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ספרים דיגיטליים

רוב ספרי הוצאת מאגנס החדשים מופיעים, במקביל לצאתם לאור בדפוס, גם בפורמט דיגיטלי. את הספרים ניתן 
לקרוא באופן מקוון וגם להוריד את הקובץ למחשב ולמכשירים נוספים. אנו מייחסים חשיבות רבה לגישה אל 

 ספרים שיצאו לאור בעבר ושחלקם אינם קיימים בדפוס. ספרים אלה נסרקים ומועלים לאתר.

ספר הזמין בפורמט דיגיטלי מצוין בקטלוג בסימון eBook. לקבלת מידע על ספרי ההוצאה הקיימים בפורמט 
 דיגיטלי יש להיכנס לאתר של מאגנס ולהקיש על הקישור ספרים דיגיטליים המופיע בחלקו העליון. 

 מיד לאחר הרכישה הספר יהיה זמין לקריאה בפורמט מקוון עם הקשה על הקישור ספר מקוון 
 ללא כל צורך בהורדות או התקנות.

נוסף על כך קיימת אפשרות להוריד את הקובצים ולשמור אותם במחשב אישי או בטאבלטים וטלפונים מבוססי 
 אנדרואיד או iOS )אייפון, אייפד(.

 .)eBook באתר ההוצאה ניתן לעיין בספר מקוון לדוגמה )הדגמת

 נשמח לסייע בכל שאלה,
צוות ההוצאה.

הצטרפו לרשימת התפוצה של הוצאת מאגנס

ההרשמה מקנה זכות לקבלת הנחה קבועה באתר, והנרשמים מקבלים מידע על ספרים חדשים, אירועים 
 ומבצעים )ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום(.

 25% הנחה ברכישה ראשונה באתר )יש לבדוק באתר את תנאי ההטבה(
www.magnespress.co.il

 הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים
 ת.ד 39099, ירושלים 9139002

טל' 02-6586659 פקס': 02-5660341

shlomi@magnespress.co.il 02-5327145 :ספרי הוצאת אקדמון: 052-2679623, טל/פקס 
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מקרא ומזרח קדום

אהבה ושמחה: חוק, לשון ודת במקרא ובספרות חז"ל / יוחנן מופס.   101094
80 תרגם אביב מלצר 2002. כריכה קשה.    
36.75  eBook איוב: במקרא בהגות באמנות / לאה מזור 1993   101069
98  � 73.5 eBook .2007 אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית / ישראל קנוהל  101107

אסתר / מבוא ופירוש אדל ברלין. בסדרה 'מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא‘   101096
89 )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2001.     

138  �103.5 2017 eBook  בין התנחלות לגלות: לחקר העריכה של נביאים ראשונים / נח חיות  101132
בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא / שרה קמין 2000. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת   101055

98  � 73.5 eBook .2007  
79   � eBook 59.25 .2007 בסוד היצירה של ספרות חז"ל: הערכה כמפתח למשמעות / נעם זהר   131103
45 בריאת העולם: במדע במיתוס באמונה / ערכה לאה מזור 1990.    591001

דברים / מבוא ופירוש יעקב חיים )ג'פרי( טיגאי בסדרה: מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא   101135
228  �171  eBook בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2016 - שני כרכים(  
116  � 87 eBook .2004 דיאלוג עם טריפון היהודי / יוסטינוס מרטיר. תרגם דוד רוקח  621002

דרכי הסגנון הכוהני בתורה: דגמים, שימושי לשון, מבנים / מאיר פארן. הקדים וערך   101045
88 מנחם הרן 1989.    
98  �73.5 eBook .2014 האדם הבוחר: הסיפור המקראי כדרמה של בחירה / צבי שמעון  101129

האומנם גורשו הנשים הנכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון / יונינה דור 2006.   101105
94  � 70.5 eBook  

האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי   101076
ימי הביניים, חלק א: אקדמות להסברת הקאנוניזציה של המקרא כתהליך היסטורי  

101 מנחם הרן 1996. )בשיתוף עם מוסד ביאליק(.   
האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי   101101

ימי הביניים, חלק ב: הקאנוניזציה של המקרא בהתגלמותה ההיסטורית: התורה הדבטרונומית    
101 והחיבור הדבטרונומיסטי / מנחם הרן 2004. 331 עמ' )בשיתוף עם מוסד ביאליק( 
88.5 eBook   1998 הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא / יוסף פליישמן  101079

החיים מהות וערך: כנס בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים /   591002
65.25 eBook ערכה לאה מזור 1991   

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא  351066
129  � 96.75 eBook .'שב'כתר ארם צובה'/ מימון כהן 2007. 406 עמ  

הליטורגיה היהודית הקדומה: מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן  101100
91  � 68.25 eBook .'ובספרות חז"ל / משה ויינפלד 2004. 300 עמ  

הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי   261006
89  � 66.75 eBook 2016 ותחילת האלף השני לפסה"נ / רפאל בנבנשתי  

המקרא בין טעמים לפרשנות: בחינה לשונית ועניינית של זיקות ומחלוקות בין פרשנות   101066
הטעמים לפרשנות המסורתית / שמחה קוגוט 1994. מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת  

68.25 eBook   .1996  
המקרא בין תחביר לפרשנות: סוגיות בתחביר המקרא באספקלריה של הפרשנות היהודית  101095

91  � 68.25 eBook .2002 הקלסית / שמחה קוגוט  
המקרא בתרגום הסורי–ארצישראלי, חלק ראשון: תורה ונביאים / בעריכת משה   101007

77 גושן–גוטשטיין. 1973.    
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המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל, חלק שני: תהילים / בעריכת משה גושן–גוטשטיין   101119
78  � eBook 58.5 .2009 .וחנן שירון  

111   � 83.25 eBook .2001 הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית / בנימין אופנהיימר  101085
109   � 81.75 eBook .2004 העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס / רפאל בנימין פוזן  131083
118  � 88.5 eBook .2010 הפירוש המיוחס לרש"י לספר דברי הימים / ערן ויזל  101113

הפירוש כדיאלוג: מרדכי בן אליעזר כומטינו על התורה, קושטא 1460 / זן'–כריסטוף אטיאס    131100
89   � eBook 66.75 .2007  

הרפואה במקרא ובתלמוד / יצחק )יוליוס( פרויס. תרגום: אורי וירצבורגר 2012.  431045
189  � 141.75 eBook  
92 השירות הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדום / דוד אלגביש 1998.    101088
89  � 66.75 eBook .2011 ותצא דינה: קריאה בסיפור המקראי ועיון בזיקותיו / חיים חיון  101115
69 חוטים נטווים: ראשיתן של סּוגֹות ספרותיות בתרבויות עתיקות / ערך נתן וסרמן 2001.    301091
45.75  eBook חיי שמשון / יאיר זקוביץ 2003   101011

'חלומות השוא ידברו'? חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל   101097
117  � 87.75 eBook .'הקדומה / רות פידלר 2005. 482 עמ  

יהושע / מבוא ופירוש שמואל אחיטוב. בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101072
89 )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1995. 428 עמ'.   

יואל, עמוס: יואל / מבוא ופירוש מרדכי כוגן; עמוס / מבוא ופירוש שלום מ' פאול.   101068
89 בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא' )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1994.    

יחזקאל / מבוא ופירוש רימון כשר בסדרה: 'מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101093
178  � 133.5 eBook .בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2004. שני כרכים(  

ירמיה / מבוא ופירוש יאיר הופמן בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101092
167 )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2001. שני כרכים. 955 עמ'.   

ישעיה מ-סו / מבוא ופירוש שלום מ' פאול בסדרה: 'מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101118
178  � 133.5 eBook בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2008. שני כרכים(  

יש סדר למקרא: חז"ל ופרשני ימי הביניים על מוקדם ומאוחר בתורה / יצחק גוטליב 2009.   101117
128  � 96 eBook .)480 עמ' )בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן  

'כל עצמ�ַתי תאמרנה': השפה הלא מילולית של התפילה / אורי ארליך 1999. מהדורה שנייה  301071
97 2003. כריכה קשה.    

כתר ארם צובא מסרו וניקדו ר' אהרן בן אשר, פקסימיליה. הביא לדפוס משה גושן–גוטשטיין  101013
3,200 1976. מהדורת צילום מהודרת.   

כתר ארם צובא מסרו וניקדו ר' אהרן בן אשר, פקסימיליה. הביא לדפוס משה גושן–גוטשטיין  101015
6,000 1976. מהדורת צילום מפוארת בכריכת עור משובח ובקופסא תואמת.   

72 מבית אב לממלכה: ישראל בתקופת המקרא / חנוך רביב 1979. מהדורה שלישית 1989.    101049
66 מוסד הזקנים בישראל / חנוך רביב 1993. )בשיתוף עם מרכז דינור(.   101016
91 מחקרים בלשון המקרא / שלמה מורג 1995. מהדורה שנייה 1996.    351046

מחקרים במקרא: יוצאים לאור במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו   101042
90 ערכו ח' ביינארט וש"א ליונשטם 1987.   

מחקרים בספרות המקרא / יצחק אריה זליגמן. ערכו אבי הורביץ, עמנואל טוב ושרה יפת   101059
115  � 68.25 eBook .'1982. מהדורה שנייה מתוקנת 1996. 528 עמ  

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע / אליהו עסיס   101104
93   � 69.75 eBook .2005  

מנחת שי על חמישה חומשי תורה/ ידידיה שלמה, רפאל נורצי, צבי בצר. ערך יוסף עופר.   131074
139 ההדיר והוסיף מבוא והערות צבי בצר 2005.    
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70 מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה / שמואל א' ליונשטם 1968. 192 עמ'.   101044
111  eBook מעולמם של חכמים: קובץ מחקרים / אפרים אלימלך אורבך 2002    131017
98  � 73.5 eBook 2017 מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא / לאה יעקבזן  101133
73.5  eBook מקדש הדממה: עיון ברובדי היצירה הכוהנית שבתורה / ישראל קנוהל 1993   101056

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והיסטורים / מנחם הרן. ינואר 2009. 668 עמ'.    101115
148  � 111 eBook  

משה דוד קאסוטו: כינוסים, סדרת מוספים, 3 / ערך נתן וסרמן 2007.    151112
79  � 59.25 eBook  

משלי א-לא / מבוא ופירוש אביגדור הורווויץ בסדרה: 'מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'  221562
228  � 171 eBook בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 2004. שני כרכים(  

נחום, חבקוק וצפניה: חבקוק וצפניה / מבוא ופירוש שמואל אחיטוב; נחום / מבוא ופירוש   101112
89 מרדכי כוגן 2007. 252 עמ'.   

סיפורי הנביאים: הסיפורת הנבואית במקרא - סוגיה ותולדותיה / אלכסנדר רופא  101025
89  �66.75  eBook 1983 מהדורה שלישית  

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות / מיכאל סיגל 2007.     101110
99  � 74.25 eBook

ספר יחזקאל / ערכו משה גושן–גוטשטיין ושמריה טלמון 2004. תבנית אלבומית.   101102
435   � 326.25 eBook )334 עמ'. )מפרסומי מפעל המקרא  

ספר ישעיהו, כרך ג / ערך משה גושן–גוטשטיין 1993. תבנית אלבומית. 103 עמ'.  101062
101  � 75.75 eBook )מפרסומי מפעל המקרא(  

ספר ישעיהו: פרקים לדוגמה / הקדים מבוא משה גושן–גוטשטיין 1965. תבנית אלבומית.   101040
87 )מפרסומי מפעל המקרא(.   

ספר משלי עם פירוש עמנואל הרומי, נאפולי רמ"ז )1487( / ערך והקדים מבוא דוד גולדשטיין  101026
118   .1981  

ספר פתרון תורה: ילקוט מדרשים ופירושים, מהדורת פקסימיליה / הקדים מבוא מלאכי   101071
429 בית–אריה 1978. תבנית אלבומית. 320 עמ'.   

ספרות מקראית וספרות כנענית, כרך ב: פרקים נוספים בספרות מקראית ובספרות כנענית   101029
59.25  eBook משה דוד קאסוטו 1979.   

עֹבדיה, יונה: עבדיה / מבוא ופירוש מרדכי כוגן; יונה / מבוא ופירוש אוריאל סימון בסדרה   101060
89 ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא' )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1992.   
75.75  eBook עונשים וחטאים: מן המקרא לספרות חז"ל / אהרן שמש 2003.    101098
82 עיונים בשירת המזמורים העברית והאוגריתית / יצחק אבישור 1989.    101047

על סף הארץ המובטחת: תיאור ההכנות לכניסה לארץ ומקומו בהתהוות התורה /   101127
118  � 88.5 eBook 2013 איתמר כסלו  

פירוש הרלב"ג לסיפורי בריאת האדם ולסיפור גן העדן / שרה קליין-ברסלבי 2015  101130
128   � 96 eBook  
76 פירוש לפרשת בראשית לר' יוסף בן שלום אשכנזי / משה חלמיש 1984. כריכה רכה. 304 עמ'.   101034
61  � 45.75 eBook .'פירוש על ספר במדבר )א-י( / יעקב ליכט 1985. כריכה קשה. 192 עמ  101031
80  � 60 eBook .'פירוש על ספר במדבר )יא-כא( / יעקב ליכט 1991. כריכה קשה. 268 עמ  101054

פירוש על ספר במדבר )כב-לו( / יעקב ליכט. ערך שמואל אחיטוב 1995. כריכה קשה.  101067
80  � 60 eBook .'232 עמ  
91  � 68.25 eBook .'פירוש על ספר בראשית / משה דוד קאסוטו 1944. 492 עמ  101041
88  � 66 eBook .'פירוש על ספר שמות / משה דוד קאסוטו 1942. 368 עמ  101033

109 פירוש רבי שמואל בן מאיר )רשב"ם( לספר איוב / שרה יפת 2000.     101086
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פירוש רבי שמואל בן מאיר )רשב"ם( לקהלת / שרה יפת, רוברט ב. סולטרס 2000  101035
79  � 59.25 eBook  

128  � 96 eBook .2008 .פירוש ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם( לשיר השירים / שרה יפת  101036
פירוש תנחום בן יוסף הירושלמי לתרי–עשר / ההדירה לפי כתב–יד בודלי שבאוקספורד,   131026

109 תרגמה לעברית והוסיפה מבוא והערות הדסה שי 1992. כריכה קשה. 440 עמ'.   
פרקים בתולדות הכהונה והלוייה: עיונים ברשימות שבדברי הימים ועזרא ונחמיה / יעקב ליוור  101043

57 1968. הדפסה שנייה עם הקדמה מאת בנימין אופנהיימר 1987. כריכה קשה. 148 עמ'.   
אזל צורות הקשר וצורות הפסק בעברית שבמקרא: תחביר וטעמי המקרא / ישראל בן–דוד 1995.    351042
147  � 110.25 eBook .'קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה / מנחם יצחק כהנא 2005. 380 עמ  131092

רות / מבוא ופירוש יאיר זקוביץ בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101051
89  � 66.75 eBook .'בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1990. כריכה קשה. 136 עמ(  
89   � 66.75 eBook 2000 רש"י: פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא / שרה קמין  101037

שופטים / מבוא ופירוש יאירה עמית בסדרה: 'מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101090
66.75 eBook )בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1999. שני כרכים    

שיר השירים / מבוא ופירוש יאיר זקוביץ בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101061
89  � 66.75 eBook .'בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1992. כריכה קשה. 164 עמ(  

שמואל א / מבוא ופירוש שמעון בר–אפרת בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'   101077
89  � 66.75 eBook .'בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1996. כריכה קשה. 288 עמ(  

שמואל ב / מבוא ופירוש שמעון בר–אפרת בסדרה ‘מקרא לישראל: פירוש מדעי למקרא'  101078
89  � 66.75 eBook .'בשיתוף עם הוצאת עם עובד( 1996. כריכה קשה. 296 עמ(  

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו )כינוסים, סדרת מוספים, 2( / ערכו ראובן בונפיל,    151105
98    � 73.5 eBook .'יצחק גוטליב וחנה כשר 2004. כריכה קשה. 336 עמ  
72  � 54 eBook .'שמואל וכינון המלוכה בישראל / משה אילת 1997. כריכה קשה. 236 עמ  101082

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים / דוד הנשקה 2007. כריכה קשה. 472 עמ'.     101109
119   � 89.25 eBook
118 שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כרך כה / 2017. )קיימים כרכים קודמים(   101136
60 שקיעי חכמה בספר תהלים: עיוני לשון וסגנון / אבי הורביץ 1991. כריכה קשה. 168 עמ'.   101053

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד: מחקר היסטורי משווה / יקותיאל יעקב נויבואר  131028
72  � 54 eBook .'1994. מהדורה שנייה 1999. כריכה קשה. 216 עמ  

תוספתות תרגום לנביאים / רימון כשר 1996. כריכה קשה. 316 עמ'. )בהוצאת האיגוד העולמי   101075
81 למדעי היהדות(.   

115 תורת הקדושה: עיונים בחוקה הכוהנית שבתורה / ברוך יעקב שורץ 1999. כריכה קשה.   101080

מדרש, משנה, תלמוד ותולדות ההלכה

118  � 88.5 eBook .2010 אוסף הגניזה הקהירית בז'נבה: קטלוג ומחקרים / דוד רוזנטל  131112
אלהים בעידן של חורבן וגלויות: תאולוגיה תנ"כית / דלית רום–שילוני 2009. כריכה קשה.  131107

128  � 96 eBook .'684 עמ  
אלף המגן: פירוש על אגדות מסכת מגילה לר' שמריה בן אליהו האקריטי / אהרן ארנד 2003  620057 

103 )מו"ל: מקיצי נרדמים( 
בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס / משה הלברטל.    131054

84  � 63 eBook .'2010. 244 עמ  
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148 הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל / בנימין בראון, נסים ליאון 2017   151126
ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק/ אבינועם רוזנק 2007.  101108

119   � 89.25 eBook .'כריכה קשה. 472 עמ  
ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים / בעריכת אבינועם רוזנק,   171040 

98  � 73.5 eBook .2012 )דפנה שרייבר. )יצא לאור בשיתוף עם מכון ון ליר
98  � 73.5 eBook  )הלכה כהתרחשות / ערך: אבינועם רוזנק  2016 )בשיתוף עם מכון ון ליר  171056

ההלכה כמחוללת שינוי: עיונים ביקורתיים בפילוסופיה של ההלכה / אבינועם רוזנק 2009.  171035
118  � 88.5 eBook .'301 עמ  
128  � 96 eBook 2011 .החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית / בנימין בראון  531009

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה / ישי רוזן–צבי. 2008.    131109
94   � 70.5 eBook  

148   � 111 eBook .2009 הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקרי ם / לייב מוסקוביץ  131108
היגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט. ערכו יהושע לוינסון,   131099

139   � 104.25 eBook .'גלית חזן–רוקם, יעקב אלבוים 2007. כריכה קשה. 596 עמ  
הליטורגיה היהודית הקדומה: מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן ובספרות   101100

91  � 68.25 eBook .'חז"ל / משה ויינפלד 2004. כריכה קשה. 300 עמ  
הלכה, מטה–הלכה ופילוסופיה: עיון רב תחומי / ערך אבינועם רוזנק 2011.   171039

118  � 88.5 eBook )כריכה רכה. 436 עמ' )בשיתוף עם מכון ון ליר  
הלכה, מנהג ומציאות אשכנז 1350-1000 / ישראל מ' תא–שמע 1996. 284 עמ'.  131036

93  � 69.75 eBook  
המכילתות לפרשת עמלק: לראשוניותה של המסורת במכילתא דרבי ישמעאל בהשוואה    131047 

105.75  eBook למקבילתה במכילתא דרבי שמעון בן יוחי / מנחם יצחק כהנא 1999 
המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו / מנחם אֵלון 1973. מהדורה שלישית   251011

489 מורחבת ומתוקנת 1988. הדפסה רביעית 1998. 2,134 עמ'.   
הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל / יהושע לוינסון 2005.   301110

93  � 69.75 eBook .'כריכה רכה. 372 עמ  
הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה: קורות, אישים ושיטות, חלק ראשון  131050

1200-1000 / ישראל מ' תא–שמע 1999. מהדורה שנייה 2000. 236 עמ'.   
109  � 81.75 eBook  

הספרות הפרשנית לתלמוד באירופה ובצפון אפריקה: קורות, אישים ושיטות, חלק שני  131059
1400-1200 / ישראל מ' תא–שמע 1999. מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת 2004.   

109  � 81.75 eBook .'224 עמ  
102 העברית בתלמוד הבבלי על פי כתבי היד של מסכת פסחים / יוחנן ברויאר 2002.   351063

הרי אתה מחודש לי: מגדר, דת ויחסי כוח בטקס הנישואין היהודי / עירית קורן. 2011.   131114
94  � 70.5 eBook

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית   251015
190   � 142.5 eBook .'אהרן קירשנבאום 2004. כריכה קשה. 573 עמ  
106 התפילה האשכנזית הקדומה: פרקים באופייה ובתולדותיה / ישראל מ' תא–שמע 2003.    131084

ולפני כבוד ענווה: אידאל הענווה כיסוד בשפתם המוסרית של חז"ל / שמואל לואיס 2013    131122
99  � 74.25 eBook

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית–הגותית של הרב קוק / נריה גוטל 2005.   131091
92   � 69 eBook .'כריכה קשה. 310 עמ  

חוץ מיראת שמים: בידי שמים ובידי אדם בדרושי ראשית החסידות / דוד צרי  2016  131137 
118  � 88.5 eBook
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146  � 109.95 eBook .1969 חז"ל: פרקי אמונות ודעות / א"א אורבך  131004
חלומות ופשריהם בספרות חז"ל / אלכסנדר קריסטיאנפולר תרגום חנן בירנצוויג  2016   131132 

84  � 63 eBook
84  � 63 eBook 2017 חטא לשם שמים: 'עבירה לשמה' בעולמם של חכמים / יובל בלנקובסקי  131141

חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם   151048
ועד לגזירות תתנ"ו )1096( / אברהם גרוסמן 1981. מהדורה שלישית מתוקנת 2001.   

128  � 96 eBook .'כריכה רכה. 500 עמ  
חכמי צרפת הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית / אברהם גרוסמן  151049

158  � 118.5 eBook .'1995. מהדורה שלישית מתוקנת 2001. כריכה רכה. 640 עמ  
טהרה וקהילה בעת העתיקה: מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה /   131138 

128  � 115.2 eBook .2016 יאיר פורסטנברג  
אזל יהדות בית שני, חכמיה וספרותה / דוד פלוסר 2002. )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   131076
97 יהדות בית שני, קומראן ואפוקליפטיקה / דוד פלוסר 2002. )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   131077

128   �96 eBook  2017 יש מאין': עסקאות בנכסים מופשטים במשפט התלמודי / יצחק ברנד'  251022
אזל כתבי משה זילברג 1998. 650 עמ'.   131046

לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית : יישומה של הלוגיקה האריסטוטלית בפירושים   171029
89  � 66.75 eBook .'למידות שהתורה נדרשת בהן / אבירם רביצקי 2009. כריכה רכה. 372 עמ  

למה צמנו? מגילת תענית בתרא ורשימות צומות הקרובות לה. סדרת מקורות לחקר תרבות    131013
104 ישראל / שולמית אליצור 2007 כריכה קשה. 360 עמ'. )האיגוד העולמי למדעי היהדות(   

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי / בעריכת:  131055 
147.75  eBook עזרא פליישר, יעקב בלידשטיין, כרמי הורוביץ, דב ספטימוס 2001. 
78  eBook מבוא למשנה תורה לרמב"ם / יצחק טברסקי. תרגם מ"ב לרנר 1991. 544 עמ'.    131013

251  � 188.25 eBook .'מבוא לנוסח המשנה / יעקב נחום אפשטיין 1948. שני כרכים. 1475 עמ  131060
מבואות למקורות ומסורות: עיונים בהתהוות התלמוד / דוד הלבני 2009. מהדורה שנייה   131110

98  � 73.5 eBook בתוספת מבוא למסכת סנהדרין
118  � 88.5 eBook 2015 )מגנזי אירופה א / שמחה עמנואל. )מול: מקיצי נרדמים  620124

מדרשי הלכה של האמוראים בתלמוד בבלי / עזרא ציון מלמד. 2011. כריכה קשה. 1200 עמ'   131120
197  � 147.75 eBook )בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר אילן(  

מדרשי–הלכה של האמוראים בתלמוד ירושלמי / עזרא ציון מלמד 2004. כריכה קשה. 275 עמ'.  131086
92  � 69 eBook .)בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר–אילן(  

מדרשי–הלכה של התנאים בתלמוד ירושלמי / עזרא ציון מלמד 2000. כריכה קשה. 272 עמ'.  131061
84  � 63 eBook )בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר–אילן(  

139  � 104.25 eBook 2016 מה נשתנה? ליל הפסח בתלמודם של חכמים / דוד הנשקה  131140
מהפכות פרשניות בהתהוותן: ערכים כשיקולים פרשניים במדרשי הלכה / משה הלברטל 1997.  131042

71  � 53.25 eBook .'מהדורה שנייה מתוקנת 1999. הדפסה שלישית 2004. כריכה קשה. 232 עמ  
מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד / יוסף תבורי 1995. מהדורה שלישית מתוקנת   131034

122  � 91.5 eBook .'ומורחבת 2000. כריכה קשה. 472 עמ  
127 מחורבן לתקומה: דרך יבנה בשיקום האומה / אברהם אדרת 1990. 528 עמ'.    151052
80 מחזור לרגלים - פסח. הוצאת קורן - תשנ"ג. כריכה קשה. 732 עמ'.    777776
80 מחזור לרגלים - שבועות. הוצאת קורן - תשנ"ג. כריכה קשה. 778 עמ'.    777778

מחקרי תלמוד: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, כרך א / ערכו יעקב זוסמן   131021
79  � 59.25 eBook .'ודוד רוזנטל 1990. 336 עמ  

מחקרי תלמוד: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, כרך ב. מוקדש לזכרו של פרופ'   131029 
105  eBook אליעזר שמשון רוזנטל / ערכו משה בר–אשר, דוד רוזנטל 1993  
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מחקרי תלמוד: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, כרך ג. מוקדש לזכרו של פרופ' אפרים   131044
204.75  eBook אלימלך אורבך / ערכו יעקב זוסמן ודוד רוזנטל 2005. 2 כרכים. 975 עמ'. 

מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות )כרך א( יעקב נחום אפשטיין,   131007
109 תרגמה ציפורה אפשטיין 1983. 438 עמ'.   

מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות )כרך ב: חלק ראשון ושני( / יעקב נחום אפשטיין  131016
179 1988. שני כרכים. 1,044 עמ'.   
82 מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות )כרך ג( / יעקב נחום אפשטיין 1991.    131022

מימרה, מגיה, מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית / דינה שטיין 2005.   301097
92   � 69 eBook .'כריכה קשה. 336 עמ  

מכילתא דרשב"י פרשת נזיקין: נוסח, מונחים, מקורות ועריכה / ליאורה אליאס בר–לבב.    131123
118  � 88.5 eBook 2013 בעריכת מנחם יצחק כהנא

מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון: דרכו של דלאלה' אלחאירין למורה הנבוכים / קרלוס פרנקל   131101
104 2007. כריכה קשה. 448 עמ'.   
104  � 78 eBook .'מנהג אשכנז הקדמון: חקר ועיון / ישראל מ' תא–שמע 1992. 368 עמ  131027

מנחת שי על חמישה חומשי תורה/ ידידיה שלמה, רפאל נורצי, צבי בצר / ערך יוסף עופר.   131074
139 ההדיר והוסיף מבוא והערות צבי בצר 2005 )האיגוד העולמי למדעי היהדות(.    

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה / ערך מנחם אֵלון. מפתח המקורות  371003
114 1981. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 368 עמ'.   

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד - לסדר נשים / דוד הלבני. מו"ל: אוצרנו טורונטו   131125
148  � 111 eBook 1968 קנדה  

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד - מסכת בבא בתרא / דוד הלבני 2007. 512 עמ'.    131102
118  � 88.5 eBook  

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד - מסכת בבא מציעא / דוד הלבני 2003.   131080
109   � 81.75 eBook .'376 עמ  
81.75  eBook מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד - מסכת בבא קמא/ דוד הלבני 1993   131025

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד - מסנהדרין עד הוריות / דוד הלבני 2012.    131115
118  � 88.5 eBook

משנה ותוספתא כתובות: נוסח, פרשנות ועריכה / ירחמיאל )רוברט( ברודי 2015  131136 
118   � 88.5 eBook

ספר הזוהר של גרשם שלום )יוזעפאף תרל"ג 1873( עם הערות בכתיבת ידו 1992.   141015
1,224 שישה כרכים במהדורה אלבומית ממוספרת בקופסה. כריכה קשה. 3,472 עמ'.   

ספר משלי עם פירוש עמנואל הרומי, נאפולי רמ"ז )1487( / ערך הקדים מבוא דוד גולדשטיין  101026
118 1981. כריכה קשה. 250 עמ'.   

ספר נופת צופים: על אמנות הנאום העברי, מנטובה רל"ה )1475( / ערך יהודה מסיר ליאון.   171020
118 הקדים מבוא ראובן בונפיל 1981. כריכה קשה. 434 עמ'.   

'ספר נפש האדם': פירוש קהלת לר' שמואל בן יהודה אבן תיבון כ / כרך  יעקב רובינסון 2016   131144 
160 )האיגוד העולמי למדעי היהדות( 

ספר פתרון תורה: ילקוט מדרשים ופירושים, מהדורת פקסימיליה / הקדים מבוא מלאכי   101071
429 בית–אריה 1978. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 320 עמ'.   

ספרי במדבר: מהדורה מבוארת / מנחם יצחק כהנא 2011. כריכה קשה. 3 כרכים 1144 עמ'.  131113 
300  � 225 eBook

ספרי במדבר: מהדורה מבוארת: חלק ד: פירוש פסקאות קז-קסא / מנחם יצחק כהנא 2015  131133 
275   � 206.25 eBook
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ספרי זוטא דברים: מובאות ממדרש תנאי חדש / מנחם יצחק כהנא 2002. כריכה רכה.  131081
147  � 110.25 eBook )480 עמ' )בשיתוף עם קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן  
101  � 75.75  eBook .2003 עונשים וחטאים: מן המקרא לספרות חז"ל / אהרן שמש  101098

עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית ובספרות הרבנית לכבוד הפרופסור חיים זלמן   131056
דימיטרובסקי / ערכו דניאל בויארין, מנחם הירשמן, שמא יהודה פרידמן, מנחם שמלצר   

147  � 110.25 eBook .'וישראל מ' תא–שמע 2000. כריכה קשה. 615 עמ  
על אדני פז: הקבלה של ר' שמעון אבן לביא / בועז הוס 2000. כריכה קשה. 276 עמ'.   141020

81 )בשיתוף עם מכון בן–צבי(.   
פירוש הרלב"ג לסיפורי בריאת האדם ולסיפור גן העדן / שרה קליין-ברסלבי 2015.   101130

128   � 96 eBook  
פירוש מבני ואנליטי לתוספתא מסכת בבא קמא בצירוף לוח מקבילות של נוסחי המשנה   131078

109  � 81.25 eBook .'והתוספתא / אברהם גולדברג 2001. כריכה קשה. 308 עמ  
96 פירוש רש"י למסכת מגילה: מהדורה ביקורתית / אהרן ארנד 2008 )מו"ל: מקיצי נרדמים(   620093

118  � 88.5 eBook 2013 פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר / עודד ישראלי  141026
צורה ועריכה בספרות חז"ל: מחקרים ספרותיים במשנה, תוספתא, מדרשי הלכה, מדרשי   131121 

128  � 96 eBook .2012 אגדה ותלמוד / אברהם גולדברג
קבץ על יד כרך כד: דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה / בעריכת שולמית אליצור.   341315

96 )מו"ל: מקיצי נרדדמים( eBook .2016 �72 )קיימים כרכים קודמים בסדרה(   
קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות / יוחנן דוד סילמן 1999. כריכה קשה.  131048

58   � 43.5 eBook .'176 עמ  
קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה / מנחם יצחק כהנא 2005. כריכה קשה.    131092 

147   � 110.25 eBook
ראשית חכמה: חיבור גנוז בגנותה של החסידות / יונתן מאיר ושמואל ורסס.   301138 

79 )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל( 2011 
118  � 88.5 eBook .2010 רקחות וטבחות: המיתוס על מקור החכמות / אברהם מלמד  131106
99  � 74.25 eBook .2006 שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות/ שמחה עמנואל  131097
84 שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב"ם / שרה קליין–ברסלבי 1996.    131035
89  � 66.75 eBook .2012 שניים יחדיו: פילוסופיה דתית–חילונית חדשה / משה מאיר  171041

שפות השיח התלמודי: עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית /   171057 
88  � 66 eBook .2017 אריאל פורסטנברג  

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד: מחקר היסטורי משווה / יקותיאל יעקב נויבואר  131028
72  � 54 eBook .'1994. מהדורה שנייה 1999. כריכה קשה. 216 עמ  

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה: שנכתבו בארץ ישראל - מחקרים במדעי היהדות    131127
110 בעריכת יוסף עופר, יהונתן יעקבס )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2013 
88.50  eBook   2002 תמורות במעמד האישה במשפט העברי: מסע בין מסורות / אלימלך וסטרייך  151013

תשובות מהר"ם מרוטנברג וחבריו - סדרת מקורות לחקר תרבות ישראל )שני כרכים( /    131128
250 בעריכת שמחה עמנואל )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2012 
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מחשבת ישראל, מיסטיקה יהודית וקבלה
  

אדם לאדם: מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים   171061 
 לפרופ' זאב הרוי על ידי תלמידיו במלאות לו שבעים / ערכו: שמואל ויגודה,  אסתי אייזנמן,

139  �104.25 eBook 2016 ארי אקרמן, אבירם רביצקי
אהבה בתענוגים לר' משה בן יהודה: חלק א, מאמרים א-ז - סדרת מקורות לחקר תרבות   131131 

128 ישראל / אסתי אייזנמן )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2014  
אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון / ערך אהרן דותן 1997.  351027

171 כריכה קשה. שני כרכים. 680 עמ' )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות(.   
אורתודוקסיה יהודית: היבטים חדשים. ערכו יוסף שלמון, אביעזר רביצקי, אדם פרזיגר  131096

129  � 96.75 eBook .'2006. כריכה קשה. 636 עמ  
109 אלוהים מבקש את האדם: פילוסופיה של היהדות / אברהם יהושע השל 2002. 372 עמ'.   131079
73.50  eBook בין השיטין: קבלה, קבלה נוצרית, שבתאות / חיים וירשובסקי, משה אידל 1990    141001

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס / משה הלברטל.    201034
98   � 63 eBook .'הדפסה חוזרת 2007. כריכה רכה. 244 עמ  
69   � 51.75 eBook .2007 ביקורת התרבות החילונית / אליעזר שביד   171030
72.75 eBook גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים / אברהם נוריאל 2000   141019

118  � 88.5 eBook .2010 גן בעדן מקדם: מסורות גן עדן בישראל ובעמים / ערכה רחל אליאור  131116
גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית/ יותם חותם  201034

98  � 73.5 eBook .'2007. כריכה קשה. 276 עמ  
דברים חדשים עתיקים: מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל    171017

 במחשבה היהודית לדורותיה - מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך כב-כג / בעריכת 
118 רחל אליאור )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל( 2011 )ראה בכתבי עת( 
116   � 87 eBook .2004 דיאלוג עם טריפון היהודי / יוסטינוס מרטיר. תרגם דוד רוקח  621002

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות  141023
95    � 71.25 eBook .'דניאל אברמס 2004. כריכה קשה. 232 עמ  

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית: מספרות חז"ל עד קבלת צפת / יהונתן גארב 2004.   141024
104    � 78 eBook .'כריכה קשה. 342 עמ  

החוויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה / משה אידל 1998. מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת  141012
79 2002. כריכה קשה. 208 עמ'.   
36.75  eBook היכלות זוטרתי - מחקרי ירושלים במחשבת ישראל מוסף א / רחל אליאור 1982    141002

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל / יהושע לוינסון 2005.   301110
93    � 69.75 eBook .'כריכה רכה. 372 עמ  

הפירוש כדיאלוג: מרדכי בן אליעזר כומטינו על התורה, קושטא 1460 / ז'ן–כריסטוף אטיאס   171027
89   � 66.75 eBook .'2007. כריכה רכה. 176 עמ  

הקנון הסמוי מן העין: חקרי קנון וגניזה / ערכו מנחם בן–ששון, ירחמיאל ברודי, עמיה ליבליך   131117
128  � 96 eBook .'ודנה שלו 2010. כריכה קשה. 508 עמ  

הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה / זאב לוי. )בשיתוף עם הוצאת ספרים של   171027
89  � 66.75 eBook .'אוניברסיטת חיפה( 2006. כריכה רכה. 272 עמ  
86 הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד / רבקה ש"ץ אופנהיימר. הקדמה מאת רחל אליאור 2004.    131052

התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסודיים של ר' נחמן מברסלב / צבי מרק 2011.    141025
98  � 73.5 eBook
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127  � 95.25 eBook .'התורה והטבע בכתבי הרמב"ם / אלי חדד. 2011. 420 עמ  131119
חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית–הגותית של הרב קוק / נריה גוטל 2005.   131091

92  � 69 eBook .'כריכה קשה. 310 עמ  
144 חזון האותיות: תורת האידאות של האלפבית העברי / אליהו ליפינר 1989.    351022
197 חקרי קבלה ושלוחותיה מחקרים ומקורות, סט א-ג / ישעיה תשבי.   141018
54 חקרי קבלה ושלוחותיה מחקרים ומקורות, כרך א / ישעיה תשבי 1982.    141004
80 חקרי קבלה ושלוחותיה מחקרים ומקורות, כרך ב / ישעיה תשבי 1993.    141016
87 חקרי קבלה ושלוחותיה מחקרים ומקורות, כרך ג / ישעיה תשבי 1993. כריכה קשה. 424 עמ'.   141017

אזל יהדות בית שני, חכמיה וספרותה / דוד פלוסר 2002. 384 עמ'. )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   131076
יהדות בית שני, קומראן ואפוקליפטיקה / דוד פלוסר 2002. כריכה קשה. 284 עמ'.   131077

97 )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   
88 יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות / ערכו אבי שגיא, דודי שוורץ וידידיה צ' שטרן 1999.   131053

כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים / בעריכת רחל אליאור,   131126 
128  � 96 eBook 2013 יורם בילו, יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן

לוית חן לר' לוי בן אברהם: החלק הראשון מן המאמר השביעי - מעשה ומרכבה - סדרת   131129 
מקורות לחקר תרבות ישראל / לוי בן אברהם. בעריכת חיים קרייסל. )מו"ל: האיגוד  

123 העולמי למדעי היהדות( 2013 
78  eBook 'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית / ראובן קימלמן 2002   141021
88.50  eBook מגיד דבריו ליעקב: למגיד דב בער ממזריטש / רבקה ש"ץ–אופנהיימר 1990     131020
98  � 73.5  eBook 2017 מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים / שלום צדיק  171060

מורה המורה / שם טוב בן יוסף אבן פלקירה. ההדיר והוסיף מבוא ובאור יאיר שיפמן 2001.   131082
122 392 עמ'. )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות(.   

מחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר ובהווה / אליעזר גולדמן. ערכו דני סטטמן ואבי שגיא  131038
107 1997. הדפסה שנייה 2000. 472 עמ'.   

מיתוס ומטאפורה: הפרשנות הפילוסופית של ר' אברהם כהן הירירה לקבלת האר"י   301054
92 נסים יושע 1994. כריכה קשה. 432 עמ'. )בשיתוף עם מכון בן–צבי(.   
מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראל / יום טוב ליפמן צונץ ערך אברהם פרנקל תרגם זאב ז.ברויאר   131142
120 )מול: האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2016 

מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי /   141014 
96  eBook שלום רוזנברג, משה אידל, דבורה דימנט 1994 

149 מפתחות לכתבי הפולמוס עמדין–אייבשיץ / גרשם שלום 2006.    371016
191 מפתחות לכתבי הפולמוס + תקליטור המכיל את כתבי הפולמוס עצמם    691017
63 מפתחות לכתבי הפולמוס עמדין–אייבשיץ 2006 )תקליטור(.    691016

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות / רון מרגולין  131090
123   � 92.25 eBook .'2005. כריכה רכה. 522 עמ  

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה / רחל אליאור  141022
109  � 81.75 eBook .'2002. מהדורה שנייה מתוקנת 2007. כריכה רכה. 356 עמ  
58 מרדכי מרטין בובר במבחן הזמן / ערכו קלמן ירון ופול מנדס–פלור 1992. כריכה רכה. 216 עמ'.   102027
57.75 eBook נבואות ונביאים: מהות הנבואה / אנדרה נהר. תרגם מיכאל בר-צבי 1999   101087

ספר ברית המנוחה: מהדורה מדעית ומבואות / עודד פורת   141029 
149  � 111.75  eBook  2016 )בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(

ספר זיכרון למוריה ליבזון: מחקרים במדעי היהדות / בעריכת אהרן ממן ורבקה בליבוים.   131105 
99 )מו"ל: בית ספר רוטברג לתמידים מחו"ל, האוניברסיטה העברית ירושלים( 2011 
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ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ז"ל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה / בעריכת   131093 
93  � 69.75 eBook 2005 משה דוד הר, יוחנן דוד סילמן, רבקה הורביץ, מיכאל קורינלדי

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה / ערכו אביעזר רביצקי ואבינועם רוזנק 2008.   171031
118  � 88.5 eBook .'כריכה רכה. 534 עמ  

על האתאיזם של הרבנים / יוהנס קרמואל לובקוביץ. תרגמו מרסל דיבואה, אביטל וולמן,   131094
61   � 45.75 eBook .'יוסף שורץ 2005. כריכה רכה. 168 עמ  

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות / ערכה ז'ואל הנסל  321061
94  � 70.5 eBook .'2007. כריכה רכה. 256 עמ  

פילוסופים קיומיים יהודים ברב–שיח / אפרים מאיר. ערכה מרים מאיר. תרגמה מרים מאיר  321051
70   � 52.5 eBook .2003  

קבלה, מיסטיקה ופואטיקה: המסע אל קץ החיזיון / ערכו: אבי אלקיים, שלומי מועלם 2015  141027 
128   � 96 eBook  

קיצוץ בנטיעות: עבודת השכינה בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת / צחי וייס 2015   141028 
69   � 51.75 eBook
96 קיצור ספר מצוות גדול לר' אברהם ב"ר אפרים / יהושע הורוביץ 2004 )מו"ל: מקיצי נרדמים(   620065

רב בעולם חדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך   171033
ועל מחשבה יהודית / ערכו אבינועם רוזנק ונפתלי רוטנברג. 2011. כריכה רכה. 556 עמ'   

118  � 88.5 eBook )בשיתוף עם מכון ון ליר בירושלים(  
65 שלמה לוי שטיינהיים: עיונים במשנתו / ערך אהרן שאר–ישוב 1994. כריכה קשה. 232 עמ'.   171024

תשובת הלב וקבלת יסורים: עיונים בשיטות התשובה של חכמי אשכנז ופולין, 1648-1348 /   151066 
60  eBook יעקב אלבוים 1993  

ספרות, פיוט, תפילה ושירה

64 אדולף רודניצקי: סופר בין שני עולמות / רות שנפלד 1991. 180 עמ'.   151061
66.75  eBook אז באין כול: סדר העבודה הארץ–ישראלי הקדום ליום הכפורים / יוסף יהלום 1997    541007

אחרון משוררי האלוהים: מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון / דרור אידר  301125
118   � 88.5 eBook .'2009. 274 עמ  
88  � eBook66.5 2017 אנחנו שברי חרוזים: פוליטיקה של טראומה בספרות הישראלית / חנן חבר  301156
57 באמצע: קריאה בשני סיפורים של אורי ניסן גנסין / עדה צמח 2000. כריכה רכה. 168 עמ'.   301077

בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של המאה   151107
התשע עשרה/ חגית כהן. בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם.   

69  � 51.75 eBook .'יהדות פולין: סדרה ביבליוגרפית 2006. כריכה רכה. 194 עמ  
בין הבית לשדה, בין אדם למקום: המרחב והמקום בספריו של ס. יזהר ‘מקדמות' ו'צלהבים'   301148 

89  �66.75 eBook 2014 דביר צור /
בין המשעול לדרך המלך: לפריחתה של הנובלה בספרות העברית בראשית המאה העשרים   301083

72 עינת ברעם אשל 2001. כריכה קשה. 224 עמ'.   
בין ענני זוהר: יצירתו של ולדימיר )זאב( ז'בוטינסקי בהקשר החברתי / סבטלנה נטקוביץ'  301145 

118  �88.50 eBook  2014
בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל אביב לאוהיו: מרחב ומקום במחזותיו של חנוך לוין / עמרי יבין  301130

  89  � 66.75 eBook .'2009. כריכה רכה. 272 עמ  
'בכורי העתים' - בכורי ההשכלה: מפתח מוער ל'בכורי העתים' כתב–העת העברי של ההשכלה   371017

104 בגליציה )תקפ"א-תקצ"ב( / משה פלאי 2005. כריכה קשה. 404 עמ'.    
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79   � 59.25 eBook .2007 בסוד היצירה של ספרות חז"ל: הערכה כמפתח למשמעות / נעם זהר   131103
ברנר, אסתרקה, וייצמן השני: שלושה מחזות / אהרן צייטלין. ערך והוסיף מבוא יחיאל שיינטוך  301048

68 1993. כריכה קשה. 234 עמ'.   
בשלושה נופים: יצירתה המוקדמת של לאה גולדברג / נטשה גורדינסקי  2016   301150 

79  �59.25  eBook 
'האחת אהובה והאחת שנואה': בין מציאות לבדיון בתיאורי האישה בספרות ההשכלה   301092

113 טובה כהן 2002. כריכה קשה. 404 עמ'.   
האילן והענף: הספרות הערבית החדשה ויצירתם הספרותית הערבית של יוצאי עיראק   301066

85 שמואל מורה 1997. כריכה קשה. 416 עמ'.   
89  � 66.75 eBook .2010 ההעדר בשירתו ובהגותו של אברהם שלונסקי / ארי אופנגנדן  301133

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה / ערכו ישראל ברטל   301104
84  � 63 eBook.'ושמואל פיינר 2005. כריכה קשה. 316 עמ  

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל / יוחאי אופנהיימר 2003. כריכה קשה.  301095
122  � 91.5 eBook .'452 עמ  

היגיון ליונה: היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט. ערכו יהושע לוינסון,   131199
139  � 104.25 eBook .'גלית חזן–רוקם, יעקב אלבוים 2007. כריכה קשה. 596 עמ  

הליטורגיה היהודית הקדומה: מהספרות המזמורית ועד לתפילות במגילות קומראן   101100
91  � 68.25 eBook .'ובספרות חז"ל / משה ויינפלד 2004. כריכה קשה. 300 עמ  

המבט המופנה לאחור: גלגולי הפואמה אצל ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי   301109
79  � 59.25 eBook .2005 שחר ברם  
59  �44.25  eBook  2016 הם דיברו בלשונם: הפואטיקה של יהושע קנז / נעמה צאל  401157

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל / יהושע לוינסון 2005.   301110
93   � 69.75 eBook  
88  � 66 eBook .'הספרות העממית היהודית/ דן בן עמוס. תרגמה רותי בר–אילן 2006. 208 עמ  301107

אזל העגלה המלאה: מאה ועשרים שנות תרבות ישראל / ערך ישראל ברטל 2002. 310 עמ'.    301088
הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה/ אמנון   151106

92  � 69 eBook .'רז–קרקוצקין 2005. כריכה קשה. 277 עמ  
'הקולך זה הקול': היבטים רטוריים ודיאלוגיים בפיוטי הגאולה של ר' שלמה אבן גבירול /   171042 

79 אריאל זינדר. )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל( 2012 
179    �134.25 eBook 2014 הקומדיה האלוהית / דנטה אליגיירי, תרגום ראובן כהן  301140

הקומדיה הלמדנית: שלוש קומדיות מהרנסנס האיטלקי / ניקולו מקיאוולי, לודוביקו אריוסטו,   301160 
118  � 88.5  eBook 2016 ברנרדו דוביצי תרגם עמרי סמית
114 'הקיצה עמי': ספרות ההשכלה בעידן המודרניזציה / שמואל ורסס 2001. כריכה קשה. 500 עמ'.   301087
אזל הקמט שבעור הרקיע: קשרי קשרים ביצירת ש"י עגנון / מלכה שקד 2000.   301082
89  � 66.75 eBook .2014 הריבון הישראלי: השיח והרומן 1973-1967 / שמרית פלד  301143

השטן הנאצי: עיונים ב'מפיסטו' לקלאוס מאן וב'ממלא המקום' לרולף הוכהוט /   301126
84  � 63 eBook .2010 .עמנואלה ברש–רובינשטיין  
88.50  eBook השירה העברית בצפון אפריקה / אפרים חזן 1995    541006

ומספסל הלימודים לוקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים   291023
הארץ–ישראלית, 1948-1939 / יעל דר. בשיתוף עם ספריית אשכולות, מכון לוי אשכול,  

84  � 63 eBook .2006 האוניברסיטה העברית בירושלים  
47 חודש חודש וסיפורו: 1977-1976 / דב נוי 1979.    341001

חוטים נטווים: ראשיתן של סּוגֹות ספרותיות בתרבויות עתיקות / ערך נתן וסרמן 2001.  301091
69 כריכה קשה. 180 עמ'.   
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ח"נ ביאליק, שירים נבחרים / תרגמה רות נבו. מהדורה דו לשונית, בהוצאת דביר וג'רוזלם פוסט  117000
79 1981. כריכה רכה. 196 עמ'.    

יהודה הלוי ובני חוגו / משה גיל ועזרא פליישר 2001. כריכה קשה. 644 עמ'.   171026
184 )בהוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות(.   
48 יסודי צורות הפיוט / אהרן מירסקי 1969. הדפסה שנייה 1985. כריכה רכה. 144 עמ'.   301006
95 יצחק קצנלסון: כתבים שניצלו מגיטו וארשה וממחנה ויטל / יחיאל שיינטוך 1990.    201004

ישעיהו שפיגל: פרוזה סיפורית מגיטו לודז' )שישה–עשר סיפורים מפוענחים על פי כתבי–יד  301057
95 שניצלו בצירוף מבוא וראיון עם המחבר( / יחיאל שיינטוך 1995. כריכה קשה. 416 עמ'.   

