבואר(/סיטרוק,שלום
ירושלים/המחבר 292/עמודים2020/
חיבורו של הרמח"ל וביאור לאור משנתו ,בפנימיות התורה; כולל מקורות ועיונים
במקצועות כללי הש"ס וקנייני התורה
85.00$
ספר חובות הלבבות  -שער הבטחון ,עם פירוש כאייל תערוג;  3כרכים/עמרמי,אייל
ירושלים/המחבר 1307/עמודים2015/
נערך על פי שיחות ודרשות
100.00$
ספר טהרת הקודש;  2כרכים/ראטה,אהרן
ירושלים/ישיבת תולדות אהרן 920/עמודים1998/
הדרכה לחיים ,עם שער התפילות המנוקד
28.00$
ספר לבניכם ספרו/צדוק,גלעד
/נוסח תימן 281/עמודים2013/
אוסף סיפורי מוסר ,סיפורי צדיקים וניסים ונפךאות מיהדות תימן
36.00$
ספר מעדני המלך ,חלק ד' :חינוך ילדים/כהן,אליהו )עורך(
אשדוד/העורך 268/עמודים2016/
פרקי עידוד ומוסר לבנות ונשות ישראל; עיבוד מתוך שיעוריו של הרב עובדיה יוסף,
בלשונו ,בנושאי השקפת עולם ודרך חיים
26.00$
ספר מקור חיים; מהדורה שנייה/עטייה,מרדכי
ירושלים 241//עמודים2017/
חיבורו של הרב מרדכי עטייה זצ"ל בדבר מעלתה וחיבתה של ארץ ישראל
40.00$
ספר שומר אמונים ; מהדורה חדשה/ראטהאהרן )רבי זצ"ל(
ירושלים 713//עמודים2020/
דרושים על חיזוק האמונה; מהדורה חדשה ומפוארה ,עם הוספות ותיקונים
ומפתחות מגוונים
24.00$
עיצומו של יום/וינשטיין,רחל
ירושלים/דברי שיר 63/עמודים2020/
פגישה נשית עם יום הכיפורים
39.00$
קנאת ה' צבאות/שריקי,מרדכי
ירושלים/מכון רמח"ל 154/עמודים2020/
חיבורו של הרמח"ל על המשיח והמשיחות ,עם ביאורים ותוספות ,עם קונטקס
"תיקון עולם"

41
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 156010שער הקדושה ,ליקוט מדברי הרמב"ם ,אגרת הקודש ,שו"ע סימן ר"מ
)צילום(/הכהן,יוסף חיים )עורך(
מודיעין עילית/העורך 127/עמודים2010/
שער הקדושה להראב"ד ,אגרת הקודש לרמב"ן; שו"ע סימן ר"מ  -עם ביאורים
 155873תורת חובות הלבבות/רבנו בחיי
 268//עמודים2020/
חיבורו של רבנו בחיי בערבית ,עם תרגומו של רבי יהודה אבן תיבון זצ"ל; מהדורה
חדשה

101

פיוט ותפילה

155859

מחזור קול ציון; סליחות/מוצפי,בן ציון
ירושלים/מכון בני ציון 208/עמודים2020/
כמנהג הספרדים ,עם ביאור תפילות וכוונות ,הלכות והנהגות;
מחזור קול ציון; ראש השנה/מוצפי,בן ציון
ירושלים/מכון בני ציון 724/עמודים2020/
כמנהג הספרדים ,עם ביאור תפילות וכוונות ,הלכות והנהגות
סידור אביר יעקב :תפילת שחרית לימות החול/
ירושלים  -נהריה/מכון אור לישרים 311/עמודים2020/
כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח; עם ליקוטים מרבי יעקב אביחצירא ועם 'אוצרות
יעקב'  -אוצר פנינים ולקט אמרים על ענייני התפילה וסגולותיה
סידור החיד"א  -השלם והמדוייק )מהדורה מורחבת ומתוקנת(/עמאר,ראובן )עורך(
ירושלים/מאור  -משנת חכמים 802/עמודים2019/
כמנהג הספרדים ,על פי ר' חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל וליקוט מדברי הרב חיים
פלאג'י ,בתוספת סליחות והוספות שונות
סידור סליחות וישכם משה )עברית ואנגלית(/עוזיאל,שמואל
 128//עמודים2018/
נוסח ספרדי קהל קדוש מרוקו .ליוורנו מרפא לנפש
סידור עוד יוסף חי ,השלם )מהדורה עשירית מתוקנת/מזרחי,יוסף צבי )עורך(
ירושלים/המחבר 1167/עמודים2019/
כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח ,לפי נוסח האר"י והרש"ש ,עם הלכות מספרי
הרב יוסף חיים; מורחב ,עם תיקונים והוספות רבות ,בסדר נאה ,מתוקן ומוגה היטב;
עם קונטרס משנה יוסף ,קונטרס קול יעקב ,ועוד תפילות וסגולות חשובות
ספר אדם ישר/סאפרין,יצחק
ירושלים/מוסדות קאמרנא 41/עמודים2020/
סגולות ותפילות לזמן המגפהשחיבר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין
מקאמארנא; מהדורה מחודשת עם ביאורים ,תוספת והערות
ספר בית תפלה/בן ארויו,יצחק
ירושלים/ישיבת שובי נפשי 376/עמודים2003/
פירוש תפלות כל השנה מרבי יצחק בן ארויו; נדפס לראשונה בשאלוניקי שמ"ג;
עריכה מחודשת עם הערות ומפתחות
פרי היום/בלייכר,משה )הרב(
קרית ארבע/מעמק חברון 256/עמודים2020/
ענייני תפילה; הקדמות והדרכות בענייני התפילה; פירוש מ"ברכו" עד תפילת "ובא
לציון"; עם הערות

155858
156060

156079

155890
156063

156074

156078

155542

HYMN & PRAYER

42

28.00$

26.00$

101
28.00$
40.00$
28.00$

29.00$

32.00$
44.00$

16.00$

35.00$

34.00$
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 156069שיר ושבחה השלם/
ירושלים/מכון הכתב 726/עמודים2018/
שירי שבת ובקשות ,פיוטים למועדים ולשמחות
 156077שירת החסד )עברית וצרפתית(/בן עמרה,שלמה
/אהבת רחמים 248/עמודים2014/
ספר פיוטים

105

כתבי-עת

28.00$
24.00$

PERIODICALS

 155634מכאן וממרחקים; סדרת שירה ,מס' /2020 - 1ארטמן,רות
978-965-7662-13-7
ת"א/סלונט 111/עמודים2020/
שירה ,סדרה  ,2020מספר 1