כוכבי יצחק, כתב העת של ההשכלה באימפריה האוסטרו–הונגרית )1873-1845( /   371021 
104.25  eBook משה פלאי 2016  

'כל עצמתי תאמרנה': השפה הלא מילולית של התפילה / אורי ארליך 1999. מהדורה שנייה  301071
97 2003. כריכה קשה. 270 עמ'    

אזל כמטר שמים: עיונים בדימוי הפואטי / דוד פישלוב 1996. 210 עמ'.   301062
כרם חמד — חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה': מפתח מוער לכרם חמד, כתב–העת העברי   371018

128  � 96 eBook .2009 של ההשכלה בגליציה ובאיטליה )תרצ"ג-תרט"ז(. משה פלאי  
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט - החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים:  371020 

128  �96 eBook 2014 חכמת ישראל / משה פלאי
96 לדויד מזמור: פיוטי דויד הנשיא בן יחזקיהו ראש הגולה / טובה בארי 2009 )מו"ל: מקיצי נרדמים(   620116

לחיות כדי לחיות: אהרן ראובני - מונוגרפיה / יגאל שוורץ 1993. 340 עמ'.  301051
54 )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   
54 מבחר כתבים / סימון בוליבר. ערך אילן רחום 1977. כריכה רכה. 260 עמ'.   531002
95 מגמות וצורות בספרות ההשכלה / שמואל ורסס 1990. כריכה קשה. 432 עמ'.   301038
54 מדרש פסיכואנליטי: פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר / דב סדן 1996. כריכה רכה. 176 עמ'.   221009

מווילנה לירושלים: מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשים   301089
לפרופסור שמואל ורסס / ערכו דוד אסף, ישראל ברטל, אבנר הולצמן, חוה טורניאנסקי,   

147 שמואל פיינר ויהודה פרידלנדר 2002. כריכה קשה. 640 עמ'.   
מחזור כמנהג רומה: מהדורה ביבליופילית בת 200 עותקים ממוספרים בכריכת עור מפוארת    151122

וקופסא תואמת, בליווי קובץ מחקרים על מחזור כמנהג בני רומא בעריכת אנג'לו מרדכי  
 פיאטלי. סדרת מוספים 4 של איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם 

2775 של יהודי איטליה בעריכת ראובן בונפיל 2012.  
מחזור כמנהג רומה: מהדורת פקסימיליה בליווי קובץ מחקרים על מחזור כמנהג בני רומא    151121

בעריכת אנג'לו מרדכי פיאטלי. סדרת מוספים 4 של איטליה - כתב עת לחקר  
1100 תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה בעריכת ראובן בונפיל 2012. )כריכת בד(  

מחקרי ירושלים בספרות עברית כרך כח / ערכו אריאל הירשפלד, יהושע לוינסון,   301159 
98  � 73.5  eBook 2016 תמר ס' הס
77 מחקרי ספרות: מוגשים לשמעון הלקין / ערך עזרא פליישר 1973. כריכה קשה. 294 עמ'.   301016
76 מחקרי תפילה ופיוט / דניאל גולדשמידט 1978. הדפסה חוזרת 1996. כריכה קשה. 508 עמ'.   301017
49 מ"י ברדיצ'בסקי )בן–גריון(: חייו ופועלו / ישורון קשת 1958. כריכה קשה. 304 עמ'.   471002

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית / דינה שטיין 2005.   301097
92   � 69 eBook .'כריכה קשה. 336 עמ  

מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ–1820 עד 1845 מפתחות מּוערים לכתבי–העת העבריים   371019 
118  � 88.5 eBook 2013 של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא )תק"פ–תר"ו( / משה פלאי

מליצת עֹפר ודינה לדון וידאל בנבנשת: פרקי עיון ומהדורה ביקורתית / מתי הוס   301090
90 )בשיתוף עם קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן( 2003. כריכה קשה. 260 עמ'.   
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97 מלשון אל לשון: יצירות וגלגוליהן בספרותנו / שמואל ורסס 1986. כריכה קשה. 528 עמ'.   301061
72 ממנדלי עד הזז: סוגיות בהתפתחות הסיפורת העברית / שמואל ורסס 1978.    301029

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע / אליהו עסיס  101104
93  � 69.75 eBook .'2005. 260 עמ  
92   � 69 eBook .'מנדלי, לפניו ואחריו / גרשון שקד 2005. כריכה קשה. 268 עמ  301101
79  �71.10 eBook 2014 מנדרגולה / ניקולו מקיאוולי. תרגום עמרי סמית  301147

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות / רון מרגולין 2005.  131090
123   � 92.25 eBook .'כריכה רכה. 522 עמ  
115 מקראה בחקר התפילה / ערך חננאל מאק 2002. הדפסה שנייה 2004. כריכה רכה. 554 עמ'.   541009
98  � 73.5 eBook 2013 מרגלית טמונה בחול: י"ל פרץ ומעשיות חסידים / ניחם רוס  301141

נוכחות והיעלמות: יהודים ויהדות ביוגוסלביה לשעבר בראי הספרות / דינה קטן בן–ציון 2001.   301086
109 כריכה קשה. 413 עמ'.   

סובב ספרות: מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות / מנחם ברינקר 2000.   301076
89 כריכה רכה. 359 עמ'.   

סופרים והוגים מצרים על המטרות הלאומיות / ערכו מתי פלד ושמעון שמיר 1978.   161013
66 כריכה רכה. 232 עמ'.   

סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז / רלה קושלבסקי 2010. כריכה רכה. 398 עמ'.   301124 
118  � 88.5 eBook
84  � 66.75 eBook .2011 ספר האהב הטוב  / חואן רואיז. תרגום מנחם ארגוב  301136

ספר, סופר ועיתון: מרכז התרבות היהודית בוורשה, 1942-1918 / נתן כהן 2003.   151104
118 כריכה קשה. 378 עמ'. )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם(.   

עיירות וכרכים: פרקים ביצירתו של שלום–עליכם / חנא שמרוק. ערכה חוה טורניאנסקי 2000.   301072
72 כריכה קשה. 200 עמ'.   
79 פואטיקה / אריסטו. תרגם, הוסיף מבוא, הערות ומאמר מסכם יואב רינון 2003. 148 עמ'.   321052
88.50  eBook פיוטי ר' אלעזר בירבי קילר / שולמית אליצור 1998   131018

פיוטי ר' יחיאל בר אברהם מרומא: אבי ר' נתן בעל ‘הערוך' / אברהם פרנקל 2007   620081 
96 )מו"ל: מקיצי נרדמים( 

פירושי פרנץ רוזנצווייג לתשעים וחמישה משירי רבי יהודה הלוי / תרגמם, ואיתר פסוקי מקרא   171038
118  � 88.5 eBook .ואמרות חז"ל המאוזכרים בשירים מיכאל שורץ  

פרקים בספרות היוונית העתיקה / אריה סימון )סיר לאון( 1951. מהדורה שנייה מצולמת  301023
42 1965. כריכה רכה. 176 עמ'.   

פתיחות והסתגרות: היצירה הרוחנית–הספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה   301034 
81  eBook השש–עשרה / יעקב אלבוים 1990 

קובץ עגנון, כרך ב / ערכו אמונה ירון, רפאל וייזר, דן לאור וראובן מירקין 2000. כריכה רכה.  301081
79 376 עמ'.   

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת הרב ערוצית. סדרת ספריית אשכולות /    271036
89  � 66.75 eBook .'חנה אדוני והלל נוסק 2007. כריכה רכה. 220 עמ  

קיצור תולדות הספרות הערבית / יצחק יהודה גולדציהר. תרגם פסח שנער 1952.   301024
49 מהדורה שלישית 1979. כריכה רכה. 182 עמ'.   

128  � 96 eBook 'ראש וראשון: ייסוד מנהיגות בספרות ישראל / שרה צפתמן 2010. 540 עמ  301129
86 רב, משורר ומחזאי: יהודה ליב לנדא / ערכו יהודה פרידלנדר ורפאל וייזר 1989. 552 עמ'.   301032

רבי אלעזר בירבי קליר - קדושתאות ליום מתן תורה / שולמית אליצור 2000   620049 
120 )מו"ל: מקיצי נרדמים( 
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שארית יוסף: פיוטי רבי יוסף הלוי החבר / יוצאים לאור עם מבוא, פירוש ושינויי נוסח בידי   131033
71 שולמית אליצור 1994. כריכה קשה. 128 עמ'.   

שבחי הרמב"ם: סיפורים עממיים בערבית יהודית ובעברית מהמזרח ומצפון–אפריקה   301070
101 יצחק אבישור 1998. כריכה קשה. 408 עמ'.    
96 שירי ר' אהרן אלעמאני / שרה כהן 2008 )מו"ל: מקיצי נרדמים(   621010

שירת הקודש העברית בימי הביניים / עזרא פליישר 2007. מהדורה שנייה מורחבת.    301119
118 כריכה קשה. 607 עמ'.   
88.50  eBook שירת הקודש של ר' שלמה אבן גבירול: תוכן וצורה / זאב ז. ברויאר 1993    301047
84  � 63 eBook .'שירת חייו של רבי יהודה הלוי / יוסף יהלום 2008. כריכה רכה. 172 עמ   301112

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה–30 וה–40 בארץ ישראל / אבידב ליפסקר 2006.   301106
89  � 66.75 eBook .'כריכה רכה. 336 עמ  

שער להשכלה: מפתח מוער להמאסף, כתב–העת העברי הראשון )תקמ"ד-תקע"א(   371014
160 משה פלאי 2000. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 236 עמ'.   

שפות וספרויות בחינוך היהודי, מסדרת עיונים בחינוך יהודי כרך יא / ערך יונתן כהן   232027
229 )עברית ואנגלית( 2007. כריכה קשה 2 כרכים בקופסה. 836 עמ'.    

תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת / חיים שירמן   301065 
126  eBook   1997 ועזרא פליישר
77 תורת השיר בפיוט הספרדי לאור שירת הקודש של ר' יהודה הלוי / אפרים חזן 1986. 350 עמ'.   541003
88  � 66 eBook .2017 תחרות, קנאה, שנאה ביחסי גברים ונשים בסיפורת הרוסית / רינה לפידוס  301135
79  � 59.25 eBook .1988 תפילה ומנהגי תפילה ארץ–ישראליים בתקופת הגניזה / עזרא פליישר  541005

תפילות הקבע של ישראל בהתהוותן והתגבשותן / עזרא פליישר 2012 )2 כרכים(.     301121
198  � 148.5 eBook

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית,   301111
89  � 66.75 eBook .'1990-1948 / מחמוד ּכיאל 2006. כריכה רכה. 308 עמ  

הלשון העברית ולשונות העמים

אוצר פתגמים וניבים לאטיניים מתורגמים לעברית בליווי ביאורים, הסברים ומקבילות עבריות   361002
129 וארמיות / גדליה אלקושי 1959. הדפסה שביעית 2007.   

אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון / ערך אהרן דותן 1997.   351027
171 כריכה קשה. שני כרכים. 680 עמ' )מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות(.    

אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו לשוניות וקשיים. ערכו עפרה קורת ודורית ארם 2011.   231050
128  � 96 eBook .'כריכה רכה. 584 עמ  

באר–שבע: כתב–עת של המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום כרך ג: מחקרי לשון   101003
61 לזכרו של משה הלד / ערך מרדכי כוגן 1988. כריכה רכה. 192 עמ'.   

בין התחביר ללקסיקון: ההצטרפות המוגבלת בעברית בת ימינו / רבקה הלוי–נמירובסקי 1999.   351055
91 כריכה קשה. 344 עמ'.    

'בכורי העתים' - בכורי ההשכלה: מפתח מוער ל'בכורי העתים' כתב–העת העברי של   371017
104 ההשכלה בגליציה )תקפ"א-תקצ"ב(/ משה פלאי 2005. כריכה קשה. 404 עמ'.    
128  � 96 eBook .'בלשנות עברית תיאורטית / ערכה גליה חטב 2008. כריכה רכה. 400 עמ   351077
128  � 96 eBook .'גווילים נשרפים ואותיות פורחות / דב שידורסקי 2008. כריכה רכה. 552 עמ   381002
120 דקדוק הלשון הסינית המודרנית / ליהי יריב–לאור 2003. 440 עמ'.   351060
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91.5 eBook דקדוק הערבית–היהודית של ימי–הביניים / יהושע בלאו 1961. 396 עמ'.   354006
78  � 58.5 eBook 2016  דקדוק הפה והאוזן  / עוזי ארנן  351105

דרכי הסגנון הכוהני בתורה: דגמים, שימושי לשון, מבנים / מאיר פארן. הקדים וערך מנחם הרן  101045
88 1989. כריכה קשה. 432 עמ'.   

128  � 96 eBook  2016 הבלשנות העברית בימי הביניים: טקסטים ומחקרים / אילן אלדר  351106
החיבור ‘ניצורה של כרתלי': מחקר היסטורי–בלשני / קונסטנטין לרנר 2003. כריכה קשה.  151092

80 200 עמ' )בשיתוף עם מכון בן–צבי(    
הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא   351066

129  � 96.75 eBook .'שב'כתר ארם צובה' / מימון כהן 2007. כריכה קשה. 406 עמ  
המקרא בין טעמים לפרשנות: בחינה לשונית ועניינית של זיקות ומחלוקות   101066

68.25 eBook בין פרשנות הטעמים לפרשנות המסורתית / שמחה קוגוט 1994.    
המקרא בין תחביר לפרשנות: סוגיות בתחביר המקרא באספקלריה של הפרשנות היהודית   101095

91  � 68.25 eBook .'הקלסית / שמחה קוגוט 2002. כריכה קשה. 276 עמ  
הנה: עברית מקראית בדרך המעשית: כרכים א+ב + ארגז כלים / רחל חלבה 2011.   351094 

198  � 148.5 eBook
הספרות העממית היהודית/ דן בן עמוס. תרגמה רותי בר–אילן 2006. כריכה רכה. 208 עמ'.  301107

88  � 66 eBook  
העברית בתלמוד הבבלי על פי כתבי היד של מסכת פסחים / יוחנן ברויאר 2002.   351063

102 כריכה קשה. 328 עמ'.   
השפה העברית בעידן הגלובליזציה: עיונים בחינוך היהודי כרך יב. סדרת עיונים בחינוך    232029

98 היהודי / עריכה נאוה נבו, עלית אולשטיין 2007. כריכה רכה. 324 עמ'.    
התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים/ שלומית שרייבום–שבטיאל  351072

157  � 117.75 eBook .'2005. כריכה קשה. 344 עמ  
חמש המגילות בתרגומיהן לארמית מסדרת עדה ולשון כרך כו / יונה צבר. ערך אהרן ממן  351074

79 2006. כריכה רכה. 240 עמ'.   
חקירות בסמנטיקה מושגית: המארג הלשוני וההיערכות של מושגים מופשטים / תמר סוברן  351061

68 2000. כריכה קשה. 164 עמ'.   
חקרי מערב: עיונים בלשונות ובמסורות, באורחות חיים ובתעודות של יהודי המגרב /   341039 

120  � 90 eBook )משה בר–אשר 2017 )מו"ל:  התכנית למדעי היהדות, אוניברסיטת ייל, ניו הייבן
טקסט תאוריה פרשנות: תאוריות וטקסטים כפריזמות פסיכו–תרבותיות / מסעוד חמדאן  351078

79  � 59.25 eBook .'2009. כריכה רכה. 198 עמ  
ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין / בעריכת יוסף עופר ורפאל יצחק )זינגר(   101120 

128  � 96 eBook 2011 )זר )מו"ל: מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים
לשונות ראשונים: מחקרי לשון במקרא במגילות ים המלח ובארמית / משה בר–אשר 2012.   351096

128  � 96 eBook
128  �96 eBook 2014 מדברים שתיקה: עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה / מיכל אפרת  351095

מדריך לחקר הלהגים הערביים / ערכו וולף דיטריך פישר ואוטו יסטרו. תרגם רפי טלמון 2000.  351062 
97 כריכה קשה. 335 עמ'. 

מחקרי לשון: מוגשים לזאב בן–חיים בהגיעו לשיבה / ערכו משה בר–אשר, אהרן דותן, דוד טנא   351005
122 וגד בן–עמי צרפתי 1983. כריכה קשה. 636 עמ'.    

מחקרים בלשון כרך ט"ז / ערכו יוחנן ברויאר ושמואל פסברג 2015. )ראה בכתבי עת(   351107
98   � 73.5 eBook  
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מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה: תעודות מוהדרות ומפורשות / יעקב בן–טולילה   341032 
 בעריכת משה בר–אשר, סטיבן פראד )מו"ל: המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, 

120 האוניברסיטה העברית ירושלים( 2011 
122 מילון ערבי–עברי ללשון הערבית החדשה / דוד איילון ופסח שנער 1947. כריכה רכה. 448 עמ'.   354005

מלים מספרות: מבחר מונחים וגלגולם בתרבות האנושית / נתן שפיגל 1992. הדפסה רביעית  351036
80 1998. כריכה קשה. 288 עמ'.   
97 מלשון אל לשון: יצירות וגלגוליהן בספרותנו / שמואל ורסס 1986. כריכה רכה. 528 עמ'.    301061

מסורות כרך י"ח. מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים / ערכו עפרה תירוש–בקר   351109
ודוד מי בוניס. )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל( 2016.)ראה בכתבי עת(   

99   �74.25 eBook  
79 עדה ולשון: כרך לב: התרגום המסורתי של יהודי גאורגיה להגדה של פסח / ראובן אנוך   351103 

 �59.25 eBook )אהרן ממן. 2014 )ראה בכתב עת
97 עיונים בבלשנות עברית / יהושע בלאו 1996. כריכה קשה. 400 עמ'.   351049

עיונים בעברית, בארמית ובלשונות היהודים / שלמה מורג ערכו משה בר–אשר, יוחנן ברויאר   351068
117 ואהרן ממן 2003. כריכה קשה. 452 עמ'.    

עיונים בעברית לדורותיה / שלמה מורג ערכו משה בר–אשר, יוחנן ברויאר ואהרן ממן 2003.   351069
91 כריכה קשה. 232 עמ'.    

ערבית לרפואה: ספר לימוד של הערבית המדוברת לרופא, לרוקח, לסטודנט ולאחות   351025
95 יהודית רוזנהויז 1989. כריכה רכה. 288 עמ'.   
98  �68.75 eBook .'פרקים בפונטיקה וברישום פונטי / אשר לאופר 2008. כריכה רכה. 292 עמ  351083

אזל צורות הקשר וצורות הפסק בעברית שבמקרא: תחביר וטעמי המקרא / ישראל בן–דוד 1995.    351042
קוריאנית למתחילים: צעדים ראשונים בשפה הקוריאנית / נועה אברהמי  2014   351101

79   �71.10  eBook
ראשית תולדותיו של האלפבית: מבוא לאפיגרפיה ולפליאוגרפיה שמית–מערבית /   351032 

73.50  eBook יוסף נוה 1989  
שדות סמנטיים: עיון בלשני–פילוסופי בקשרי משמעות / תמר סוברן 1994. מהדורה שנייה  321039

68  � 51 eBook .2000  
שפות וספרויות בחינוך היהודי, מסדרת עיונים בחינוך יהודי כרך יא / ערך יונתן כהן   232027

229 )עברית ואנגלית( 2007. כריכה קשה 2 כרכים. 836 עמ'.    
60 שקיעי חכמה בספר תהלים: עיוני לשון וסגנון / אבי הורביץ 1991. כריכה קשה. 168 עמ'.   101053

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד / שלמה מורג 2009.   351082
88  � 66 eBook .'כריכה רכה. 226 עמ  
74 תחביר השיח של העברית החדשה / עדינה עבאדי 1988. הדפסה חוזרת 2006.    351021
52 תיקון הכתיב העברי: הבעיה והנסיונות לפותרה / ורנר ויינברג 1972. כריכה קשה. 174 עמ'.   351018

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית,   301111
89  � 66.75 eBook .'1990-1948 / מחמוד ּכיאל 2006. כריכה רכה. 308 עמ  

לשון יידיש וספרותה
  

85 אויפן שפיץ צונג - על קצה הלשון 500 פתגמי יידיש / יוסף גורי 2006. כריכה רכה. 250 עמ'.    353013
118 אוצר הניבים של היידיש / יוסף גורי 2012.    353016
81 אנו, יהודי פולין... מיר, ּפוילישע ייִדן... / יוליאן טובים 1984. הדפסה שנייה 1985. 84 עמ'.    219001
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אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך ראשון אבא קובנר: שירי 'עם ללא עם', שירי אהבה,   333001
154 שירי ערש / ערך סיני לייכטר 1983. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 230 עמ'.   

אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך שני - שירי ילדים, שירי משפחה והווי, שירי חתונות   333002
154 שמחות וחגים / ערך סיני לייכטר 1984. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 240 עמ'.   

אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך שלישי - הומור וסטירה, שירים חסידיים, שירים   333003
אזל דו לשוניים, שירי דלות, שירי חיילים / ערך סיני לייכטר 1985.   

אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך חמישי )כרך מרדכי גבירטיג( / ערך סיני לייכטר 2000.   333005
183 כריכה קשה. תבנית אלבומית. 430 עמ'.   

אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך שישי )כרך מרק ורשבסקי( / ערך סיני לייכטר 2002.   333006
154 כריכה קשה. תבנית אלבומית. 302 עמ'.   

אנתולוגיה לשירי–עם ביידיש: כרך שביעי )כרך איציק מנגר( / ערך סיני לייכטר 2004.   333007
173 כריכה קשה. תבנית אלבומית. 320 עמ'.    

בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של   151107
המאה התשע עשרה / חגית כהן. בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין   

69  �51.75 eBook .2006 ותרבותם. יהדות פולין: סדרה ביבליוגרפית  
ביים לייענען ּפנימער: דערציילונגען, דערמאָנונגען, עסייען / אַברהם סוצקעווער 1993.   303017

81 304 עמ'. + תמונה בצבע.   
ברנר, אסתרקה, וייצמן השני: שלושה מחזות / אהרן צייטלין. ערך והוסיף מבוא   301048 

68 יחיאל שיינטוך 1993. כריכה קשה. 234 עמ'.  
92 ברשות הרבים וברשות היחיד: אהרן צייטלין וספרות יידיש / יחיאל שיינטוך 2000. 384 עמ'.   301069

167 געזאַמלטע ווערק / אורי–צבי גרינבערג 1979. 656 עמ'.   303001
60 גרינער אַקוואַריום )דערציילונגען( / אַברהם סוצקעווער. מבוא רות וייס 1975. 240 עמ'.   303002
30 דווקא - ארץ יידיש ותרבותה / ערכו בני מר וחנה עמית. מגזין. )ראה בכתבי עת(   658198
47 'דניאל–שפיל' בחסידות בובוב: ממחזה עממי לטקס פורימי / שפרה אפשטיין 1998.     303020

השפה העברית בעידן הגלובליזציה: עיונים בחינוך היהודי כרך יב. סדרת עיונים בחינוך    232029
98 היהודי / עריכה נאוה נבו ועלית אולשטיין 2007. כריכה רכה. 324 עמ'.    
72 וואָרט ביַי וואָרט / חנן בארדין 1996. מהדורה שנייה 1999. כריכה רכה. 232 עמ'.    353006

יידיש לאוניברסיטה: מבוא ללשון יידיש ולתרבותה / אוריאל וויינרייך תרגמו לעברית   353001
95 שושנה בהט ומשה גאָלדוואַסער 1977. הדפסה שמינית 2003. כריכה רכה. 374 עמ'.   
95 ייִדישע דערציילונגען 1924-1906 / י. ד. בערקאָוויטש. הקדימה מבוא יונה אלטשולר 2003.   303021

ייִדישע ּכתבים פון אַ וויַיטן קרוב מיכה–יוסף בן–גריון )בערדיטשעווסקי( / הקדים מבוא   303005
72 שמואל ורסס 1981. כריכה רכה. 388 עמ'.   
95 יצחק קצנלסון: כתבים שניצלו מגיטו וארשה וממחנה ויטל / יחיאל שיינטוך 1990. 404 עמ'.   201004

ישעיהו שפיגל: פרוזה סיפורית מגיטו לודז' )שישה–עשר סיפורים מפוענחים על פי כתבי–יד   301057
95 שניצלו בצירוף מבוא וראיון עם המחבר( / יחיאל שיינטוך 1995. כריכה קשה. 416 עמ'.   

כאן גר העם היהודי: ספרות יידיש בארצות הברית / אברהם נוברשטרן. 2015    301149 
149   � 111.75 eBook
71 לידער / אַנאַ מאַרגאָלין. מבוא אברהם נוברשטרן 1991. כריכה רכה. 280 עמ'.   303014

170 לייבו לעווין: מילה וניגון: ניגונים לשירה ביידיש / רות לוין 2005. כריכה קשה. 340 עמ'.    701259
מאָטל ּפייסע דעם חזנס / שלום–עליכם. עדיציע, נאָכוואָרט און טעקסטאַָלאָגישער אַּפאַראַט   303019

חנא שמרוק. צוגעגרייט צום דרוק און צונויפגעשטעלט דעם גלאָסאַר וועראַ סאָלאָמאָן  
107 1997. הדפסה שנייה 2003. כריכה קשה. 376 עמ'.    

מילון יידיש הגדול, כרך א' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353002
256 יודל מארק 1961. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   
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מילון יידיש הגדול, כרך ב' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353003
256 ערך יודל מארק 1966. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   

מילון יידיש הגדול, כרך ג' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353004
256 ערך יודל מארק 1971. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   

מילון יידיש הגדול, כרך ד' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353005
256 ערך יודל מארק 1980. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   

סוף טוב הכל טוב: קובץ פתגמים עברית, יידיש, רוסית, אנגלית / יוסף גורי 1993.   363001
53 כריכה רכה. 128 עמ'. )בהוצאת החוג ללימודים רוסיים וסלאוויים(.   

ספר ההומורסקות והפארודיות הספרותיות ביידיש: מבחר כתבים הומוריסטיים על יהודי   303010
מזרח–אירופה בין שתי מלחמות העולם / דר טונקלר )יוסף טונקל(. ערך יחיאל שיינטוך  

103 1990. כריכה קשה. 312 עמ'.   
עיונים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה: כתבים מהודרים ומוערים ד' / ערכו משה בר–אשר,  341036 

  סטיבן פראד. )מו"ל: המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, האוניברסיטה העברית בירושלים( 
96  � 73.5 eBook 2015
72 עיירות וכרכים: פרקים ביצירתו של שלום–עליכם / חנא שמרוק. ערכה חוה טורניאנסקי 2000.    301072

פרסומים יהודיים בברית–המועצות )1960-1917( / ערך חנא שמרוק 1961. כריכה קשה.  199002
171 656 עמ' )הוצאת החברה ההיסטורית הישראלית(.   

צא טמא: גירוש רוחות ביהדות אשכנז בראשית העת החדשה / שרה צפתמן 2015   341100 
139   � 104.25 eBook
103 קסם הדמדומים: אפוקליפסה ומשיחיות בספרות יידיש / אברהם נוברשטרן 2003.   301098
89 שנשמע בשורות טובות: ברכות וקללות ביידיש / יוסף גורי. מהדורה חדשה 2010.    353010

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
  

64 אדולף רודניצקי: סופר בין שני עולמות / רות שנפלד 1991. כריכה רכה. 180 עמ'.   151061
אוסישקין - ביוגרפיה, כרך א: התקופה הרוסית, 1919-1863 / יוסי גולדשטיין 1999.   531005

76 312 עמ'.   
80 אוסישקין - ביוגרפיה, כרך ב: ארץ ישראל, 1941-1919 / יוסי גולדשטיין 2001. 244 עמ'.   531006

אנשי הפרובינציה: תולדות היהודים בדרום ארצות–הברית מזווית אישית / אלי נ' אוואנס   151001
74 1985. כריכה קשה. 330 עמ'.   
98  �73.50 eBook 2014 אקדמיה בתל–אביב: צמיחתה של אוניברסיטה / אורי כהן  291033

ארגנטינה 'הארץ היעודה': מפעל ההתיישבות של הברון דה הירש בארגנטינה / חיים אבני  151002
77 1973. כריכה קשה. 372 עמ'. + תמונות ומפות.   

בחנותו של מוכר הספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח אירופה במחצית השנייה של   151107
המאה התשע עשרה / חגית כהן. בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין   

69  � 51.75 eBook .'ותרבותם. יהדות פולין: סדרה ביבליוגרפית 2006. כריכה רכה. 194 עמ  
בטרם פורענות: דרכם וייחודם של ציוני גרמניה, 1932-1918 / חגית לבסקי 1990.   151059

79 כריכה קשה. 296 עמ'. + 8 עמודי תמונות )בשיתוף עם הספריה הציונית(.   
בין אידאולוגיה לתעמולה: משלחת האצ"ל בארצות הברית ושורשי הימין היהודי המיליטנטי   151087

77 באמריקה / יהודית תידור באומל 1999. כריכה קשה. 240 עמ'.   
בין הפטיש לסדן: היהודים בסיציליה / שלמה סימונסון. ערך ראובן בונפיל. איטליה כתב עת   151117

לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים 2011.  
127  � 92.25 eBook 'כריכה קשה. 629 עמ  
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בין ציונות מדינית לציונות מעשית: התנועה הציונית ברוסיה בראשיתה / יוסף גולדשטיין  151063
68 1991. הדפסה חוזרת 1993. כריכה רכה. 260 עמ'. )בשיתוף עם הספריה הציונית(.   

בין שתי מלחמות עולם: פרקים מחיי התרבות של יהודי פולין ללשונותיה / ערכו חנא שמרוק   151084
104 ושמואל ורסס 1997. כריכה קשה. 432 עמ'.    

בינוי אומה / ערך דני יעקובי. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' 2000.   291011
57 כריכה רכה. 140 עמ' )בשיתוף עם מרכז צ'ריק(.   
96 בית ישראל באמריקה: מחקרים ומקורות / משה דייוויס 1970. הדפסה שנייה 1984.    151003

בעלות השחר: ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית במאה התשע עשרה / מרדכי זלקין 2000.    151093
97 הדפסה חוזרת 2007. כריכה רכה. 356 עמ'.    
59 בעלי מלאכה יהודים במולדאביה / אליהו פלדמן 1982. )בשיתוף עם מרכז דינור(.   151005
61 'בפלסטינה. בנכר.': השבועון ‘אוריינט' בין ‘גלות גרמנית' ל'עלית יקית' / עדי גורדון 2004.    201025

בר–אילן: אקדמיה, דת ופוליטיקה / מנחם קליין. בסדרה ‘ספריית אשכולות' 1997.   291005
58 כריכה רכה. 172 עמ'. )בשיתוף עם מכון אשכול(.   

103.5 eBook גירוש ספרד / חיים ביינארט 1994. מהדורה שנייה מתוקנת 1996. 564 עמ'.   151069
88 גרמניה וארץ ישראל: מפגש תרבויות / ערך משה צימרמן 2003. כריכה קשה. 293 עמ'.    201022

האגודות היהודיות למען חבר–הלאומים: פרק בתולדות מאבקם של היהודים על זכויותיהם   151007
68 נתן פיינברג 1967. כריכה קשה. 208 עמ'.   

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי: תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה   291014
העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי / דוד גרוסמן 2004. כריכה קשה. 340 עמ'.    

106  � 79.5 eBook
האומה האמריקנית וארץ–ישראל: יסודות קשרי הגומלין המיוחדים / ערך מנחם קאופמן.   281002

69 תרגם יהודה גודמן 1997. כריכה קשה. 264 עמ'. כולל תמונות.   
האומנם גורשו הנשים הנכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון/ יונינה דור 2006.   101105

94  � 70.5 eBook .'כריכה קשה. 324 עמ  
האידאולוגיה הציונית / גדעון שמעוני. תרגמה סמדר מילוא 2001. מהדורה שנייה 2003.   151091

119  � 89.25 eBook .)כריכה קשה. 429 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת הספריה הציונית  
האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין–ליטא בראי התחיקה בת הזמן / יהודית קליק 1997.   151085

44 כריכה רכה. 96 עמ'.    
הגירה קהילה הזדהות: יהודי ארצות הברית בשלהי המאה העשרים / עוזי רבהון 2001.   151094

72 כריכה קשה. 236 עמ'.   
ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה ערכו ישראל ברטל   301104

84  � 63 eBook .'ושמואל פיינר 2005. כריכה קשה. 316 עמ  
80 החיבור ‘ניצורה של ּכַרְתלי': מחקר היסטורי–בלשני / קונסטנטין לרנר 2003. 190 עמ'.    151092

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב/ שמעון קרייז 2007. כריכה רכה.  151109
89  � 66.75 eBook .'180 עמ  

היסטוריה מתנגשת וקיום משותף: פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני /   291034 
118  �88.5 eBook 2014 בעריכת דניאל בלטמן

היסטוריוגרפיה ולאומיות: מגמות בחקר ארץ–ישראל ויישובה היהודי, 1881-634   151075
81 יעקב ברנאי 1995. הדפסה שנייה 1996. כריכה רכה. 256 עמ'. )בשיתוף עם מרכז דינור(.   

המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה / טל קוגמן   231052 
98  � 73.5 eBook 2013
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הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה/ אמנון   151106
רז–קרקוצקין. איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה.    

92  � 69 eBook .'כינוסים, סדרת מוספים 2005. כריכה קשה. 277 עמ
70 הקיבוץ היהודי באמריקה בשנות התעצמותו / בנימין קורן 1971. כריכה קשה. 396 עמ'.    151013
64 הקיבוץ היהודי בברית–המועצות בימינו: ניתוח סוציו–דמוגרפי / מרדכי אלטשולר 1979.    191002

השלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלום / ערכו דוד אסף ואסתר ליבס 2008.    131104
98  � 73.5 eBook .)כריכה רכה. 440 עמ' )בשיתוף עם הוצאת עם עובד  

התנועה הציונית ברוסיה: מראשיתה ועד ימינו / יצחק מאור 1974. מהדורה שנייה מתוקנת  191003
79 1986. כריכה רכה. 588 עמ' )בשיתוף עם הספריה הציונית(.   

התנועה הציונית והמפלגות הציוניות בארגנטינה, 1948-1935 / סלויה שנקולבסקי–קרול 1996.   151080
79 כריכה קשה. 400 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת הספריה הציונית(.    
62  � 46.5 eBook .'התנ"ך והזהות הישראלית/ אניטה שפירא 2005. כריכה רכה. 188 עמ  171028

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל/ סווטה רוברמן. מסדרת ספריית אשכולות 2005.   271005
79  � 59.25 eBook  

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית–הגותית של הרב קוק / נריה גוטל 2005.   131091
92   � 69 eBook .'כריכה קשה. 310 עמ  

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה   151103
54   � 40.5 eBook .2003 )אדם טלר )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם  

חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם   151048
ועד לגזירות תתנ"ו )1096( / אברהם גרוסמן 1981. מהדורה שלישית מתוקנת 2001.   

128  � 96 eBook .'כריכה רכה. 500 עמ  
חכמי צרפת הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית / אברהם גרוסמן  151049

158  � 118.5 eBook .'1995. מהדורה שלישית מתוקנת 2001. כריכה רכה. 640 עמ  
יהדות אמריקה הלטינית: קובץ מאמרים לכבוד חיים אבני. ערכו: מרגלית בז'רנו, פלורינדה   151099 

 פ. גולדבג, אפרים זדיף, יוסף רוזן. תרגמו: מירב רוזנבלום, יהודה גודמן, אהרן טלנבכג. 
98 2001. כריכה קשה. 350 עמ'. )בהוצאת אמיל"ט והמכון ליהדות זמננו(. 

יהדות בית שני, חכמיה וספרותה / דוד פלוסר 2002. הדפסה שנייה 2003.    131076
אזל )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   

יהדות בית שני, קומראן ואפוקליפטיקה / דוד פלוסר 2002. הדפסה שנייה 2003. כריכה קשה.   131077
97 284 עמ' )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   

יהדות ונצרות ברייך השני )1914-1870(: תהליכים היסטוריים בדרך לטוטליטאריות   151017
91 אוריאל טל 1969. הדפסה שנייה 1985. כריכה רכה. 336 עמ'.    

יהדות פורטוגל במוקד: מחקרים על יהודים ויהודים בסתר / ערכו יום טוב עסיס ומשה אורפלי.   151111 
89   � 66.75 eBook .2009

יהודי הארצות הבאלטיות: ביבליוגרפיה )מאמרים( / ליקטה וערכה פרידה קידנסקי.   371015
37 הקדים מבוא דב לוין 2001.   
76 יהודי רוסיה בימי המהפכה הראשונה והפוגרומים / אליהו פלדמן 1999. כריכה קשה. 280 עמ'.   191023

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה   151110
94  � 70.5 eBook .'ירון בן–נאה 2006. כריכה קשה. 428 עמ  
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יהודים מול הצלב: גזרות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה / ערכו יום טוב עסיס,    151095
מיכאל טוך, ג'רמי כהן, אורה לימור ואהרן קידר 2000. הדפסה שנייה 2001.   

57.75  eBook 234 עמ'. )בשיתוף עם מרכז דינור(.   
י"מ יוסט: אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית / ראובן מיכאל 1983. כריכה רכה.   151021

79 )בשיתוף עם מרכז דינור(.    
כאן גר העם היהודי: ספרות יידיש בארצות הברית / אברהם נוברשטרן.2015   301149 

149   � 111.75 eBook 
כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצוויג / אפרים מאיר 1994. מהדורה שנייה מורחבת   131023

84  � 63 eBook .'2007. 244 עמ  
98  � 73.5 eBook .'כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני / יובל דרור 2007. 356 עמ   231049

מביטול האינקוויזיציה ועד "חוק השבות": תולדות ההגירה היהודית לארגנטינה / חיים אבני  151023
80 1982. כריכה קשה. 416 עמ'. + מפות.   

אזל מבית אב לממלכה: ישראל בתקופת המקרא / חנוך רביב 1979. מהדורה שלישית 1989.    101049
מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ ישראל ולהקמת מדינה יהודית / יוסי כץ 2000.   291009

91 כריכה קשה. 240 עמ'.   
מחורבן לתקומה: דרך יבנה בשיקום האומה / אברהם אדרת 1990. מהדורה שנייה מתוקנת  151052

127 1998. כריכה קשה. 528 עמ'.   
מחנה משותף? קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941 /   151114 

79   � 59.25 eBook )יונתן דקל–חן. בעריכת יעקב סתר. 2008 )בשיתוף עם: יד טבנקין
79 מחקרים על תולדות יהודי הולנד / ערך יוסף מכמן 1975. כריכה קשה. 344 עמ'.   151025

מיזוג אופקים: מחשבה מדינית יהודית–ישראלית / ערכו דן אבנון, דוד מ' פויכטונגר 2016   171058 
118  � 88.5 eBook
118  � 88.5 eBook 2013 מלאך ההיסטוריה: דמות העבר היהודי במאה העשרים / רוני מירון  321085

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת   291022
88  � 66.75 eBook .'העצמאות / ערכו אלון קדיש וב"ז קדר 2006. כריכה רכה. 237 עמ  

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - המפתח ההיסטורי, כרך א    371004
114 ערך מנחם אֵלון 1981. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 322 עמ'.   

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - המפתח ההיסטורי, כרך ב    371006
114 ערך מנחם אֵלון 1987. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 334 עמ'.   

מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון: זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל / גיא מירון 2004.   201026
105 כריכה קשה. 355 עמ'.    

משבר וברית: מחשבה יהודית מודרנית ופוסט–מודרנית / יעקב )יונתן( זקס.   131051 
אזל תרגמה שרה פרידמן 2000 

מתנועה לאומית למדינה / ערך דני יעקובי. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה'  291016
58 2002. כריכה רכה. 158 עמ' )בשיתוף עם מרכז צ'ריק(.   

נאשה פרסה: עיתונות יהודית ברוסיה הבתר–סובייטית / יובל שחל 2010. 132 עמ'.   151116 
79  � 59.25 eBook
נביאים לעמם ולאנושות: נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים / אליעזר שביד 1999    131049
73.50  eBook  
49  � 36.75 eBook 2016 .סוגיות בענייני דיומא ושאר ירקות / דוד רוקח  461008

ספר עיר ווילנא / הלל נח מגיד–שטיינשניידר. ערך וההדיר מרדכי זלקין 2002.   151101
97 )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם(.   

ספר, סופר ועיתון: מרכז התרבות היהודית בוורשה, 1942-1918 / נתן כהן 2003.   151104
אזל 378 עמ'. )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם(.   
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עדה ומדינה: חסידות חב"ד באימפריה הרוסית תקפ"ח-תרמ"ג / איליה לוריא.   151108
59 מחקרים על יהדות פולין 2006.    

עיירתי מוטלה / חיים צ'מרינסקי. ערך והקדים מבוא דוד אסף. בסדרה ‘מבחר' 2001.   151098
60 כריכה רכה. 208 עמ'. )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם(.    

על האתאיזם של הרבנים / יוהנס קרמואל לובקוביץ. תרגמו מרסל דיבואה, אביטל וולמן,   131094
61   � 45.75 eBook .'יוסף שורץ 2005. כריכה רכה. 168 עמ  

ערבים זה לזה בגיטו האיטלקי: חברות גמ"ח, 1789-1516 / ברכה ריבלין 1991. כריכה קשה.  151062
85 324 עמ'. + 4 עמודי תמונות.   
87 פירוד או השתתפות: אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל / יוסף פונד 1999.   151089

189 פרקי ספרד / חיים ביינארט 1998. כריכה קשה. שני כרכים. 1,112 עמ'.    151079
צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם: קירואן, 1057-800 / מנחם בן–ששון 1996.   151064

129 מהדורה שנייה מתוקנת 1997. כריכה קשה. 602 עמ'.    
'קתולים אמתיים וגרמנים טובים': הגרמנים הקתולים וארץ ישראל, 1910-1838 / חיים גורן  201029

92  � 69  eBook .2005  
127 ר' יוזפא שמש דקהילת וורמיזא: עולם יהודיה במאה הי"ז / שלמה איידלברג 1991.    131019

ר' יוסף מרוסהיים: כתבים היסטוריים / ערכה חוה פרנקל–גולדשמידט 1996. כריכה קשה.   151081
97 426 עמ' )בשיתוף עם מרכז דינור(.    

רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז: המפנה בדרכה של יהדות גרמניה בסוף המאה התשע עשרה   201013
81 יעקב בורוט 1999. כריכה קשה. 340 עמ'.   

128  �115.2  eBook  2016 רחק וקרוב: הגות יהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים / דב שוורץ  171108
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900 / נתן ברון 2008.    291026

128  � 96 eBook .'כריכה קשה. 440 עמ  
שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו )כינוסים, סדרת מוספים, 2( / ערכו ראובן בונפיל,   151105

98   � 73.5 eBook .'יצחק גוטליב וחנה כשר 2004. כריכה קשה. 336 עמ  
שער להשכלה: מפתח מוער להמאסף, כתב–העת העברי הראשון )תקמ"ד-תקע"א(   371014

160 משה פלאי 2000. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 236 עמ'.   
תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: שורשים והתחלות כרך א / ערכו שאול כ"ץ  291004

110.25  eBook ומיכאל הד 1997. הדפסה שנייה 2000. 748 עמ'.   
תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה כרך ב / ערכה חגית לבסקי 2005.   291020

147   � 110.25 eBook .'כריכה קשה. 656 עמ  
תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים כרך ג: התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי  291028

147  � 110.25 eBook .'עריכה חגית לבסקי 2009. כריכה קשה. 556 עמ  
תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים כרך ד: ספר האישים: מייסדים, מעצבים וראשוני    291032

128  � 96 eBook 2013 הפרופסורים לפני קום המדינה / אסף זלצר
תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז', 1868-1304 / מאיר באלאבאן. ערך יעקב גולדברג  151068

2002. שני כרכים בקופסה. כריכה קשה. 1,116 עמ'. + 81 עמודי תמונות ואיורים   
270 )בשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם(.   
48 תולדות הקולנוע היהודי בפולין, 1950-1910 / נתן גרוס 1995. 168 עמ' + 25 תמונות.   151057
90 תנועת החלוץ בפולין )1929-1917( / ישראל אופנהיים 1982. כריכה קשה. 674 עמ'.   151045
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שואה ואנטישמיות
  

בטרם פורענות: דרכם וייחודם של ציוני גרמניה, 1932-1918 / חגית לבסקי 1990.   151059
79 כריכה קשה. 296 עמ'. + 8 עמודי תמונות )בשיתוף עם הספריה הציונית(.   

בציפורני הרייך השלישי: יומנו של וילי כהן 1941-1933 / וילי כהן. בעריכת תמר גזית–כהן.   531011 
128  � 96 eBook 2014 תרגום: אברהם כהן
85 בצל צלב הקרס: המבורג ויהודיה, 1933-1928 / אליעזר דומקה 1995. כריכה קשה. 348 עמ'.   201011

בראשית הייתה השואה: הגות יהודית מתמודדת עם משמעות הקיום היהודי לאחר   201040 
118  � 88.5 eBook 2013 השואה / משה שנר
116   � 87 eBook .2004 דיאלוג עם טריפון היהודי / יוסטינוס מרטיר. תרגם דוד רוקח  621002

דמי אחיך: שרשי האנטישמיות הנוצרית / מלקולם הי. תרגום: יוסף אור. 1980. הדפסה   151006 
78  � 58.5 eBook 2014 חוזרת
99  � 74.25 eBook .2012 האסירות היהודיות של רוונסבריק: מי הן היו? / יהודית בובר אגסי  201038

האתגר: הדמוקרטיה בעיני פרופסורים גרמנים ואינטלקטואלים יהודים ברפובליקת ויימר    201019
60 צבי בכרך 2000. כריכה קשה. 140 עמ'.   
82 הביורוקרטים של היטלר: משטרת הביטחון הנאצית והבנליות של הרשע / יעקב לזוביק 2001.   201020
45 ההיבט היהודי ביחסי גרמניה הנאצית עם ברית–המועצות / יוסף גוברין 1986.   151008
88  � 66  eBook 2016 הנשמע קולם? עדויות מוקדמות של ילדים ניצולי שואה / ערך בעז כהן  201043

הירושה: השואה ביצירותיהם של אמנים ישראלים בני הדור השני / בתיה ברוטין 2015   201042 
128  � 66.75 eBook
101 הצלת היהודים בדניה: דמוקרטיה שעמדה במבחן / לני יחיל 1966. )בשיתוף עם יד–ושם(.   151012

השטן הנאצי: עיונים ב'מפיסטו' לקלאוס מאן וב'ממלא המקום' לרולף הוכהוט /   301126
84  � 63 eBook .'עמנואלה ברש–רובינשטיין. 2010. כריכה רכה. 169 עמ  

ומספסל הלימודים לוקחנו: היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות הילדים   291023
84  � 63 eBook .2006 .הארץ–ישראלית, 1939-1948/ יעל דר  

118  � 88.5 eBook .'חנה ארנדט בירושלים/ סטיבן אשהיים 2007. כריכה רכה. 408 עמ  201031
76 יהודי גרמניה: מהגרים או פליטים? / דורון נידרלנד 1996. כריכה קשה. 262 עמ'.   201012
85 יהודי ויימאר: חברה במשבר המודרניות, 1933-1918 / ערך עודד היילברונר 1994.   201009

יהודים מול הצלב: גזרות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה / ערכו יום טוב עסיס,   151095
מיכאל טוך, ג'רמי כהן, אורה לימור ואהרן קידר 2000. הדפסה שנייה 2001. 234 עמ'.  

57.75  eBook )בשיתוף עם מרכז דינור(.   
60 יחסים ‘נורמליים': יחסי ישראל-גרמניה / ערכו משה צימרמן ועודד היילברונר 1993.   201008
95 יצחק קצנלסון: כתבים שניצלו מגיטו וארשה וממחנה ויטל / יחיאל שיינטוך 1990.   201004

ישעיהו שפיגל: פרוזה סיפורית מגיטו לודז' )שישה–עשר סיפורים מפוענחים על פי כתבי–יד   301057
95 שניצלו בצירוף מבוא וראיון עם המחבר( / יחיאל שיינטוך 1995. כריכה קשה. 416 עמ'.   

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים: שבר השואה וביטויו בבתי הקברות ובאנדרטאות בפולין    201035
98  � 73.5 eBook .'ובישראל / רבקה פרצ'ק 2007. כריכה רכה. 276 עמ  

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן–בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה,  201027
93  � 69.75 eBook .1950-1945/ חגית לבסקי 2005. בשיתוף עם יד ושם  

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933/ גדעון ראובני. ספרי  201030
99  � 74.25 eBook .2007 המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר' קבנר  

מאמפתיה להכחשה: תגובות לשואה בעולם הערבי / אסתר ובמן, מאיר ליטבק  2015   201041
108   � 81 eBook )בשיתוף עם יד ושם(  
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60 מעשה ומחשבה בהשמדת העם הנאצית / ברל לנג. תרגם יצחק טישלר 2000. כריכה רכה.   201018
105 מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון: זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל / גיא מירון 2004.    201026

על פי תהום: המדיניות הציונית ושאלת יהודי גרמניה, 1938-1933 / דניאל פרנקל 1994.   151074
97 כריכה קשה. 334 עמ' )בשיתוף עם מכון ליאו בק(.   
98  � 73.5 eBook 2013 קץ השואה / אלווין ה' רוזנפלד. תרגום: יהודה פורת  201039

רבי קלונימוס קלמיש שפירא - דרשות משנות הזעם: דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה,  131146 
118 ת"ש–תש"ב )מהדורת פקסימיליה( ערך עמוס גאולה )מו"ל האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2017 

רבי קלונימוס קלמיש שפירא - דרשות משנות הזעם: דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה,  131145 
118 ת"ש–תש"ב )מהדורת דניאל רייזר( ערך עמוס גאולה )מו"ל האיגוד העולמי למדעי היהדות( 2017  

רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז: המפנה בדרכה של יהדות גרמניה בסוף המאה התשע עשרה    201013
80 יעקב בורוט 1999. כריכה קשה. 340 עמ'.   

רֵזִיסֵטנצָה או שֹואָה: זיכרון הגירוש וההשמדה באיטליה 1985-1945 / מנואלה קונסוני 2010.   151115
84  � 63 eBook .'כריכה רכה. 192 עמ  

שאלת האשמה/ קרל יאספרס. ערכו דוד בנקיר ויעקב גולומב תרגמו יעקב גושטלק   491055
ודפנה עמית בשיתוף עם יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.  ספרי מופת פילוסופיים 2006.   

79  � 59.75 eBook
שתי פנים במראה: ייצוג ניצולי השואה בקולנ וע הישראלי / ליאת שטייר–לבני 2009.   201036

89  � 66.75 eBook .מסדרת ספריית אשכולות  
89  � 66.75 eBook .2008 תור הנעורים: נוער יהודי–גרמני בעידן המודרני / יותם חותם   201033

גאוגרפיה והיסטוריה של ארץ ישראל

80 אוסישקין - ביוגרפיה, כרך ב: ארץ ישראל, 1941-1919 / יוסי גולדשטיין 2001.    531006
198   � 148.5 eBook 2015 אטלס מערות: מדבר יהודה וספר המדבר / עמוס פרומקין  111003

אידאולוגיה ונוף סמלי: קבורתם בשנית של אנשי שם באדמת ארץ ישראל 1967-1904 /   291035 
96   � 72 eBook 2015 דורון בר

ארץ בראי עברה: מחקרים בגאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל / יהושע בן–אריה.   291012
141 ערכו רן אהרנסון וחגית לבסקי )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי( 2001. כריכה קשה. 532 עמ'.   
106 בחזית הקרקע: קרן קימת לישראל בטרם מדינה / יוסי כץ 2001. כריכה קשה. 393 עמ'.   291013

בין הפרטי לציבורי: נשים בקיבוץ ובמושב / בעריכת סילביה פוגל–ביזאוי, רחל שרעבי 2013  680013 
118  � 88.5 eBook

בין זאב ז'בוטינסקי למנחם בגין: קובץ מאמרים על התנועה הרוויזיוניסטית / יחיעם ויץ  271038 
128  � 73.5 eBook .2012

בינוי אומה / ערך דני יעקובי. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' 2000.   291011
57 כריכה רכה. 140 עמ'. )בשיתוף עם מרכז צ'ריק(.   
61 'בפלסטינה. בנכר.': השבועון ‘אוריינט' בין ‘גלות גרמנית' ל'עלית יקית' / עדי גורדון 2004.    201025

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי: תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה   291014
העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי / דוד גרוסמן 2004. כריכה קשה. 340 עמ'.   

106  � 79.5 eBook
האומה האמריקנית וארץ–ישראל: יסודות קשרי הגומלין המיוחדים / ערך מנחם קאופמן.   281002

69 תרגם יהודה גודמן 1997. כריכה קשה. 264 עמ'. כולל תמונות.   