105
24.00$

115

אמנות ומוסיקה

ART & MUSIC

115

156086

בקיצור ,תולדות העיצוב/סגל,קני; ונטורה,יונתן
978-965-564-508-8
ראשון לציון/ס .עליית הגג; ידיעות ספרים340/
מן הגרזן הקדום ועד לאייפון; איך נולדו הצורות שמושכות אותנו לקנות מוצרים?
מהם הסודות ההיסטוריים המסתתרים במוצרים המעוצבים ,ומהם הרעיונות
שהובילו לעיצוב המוצרים שכולנו מכירים?
ג'ף קונץ :ערך מוחלט )עברית ואנגלית(/רבינא,דורון )אוצר(
978-965-539-185-5
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 70/עמודים2020/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים; מאוסף מרי וחוזה מוגרבי
דויד אבידן :נביא מדיה )עברית ואנגלית(/דרומי,אורי )אוצר(
978-965-539-178-7
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 184/עמודים2019/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים
העין האישית/לויתן,שפרה
ת"א/מטר /עמודים2020/
אלבום צילומים מן העיר הגדולה; המגדלים הגבוהים והשכונות החרבות ,הרחובות
ההומים והאנשים; פורמט גדול
הקומפוזיציה בציור )כריכה קשה(/בלס,גילה
978-965-06-1625-0
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 180/עמודים2020/
בחינת הכלים שבאמצעותם השלד ,הגוף והלב של כל יצירת אמנות מעבירים את
המסר של האמן ואת האופן שבו היא מעבירה אותו; בליווי עשרות צילומים
ותרשימים צבעוניים; פורמט גדול; עם מבוא באנגלית
הקומפוזיציה בציור )כריכה רכה(/בלס,גילה
978-965-06-1605-2
רעננה/האוניברסיטה הפתוחה 180/עמודים2020/
זאת אומרת/ביברמן,אפרת )יורכת(
978-965-7008-29-4
ירושלים/מאגנס 282/עמודים2020/
על האמנות של דגנית ברסט; ציור ,צילום ,רישום ,פיסול ומיצב .ספר זה הוא אוסף
המאמרים המקיף הראשון על יצירתה וכולל גם רשימות פרי עטה
טגיסט יוסף רון :הנייר הלבן שחור מבפנים )עברית ואנגלית(/קלו,עמנואלה )אוצרת(
978-965-539-186-2
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 78/עמודים2020/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים
יעל בורשטיין :טהור וקשה ולבן העולם )עברית ואנגלית(/מתתיהו,גלית )אוצרת(
978-965-539-177-0
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 102/עמודים2019/

42.00$

156118
156111
155803

155744

155745
156134

156119
156114
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36.00$
44.00$
54.00$

46.00$

32.00$
36.00$

39.00$
36.00$
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156113
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155636
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120

יש עידן חדש :על רוחני באמנות )עברית ואנגלית(/דירקטור,רותי )אוצרת(
978-965-539-176-3
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 136/עמודים2019/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים
מיכל הלפמן) .Dear A.S.A/P :עברית ואנגלית(/דנון סיון,ענת )אוצרת(
978-965-539-181-7
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 124/עמודים2020/
מעלות השיר )דו-לשוני עברית ואנגלית(/אהרן,אורי )אוריאל(
978-965-09-0357-2
ירושלים/ראובן מס 224/עמודים2020/
אנתולוגיה של שבעים ואחד ניגונים ל"שיר המעלות" )תהילים קכ"ו( ,כמנהג 'אשכנז'
ופפד"מ ,עם ברקוד להאזנה ,תווים ,צורה והרמוניה
סמאח שחאדה :מהלכת קסם )עברית ואנגלית(/קלו,עמנואלה )אוצרת(
978-965-539-175-6
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 102/עמודים2019/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים
קוד נגד קוד )עברית ואנגלית(/הדר,אירית )אוצרת(
978-965-539-168-8
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 110/עמודים2018/
שפה משלה/כ"ץ,רות
978-965-7008-64-5
ירושלים/מאגנס 386/עמודים2020/
מובן ומשמעות בהיווצרותה של המוזיקה האמנותית המערבית; הערות,
ביבליוגרפיה ,מפתח; תרגום מאנגלית בידי הד סלע
תמר הירשפלד :ארץ חדשה )עברית ואנגלית(/דנון סיון,ענת )אוצרת(
978-965-539-179-4
ת"א/מוזיאון תל אביב לאמנות 122/עמודים2019/
קטלוג מתערוכה ,עם שפע צילומים