30

מחיר בש"ח

הגיאולוגיה והתפתחות הנוף בנגב / עמיר אידלמן, עזרא זילברמן, יואב אבני וחנן גינת.   591007
150 )מו"ל: הוצאת רשות הטבע והגנים( 2011   

ההר שהיה כמפלצת: הגולן בין סוריה וישראל / יגאל קיפניס 2009. כריכה רכה. 374 עמ'.   291030 
94  � 70.5 eBook

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט    291021
84  � 63 eBook .'עירית עמית–כהן 2006. כריכה רכה. 268 עמ  

היישוב הערבי בישראל: תהליכים גיאוגרפיים / ערכו דוד גרוסמן ואבינועם מאיר 1994.   161026
כריכה קשה. 256 עמ' )בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת בר–אילן והוצאת אוניברסיטת   

84 בן–גוריון בנגב(.    
היסטוריוגרפיה ולאומיות: מגמות בחקר ארץ–ישראל ויישובה היהודי, 1881-634   151075

81 יעקב ברנאי 1995. הדפסה שנייה 1996. כריכה רכה. 256 עמ' )בשיתוף עם מרכז דינור(.   
118  � 88.5 eBook 2014 הכרמל של פון מולינן / בעריכת אהרון גבע קלינברגר, יוסי בן–ארצי  291031
אזל המדבר מתעורר: אוטוביוגרפיה / מיכאל אבן–ארי 1988. כריכה קשה. 272 עמ'.   531003
114 העגלה המלאה: מאה ועשרים שנות תרבות ישראל / ערך ישראל ברטל 2002.    301088
118  � 88.5 eBook .2012 הקיבוץ: סיכון ההישרדות / אליעזר בן רפאל  680009

והארץ לא תימכר לצמיתות: מורשת קרן קימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה בישראל    291017
יוסי כץ 2002. )בשיתוף הוצאת המכון לחקר תולדות קרן קימת לישראל והקתדרה ללימודי   

54  � 40.5 eBook .)תולדות קרן קימת לישראל ומפעליה, אוניברסיטת בר–אילן
ושבו בנים לגבולם: ההכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית / יצחק גל–נור 1994.   291002

93 כריכה קשה. 360 עמ' )בשיתוף עם המרכז למורשת בן–גוריון(.   
יזמּות יהודית בעת החדשה: מזרח אירופה וארץ–ישראל / ערכו רן אהרנסון ושאול שטמפפר  291003

77 2000. כריכה קשה. 224 עמ'.   
ים המלח - אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם למחלות עור, מפרקים, ריאות, לב ומחלות    431040

69  � 51.75 eBook .'אחרות / שאול סוקניק 2007. כריכה רכה. 128 עמ  
כוכב אדום בדגל כחול–לבן: יחסה של התנועה הקומוניסטית בארץ לציונות ולמפעל הציוני    151119

128  � 96 eBook .2012 בתקופת היישוב ועם קום המדינה / לאה מירון
לא על הרוח לבדה: עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ–ישראל בעת החדשה / נחום גרוס  291006

109 1999. כריכה קשה. 424 עמ' )בשיתוף עם יד יצחק בן–צבי(.   
להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת, 1948-1918 /   291018 

אזל  � 83.25 eBook 2004 יוסי בן–ארצי
86   � 64.5 eBook .'מבט אחורה: זיכרונות / הלל אופנהיימר 2004. כריכה קשה. 270 עמ  531007

מברית שלום' ל'איחוד': יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו–לאומית / יוסף הלר 2003.   291015
122   � 86.25 eBook .'כריכה קשה. 452 עמ  
91 מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ ישראל ולהקמת מדינה יהודית / יוסי כץ 2000.    291009
71 מדינה וקהילה / ערך משה נאור. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' 2004.   291019

מדיניותה הּפן–ערבית של בריטניה 1915—1922 הערכה ביקורתית / ישעיהו פרידמן.  161042 
128  � 96 eBook .2012 תרגום עמנואל לוטם
105 מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון: זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל / גיא מירון 2004.    201026

מתנועה לאומית למדינה / ערך דני יעקובי. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה'  291016
58 2002. כריכה רכה. 158 עמ' )בשיתוף עם מרכז צ'ריק(.   

ספר עולי הסרטיפיקאטים: זיכרונות, תעודות, איגרות / ערכו סיני לייכטר וחיים מילקוב 1993.   151071
97 כריכה קשה. 344 עמ'.   

ספרייה וספר בארץ–ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית / דב שידורסקי 1990. כריכה קשה.  381001
90 432 עמ'. + 81 עמודי תמונות.   
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עיר בראי מחקרה — מחקרים בגאוגרפיה היסטורית יישובית של ירושלים, מוקדש   291024
ליהושע בן–אריה בהגיעו לגבורות / ערכו קובי כהן–חטב, אסף זלצר, דורון בר. 2011.   

117  � 87.75 eBook .'כריכה רכה. 366 עמ  
48 ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ / גדעון שילה 1982. כריכה רכה. 112 עמ'.   161016
95 פריחת ההדר: יזמּות פרטית ביישוב, 1939-1890 / נחום קרלינסקי 2000. כריכה קשה.   291008

'צפֹונים': על מעמד בינוני בישראל / דפנה בירנבוים–כרמלי. בסדרת ספריית אשכולות 2000.   241018
75 כריכה רכה. 276 עמ' )בשיתוף עם מכון אשכול'(   
95 ראש העין: ממחנה עולים לעיר משגשגת / דניאל שמשוני 2001. כריכה קשה. 264 עמ'.   271002

שאלת ארץ–ישראל בשנים 1918-1914: מערכת היחסים שבין בריטניה, הציונות והערבים    161021
84 ישעיהו פרידמן 1987. כריכה קשה. 408 עמ' )בשיתוף עם משרד הביטחון - ההוצאה לאור(.   

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948/ רונן יצחק. בשיתוף עם ההוצאה   291024
אזל  � 59.25 eBook .'לאור של משרד הביטחון 2006. כריכה רכה 228 עמ  

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל / מיכאל פייגה.   271003
79  � 59.25 eBook .'בסדרת ספריית אשכולות 2002. כריכה רכה. 280 עמ  

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: שורשים והתחלות כרך א / ערכו שאול כ"ץ  291004
110.25  eBook ומיכאל הד 1997. הדפסה שנייה 2000. 748 עמ'.   

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה כרך ב / ערכה חגית לבסקי 2005.   291020
147   � 110.25 eBook .'כריכה קשה. 656 עמ  

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים כרך ג: התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי  291028
147  � 110.25 eBook .'עריכה חגית לבסקי 2009. כריכה קשה. 556 עמ  

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים כרך ד: ספר האישים: מייסדים, מעצבים וראשוני    291032
128  � 96 eBook 2013 הפרופסורים לפני קום המדינה / אסף זלצר

היסטוריה כללית
  

אבק שריפה ונשק חם בסולטנות הממלוכית: אתגר לחברה צבאית מוסלמית בימי–הביניים    161027
64 דוד איילון. תרגם משה זינגר 1994. כריכה קשה. 164 עמ'.   

אחרי המלחמה: תולדות אירופה מאז 1945 / טוני ג'אדט. תרגם גרשון גירון 2009.  211015
 118 1056 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת דביר(   

89  � 66.75 eBook .2015 בחזרה לעבר: היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבי / שריאל בירנבוים  461007
בראשית היה הדבר: שמונה שיחות על הבשורה הרביעית / יאיר זקוביץ, סרג' רוזר 2014    481010

79  � 59.25 eBook
70 בריטניה ונתיביה להודו / אליהו אילת 1971. כריכה קשה. 208 עמ'. + 12 תצלומים ו–2 מפות.   211001

גרמניה האחרת והצוענים: יחסם של הגרמנים אחרי 1945 לרדיפת הצוענים ברייך השלישי    201015
71 גלעד מרגלית 1998. כריכה קשה. 284 עמ'.   
88 גרמניה וארץ ישראל: מפגש תרבויות / ערך משה צימרמן 2003. כריכה קשה. 293 עמ'.    201022
66 דיוקן מצרי: דברי הגות, ספרות והומור / ערכה רבקה ידלין 1985. כריכה רכה. 204 עמ'.   161005

דרכה המיוחדת של גרמניה בהיסטוריה / ערך משה צימרמן 1989. הדפסה שנייה 2001.   201005
70 כריכה קשה. 214 עמ'.   

האם הסובלנות תנצח? חינוך מוסרי בעולם מגוון / ערכו ירמיהו יובל וישי מנוחין 2005.   321057
94   � 70.5 eBook .'כריכה רכה. 288 עמ  

הגבול הגרמני של האימפריה הרומית: שלהי העת העתיקה וימי הביניים / ערכו מיכאל טוך   201010
57 ודורון מנדלס 1995. כריכה קשה. 116 עמ'.   
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111 הגרמנים, 1990-1945 / ערכו עודד היילברונר ומשה צימרמן 1998. כריכה קשה. 456 עמ'.   201014
120 הדין המוסלמי בראייה השוואתית / יעקב מירון 2001. כריכה קשה. 332 עמ'.   251014

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה / אפרים דוד 2003.   211012
109  � 81.75 eBook .'כריכה קשה. 320 עמ  

החשישים: כת קיצונית באסלאם / ברנרד לואיס. תרגם משה אילן. ערך מאיר מ' בר–אשר  441001
66 2000. הדפסה שנייה 2003.   

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים   201028
59  � 41.25 eBook .'ערכו נועם זדוף, יותם חותם, מתיאס שמידט 2006. כריכה רכה. 114 עמ  

היסטוריה מתנגשת וקיום משותף: פרספקטיבות חדשות על המפגש היהודי-פולני /    291034
118  �88.50 eBook 2014 בעריכת דניאל בלטמן

המלחשים: חיים פרטיים ברוסיה בימי סטלין / אורלנדו פיגס. 2011, כריכה קשה. 728 עמ'   100111
128 )בשיתוף עם הוצאת כנרת(   

המסע אל האביב הערבי: שורשיה הרעיוניים של הטלטלה המזרח תיכונית בהגותם של  161043 
118  � 88.5 eBook 2016 ליברלים ערבים / דוד גוברין
74 הרייך השלישי: מאזן היסטורי / ערך משה צימרמן 1999. הדפסה שנייה 2000.   201017

הרייך חסר המנוחה: הרייך הגרמני השני / ערך עודד היילברונר 1998. הדפסה שנייה 2001.   201014
100 כריכה קשה. 532 עמ'.   
88 ישו / דוד פלוסר 2009. כריכה רכה. 255 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת דביר(.   622006
כי דבר האלוהים חי הוא: שמונה שיחות על האיגרת אל העברים / ערכו: יאיר זקוביץ, סרג' רוזר    481011
99  � 74.25  eBook  2016

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם / קרל א' שורסקה. תרגמה דפנה לוי 2002.   211011
102  � 76.5 eBook .כריכה קשה. 216 עמ'. כולל 12 עמודי תמונות  
69 מאלאזיה: נסיונות הידברות עם מדינה מוסלמית / משה יגר 1996.   281003

מחקרים בהתהוות האסלאם / מאיר יעקב קיסטר. ערך מיכאל לקר. תרגם אהרן אמיר 1999.   161033
95 הדפסה חוזרת 2009. כריכה קשה. 300 עמ'.   

122 מילון ערבי-עברי ללשון הערבית החדשה / דוד איילון ופסח שנער 1947. 448 עמ'.   354005
מפלגות בגדה המערבית בתקופת השלטון הירדני, 1967-1948 / אמנון כהן 1980.   161012

79 מהדורה שנייה מתוקנת 1981. כריכה רכה. 288 עמ'.   
מתרדמת הגנזים לארון הספרים: מאה וחמישים שנה למקיצי נרדמים / בעריכת שולמית אליצור   620123

112.5  eBook )מו"ל: מקיצי נרדמים( 2013 
66 סופרים והוגים מצרים על המטרות הלאומיות / ערכו מתי פלד ושמעון שמיר 1978.    161013
48 ערביי ישראל בעיני מדינות ערב ואש"פ / גדעון שילה 1982.   161016

צמיחתה של תורכיה המודרנית / ברנרד לואיס. תרגמו משה זינגר ורבקה גוטליב 1977.   211004
85 432 עמ'. + מפות.   

קיצור תולדות הספרות הערבית / יצחק יהודה גולדציהר. תרגם פסח שנער 1952.   301024
49 מהדורה שלישית 1979.    

קץ עידן הקורבנות: תמורות דתיות בשלהי העת העתיקה / גדליה סטרומזה.    321086
79  � 59.25 eBook 2013 תרגום: משה בלידשטיין

128   � 96 eBook 2008 תולדות דרום–מזרח אסיה בזמן החדש: קווי יסוד / משה יגר  281004
153 תולדות העולם ההליניסטי / דוד גולן 1983. מהדורה שנייה 1987. כריכה קשה. 912 עמ'.    211005
197 תולדות הקיסרות הרומית / משה עמית 2002. כריכה קשה. 968 עמ'.   211010
160 תולדות הרפובליקה הרומית / ישראל שצמן 1989. כריכה קשה. 696 עמ'.   211008
129 תולדות יוון הקלאסית / משה עמית 1984. כריכה קשה. 578 עמ'.    211006
117 תולדותיה של מצרים מימיו של מוחמד עלי ועד לסאדאת / פ"ג' וטיקיוטיס 1980. 496 עמ'.   211007
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פילוסופיה

סדרת ספרי מופת פילוסופיים מופיעה בסדרות עמ' 49
118  � 88.5 eBook .'אידאה ומתודה: ל"ג עיונים באפלטון / שמואל שקולניקוב 2008. 492 עמ   321060

אמיל או על החינוך / ז'אן ז'אק רוסו. ערך עמוס הופמן. תרגמה ארזה טיר–אפלרויט 2010.   491056
116  � 87 eBook .)כריכה רכה. 814 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת דביר  

אנושי, אנושי מדי: ספר לחופשיים ברוח / פרידריך וילהלם נִיְטֶ�ה. עריכה יעקב גולומב.    321064
98  � 73.5 eBook .'תרגום אדם טננבאום ויעקב גוטשלק 2007. כריכה קשה. 544 עמ  

אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם / אילן גור–זאב 1996.   321042
71 הדפסה חוזרת 2007. כריכה רכה. 312 עמ'.   

אתיקה והאינסופי: שיחות עם פיליפ נמו / עמנואל לוינס. תרגם מצרפתית אפרים מאיר   321043
בשיתוף עם שמואל ראם. הקדים מבוא אפרים מאיר. ערך יעקב גולומב 1995.   

58 מהדורה שלישית מתוקנת 2002. כריכה רכה. 101 עמ'.   
גוף ונפש / קיית קמפבל. תרגם יורם נבון. פתח דבר והשלמות מאת ישעיהו ליבוביץ 1983.   321003

55 הדפסה רביעית 2004. 102 עמ'.    
גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית  201034

98  � 73.5 eBook .'יותם חותם 2007. כריכה קשה. 276 עמ  
84  � 63 eBook .'דיאלוג אנושי עם המוחלט / תמר אילת–יגורי 2008. כריכה רכה. 228 עמ  321066

104   � 78 eBook .2004 דיאלוגים / דני דידרו. ערך עמוס הופמן. תרגם עידו בסוק  321053
55 דרכי פילוסופים / ז'אק שלנגר. תרגמה מרים טבעון 1997. כריכה רכה. 108 עמ'.   321045

האדם הדיאלוגי: תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיה / דוד ברזילי 2000. כריכה קשה.  321047
96 344 עמ'. )בשיתוף עם מכון ליאו בק(.   

האם הסובלנות תנצח? חינוך מוסרי בעולם מגוון / ערכו ירמיהו יובל וישי מנוחין 2005.   321057
94   � 70.5 eBook .'288 עמ  

הגיונות מטפיזיים, השגות ותשובות / רנה דקארט. תרגם יוסף אור. הערות ומבוא אלחנן יקירה.   491059 
98   � 73.5 eBook 2015 תרגמו השגות ותשובות: ארזה טיר–אפלרויט, אלחנן יקירה

ההוויה הלאומית וההוויה האנושית: מעיוני נתן רוטנשטרייך / נתן רוטנשטרייך.    321089
128  �96 eBook 2014 בעריכת אברהם שפירא

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה ערכו ישראל ברטל   301104
84  � 63 eBook .'ושמואל פיינר 2005. כריכה קשה. 316 עמ  
58 הוגי הדור / שמואל הוגו ברגמן 1935. מהדורה רביעית 1984. כריכה רכה. 256 עמ'.   321008
54 הוראטיוס: האיש ויצירתו / נתן שפיגל 1984. כריכה רכה. 276 עמ'.   321010
69  � 51.75 eBook .2009 החתול שאיננו שם: חידה ושמה 'פילוסופיה' / רון אהרוני   321082

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים.   201028
59  � 44.25 eBook .'ערכו נועם זדוף, יותם חותם, מתיאס שמידט 2006. כריכה רכה. 114 עמ  

הפילוסופיה המוסרית בת זמננו / ג'פרי ג' וורנוק. תרגם שאול חנני. ערך והוסיף מבוא דוד הד  321032
42 1987. 128 עמ'.   

הפילוסופיה של עמנואל קאנט / שמואל הוגו ברגמן. ערך והקדים פתח–דבר נתן רוטנשטרייך  321011
60  � 45 eBook .'1927. 188 עמ  
84 הפיתוי לעוצמה: בין ניטשה לפרויד / יעקב גולומב 1987. 294 עמ'.   321033

הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה/ זאב לוי. בשיתוף עם הוצאת ספרים של   171027
89  � 66.75 eBook .'אוניברסיטת חיפה 2006. 272 עמ  
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88  � 66 eBook .'חלום הטוהר: היידיגר עם דרידה / דרור פימנטל 2009. כריכה רכה. 280 עמ  321069
118  � 88.5 eBook .'חנה ארנדט בירושלים/ סטיבן אשהיים 2007. כריכה רכה. 408 עמ  201031

חקירות בסמנטיקה מושגית: המארג הלשוני וההיערכות של מושגים מופשטים   351061
68 תמר סוברן 2000. כריכה קשה. 164 עמ'.   
59  � 44.25 eBook .2012 ידו של אריסטו: חמישה עיונים פילוסופיים / חנוך בן–ימי  321087
59 יצא סוד: היבטים מוסריים של גילוי והסתרה / יותם בנזימן. 2011.    321084
92   � 44.25 eBook .2005 יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה / אלי אילון  321059

כה אמר סרתוסטרא: ספר לכל אדם ואף לא לאחד / פרידריך וילהלם נִיטְֶ�ה. עריכה יעקב   401212 
89 גולומב. תרגום דוד פרישמן )מו"ל: מצלול( 2015 

כוונה, תחושה, רגש: סובייקטיביות ודרכי הבהרתה הפילוסופית / אליעזר מלכיאל 2000.   321048
75  eBook 364 עמ'.   

כוליות ואינסוף: מסה על החיצוניות / עמנואל לוינס. ערכה ז'ואל הנסל תרגמה רמה איילון  321068
89  � 66.75 eBook .'2010. כריכה רכה. 270 עמ  

כתביו הפילוסופיים של פילון / מבחר ערוך בידי יוחנן לוי. תרגם יהושע עמיר 1955.   321013
45 הדפסה שנייה 1987.    
59  � 44.25 eBook .2009 להכיר תודה: עיון פילוסופי במוסריותו של רגש התודה / יותם בנזימן  321079
53  � 39.75 eBook .1982 מאמר מדיני / ברוך שפינוזה. תרגם חיים וירשובסקי  321015

מאמר על תיקון השכל / ברוך שפינוזה. תרגם נתן שפיגל. ערך, הקדים מבוא, פירש   321016
53 והוסיף הערות יוסף בן–שלמה 1972.    

מאמר קצר על אלוהים, האדם ואושרו / ברוך שפינוזה. ערך, הקדים מבוא, פירש   321017
והוסיף הערות יוסף בן–שלמה. תרגמה מהולנדית רחל הולנדר–שטיינגרט 1978.   

108  � 81 eBook .'368 עמ  
80 מאמר תיאולוגי–מדיני / ברוך שפינוזה. תרגם והוסיף הערות חיים וירשובסקי 1961. 276 עמ'.   321036
49 מאמרות / אשוקה. תרגם יוסף רופא 1968. כריכה קשה. 84 עמ'. + מפה ותמונות.   321014
78  � 58.5 eBook .'מבוא לסוטו זן: שובוגנזו זוימונקי / זנג'י דוגן 2009 . כריכה רכה. 144 עמ  321067
94 מוסר הלכה למעשה / פיטר סינגר 2009. תרגמה דבי אילון. כריכה רכה. 444 עמ'.   321074
62  � 46.5 eBook .'מורה דרך לאוהב החכמה/ ז'אק שלנגר 2005. כריכה רכה. 139 עמ  321058

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס/ ערכו דניאל אטאס ודוד הד 2007. כריכה רכה.  321062
88  � 66 eBook .'208 עמ  
88   � 66 eBook 2008 מחשבות רגועות משפת האגם / צ'יאן מו. תרגום: גד ישי  321063

מפארמנידס עד הוגי ימינו: מבחר טכסטים פילוסופיים - מקראה באונטולוגיה /    321023
122  � 91.5 eBook 2014 בעריכת אברהם צבי בראון 1977. הדפסה חוזרת
89 סובב ספרות: מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות / מנחם ברינקר 2000.    301076

עד שתגיע למקומו: אתיקה, אי–משוא פנים ויחסים אישיים / יותם בנזימן 2004. כריכה רכה.  321054
72   � 54 eBook .'222 עמ  
81 עיונים, ביקורת, זכרונות / אי"י פוזננסקי 1980. כריכה קשה. 356 עמ'.   321027
89 על אלוהים העולה על הדעת / עמונאל לוינס. בעריכת ז'ואל הנסל. תרגום: רמה איילון 2013   321088
73.50  eBook על הגוף על הרוח על מה שיש ועל כל מה שראוי להיות / עדי צמח 2001    301084

על הליריות של הנפש / דנה אמיר 2008. כריכה רכה. 124 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת   321065
59  � 44.25 eBook .)אוניברסיטת חיפה  

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות / ערכה ז'ואל הנסל  321061
94  � 70.5 eBook .2007  
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פיזיקה א-ב/ אריסטו. תרגם יהודה לנדא. ספרי מופת פילוסופיים 2005. כריכה רכה.   491054
64  � 48 eBook .'264 עמ  
69  � 51.75 eBook .2012 פילוסופיה יהודית כמדריך לחיים / הילרי פטנאם. תרגום: דבי אילון  171037

פילוסופים קיומיים יהודים ברב–שיח / אפרים מאיר. ערכה מרים מאיר. תרגמה מרים מאיר  321051
70   � 52.5 eBook .'2003. הדפסה שנייה 2004. כריכה רכה. 199 עמ  

קאנט והפילוסופיה של ההיסטוריה / ירמיהו יובל 1988. מהדורה שנייה מורחבת 2002.   321035
71  � 53.25 eBook  

קיום ומשמעות: מרטין היידגר על האדם, הלשון והאמנות / אברהם מנסבך 1998.   321046
89  � 66.75 eBook  
71 קשרים לעולם: מושגיה הבסיסיים של הפילוסופיה / ארתור ק' דנטו. תרגם יורם נבון 2002.    321050
72   � 54 eBook .2003 רב–תרבותיות במבחן הישראליות / ערך אוהד נחתומי  301096
84  � 63 eBook .'רוסו: הִקדמה כמלכודת / יפתח גולדמן. 2010. כריכה רכה. 188 עמ  321083

רעיונות ודעות / אלברט איינשטיין. בסדרה ‘מדע', ערך יששכר אונא. תרגמו דוד זינגר   401006
123   � 92.25 eBook .2005 ויכין אונא  
94  � 70.5 eBook .2010 .שאלות עלמוות / תומס נייגל. תרגם רונן ס. צדקה  321076

שאלת האשמה / קרל יאספרס. ערכו דוד בנקיר ויעקב גולומב תרגמו יעקב גושטלק   491055
79  � 59.25 eBook .2006 ודפנה עמית בשיתוף עם יד ושם  

שדות סמנטיים: עיון בלשני–פילוסופי בקשרי משמעות / תמר סוברן 1994.   321039
68 מהדורה שנייה 2000. כריכה קשה. 200 עמ'.   
89  � 66.75 eBook .2012 שניים יחדיו: פילוסופיה דתית–חילונית חדשה /  משה מאיר  171041
43 תנאי הידיעה: מבוא לתורת ההכרה והפילוסופיה של החינוך / ישראל שפלר 1980.   231027

תקוות הנאורות: מחשבה ביקורתית ותאוריה פוליטית בהגותו של יורגן הברמס / מתן אורם  321077
99  � 74.25 eBook .'2010. כריכה רכה. 275 עמ  
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אמנות, פולקלור, תיאטרון ומוזיקה

אדם מן הבשר: שיח הגוף במחקרי האנטומיה של לאונרדו דא וינצ'י / לאה דובב 2015   311014 
138   � 103.5 eBook

אדריכלות החברה האוטופית: קיבוץ ומושב / ברכה ומיכאל חיוטין 2010.    461005
118  � 70.5 eBook .'300 עמ  

אהבה ארצית - אהבה שמימית: הזוג המקראי בראי האמנות המערבית / רות ברטל 2009.    311009
148  � 111 eBook .'כריכה קשה. 244 עמ  

אוזן רואה עין שומעת: על הקשרים בין צליל ותמונה באמנות / יעל כדורי 2013   311013
98  � 73.5 eBook  

בין לאומיות לאמנות: כינון שדה האמנות בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה    311006
89  � 66.75 eBook .'גרסיאלה טרכטנברג. 2005. מסדרת ספריית אשכולות. כריכה רכה. 280 עמ  

ברנר, אסתרקה, וייצמן השני: שלושה מחזות / אהרן צייטלין. ערך והוסיף מבוא   301048 
68 יחיאל שיינטוך 1993. כריכה קשה. 234 עמ'.  
68 גם סוקרטס בעננים: תיאטרון ודרמה ביוון וברומא / דבורה גילולה 1996.    321041
49 האחים / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 2002.    301094

אזל האישה מאנדרוס / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 1994.    301055
97 הביטלס: שבע השנים הטובות / נפתלי וגנר 1999. 334 עמ'.     332001
88   � 66 eBook 2015 הבימה' בברלין: מיסודו של תאטרון ציוני / שלי זר–ציון'  301154

הירושה: השואה ביצירותיהם של אמנים ישראלים בני הדור השני / בתיה ברוטין 2015   201042 
128  � 66.75 eBook
49 הסריס / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 1999.    131075

אזל העגלה המלאה: מאה ועשרים שנות תרבות ישראל / ערך ישראל ברטל 2002.    301088
59  � 44.25 eBook .2007 הפרשים / אריסטופאנס. ערכה דבורה גילולה. תרגמה זיוה כספי  301114

הצפרדעים / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי הוסיפה מבוא ופירוש   301074 
39.75 eBook דבורה גילולה 1998.  
52 הצרעות / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 2000.    301078

הקומדיה הלמדנית: שלוש קומדיות מהרנסנס האיטלקי / ניקולו מקיאוולי, לודוביקו אריוסטו,  301160 
118  � 88.5  eBook 2016 ברנרדו דוביצי תרגם עמרי סמית

הרוזן לוקנור / חואן מנואל 2010. תרגם מנחם ארגוב. מבוא ועריכה מדעית פרופ' רות פיין.   301123
88  � 66 eBook  

השד שיצא מן הבקבוק: הנקה אימהית, העדרה ותחליפיה באמנות הצרפתית   311012 
118  � 88.5 eBook 2013 של המאה ה–19 / גל ונטורה

השלום / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה. 2005.   301100
44   � 33 eBook  
63 התבוננות וחוויה בחינוך המוסיקאלי / דליה כהן 1991. כריכה קשה. 204 עמ'.   331002

התיאטרון היהודי בברית המועצות: מחקרים - עיונים - תעודות ערך מרדכי אלטשולר 1996.   151082
92 336 עמ'. כולל תמונות )בהוצאת המרכז לחקר ולתיעוד יהדות מזרח אירופה(.   