ספרי יעץ ולקסיקון

REFERENCE BOOKS

 155567המילון האסור/חיטמן,גילעד
/טוני וומפייר 159/עמודים2020/
)המילון שלא דופק חשבון(; למעלה מ  800ערכים בעברית המדוברת של ימינו ,עם
הסברים והדגמות ,ותוכן משעשע
 155723קיצור שולחן עורך/הרבנד,דוד
978-965-599-219-9
ירושלים/מוסד ביאליק 120/עמודים2020/
המדריך לעורכי הלשון ולכותבים המקצועיים; מעין קורס כתוב בעריכת הלשון ,הכולל
לקט ענייני עריכה שיסייעו לעורך הלשון במלאכתו; הספר ערוך לפי פרקים כגון
ענייני ניסוח כללים ,סימטריה והיגיון בטקסט ,סוגיות הנוגעות במילות הקישור
והיחס ,ועוד; מבוא מאת רות אלמגור-רמון
 156021תבונות :אוצר מושגים ביהדות/סייגה,אבי זוהר )הרב(
ירושלים/המחבר 765/עמודים2018/
מושגים בכל ענפי היהדות; מהדורה שלישית

130

SOCIAL SCIENCES

מדעי החברה

 156042אורות האדם והנפש/כהנא,ברוך
978-965-09-0362-6
ירושלים/ראובן מס 352/עמודים2020/
משנתו הפסיכולוגית של הראי"ה קוק וכלים ליישומה; הספר מיועד הן למי שמעוניין
להבין את עצמו ולהתפתח ,הן לאנשי מקצוע השואפים להבין את מטופליהם ולקדם
את התהליך הטיפולי ,והן להתעמק במשנתו של הרב
 155551עיון ועניין בפסיכולוגיה של הספורט/זך,סימה
ת"א/אסיף 203/עמודים2020/
תיאוריה ופרקטיקה ברמה אקדמית

44

44.00$
65.00$
30.00$

39.00$
29.00$
35.00$

36.00$

120
28.00$

38.00$

40.00$

130
35.00$

42.00$

Rubin Mass' catalogue of new books from Israel, catalogue 488 – Oct. 2020

131

מדעי הטבע

NATURAL SCIENCES

 156130הזמן הוא עכשיו/לוטן,מאיר
978-965-7632-31-4
אריאל/אוניברסיטת אריאל 560/עמודים2020/
תרפיה מוטורית תחושתית אינטנסיבית עם תסמונט רט; הניסיון הקליני של 28
שנות פיזיותרפיה עם "מלאכיות הדממה"
 155620חיות בר בעיר ובכפר/יום-טוב,יורם
978-965-599-162-8
ירושלים/רשות הטבע והגנים; מאגנס 167/עמודים2020/
אלבום זואולגי מרהיב על חיות בר בסביבה עירונית ,כולל החיכוך הגדל והולך בין
אדם וחיה; בליווי מאותצילומים צבעוניים ,בתנית גדולה ,כריכה קשה

132

ארכאולוגיה ,גאולוגיה ARCHAEOLOGY & GEOLOGY

 156128במעבה ההר; קובץ עשירי) 2 /עברית ואנגלית(/טבגר,אהרן; עמר,זהר )עורכים(
2521-9456
אריאל/אוניברסיטת אריאל 352/עמודים2020/
כתב עת לארכיאולוגיה והיסטוריה של אזור ההר ,ולחקר חללים תת-קרקעיים; עם
צילומים צבעוניים ,מפות ,איורים ,הערות; עברית ואנגלית
 155559ספר ירושלים בימי הבית השני 332 ,לפנה"ס  70 -לסה"נ )ז(; 2
כרכים/גפני,ישעיהו; רייך,רוני; שוורץ,יהושע )עורכים(
978-965-217-428-4
ירושלים/יד בן-צבי 792/עמודים2020/
כרך א' :היסטוריה ,חברה ,פולחן; כרך ב' :התרבות החומרית; מקורות היסטוריים
)ספרי המכבים ,כתבי יוסף בן מתתיהו ,ספרות חז"ל ,הברית החדשה והמקורות
היווניים והרומיים( ולצידם החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בעיר מאז שנת ;1967
הערות ,מפות ,צילומים ,ביבליוגרפיה ,מפתח
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