149 זה האיש: ישו באמנות הישראלית / אמיתי מנדלסון 2017    481012
53 חג הנשים / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 1997.    301067
47 חודש חודש וסיפורו: 1977-1976 / דב נוי 1979.    341001
59 חותם מים / יוסיף ברודסקי. תרגום, הערות ואחרית דבר לאה דובב 2010.   491057

חיים של אמנות: אמנים, אוצרים וחוקרים מוקירים את חיים פינקלשטיין / בעריכת   311011 
98  � 73.5 eBook .2011 רות איסקין, קטרין קוג'מן–אפל וחיים מאור
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יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה/ דנה אריאלי–הורוביץ. בשיתוף עם בצלאל  311007
89  � 69.75 eBook .2005  

מאלג'יר לקונסטנטינופוול: שני מחזות: המרחצאות של אלג'יר, הסולטנה הגדולה דוניה   301153 
 קטלינה דה אוביידו /  מיגל דה סרוונטס סאאוודרה ערכה: רות פיין תרגם: מנחם ארגוב

98  � 73.5 eBook 2016
מבטי קרבה: מחשבות של סרטים / יגאל בורשטיין 2009.    461005

118  � 88.5 eBook .)בשיתוף עם הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה(  
88  � 66 eBook .2006 מזרח ומערב במוסיקה / דליה כהן 1986. מהדורה שנייה  331001
84  � 63 eBook .2006 .מחזאי מדבר עם בימאי/ בלהה בלום  301112
88 מחזות קנדיים, אנתולוגיה / ערך ותרגם שמעון לוי. 2005    301105

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ל / ערכו גלית חזן–רוקם, הגר סלומון ושלום צבר 2016.   341038 
109  � 81.75 eBook
79  � 71.10 eBook 2014 מנדרגולה / ניקולו מקיאוולי. תרגום: עמרי סמית  301147
84  � 63 eBook 2017 מערכונים / מיגל דה סרוונטס תרגם מנחם ארגוב  161043
63.75 eBook  )על קיטש ואמנות / תומס קולקה. תרגמה ענת ויסמן. 2001 )בשיתוף עם מוסד ביאליק  311003
48  � 36 eBook .1995 פורמיו / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  301059

פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולארית / ערכו דנה אריאלי–הורוביץ   311010
94  � 70.5 eBook .2010 ודפנה סרינג  
79  �59.25  eBook  2016 פיגמליון: רומנס בחמש מערכות / ברנרד שאו  תרגמה דבורה גילולה  301163
45 פלוטוס / אריסטופאנס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 1991.   301043
48 פסאודולוס / פלאוטוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 2002.    301085
86 רב, משורר ומחזאי: יהודה ליב לנדא / ערכו יהודה פרידלנדר ורפאל וייזר 1989.   301032

שבחי הרמב"ם: סיפורים עממיים בערבית יהודית ובעברית מהמזרח ומצפון–אפריקה   301070
אזל יצחק אבישור 1998.    
61 ש"י עולמות: י"ב מחקרי פולקלור / דב סדן. ערך והוסיף אחרית–דבר דב נוי 1990.    341011

שער לאמנות המודרנית: אמנות המאה התשע עשרה / עריכה, מבואות והערות זיוה   311008
148  � 111 eBook .'עמישי–מייזליש. 2010. כריכה רכה. 652 עמ  
48 תולדות הקולנוע היהודי בפולין, 1950-1910 / נתן גרוס 1990.    151057

פסיכולוגיה וחינוך

אמיל או על החינוך / ז'אן ז'אק רוסו. ערך עמוס הופמן. תרגמה ארזה טיר–אפלרויט 2010.   491056
116  � 87 eBook .'כריכה רכה. 814 עמ  
72 בית–ספר וחינוך / ערך צבי לם 1985. כריכה רכה. 302 עמ'.   231002
77 במערבולת האידאולוגיות: יסודות החינוך במאה העשרים / צבי לם 2002. כריכה רכה.   231042

האקדמיזציה של ההכשרה להוראה ושל מקצוע ההוראה / דרורה כפיר, תמר אריאב,   231039
65 נעמי פייגין וצפורה ליבמן 1998. כריכה רכה. 236 עמ'.    
69 הדרכה בפסיכותרפיה / ערכו תמר קרון וחנוך ירושלמי 1994. הדפסה רביעית 1999.    241010
60 הוראה טיפולית: טיפוח בריאות–הנפש באמצעות תכני–הוראה / דבורה קובובי 1970.    231004
57 הוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות: המרכז הבין–ארצי בירושלים / ערך משה דייוויס 1996    231033

הורות ונכות התפתחותית בישראל / ערכו אילנה דבדבני, מאיר חובב, אריק רימרמן   241013
72 ואבי רמות 1997. כריכה קשה. 224 עמ'.    
88 החינוך בין רדיקליות לסובלנות / עודד שרמר 1999. כריכה קשה. 384 עמ'.   131053
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החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה / ערכו שלמה רומי ומרים שמידע 2007.   231047
148  � 111 eBook .'כריכה קשה. 608 עמ  
36 החינוך מהו? לבירור מטרת החינוך והסמכות המחנכת / צבי אדר 1942. מהדורה שנייה 1963.    231005
80   � 60 eBook .2005 הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה / יהויקים שטיין  321055

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי ‘פיידון' ועל פי ‘מדינה' לאפלטון   321056
79  � 59.25 eBook .'גדעון כ"ץ. 2005 כריכה רכה. 173 עמ  

הפחד לתפוס מקום - אנורקסייה ובולימיה: טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי   221013
69  � 51.75 eBook .2002 איתן בכר 2001. מהדורה שנייה  

111 eBook הפסיכואנליזה / אנצו י' בונאבנטורה. תרגם דוד אשרי 1952   005737
השאלה האינסופית / כריסטופר בולס. בעריכת גבי שפלר. תרגום מרים שפס 2012   221022

89  � 66.75 eBook
63 התבוננות וחוויה בחינוך המוסיקאלי / דליה כהן 1991. כריכה קשה. 204 עמ'.   331002

התודעה הלומדת: הלמידה מבעד עדשת המצלמה / ערכו מרים מבורך וגילה רוסו צימט. 2010  231051
79  � 59.25 eBook  

146 התנהגות מוטורית: היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים / ערך רוני לידור 2004.    221014
53 חינוך בין המשכיות לפתיחות / שאול ב' רובינזון 1975. כריכה קשה. 284 עמ'.   231008
44 חינוך בעולם נבוך / ריצ'רד ליווינגסטון. ערכה רות קליינברגר 1960. כריכה קשה. 170 עמ'.   231009
70 חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי / ערך אילן גור–זאב 1996. כריכה רכה. 256 עמ'.   231034

חינוך בקיבוץ משתנה: מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים / ערך יחזקאל דר 1998.   231041
95 כריכה קשה. 300 עמ'. )בשיתוף עם יד טבנקין(.   

חינוך ודת סמכות ואוטונומיה / ערכו עמנואל אטקס, מיכאל הד, תמר אלאור, ברוך שוורץ.  131118
118  � 88.5 eBook .'2011. כריכה קשה. 380 עמ  
41 חינוך ועבודה: תהליכי סוציאליזציה מקצועית בישראל / ראובן כהנא וליאורה סטאר 1984.    231010
36 חינוך כללי בחברה חופשית: שני פרקים מתוך הדו"ח של וועדת הרוורד / צבי אדר 1959.    231011

חשיבה ודיבור/ לב סמיונוביץ ויגוטסקי. תרגמה רחל גילבאום. ערכה בלה קוטיק–פרידגוט  231046
66  eBook 2006. 372 עמ'.   

טובים השניים מן האחד: קותרפיה ביחידים, משפחות וקבוצות / ערכו שניאור הופמן,   221011
54 שרה גפני וברורית לאוב 1997. כריכה רכה. 156 עמ'.    

טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה/ מולין לשץ' וארווין יאלום. ערך גבי שפלר   100077
128 תרגם בן–ציון הרמן. בשיתוף עם כינרת זב"מ 2006. כריכה קשה. 570 עמ'.    

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה / אלי אילון 2005. כריכה רכה. 240 עמ'.  321059
92   � 44.25 eBook  
98   � 73.5 eBook .2007 כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני / יובל דרור   231049

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך / ערכה ענת זוהר 2006. כריכה רכה. 348 עמ'.    231044
98  � 73.5 eBook

מארג כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה כרך ו / ערכו משה הלוי ספירו, גבי שפלר. 2016.   221030
89 כריכה רכה. eBook 66.75 � )קיימים כרכים קודמים(   

מדיניות ומינהל: תיאוריה ויישומים לחינוך / מקראה בעריכת רחל אלבוים–דרור 1987.   231028
71 הדפסה שנייה 2000. כריכה רכה. 486 עמ'.   
54 מדרש פסיכואנליטי: פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר / דב סדן 1996.   221009
62  � 46.5 eBook 2005 .מורה דרך לאוהב החכמה / ז'אק שלנגר  321058
69 מחקר התקשורת והוראתה / ענת פירסט וחנה אדוני. 2006    271035

מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות /ערכו רבקה תובל–משיח וגבריאלה ספקטור–מרזל   769052
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84  � 63 eBook )2010. כריכה רכה. 472 עמ' )בשיתוף עם מכון מופת  
מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים / נעמה צבר בן יהושע, לירון דושניק,   231048

79  � 59.25 eBook .2007 גדי ביאליק  
מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית/ וולפגנג איזר. תרגמה אביבה גורן 2006.   231045

84  � 63 eBook  
84  � 63 eBook  2015 מקומיות, קוסמופוליטיות ואינטרנציונליזציה בחינוך  /  מירי ימיני  231053
94  � 70.5 eBook .2012 מקצועיות אתית בפסיכותרפיה / יהודית אכמון, גבי שפלר וגבריאל וייל  221024

נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישראל: צרכים ומענים / ערכו אריק רימרמן, מאיר חובב,   241014
81 אילנה דבדבני ואבי רמות 1997. כריכה קשה. 270 עמ'.    

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי / ערכו גבי שפלר, יהודית אכמון   221015
128   � 96 eBook .'וגבריאל וייל 2003. הדפסה שנייה 2004. כריכה קשה. 752 עמ  

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי   769025 
85  � 63.75 eBook 2008 לייחוד / נירית רייכל
53 ספר שחר )עיונים בחינוך מבוגרים( / ערכו שלמה קודש וקלמן ירון 1984.    231023
77 ספרותראפיה: ספרות, חינוך ובריאות הנפש / דבורה קובובי 1992.   221005
89  � 66.75 eBook .2008 ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים / דבורה קובובי   221018

עיצוב ושיקום: אסופת מאמרים לזכרם של פרופ' עקיבא ארנסט סימון ופרופ' קרל   231037
97 פרנקנשטיין / ערך צבי לם 1996. כריכה קשה. 352 עמ'.    

פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית / שאול סולברג 1994.   221008
מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת. כריכה רכה. 468 עמ'. )בשיתוף עם ידיעות אחרונות,   

119  � 89.25 eBook .)משכל  
פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית / ארווין יאלום. תרגמה מרים שפס. יעוץ מדעי גבי שפלר.   100120

98 2011. כריכה קשה. 469 עמ' )בשיתוף עם הוצאת כנרת(.   
95 פסיכותרפיה מוגבלת בזמן: תיאוריה, טיפול, מחקר / גבי שפלר 1993. 264 עמ'.   221007

פסיכותרפיה קצרת מועד: רקע, טכניקות וישום / עריכה חיים דסברג, יוסף איציקסון   221002
89 וגבי שפלר 1989. הדפסה חוזרת 2007. כריכה רכה. 280 עמ'.    

פרויד תרבות ופסיכואנליזה: עיונים חדשים ב'תרבות בלא נחת' / גבי שפלר 2008.  321078
88 כריכה רכה. 171 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת דביר(   

צריך עיון: מסורת ומודרנה בחינוך היהודי בזמננו / מיכאל רוזנק 2003. כריכה קשה. 184 עמ'.  231043
68 )בשיתוף עם המרכז להגות בחינוך היהודי, מכללת ליפשיץ(.   

שורש אחד וענפים רבים: סיפור קליטתם של נוער עולה מאתיופיה וחינוכם בעליית הנוער  231038
80 ערכו אלי עמיר, אלכס זהבי ורות פרגאי 1997. כריכה קשה. 308 עמ'.    

שיטת החינוך של השומר הצעיר: סיפור התהוותה / צבי לם 1998. )בשיתוף עם יד יערי(.  231040 
54  � 40.5 eBook

אזל שיקום האינטליגנציה החבולה / קארל פרנקנשטיין 1970.    221003
79  � 59.25 eBook 2013 תהום שפה / דנה אמיר  221026

148   � 111 eBook .2007 תורת הגישור / מיכל אלברשטין   241022
43 תנאי הידיעה: מבוא לתורת ההכרה והפילוסופיה של החינוך / ישראל שפלר 1980.   231027
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סוציולוגיה, אתיקה, משפט, מדע המדינה ותקשורת

84 אהבה נזילה: על השבריריות של הקשרים האנושיים / זיגמונט באומן 2007. תרגום עמי שמיר.     680002
אורגים קהילה: עובדים באופקים, 1981-1955 / שני בר–און 2014 מסדרת ספריית אשכולות   680012 

79  � 59.25 eBook
אידאולוגיה ונוף סמלי: קבורתם בשנית של אנשי שם באדמת ארץ ישראל 1967-1904 /   291035 

96   � 72 eBook 2015 דורון בר
אפריקה וישראל: ייחודיות ותהפוכות ביחסי החוץ של ישראל / אריה עודד 2011.    280006

128  � 96 eBook
אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד: תפקידו של בג"ץ בחברה הישראלית/ רות גביזון, מרדכי קרמניצר   251017

93 ויואב דותן 2000. כריכה קשה. 301 עמ'. )בשיתוף עם ידיעות אחרונות, ספרי חמד(.   
129  � 96.75 eBook .'אתיקה במחקר / ערכו רות לנדאו וגבי שפלר.2007 כריכה רכה. 344 עמ  221017

בזכות האוניברסליות: האתגרים של המדיניות החברתית בישראל / אברהם דורון 1995. מהדורה  241011
66 שנייה 1997. כריכה רכה. 208 עמ'. )בשיתוף עם מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית(.   
89  � 66.75 eBook .2015 בחזרה לעבר: היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבי / שריאל בירנבוים  461007
49.5  eBook ביטחון סוציאלי בישראל / ג'וני גל 2004. 172 עמ'.    241021

בין אידאולוגיה לתעמולה: משלחת האצ"ל בארצות הברית ושורשי הימין היהודי המיליטנטי   151087
77 באמריקה / יהודית תידור באומל 1999. כריכה קשה. 240 עמ'.   

בין לאומיות לאמנות: כינון שדה האמנות בתקופת היישוב ובראשית שנות המדינה   311006
גרסיאלה טרכטנברג 2005. מסדרת ספריית אשכולות. 280 עמ'. )בשיתוף עם מכון אשכול(.    

89  � 66.75 eBook
69   � 51.75 eBook .'ביקורת התרבות החילונית / אליעזר שביד 2007. כריכה רכה. 188 עמ   171030

בית דין מכין ועונשין: הענישה הפלילית בעם ישראל - תורתה ותולדותיה /   251020 
168  � 126 eBook 2013 אהרן קירשנבאום

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי והעולם הזה/ ניצה אראל. מסדרת ספריית אשכולות  271033
84  � 63 eBook .)2006. 368 עמ'. )בשיתוף עם מכון אשכול  

בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית / פנינה מוצפי–האלר 2012   680010 
98  � 73.5 eBook .מסדרת ספריית אשכולות

בר–אילן: אקדמיה, דת ופוליטיקה / מנחם קליין. 1997.   291005 
58 )בשיתוף עם ספרית אשכולות - מכון לוי אשכול(. 

דיוקנה של עלייה: תהליכי קליטתם של עולי ברית–המועצות לשעבר, 1995-1990    241016
122 ערכו משה סיקרון ואלעזר לשם 1998. כריכה קשה. 522 עמ'.    
59 דיפרנציאציה וריבוד חברתי: עיונים תיאורטיים והשוואתיים / ש"נ אייזנשטדט 1978.    241001
89   � 66.75 eBook 2015 האו"ם ושמירת השלום, 1988-1995 / חן קרצ'ר  280007

האם הסובלנות תנצח? חינוך מוסרי בעולם מגוון / ערכו ירמיהו יובל וישי מנוחין 2005.   321057
94   � 70.5 eBook  
55 הבוחר הישראלי 1992 / גיורא גולדברג 1994. כריכה רכה. 232 עמ'.   231031

הגירה קהילה הזדהות: יהודי ארצות הברית בשלהי המאה העשרים / עוזי רבהון 2001.   151094
72 כריכה קשה. 236 עמ'.   

120 הדין המוסלמי בראייה השוואתית / יעקב מירון 2001. כריכה קשה. 332 עמ'.   251014
הורות ונכות התפתחותית בישראל ערכו אילנה דבדבני, מאיר חובב, אריק רימרמן   241013

72 ואבי רמות 1997. כריכה קשה. 224 עמ'.    
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הזדהות מנוכרת בחברה הישראלית היהודית: יחסים בין–עדתיים ואינטגרציה / זאב בן–סירא  241008
48 1988. כריכה רכה. 200 עמ'. + 8 לוחות.   

החברה האזרחית כמרחב של שליטה והתנגדות: סטודנטים ושינוי חברתי באוניברסיטה    680008
84  � 63 eBook .2011 העברית / גלית סעדה–אופיר

החוק, הפרט ושירותי הרווחה: המסגרת החוקית של העבודה הסוציאלית בישראל /   241009 
92 דן שניט 1988. כריכה רכה. 400 עמ'. )בשיתוף עם מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית(. 

היכן הם הבורגנים ההם? תולדות הבורגנות הישראלית / אמיר בן–פורת. מסדרת ספריית   241017
60 אשכולות' 1999. כריכה רכה. 206 עמ'. )בשיתוף עם מכון אשכול(.   

500  � 375 eBook .'הלוגיקה של קבילות ראיות / דורון מנשה 2008. כריכה קשה 348 עמ   241023
המסע אל האביב הערבי: שורשיה הרעיוניים של הטלטלה המזרח תיכונית בהגותם של   161043 

118  � 88.5 eBook 2016 ליברלים ערבים / דוד גוברין
המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו / מנחם אֵלון 1973. מהדורה שלישית   251011

489 מורחבת ומתוקנת 1988. בשלושה כרכים בקופסה. כריכה קשה. 2,134 עמ'.   
הסביבה הפוליטית של קבלת החלטות בישראל / יצחק גל–נור, ג'ניפר אושר,   271039 

79  � 59.25 eBook 2012 אלמה גדות–פרז
העיקר הבריאות: מבנה חברתי ובריאות בישראל / יהודית ט' שובל ועפרה אנסון.   431027 

104 מסדרת ספריית אשכולות. 2000. כריכה רכה. 446 עמ'. )בשיתוף עם מכון אשכול(. 
העם על הספה: הפוליטיקה של הטראומה בישראל / קרן פרידמן–פלג 2014   680015 

79  � 59.25 eBook מסדרת ספריית אשכולות
הערכת יכולות הוריות: מדריך למומחים בבית המשפט / אביגיל גולומב, גבריאל וייל   241025 

94  � 70.5 eBook .2012 ורות סיטון
הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל 2000-1968    251015

84  � 63 eBook .'לימור שיפמן 2008. כריכה רכה. 260 עמ  
89  � 66.75 eBook .2011 הפוליטיקה של האמת המדעית: תעוזה וענווה / בנימין מוזס  431046

הרי אתה מחודש לי: מגדר, דת ויחסי כוח בטקס הנישואין היהודי / עירית קורן 2011  131114
94  � 70.5 eBook  

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית    251015
190   � 142.5 eBook .'אהרן קירשנבאום 2004. כריכה קשה. 573 עמ  
146 התנהגות מוטורית: היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים / ערך רוני לידור 2004. 334 עמ'.    221014

ושבו בנים לגבולם: ההכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית / יצחק גל–נור 1994.   291002
93 כריכה קשה. 360 עמ'. )בשיתוף עם המרכז למורשת בן–גוריון(.   

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי / אורנה ששון–לוי. 2006. מסדרת ספריית   680000
84  � 63 eBook .)אשכולות. )בשיתוף עם מכון אשכול  

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית/ תמיר שורק. מסדרת ספריית אשכולות.  271032
84  � 63 eBook )2006. )בשיתוף עם מכון אשכול  
78  � 58.5 eBook 2017 זהות מעמדית: פרֹופסיֹונליֹות פלסטיניֹות בנגב / סראב אבורביעה–קווידר  680017

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל/ סווטה רוברמן. מסדרת ספריית   271005
79  � 59.25 eBook )אשכולות. 2005 )בשיתוף עם מכון אשכול  
41 חינוך ועבודה: תהליכי סוציאליזציה מקצועית בישראל / ראובן כהנא וליאורה סטאר 1984.    231010

חשיבה משפטית בישיבות ליטא: עיונים במשנתו של הרב שמעון שקופ /   251021 
118  � 88.5 eBook 2016 שי עקביא ווזנר  

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה/ דנה אריאלי–הורוביץ. בשיתוף עם בצלאל.  311007
89  � 69.75 eBook .2005  
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יחסי ישראל ברית–המועצות: מעת חידושם בשנת 1953 עד ניתוקם בשנת 1967 /  281001 
82 יוסף גוברין 1990.  

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה: מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים  281005
94   � 70.5 eBook .2009 1991-1989 / יוסף גוברין  

יחסי ישראל רומניה בשלהי עידן צ'אושסקו: מרישומיו של שגריר ישראל ברומניה /   151097
85 יוסף גוברין 2001.    
60 יחסים ‘נורמליים': יחסי ישראל-גרמניה / ערכו משה צימרמן ועודד היילברונר 1993.    201008

ישראל: חברה מתהווה: ניתוח סוציולוגי של מקורות / ערכו ש"נ אייזנשטדט, ח' אדלר,   241003
138 ר' בר–יוסף ור' כהנא 1972. כריכה קשה. 732 עמ'.   

ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של צעירים מחבר העמים לשעבר / עדנה לומסקי–פדר,   680011 
98  � 73.5  eBook .תמר רפופורט 2012 מסדרת ספריית אשכולות

כאילו לא הייתה מלחמה: תפיסת המלחמה בסיפורי חיים של גברים ישראלים   241015
70 עדנה לומסקי–פדר. מסדרת ספריית אשכולות. 1998. )בשיתוף עם מכון אשכול(.    

כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית   251016
181 מנחם אֵלון 2000. כריכה קשה. 484 עמ'.    
אזל כתבי משה זילברג 1998.    131046

לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל / הונידה גנאם 2009. מסדרת  291027
78  � 58.5 eBook )ספריית אשכולות )בשיתוף עם מכון אשכול  
82 לחיות על קו הקץ: עולמם של קשישים במחלקה סיעודית / חוה גולנדר 1995.   320134
77 ללא מצרים: חייו ומותו של רבי יעקב ואזנה / יורם בילו 1993    221006
69 מאלאזיה: נסיונות הידברות עם מדינה מוסלמית / משה יגר 1996.    281003

 � 88.5 eBook .2009 מבואות לאתיקה א / ערך אסא כשר  221020
118 )בשיתוף עם המרכז לאתיקה ירושלים(   
71 מדינה וקהילה / ערך משה נאור. בסדרה ‘סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה' 2004.    291019
79 מדינת הרווחה בעידן של תמורות / אברהם דורון 1985.   241006

מּודרֹות ואהּובֹות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות / סראב אבורביעה–קווידר 2008.    680004
69  � 51.75 eBook )בשיתוף עם מכון אשכול(  
84 מודרניות נזילה / זיגמונט באומן. תרגם בן–ציון הרמן 2007.   321062
88  � 66 eBook .2007 .מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס/ ערכו דניאל אטאס ודוד הד  321062
85 מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל / ערך גד טדסקי 1964. כריכה קשה. 480 עמ'.   251005
94  � 70.5 eBook .2010 .מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות / יגיל לוי  270000

מנהיגים חברתיים בישראל / בעריכת עמליה אוליבר–לומרמן, תמר זילבר ואבנר דה שליט  680014 
118  � 88.5 eBook 2013
69 מסות על חוק ומשפט / אוגוסטו י' לוי 1969. כריכה קשה. 208 עמ'.   251006

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת   291022
88  � 66.75 eBook 2006 .העצמאות / ערכו אלון קדיש וב"ז קדר  

מערכות מידע בשירותי אנוש / רמי בנבנישתי 1993.   391002
54 )בשיתוף עם מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית(.   

מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל / ערכו אורי ינאי, טלי גל 2016    241027 
118  � 88.5  eBook

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה המפתח המשפטי / ערך מנחם  371005
251 אֵלון 1986. כריכה קשה. שני כרכים בתבנית אלבומית. 730 עמ'.   

נוער בבלגן - קטינים עוברי חוק בישראל: דרכי מניעה, אכיפה ושיקום / ערכו אורי תימור,   241026 
118   � 88.50 eBook 2015 סוזי בן-ברוך, אתי אלישע
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נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישראל: צרכים ומענים / ערכו אריק רימרמן, מאיר חובב,   241014
81 אילנה דבדבני ואבי רמות 1997. כריכה קשה. 270 עמ'.    

נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות / ערכו עינת לחובר, עינת פלד, מיכל קומם 2017   680018 
88  � 66  eBook

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים / ערכו רות רודד ונוגה אפרתי 2008.    161041 
94  � 70.5 eBook

148  � 111 eBook .2008 סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית / יעקב קורי   261004
85 סודיות, פרטיות והזכות לדעת בעבודה סוציאלית / דן שניט 2001. כריכה קשה. 296 עמ'.    241019

סופה של ידידות מופלאה: יחסי ישראל-צרפת בתקופת נשיאותו של דה–גול 1967-1958 /   281006 
89   � 66.75 eBook 2015 גדי היימן

סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל. לכבודו של יצחק רועה / בעריכת:   710000 
99   � 74.25 eBook 2008 מוטי נייגר, מנחם בלונדהיים, תמר ליבס

 � 88.5 eBook .2009 עיונים באתיקה 1 / ערך אסא כשר  221021
118 )בשיתוף עם המרכז לאתיקה ירושלים(   

על רוח החוקים: פרקים נבחרים / מונטסקיה. תרגם עידו בסוק. ערך והקדים מבוא קלוד קליין.   491050
89 עריכה אורה גרינגרד 1998. כריכה קשה. 308 עמ'.   

עתיד הדמוקרטיה / נורברטו בוביו. תרגמה דליה עמית 2002. כריכה רכה. 204 עמ'   271001
72  � 54 eBook .)בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה(  
84  � 63 eBook .פונדמנטליזם יהודי והר הבית / מוטי ענברי 2008. מסדרת ספריית אשכולות   271037

פנאי מועיל, נופש פעיל: כל מה שרצית לדעת על שימוש נבון בשעות הפנאי / הלל רסקין  431029
54 1999. )בהוצאת מרכז קוסל לחינוך גופני(.   
79  � 59.25 eBook 2006 .פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם/ דנה אריאלי–הורוביץ  271031
98  � 73.5 eBook .2011 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית  / ג'וני  גל ועידית וייס–גל  241024
84 צבא, זיכרון וזהות לאומית / ערך משה נאור 2007.   291025

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש"ח / גבריאלה ספקטור–מרזל    680005
118  � 88.5 eBook .2008  
63 ציונות מול דמוקרטיה / זאב בן–סירא 1995.   151073

'צפֹונים': על מעמד בינוני בישראל/ דפנה בירנבוים–כרמלי. מסדרת ספריית אשכולות. 2000.   241018
75 )בשיתוף עם מכון אשכול(.   
95 ראש העין: ממחנה עולים לעיר משגשגת / דניאל שמשוני 2001. כריכה קשה. 264 עמ'.   271002
72  � 54 eBook .2003 רב–תרבותיות במבחן הישראליות / ערך אוהד נחתומי  301096
92 רומנטיקה מפלדה: אמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצית / דנה אריאלי–הורוביץ. 1999.    311004

רישומים משליחותי כשגריר ישראל: באוסטריה, סלובניה וסלובקיה אוגוסט 1993 -   281008 
84  � 63 eBook  2016 דצמבר 1995 / יוסף גוברין

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית / ערך יוסף דוד. יצא לאור   001061
119  � 89.25 eBook .'בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה. 2006. כריכה קשה. 408 עמ  

שאלת ארץ–ישראל בשנים 1918-1914: מערכת היחסים שבין בריטניה, הציונות והערבים    161021
ישעיהו פרידמן 1987. כריכה קשה. 408 עמ' + תמונות )בשיתוף עם משרד הביטחון -   

84 ההוצאה לאור(.   
שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש / ערכו אלעזר לשם ודורית רואר–סטריאר 2003.   241020

115   � 86.25 eBook .'כריכה קשה. 404 עמ  
96 eBook שופטים ומשפטנים בארץ ישראל 1930-1900: בין קושטא לירושלים / נתן ברון 2008.   291026

שפת אזרח בישראל/ דן אבנון. מסדרת ספריית אשכולות. 2006 כריכה רכה. 402 עמ'.   271030
84  � 63 eBook .)בשיתוף עם מכון אשכול(  
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שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל / מיכאל פייגה.   271003
79  � 59.25 eBook .)מסדרת ספריית אשכולות. 2002. )בשיתוף עם מכון אשכול  

תורת הגישור / מיכל אלברשטין 2007. 424 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת אוניברסיטת חיפה(.    241022 
148   � 111 eBook

תקשורת כשיח: עיונים בשפה ובמדיה - קובץ מאמרים לכבודה של פרופ'  שושנה   710002 
118  � 88.5 eBook .2012 בלום–קולקה / בעריכת מיכל חמו, מנחם בלונדהיים ותמר ליבס

לימודים קלאסיים
  

89  � 66.75 eBook .2012 אודיסיאה / הומרוס. תרגום: אברהם ארואטי  301142
98  � 73.5 eBook .2012 איליאדה / הומרוס. תרגום אברהם ארואטי  301139
44  � 33 eBook 2015 איליאס לטינה: האיליאדה הרומית / תרגם: אברהם ארואטי  301155
73.50  eBook אמנות השכנוע: הנואם וקהלו / נתן שפיגל 1994    301053

הכרונוגרפיה: חיי אחד עשר קיסרים ושלוש קיסריות בקונסטנטינופוליס /   211020 
98  �73.50  eBook 2014 מיכאל פסלוס, תרגום שי אשל

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי ‘פיידון' ועל פי ‘מדינה' לאפלטון  321056
79  � 59.25 eBook .'גדעון כ"ץ 2005. כריכה רכה. 172 עמ  

הקיסרים האנטונינים / תרגם מלטינית, העיר והוסיף מבוא דוד גולן 2007. 276 עמ'.   211014
119  � 89.25 eBook  
118  � 88.5 eBook 2014 הקיסרים החיילים / תרגום: דוד גולן  211019
118  � 88.5 eBook .'הקיסרים הסוורים / תרגם דוד גולן 2010. 480 עמ  211017
39  � 29.25 eBook .2016 חיי אישים: ליקורגוס ונומה / פלוטרכוס. תרגמה: דבורה גילולה  301158
64  � 48 eBook .2011 מדינת הספרטנים / כסנופון.  תרגום דבורה גילולה  301131

נגד טימרכוס: על אהבת גברים/ אייסכינס. תרגמה מיוונית והוסיפה מבוא ופירוש:   301108
59  � 88.5 eBook .2005 דבורה גילולה מסדרת נאומי מופת  

נגד מידיאס/ דמוסתנס. תרגמה מיוונית והוסיפה מבוא ופירוש: דבורה גילולה   301115
59  � 44.25 eBook .2007 .מסדרת נאומי מופת בעריכת דבורה גילולה  
64  � 48 eBook .2011 ספרטה: אמרות ומנהגים / פלוטרכוס. תרגום דבורה גילולה  301132

על המיסטריות / אנדוקידס. תרגמה מיוונית והוסיפה מבוא ופירוש: דבורה גילולה.    301120
59  � 44.25 eBook .2008 מסדרת נאומי מופת בעריכת דבורה גילולה
69   � 51.75 eBook .2008 על משלחת הכזב / דמוסתנס, אייסכינס. תרגום: זיוה כספי  301127

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת היסטוריה ביוון וברומא / דוד אשרי   211013
108  � 81 eBook .'ערכה דבורה גילולה 2004. כריכה קשה. 300 עמ  
153 תולדות העולם ההליניסטי / דוד גולן 1983. מהדורה שנייה 1987. כריכה קשה. 912 עמ'.    211005
197 תולדות הקיסרות הרומית / משה עמית 2002. כריכה קשה. 968 עמ'.   211010
160 תולדות הרפובליקה הרומית / ישראל שצמן 1989. כריכה קשה. 696 עמ'.   211008
129 תולדות יוון הקלאסית / משה עמית 1984. הדפסה שישית 2002. כריכה קשה. 578 עמ'.    211006
64  � 48 eBook 2014 תחבולות מלחמה / פרונטינוס. תרגום: דבורה גילולה  301146
64 תיאיטיטוס / אפלטון. תרגם אריה סימון. ערך ח"י רות 1935. מהדורה שלישית 1968.    491038
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מחזות מן העולם הקלאסי )ערכה דבורה גילולה(

49  �36.75 eBook  2014 אמפיטריון / פלאוטוס. תרגום: דבורה גילולה  301151
49   � 36.75 eBook .2007 האוצר: סדרת מחזות מן העולם הקלאסי / פלאוטוס. תרגום דבורה גילולה   301117
49  � 36.75 eBook .2002 האחים / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  301094

אזל האישה מאנדרוס / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה 1994.    301055
49   � 36.55 eBook .1999 הסריס / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  131075
52 העננות / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 2001.    301079
59   � 44.25 eBook 2006 .הפרשים/ אריסטופאנס. ערכה דבורה גילולה תרגמה זיוה כספי  301114

הצפרדעים / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי הוסיפה מבוא   301074
39.75 eBook ופירוש דבורה גילולה 1998.    

אזל הצרעות / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 2000.    301078
השלום / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה. 2005.   301100

44   � 33 eBook  
חג הנשים / אריסטופאנס. תרגמה זיוה כספי. הוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 1997.   301067

53   � 39.75 eBook
48  � 36 eBook .1995 פורמיו / טרנטיוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  301059
45  � 33.55 eBook .1991 פלוטוס / אריסטופאנס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  301043
48  � 36 eBook .2002 פסאודולוס / פלאוטוס. תרגמה והוסיפה מבוא והערות דבורה גילולה  301085

מדע, רפואה, תזונה, חקלאות ומדעי הטבע

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית/ בנימין מוזס. 2006. כריכה רכה.  431036
59  � 44.25 eBook .'136 עמ  

אדם מן הבשר: שיח הגוף במחקרי האנטומיה של לאונרדו דא וינצ'י / לאה דובב 2015   311014 
138   � 103.5 eBook

אחד בשביל כולם? עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של אלטרואיזם / אילת שביט 2008.   591005
79  � 59.25 eBook .'כריכה רכה. 172 עמ  
94 אצבע גליליאו: עשרת הרעיונות הגדולים של המדע / פיטר אטקינס. תרגם יכין אונא. 2008.   401016

128  � 96 eBook .'האמת של הרפואה המדעית / בנימין מוזס 2008. כריכה קשה. 448 עמ  431038
94 הגֵן המסחרי: היסודות הכלכליים באבולוציה של האדם / חיים אופק. כריכה רכה. 282 עמ'   401014

הדברה ביולוגית של מזיקים / פאול דהבאך ודוד רוזן. תרגמו ארנה שביט וספי רוזן 2002.   411018
117 כריכה קשה. 417 עמ'. כולל תצלומים.   
122 הזנת בעלי חיים / אהרון בונדי 1982. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת 1992. 768 עמ'.   421001
70 היעשות אדם: האבולוציה וייחודיות האדם / איאן טטרסל. תרגם מנחם ראב 2004.    671002

122 היפגעות בישראל / ערכו יהושע שמר וויטה בראל 2002. כריכה קשה. 384 עמ'.   431032
80   � 60 eBook .'הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה / יהויקים שטיין 2005. כריכה רכה. 196 עמ  321055

הסינגולריות מתקרבת: כאשר האנושות מתעלה על הביולוגיה / ריי קורצווייל.   400153 
116 תרגום עמנואל לוטם )בשיתוף עם הוצאת דביר( 2012. 

העיקר הבריאות: מבנה חברתי ובריאות בישראל / יהודית ט' שובל ועפרה אנסון.   431027
104 מסדרת ספריית אשכולות. 2000. כריכה רכה. 446 עמ' )בשיתוף עם מכון אשכול(.   

הפחד לתפוס מקום - אנורקסייה ובולימיה: טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי   221013
69 איתן בכר 2001. מהדורה שנייה 2002.   
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הרפואה במקרא ובתלמוד / יצחק )יוליוס( פרויס. תרגום: אורי וירצבורגר 2012.    431045
189  � 141.75 eBook
146 התנהגות מוטורית: היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים / ערך רוני לידור 2004. כריכה קשה.   221014

ים המלח - אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם למחלות עור, מפרקים, ריאות, לב ומחלות    431040
69   � 51.75 eBook .2007 אחרות / שאול סוקניק  
88  � 66 eBook 2017 להיות רופא בעידן הבערות/ בנימין מוזס  431052
82 לחיות על קו הקץ: עולמם של קשישים במחלקה סיעודית / חוה גולנדר 1995. כריכה קשה.   320134

לחיים יש מחיר: הכלכלה הפוליטית של רפורמת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל /   680007
98  � 73.5 eBook )שרון אסיסקוביץ. 2011. מסדרת ספרית אשכולות. )בשיתוף מכון אשכול  
86  � 64.5 eBook .'מבט אחורה: זיכרונות / הלל אופנהיימר 2004. כריכה קשה. 270 עמ  531007

מדריך למידע ויעוץ תרופתי / שמעונה יוסלסון–סופרסטיין 1980. מהדורה מתוקנת ומורחבת  431002
183 1987. הדפסה חוזרת 2007. כריכה רכה. 720 עמ'.   
88 מחוללי האקלים: תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית / טים פלאנרי 2009.    411021

מחלות ראומטיות: מידע מקיף על דלקות מפרקים ושאר מחלות המפרקים והעצם  431044
89  � 66.75 eBook .2011 תסמינים, אבחון וטיפול / שאול סוקניק  
37.5  eBook מלח הארץ כרך 1. סדרה למחקרי ים המלח / ערך עודד נבון. 2005   401011
50  � 37.5 eBook .2006 .מלח הארץ כרך 2. סדרה למחקרי ים המלח / ערך עודד נבון  401012
50  � 37.5 eBook .2008 .מלח הארץ כרך 3. סדרה למחקרי ים המלח / ערך עודד נבון  401012

מלח הארץ כרך 4. סדרה למחקרי ים המלח / ערכו עודד נבון ואברהם סטרינסקי 2009.  401020
50  � 37.5 eBook  
60  � 45 eBook .2011 מלח הארץ כרך 5. סדרה למחקרי ים המלח / ערך אברהם סטרינסקי  401022

מלח הארץ כרך 6. סדרה למחקרי ים המלח / בעריכת אברהם סטרינסקי  2012   401023
60  � 45 eBook
60  � 45 eBook 2013 מלח הארץ כרך 7. סדרה למחקרי ים המלח / בעריכת אברהם סטרינסקי  401026

מנהיגות בלבן: ניהול סיעוד בבתי חולים / בעריכת אורלי תורן ואורלי פיקר 2009.   431041
128  � 96 eBook .'כריכה רכה. 470 עמ  

על תורת היחסות הפרטית והכללית / אלברט איינשטיין. תרגום יכין אונא 2015   401030 
59   � 44.25 eBook

פעילות גופנית למניעת אוסטאופורוזיס: מדריך לפעילות גופנית לחיזוק העצמות ולמניעת   431031
אזל נפילות / צוות מרכז קוסל 1989. )בהוצאת מרכז קוסל לחינוך גופני(.    

פרקים בהיסטוריה של תורת האבולוציה: על הרעיונות ועל אלה שהגו אותם / דוד וול. 2010.   591006
118  � 88.5 eBook  
98  � 73.5 eBook  2016 )צבאים בישראל / יורם יו–טוב  )מו"ל: דן פרי  671007

135 צמחים מוגנים בישראל/ אורי פרגמן–ספיר. )בהוצאת רשות הטבע והגנים( 2006.    411100
93 קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע כרך כג / בעריכת שמואל קוטק 2017.     431048

� 69.75 eBook  
78  � 58.5 eBook  2017 קורס בסיסי בכלכלת בריאות למקצועות הרפואה / עמיר שמואלי  431051

רבגוניות החיים / אדוארד וילסון. ערך יוסף הלר. תרגמה נעמי כרמל. בסדרה ‘מדע' 2002.   591004
113 כריכה רכה. 372 עמ'. כולל איורים רבים + 18 עמודי תמונות בצבע.   

רעיונות ודעות / אלברט איינשטיין. בסדרה ‘מדע' ערך יששכר אונא. תרגמו דוד זינגר   401006
123   � 92.25 eBook .'ויכין אונא 2005. כריכה רכה. 269 עמ  

רפואה ואורח חיים: מניעת מחלות ופרוגנוזה / עלי דייויס עם תוספות מאת מיכאל דייויס   431003
77 ודוד א' פרנקל 1989. כריכה קשה. 254 עמ'.   
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רשימת צמחי הבר של ארץ–ישראל וסביבותיה / אורי פרגמן, עוזי פליטמן, דוד הלר ואבי שמידע  411017
107 1999. כריכה רכה. 182 עמ' )בהוצאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(.   
128  �  eBook 115.2  2017 תהליכים ומנגנונים בעולם הצמחים / אלי זמסקי  411022

תזונת האדם: פיסיולוגיה, בריאות–ציבור, פאתולוגיה / יחיאל קארל גוגנהיים, כולל טבלאות   421003
122 של הרכב המזונות 1964. הדפסה חמישית 1991. כריכה קשה. 612 עמ'.   

מתמטיקה, חשבונאות, פיזיקה וכלכלה
  

אולימפיאדת המתמטיקה לנוער ע"ש פרופ' גיליס 1996-1983, מכון ויצמן למדע   391006
תחרות המתמטיקה הדו–לאומית ישראל-הונגריה 1996-1990: בעיות ופתרונות   

53 שי גירון 1997. כריכה רכה. 150 עמ'. )בהוצאת ‘קשר חם', הטכניון(.   
108 אל הכוכבים: מאטומים עד חורים שחורים / פליקס דותן. בסדרה ‘מדע' 2001. 356 עמ'.   401008

גלגלים ומזלות: פרקים בתולדות האסטרונומיה היוונית / עדו יעבץ 2010. כריכה רכה.  502430
98 383 עמ'. )בשיתוף עם הוצאת דביר(.   

הממד הרביעי: סיור מודרך ביקומים הגבוהים / רודי רקר. הקדים מרטין גרדנר.   401005
74 תרגם עמנואל לוטם. בסדרה ‘מדע' 2000. 220 עמ'.   

הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי ותחילת  261006 
89  � 66.75 eBook 2016 האלף השני לפסה"נ / רפאל בנבנשתי

המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם    261005
98  �73.50 eBook 2014 הישראלי / אריה קרמפף

התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף/ ג'ון מיינרד קיינס. תרגם יצחק טישלר.   261002
66.75  eBook בשיתוף עם ידיעות אחרונות - ספרי חמד ומוסד ביאליק 2006. 300 עמ'.    

חושבים אחרת: המבוא הידידותי לסטטיסטיקה / משה פולק 2012.   391012
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד: חקירה פעילה, גישה אינדוקטיבית, רב–ייצוגיות   391011

והתמודדות עם שאלות דינאמיות לקורסים אקדמיים באנליזה מתמטית/ פיאנה יעקובזון,   
דבורה טולדנו קטעי, דוד שוחט 2009. כריכה רכה. 332 עמ' )בשיתוף עם המכללה  

128 האקדמית אורט בראודה(.   
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים : תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור  391010

בומה אברמוביץ, מרים ברזינה, לודמילה שוורצמן 2008. כריכה רכה. 336 עמ'.   
 98  � 73.5 eBook .)בשיתוף עם המכללה האקדמית אורט בראודה(  
281 חשבונאות פיננסית: תיאוריה ויישומים / בן–ציון ברלב 1996. מהדורה שנייה 552 עמ'.   581001

מבוא למימון: מימון חברות בישראל הלכה ומעשה / חיים לוי, גיא קפלנסקי 2008.   261003
198  � 148.5 eBook .'מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת 2009. כריכה קשה. 524 עמ  
97 מבוא לפיסיקה מודרנית / שלמה ניר וירמיה פפר 1993. כריכה רכה. 420 עמ'.   401003

מבינים פיזיקה: זורמים , גלים ותרמודינמיקה / ערך דוד פונדק תרגם שמחה גלעם 2014   401027 
128  � 96  eBook

מבינים פיזיקה: חשמל, מגנטיות ואופטיקה / ערך דוד פונדק. תרגום אהוד וגנר שמחה   401021 
160  � 120 eBook .2011 גלעם יעקב גרעיני
110   � 82.5 eBook  2015מבינים פיזיקה: מכניקה א  /  ערך דוד פונדק. תרגום שחר פלד  401031
78  � 58.5 eBook  2015מבינים פיזיקה: מכניקה ב  /  ערך דוד פונדק. תרגום שחר פלד  401032

120 eBook מבינים פיזיקה: מכניקה לקורסי מבוא למהנדסים ומדענים / ערך דוד פונדק 2010.   401018
מבינים פיזיקה מודרנית: לקורסי מבוא למהנדסים ומדענים / רוברט רזניק, ג'רל ווקר,   401024 



48

מחיר בש"ח

128  � 96 eBook 2012 .דוויד הלידיי, אדווין פ' טיילור, דוד פונדק. בעריכת דוד פונדק
114 מכניקה / שלמה ניר 1985. מהדורה רביעית 2000. כריכה רכה. 456 עמ'.   401001
118   � 88.5 eBook 2015 מכניקה קוונטית: מיסודות לישומים / נמרוד מוסייב  401028
60 מסע בעולמות מופשטים: מפגש אחר עם מתמטיקה / צילה שפיצר–שמיר. בסדרה ‘מדע' 1997.    391003

מפרדוקס למציאות: הרעיונות המרכזיים של הפיסיקה החדישה / פריץ רורליך. תרגם יכין אונא.   401004
66 בסדרה ‘מדע' 1995.   

מתמטיקה של בית ספר יסודי: לגלות מחדש, להבין, ללמוד ולאהוב כרך ב' / רז קופרמן 2015   391013 
110   � 82.5 eBook

ניהול יזמות וחדשנות: אסטרטגיות, תפיסות וכלים לצמיחה ולרווחים / שלמה מי–טל   461006
148  � 111 eBook .'ד.ו.ר. סשאדרי 2010. 551 עמ  
54 על מקריות וכאוס / דויד רואל. תרגם יכין אונא 2000.    401007

רעיונות ודעות / אלברט איינשטיין. בסדרה ‘מדע' ערך יששכר אונא. תרגמו דוד זינגר   401006
123   � 92.25 eBook .2005 ויכין אונא  
148  � 111 eBook .2008 תורת המשחקים / שמואל זמיר, מיכאל משלר ואילון סולן  391009

ביבליוגרפיות, אנציקלופדיות, מפתחות ומילונים
  

אוצר הציטטות: מן ההגות והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים    361003
248  � 186 eBook .'החדשים / איתן בן נתן 2008. כריכה קשה. 868 עמ  

אוצר פתגמים וניבים לאטיניים מתורגמים לעברית בליווי ביאורים, הסברים ומקבילות    361002
129 עבריות וארמיות / גדליה אלקושי 1959. הדפסה שביעית 2007.    

יהודי הארצות הבאלטיות: ביבליוגרפיה )מאמרים( ליקטה וערכה פרידה קידנסקי.   371015
הקדים מבוא דב לוין 2001. כריכה רכה. 141 עמ' )בהוצאת המכון ליהדות זמננו,   

37 האוניברסיטה העברית בירושלים(.   
מילון יידיש הגדול, כרך א' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353002

256 ערך יודל מארק 1961. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   
מילון יידיש הגדול, כרך ב' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353003

256 ערך יודל מארק 1966. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   
מילון יידיש הגדול, כרך ג' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353004

256 ערך יודל מארק 1971. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   
מילון יידיש הגדול, כרך ד' )דער גרויסער ווערטערבוך פון דער ייִדישער שּפראַך(   353005

256 ערך יודל מארק 1980. כריכה קשה. בתבנית אלבומית.   
122 מילון ערבי–עברי ללשון הערבית החדשה / דוד איילון ופסח שנער 1947. כריכה רכה. 448 עמ'.   354005

מסות ומחקרים בספרנות מוגשים לק"ד וורמן / ערכו מרדכי נדב ויעקב רוטשילד   389001
97 )אנגלית ועברית( 1975. כריכה קשה. 358 עמ'.   

מפתח המפתחות: ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות כל–ישראליות. תוספת למהדורה שנייה   371002
140 מורחבת / שלמה שונמי 1975. כריכה קשה. 498 עמ'.    

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - המפתח ההיסטורי, כרך א   371004
114 ערך מנחם אֵלון 1981. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 322 עמ'.   

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - המפתח ההיסטורי, כרך ב  371006
114 ערך מנחם אֵלון 1987. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 334 עמ'.    

מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - המפתח המשפטי  371005
251 ערך מנחם אֵלון 1986. כריכה קשה. שני כרכים בתבנית אלבומית. 730 עמ'.   
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מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה - מפתח המקורות  371003
114 ערך מנחם אֵלון 1981. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 368 עמ'.   
85 על קצה הלשון - אויפן שפיץ צונג 500 פתגמי יידיש / יוסף גורי 2007. כריכה רכה. 250 עמ'.    353013

פרסומים יהודיים בברית–המועצות )1960-1917( / ערך חנא שמרוק 1961. כריכה קשה.  199002
171 656 עמ'. )בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית(.   

שער להשכלה: מפתח מוער להמאסף, כתב–העת העברי הראשון )תקמ"ד-תקע"א(   371014
160 משה פלאי 2000. כריכה קשה. תבנית אלבומית. 236 עמ'.   

סדרות
  

סדרת מקרא לישראל - פירוש מדעי למקרא
מיסודם של משה גרינברג ושמואל אחיטוב בשיתוף עם הוצאת עם עובד

89  � 66.75 eBook .'אסתר / מבוא ופירוש אדל ברלין. 2001. 180 עמ   101096
228  � 171  eBook 'דברים / מבוא ופירוש יעקב חיים )ג'פרי( טיגאי 2016 - שני כרכים 954 עמ  101135
89  � 66.75 eBook .'יהושע / מבוא ופירוש שמואל אחיטוב 1995. 428 עמ   101072

יואל עמוס: יואל / מבוא ופירוש מרדכי כוגן; עמוס / מבוא ופירוש שלום מ' פאול 1994.    101068
89  � 66.75 eBook .'240 עמ  

178  � 133.5 eBook .'יחזקאל / מבוא ופירוש רימון כשר 2004. שני כרכים. 1002 עמ   101093
178  � 133.5 eBook .'ירמיה / מבוא ופירוש יאיר הופמן 2001. שני כרכים. 931 עמ  101092

ישעיה - פרקים מ-סו / מבוא ופירוש שלום פאול 2008. שני כרכים. 619 עמ'.   101118 
178  � 133.5 eBook
228  �171  eBook 'משלי / מבוא ופירוש אביגדור הורוויץ 2004. שני כריכים 679 עמ  221562

נחום, חבקוק וצפניה / מבוא ופירוש שמואל אחיטוב ומרדכי כוגן 2007. 252 עמ'.    101112
89  � 66.75 eBook  

עבדיה יונה: עבדיה / מבוא ופירוש מרדכי כוגן; יונה / מבוא ופירוש אוריאל סימון 1992.    101060
89  � 66.75 eBook .'112 עמ  
89   � 66.75 eBook .'רות / מבוא ופירוש יאיר זקוביץ 1990. 136 עמ   101051
89  � 66.75 eBook 1999 שופטים / מבוא ופירוש יאירה אמית  101090
89  � 66.75 eBook .'שיר השירים / מבוא ופירוש יאיר זקוביץ 1992. 164 עמ   101061
89  � 66.75 eBook .'שמואל א / מבוא ופירוש שמעון בר–אפרת 1996. 388 עמ   101077
89  � 66.75 eBook .'שמואל ב / מבוא ופירוש שמעון בר–אפרת 1996. 296 עמ   101078

סדרת ספרי–מופת פילוסופיים )ערך יעקב גולומב(

או-או / סרן קירקגור )כרך ראשון(. תרגמה מרים איתן. הקדים וערך יעקב גולומב 1996.   491051
89  � 66.75 eBook .1998 מהדורה שנייה מתוקנת  

או-או / סרן קירקגור )כרך שני(. תרגמה מרים איתן. הקדים וערך יעקב גולומב 2007.    491053
98   � 73.5 eBook  

איגרות על הסובלנות / ג'ון לוק. תרגם יורם ברונובסקי. ערך יעקב גולומב.   491044
64  � 48 eBook .1990 הקדים ריימונד קליבנסקי  

אמנות הפיוט / הוראטיוס. תרגמה מרומית והוסיפה מבוא ופירוש דבורה גילולה 2004.   301099
79   � 59.25 eBook .'כריכה קשה. 104 עמ  
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64  � 48 eBook .1935 בעיות הפילוסופיה / ברטרנד ראסל. תרגם משה שטרנברג. ערך ח"י רות  491041
104  � 78 eBook .2004 דיאלוגים / דני דידרו. ערך עמוס הופמן. תרגם עידו בסוק  321053
64 דיאלוגים על הדת הטבעית / דוד יום. תרגם משה שטרנברג. הקדים מבוא דוד הד 1982.    491002

הגיונות מטפיזיים, השגות ותשובות / רנה דקארט. תרגם יוסף אור. הערות ומבוא אלחנן יקירה.   491059 
98   � 73.5 eBook 2015 תרגמו השגות ותשובות: ארזה טיר–אפלרויט, אלחנן יקירה
64 הגיונות על הפילוסופיה הראשונית / רנה דיקרט. תרגם יוסף אור. ערך ח"י רות 1932.   491003

הגיונות קארטזיאניים: מבוא לפינומינולוגיה / אדמונד הוסרל. תרגם והקדים מבוא אברהם   491004
64 צבי בראון 1972. מהדורה שנייה 1991.   
84 ההתפתחות היוצרת / אנרי ברגסון 1974. הדפסה חוזרת 2008. כריכה רכה. 256 עמ'.   321007
54 הוראטיוס: האיש ויצירתו / נתן שפיגל 1984. כריכה רכה. 276 עמ'.   321010

המטפיסיקה: ספר א / אריסטו. תרגם ח"י רות 1923. עיבד שמואל שקולניקוב.   491005
64 הדפסה שישית 1998. כריכה רכה. 104 עמ'.   

המטפיסיקה: ספר דלתא על המונחים המשמשים במובנים רבים / אריסטו.   491052 
64 תרגמו מרסל דיבואה ואביטל וולמן 1998. כריכה קלה. 256 עמ'. 
64  � 48 eBook .1934 המטפיסיקה: ספר יא / אריסטו. תרגם ח"י רות  491007
64 המידות: ספרים א-ב / אריסטו. תרגם ח"י רות 1933.    491008
64 הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות / עמנואל קאנט. תרגם מ' שפי. ערך ש' שטיין 1933.    491009
64  � 48 eBook .1936 הפוליטיקה: ספרים א-ב / אריסטו. תרגם ח"י רות  491010

הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח / גו"פ היגל. תרגום, מבוא וביאור שיטתי ירמיהו יובל 1996.   491048
79  � 59.25 eBook .'מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת 2001. כריכה קשה. 208 עמ  

הקדמות לכל מיטאפיסיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע / עמנואל קאנט. תרגם אברהם יערי.   491043
64 ערך שמואל הוגו ברגמן 1936. כריכה רכה. 252 עמ'.   

השיטה החדשה וכתבים אחרים על תורת המונדות / גוטפריד וילהלם לייבניץ.   491013
64 תרגם יוסף אור. ערך ח"י רות. עיבד אלחנן יקירה 1931.    
64   � 48 eBook .1933 התועלתיות / ג'ון סטיוארט מיל. תרגם יוסף אור. ערך ח"י רות  491014

חיל ורעדה )ליריקה דיאלקטית( / סרן קירקגור. תרגם איל לוין. הקדים וערך יעקב גולומב   102029
64  � 48 eBook .1986  

חקירות פילוסופיות / לודוויג ויטגנשטיין. תרגמה והוסיפה מבוא עדנה אולמן–מרגלית 1995.   321040
79  � 59.25 eBook .'הדפסה חמישית 2004. כריכה קשה. 204 עמ  

כוליות ואינסוף: מסה על החיצוניות / עמנואל לוינס. ערכה ז'ואל הנסל. תרגמה רמה   321068 
89  � 66.75 eBook  2010 איילון
64 לויתן, ספרים א-ב / תומס הובס. תרגם יוסף אּור 1962. הדפסה חוזרת 2006. כריכה רכה.   491017
64 מאמר על המיתודה / רנה דיקרט. תרגם יוסף אור. ערך ח"י רות 1936. הדפסה שישית 1999.    491019
64 מאמרים / ז'אן ז'אק רוסו. תרגם עידו בסוק. ערך והוסיף מבוא יעקב גולומב 1992.    491045
64 מבוא לתולדות הפילוסופיה / גו"פ היגל. תרגם מרדכי בן–אשר. ערך יעקב פליישמן 1963.    491020

מבחר מאמרים / אדמונד הוסרל. ערכו שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך. עורך המהדורה   491046
64 המעובדת והמורחבת יעקב גולומב 1952. מהדורה שנייה 1993. כריכה רכה. 232 עמ'.   
64  � 48 eBook .1968 מדינת האתונאים / אריסטו. תרגם דוד אשרי  432003
64  � 48 eBook .2011 מדינת הספרטנים / כסנופון.  תרגמה: דבורה גילולה  301131
98  � 73.5  eBook 2016 מחשבות / בלז פסקל. בעריכת ז'ואל הנסל. תרגמה: רמה איילון  491061

מטאפיסיקה: ספרים ז-ט: הנספחות למסות על הטבע / אריסטו. תירגמו חנה רוזן וחיים רוזן   491006
64 1966. הדפסה שניה 1987. כריכה רכה. 170 עמ'.   
64 מלות ההגיון / משה בן מימון )רמב"ם(. תרגם ד"צ בנעט. ערך ח"י רות 1935.    491028
64 ממשל של נציגים / ג'ון סטיוארט מיל. תרגם יוסף אור 1947. מהדורה שלישית 1984.    491024
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49  � 36.75 eBook .'מנון / אפלטון. תרגם אריה סימון 1938. 112 עמ  491023
84 מסה על הנתונים הבלתי אמצעיים של התודעה / אנרי ברגסון 1977.   321022
79 מסות על חינוך לתרבות / פרידריך ניטשה. תרגם, הקדים וערך יעקב גולומב 1988.    491042
64 מסכת טבע האדם, ספר א / דוד יום. תרגם יוסף אור 1942.    491027

משבר המדעים האירופיים והפנומנולוגיה הטרנסצנדנטלית / אדמונד הוסרל. תרגם דוד זינגר.   491049
79  � 59.25 eBook .ערך אברהם צבי בראון בהשתתפות יעקב גולומב 1996. כריכה קשה  
64 עיקרי תורת ההיגיון: על המשפט וההיסק / ברנרד בוזנקט. תרגם ישורון קשת 1952.    491029
89 על אלוהים העולה על הדעת / עמונאל לוינס. בעריכת ז'ואל הנסל. תרגמה: רמה איילון 2013   321088

על האמנה החברתית או עקרוני המשפט המדיני / ז'אן ז'אק רוסו. תרגם יוסף אור.   491030
64 ערך ח"י רות 1932.   
64  � 48 eBook .1946 על החירות / ג'ון סטיוארט מיל. תרגם אריה סימון  491040
64 על הממשל המדיני / ג'ון לוק. תרגם יוסף אור 1948. הדפסה חמישית 2002. כריכה רכה.   491032

על ראשית ההכרה המוסרית / פראנץ ברנטאנו. תרגם מ' שפי. ערכו ש"ה ברגמן   491033
64 ונתן רוטנשטרייך 1953.   

על רוח החוקים: פרקים נבחרים / מונטסקיה. תרגם עידו בסוק. ערך והקדים מבוא קלוד קליין.   491050
89 עריכה אורה גרינגרד 1998. כריכה קשה. 308 עמ'.   
64 עקרוני הדעת של האדם: פרקים נבחרים / ג'ורג' ברקלי. תרגם יוסף אור. ערך ח"י רות 1939.    491034
64 עקרוני המוסר / דוד יום. תרגם יוסף אור 1934.    491035
79  � 59.25 eBook .2003 פואטיקה / אריסטו. תרגם, יואב רינון  321052
64  � 48 eBook .2005 פיזיקה א-ב/ אריסטו. תרגם יהודה לנדא  491054
64 פרוטאגורס / אפלטון. תרגם אריה סימון 1934. מהדורה רביעית 1978.   491037

שאלת האשמה/ קרל יאספרס. ערכו דוד בנקיר ויעקב גולומב תרגמו יעקב גושטלק   491055
79  � 59.25 eBook .2006 )ודפנה עמית )בשיתוף עם יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה  

שלושה דיאלוגים בין הילאס לפילונוס / ג'ורג' ברקלי. תרגם והוסיף פתח דבר משה שטרנברג.   491047
64 ערך אלחנן יקירה. עריכה סופית והקדים מבוא גבריאל מוקד 1966.   
64 תיאיטיטוס / אפלטון. תרגם אריה סימון. ערך ח"י רות 1935. מהדורה שלישית 1968.    491038

סדרת מדע )ערך יששכר אונא(

108 אל הכוכבים: מאטומים עד חורים שחורים / פליקס דותן 2001. 356 עמ'.   401008
94 אצבע גליליאו: עשרת הרעיונות הגדולים של המדע / פיטר אטקינס. תרגם יכין אונא. 2008.   401016
70 היעשות אדם: האבולוציה וייחודיות האדם / איאן טטרסל. תרגם מנחם ראב 2004.    671002

הממד הרביעי: סיור מודרך ביקומים הגבוהים / רודי רקר. הקדים מרטין גרדנר.   401005
74 תרגם עמנואל לוטם 2000.    

אזל כיצד ומדוע אנו מזדקנים / לנארד הייפליק. תרגם עמנואל לוטם 2000. 377 עמ'.   431024
כיצד נעלמו הדינוזאורים או טירנוזאורוס רקס ומכתש האבדון / ולטר אלוורז.   671001

אזל תרגם מנחם ראב 2000.    
88 מחוללי האקלים: תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית / טים פלאנרי 2009.    411021

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים / לין מרגוליס   411016
65  � 48.75 eBook .2000 ודוריון סגן. הקדים מבוא לואיס תומס. תרגמה נעמי כרמל  

אזל מסע בעולמות מופשטים: מפגש אחר עם מתמטיקה / צילה שפיצר–שמיר 1997.    391003
מפרדוקס למציאות: הרעיונות המרכזיים של הפיסיקה החדישה / פריץ רורליך.   401004

66 תרגם יכין אונא 1995. 220 עמ'.   
אזל על מקריות וכאוס / דויד רואל. תרגם יכין אונא 2000.    401007
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113 רבגוניות החיים / אדוארד וילסון. ערך יוסף הלר. תרגמה נעמי כרמל 2002.    591004
רעיונות ודעות / אלברט איינשטיין. ערך יששכר אונא. תרגמו דוד זינגר   401006

123   � 92.25 eBook .'ויכין אונא 2005. 269 עמ  

סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה 
)ערכה חגית לבסקי. בשיתוף עם מרכז צ'ריק(

57 בינוי אומה / ערך דני יעקובי. 2000. כריכה רכה. 140 עמ'.    291011
71 מדינה וקהילה / ערך משה נאור. 2004. כריכה רכה. 196 עמ'.    291019
58 מתנועה לאומית למדינה / ערך דני יעקובי 2002. כריכה רכה. 158 עמ'.    291016
84 צבא, זיכרון וזהות לאומית / ערך משה נאור 2007. כריכה רכה. 152 עמ'.    291025

ספרי המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר' קבנר

61 'בפלסטינה. בנכר.': השבועון ‘אוריינט' בין ‘גלות גרמנית' ל'עלית יקית' / עדי גורדון 2004.    201025
85 בצל צלב הקרס: המבורג ויהודיה, 1933-1928 / אליעזר דומקה 1995. כריכה קשה. 348 עמ'.   201011

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית / יותם חותם.  201034
98  � 73.5 eBook .'2007 כריכה קשה. 276 עמ  

גרמניה האחרת והצוענים: יחסם של הגרמנים אחרי 1945 לרדיפת הצוענים ברייך השלישי   201016
72 גלעד מרגלית 1998. כריכה קשה. 284 עמ   
88 גרמניה וארץ ישראל: מפגש תרבויות / ערך משה צימרמן 2003. כריכה קשה. 293 עמ'.    201022
70 דרכה המיוחדת של גרמניה בהיסטוריה / ערך משה צימרמן 1989. הדפסה שנייה 2001.    201005
82 הביורוקרטים של היטלר: משטרת הביטחון הנאצית והבנליות של הרשע / יעקב לזוביק 2001.    201020

הגבול הגרמני של האימפריה הרומית: שלהי העת העתיקה וימי הביניים / ערכו מיכאל טוך   201010
57 ודורון מנדלס 1995. כריכה קשה. 116 עמ'.   

111 הגרמנים, 1990-1945 / ערכו עודד היילברונר ומשה צימרמן 1998. כריכה קשה. 456 עמ'.   201014
ההיסטוריה הגרמנית–יהודית שירשנו: גרמנים צעירים כותבים היסטוריה יהודית /  201023

80 ערך הנרי וסרמן 2004. כריכה קשה. 253 עמ'. בשיתוף עם מכון ליאו בק    
74 הרייך השלישי: מאזן היסטורי / ערך משה צימרמן 1999. הדפסה שנייה 2000. כריכה קשה.   201017

101 הרייך חסר המנוחה: הרייך הגרמני השני / ערך עודד היילברונר 1998. הדפסה שנייה 2001   201015
64 ולטר בנימין / ברנד ויטה. תרגמה קטיה מנור 2003. כריכה רכה. 135 עמ'.    201024

118  � 88.5 eBook .'חנה ארנדט בירושלים/ סטיבן אשהיים 2007 כריכה רכה. 408 עמ  201031
76 יהודי גרמניה: מהגרים או פליטים? / דורון נידרלנד 1996. כריכה קשה. 262 עמ'.   201012
85 יהודי ויימאר: חברה במשבר המודרניות, 1933-1918 / ערך עודד היילברונר 1994. 324 עמ'.   201009
60 יחסים ‘נורמליים': יחסי ישראל–גרמניה / ערכו משה צימרמן ועודד היילברונר 1993.    201008

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933 / גדעון ראובני. 2007.   201030
99  � 74.25 eBook  
60 מדע קטלן: בידולם של יהודים, צוענים וחולי–נפש / בנו מילר–היל 1992   201006

105 מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון: זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל / גיא מירון 2004.    201026
`קתולים אמתיים וגרמנים טובים`: הגרמנים הקתולים וארץ ישראל,   201029 

96   � 69 eBook  2005 1910-1838 / חיים גורן  
רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז: המפנה בדרכה של יהדות גרמניה בסוף המאה התשע עשרה /  201013

80 יעקב בורוט 1999. כריכה קשה. 340 עמ   
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92 רומנטיקה מפלדה: אמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצית / דנה אריאלי–הורוביץ 1999.    311004
89  � 66.75 eBook .2008 תור הנעורים: נוער יהודי–גרמני בעידן המודרני / יותם חותם   201033

עדה ולשון: מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל 
בשיתוף עם המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

כרך ב: קציעה כ"ץ, מסורת הקריאה של קהילת ג'רבה במקרא ובמשנה )תורת ההגה והפועל(.  351009
68 1977. 460 עמ'.   
60 כרך ג: ערכה קדיה פלמן, קטלוג התיעוד המוקלט. 1978. 296 עמ'.   351010

כרך ד: אילן אלדר, מסורת הקריאה הקדם–אשכנזית, מהותה והיסודות המשותפים לה   351011
60 ולמסורת ספרד )ענייני הגייה וניקוד(. 1978. 294 עמ'.    

כרך ה: אילן אלדר, מסורת הקריאה הקדם–אשכנזית, מהותה והיסודות המשותפים לה  351012
אזל ולמסורת ספרד )ענייני תצורה(. 1979. 476 עמ'.   

כרך ו: משה בר–אשר, פרקים במסורת לשון חכמים של יהודי איטליה   351013
54 ]על–פי כתב–יד פאריס 329-328[. 1980. 178 עמ'.   

כרך ז: קציעה כ"ץ, מסורת הלשון העברית של יהודי ארם–צובא )חלב( בקריאת המקרא   351014
50 והמשנה. 1981. 148 עמ'.   
54 כרך ח: קדיה פלמן, חילופי צורה במסורות לשון. 1982. 196 עמ'.   351015
68 כרך ט: יונה צבר, ספר בראשית בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו. 1983. 352 עמ'.   351016

אזל כרך טו: יונה צבר, ספר ויקרא בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו. 1990. 154 עמ'.   351034
אזל כרך טז: יונה צבר, ספר במדבר בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו. 1993. 188 עמ'.    351040
55 כרך יב: יונה צבר, ספר שמות בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו. 1988. 190 עמ'.   351028
55 כרך יד: יעקב בן–טולילה, מסורת צרפתית–איטלקית של לשון המשנה. 1989. 186 עמ'.   351033
63 כרך יז: קציעה כ"ץ, מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלוש עדות. 1993. 144 עמ'.   351041
64 כרך יח: יונה צבר, ספר דברים בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו. 1994. 220 עמ'   351047
76 כרך יט: יצחק אבישור, התרגום הקדום לנביאים ראשונים בערבית יהודית. 1995. 352 עמ'    351048

כרך כא: ענת צעירי וגלית שמאע: ארכיון מפעל מסורות הלשון: קטלוג התיעוד המוקלט,   351056
55 חלק ג. 1998. 150 עמ'.   

כרך כב: יצחק אבישור, תרגום קדום לנביאים אחרונים בערבית–יהודית בבלית וסורית,   351057
72 כרך ראשון: ישעיהו וירמיהו. 1998. 248 עמ'.   

כרך כג: מסורות שבעל–פה ומסורות שבכתב של לשון המשנה תצורת שם העצם   351058 
82 במסורת תימן / צמח קיסר 2001 
93 כרך כד: שלמה מורג ויחיאל קארה, ארמית בבלית במסורת תימן: שם העצם. 2002. 440 עמ'.   351065

כרך כה: תלמה צורבל, מסורת הלשון של הרמב"ם לפי האוטוגרף של פירושו למשנה:   351071
אזל תורת ההגה ומערכת הפועל 2004. 215 עמ'.    
79 כרך כו: חמש המגילות בתרגומיהן לארמית / יונה צבר. ערך אהרן ממן 2006. 240 עמ'.   351074
98 כרך כז: מילון ההגדות של פסח בלאדינו / אורה )רודריג( שורצולד 2008. 384 עמ'.   351079
84 כרך כח: תבסילי — התרגום המסורתי של יהודי גרוזיה לתורה. א: בראשית / ראובן אנוך 2008.    351081
84  � 63 eBook .2009 כרך כט: עיונים בתבסילי לספר בראשית / ראובן אנוך  351086
84 כרך ל: תפסירים של פיוטים, קינות ואזהרות בניבי ארמית / יונה צבר 2009.   351085

118  � 88.5  eBook 2013 כרך לא: מילון משווה למרכיב העברי בלשונות היהודים / אהרן ממן  351100
כרך לב: התרגום המסורתי של יהודי גאורגיה להגדה של פסח / ראובן אנוך, אהרון ממן 2014   351102 

79   � 59.25 eBook
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כרך לג: ספר דניאל בתרגום לארמית חדשה בניב יהודי עמדיה / יונה צבר, אהרון ממן 2014   351104
79  � 59.25 eBook

כרך לד: מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה /   351108 
79  � 59.25 eBook 2015 דורון יעקב בעריכת אהרן ממן 

איטליה
כתב–עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה 

וכינוסים סדרת מוספים
)ערך ראובן בונפיל(

98 כרך כג eBook 2015 73.50 � )קיימים כרכים קודמים בסדרה(   308026
אזל סדרת מוספים 1 אריה ישאג: ר' יהודה אריה מודינה ועולמו / עורך אורח דוד מלכיאל. 2003.    151102

סדרת מוספים 2 הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי   151106
92  � 69 eBook .2005 .במאה השש עשרה. / אמנון רז–קרקוצקין  

סדרת מוספים 2 שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו / בעריכת ראובן בונפיל,  151105
98  � 73.5 eBook .2004 .יצחק גוטליב, חנה כשר  
79  � 59.25 eBook .2007 / כינוסים, סדרת מוספים 3. משה דוד קאסוטו  151112

סדרת מוספים 3. בין הפטיש והסדן: היהודים בסיציליה / שלמה סימונסון. 2011.   151117
127  � 95.25 eBook  

סדרת מוספים 4 מחזור כמנהג רומה: מהדורת פקסימיליה בליווי קובץ מחקרים על מחזור   151121 
1100 כמנהג בני רומא בעריכת אנג'לו מרדכי פיאטלי. 2012. )כריכת בד( 

סדרת מוספים 4 מחזור כמנהג רומה: מהדורה ביבליופילית בת 200 עותקים ממוספרים    151122
בכריכת עור מפוארת וקופסא תואמת, בליווי קובץ מחקרים על מחזור כמנהג בני רומא  

2775 בעריכת אנג'לו מרדכי פיאטלי. 2012.  
סדרת מוספים 5 פנקס קהל קאסאלי מונפיראטו שמ"ט-תי"ח / יצחק יודלוב. 2012.   151124

158  � 118.5 eBook
כרך לד: מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה / דורון יעקב   351108 

79  � 59.25 eBook 2015 בעריכת אהרן ממן

באר–שבע
כתב–עת של המחלקה למקרא וללימודי המזרח הקדום

61 כרך א: ערכו יצחק אבישור, שמואל אברמסקי וחנוך רביב 1973.   101001
61 כרך ב: ערך מרדכי כוגן, מוגש לשמואל אברמסקי עם פרישתו לגימלאות 1985. כריכה רכה.   101002
61 כרך ג: ערך מרדכי כוגן, מחקרי לשון לזכרו של משה הלד 1988.   101003

ארץ יידיש ותרבותה
כתב העת דווקא

)בעריכת בני מר וחנה עמית בהוצאת בית שלום עליכם(

30 דווקא - חוברת 1 ארץ יידיש ותרבותה - מסעות. 2006 מגזין. 53 עמ'.     658199
30 דווקא - חוברת 2 ארץ יידיש ותרבותה - ילדות. 2007 מגזין. 62 עמ'.     658197
30 דווקא - חוברת 3 ארץ יידיש ותרבותה - ארץ ישראל. 2007 מגזין. 63 עמ'.     658196
30 דווקא - חוברת 4 ארץ יידיש ותרבותה - תיאטרון. 2007 מגזין. 63 עמ'.     658200
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40 דווקא - חוברת 5 ארץ יידיש ותרבותה - ניו יורק. 2007 מגזין. 63 עמ'.     658201
30 דווקא - חוברת 6 ארץ יידיש ותרבותה - 'יידישע מאמע', האם היהודייה 2009.     658202
30 דווקא - חוברת 7 ארץ יידיש ותרבותה - הדגל האדום 2010.     658203
30 דווקא - חוברת 8 ארץ יידיש ותרבותה - קרובים-רחוקים 2012.     658203

המזרח החדש
כתב–עת החברה המזרחית הישראלית

69 כרך לב: הערבים בישראל: בין תחייה דתית והתעוררות לאומית / ערך אהרן ליש 1989.    161023
69 כרך לג: המשפט הבדווי: רישומה של השריעה על חברה שבטית / ערך אהרן ליש 1991.    161024

כרך לד: הערבים בירושלים: משלהי התקופה העות'מאנית עד ראשית שנות ה–90: ייחוד דתי,   161025
80 חברתי ותרבותי / ערך אהרן ליש 1992. כריכה רכה. 240 עמ'.   
69 כרך לה: ספרותם של הערבים בישראל / ערך יעקב מ' לנדאו 1993. כריכה רכה. 236 עמ'.   161028
80 כרך לח: סוריה: עבר והווה / ערך יעקב מ' לנדאו 1996. כריכה רכה. 252 עמ'.   161031
80 כרך לט: תורכיה במאה העשרים / ערך יעקב מ' לנדאו 1998-1997. כריכה רכה. 270 עמ'.   161032

כרך מ: אפריקה: אסלאם, נצרות ויהדות / ערכו יעקב מ' לנדאו, יקותיאל גרשוני ובנימין נויברגר  161034
68 1999. כריכה רכה. 165 עמ'.    
85 כרך מא: מדינה וחברה במזרח התיכון / ערכו חיים גרבר ואלי פודה 2000. כריכה רכה. 236 עמ'.   161035
95 כרך מב: דת ומדינה באסלאם / ערכו חיים גרבר ואלי פודה 2001. כריכה רכה. 316 עמ'.   161036

106 כרך מג: יחסי יהודים-ערבים בארץ ישראל-פלסטין / ערכו חיים גרבר ואלי פודה 2002.    161037
104 כרך מד: אסלאם, חברה ומרחב בירושלים: עבר והווה / ערך נמרוד לוז 2004. כריכה רכה.   161038

כרך מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון / ערכו אלי פודה, חיים גרבר. 2005.  161039
104  � 78 eBook  

כרך מו: אסלאם: חברה ומשפט / ערכו נמרוד הורוביץ, אוריה פורמן, אלי פודה, חיים גרבר.  161040
98  � 73.5 eBook .'2006. 312 עמ  

יהדות זמננו: שנתון לעיון ולמחקר 
בהוצאת המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

90 כרך 2: ערך שמואל אלמוג. 1985. כריכה רכה. 512 עמ'.   151019
90 כרך 3: ערך מנחם קאופמן. 1986. כריכה רכה. 384 עמ'.   151020
90 כרך 4: ערך מרדכי אלטשולר. 1987. כריכה רכה. 405 עמ'.   151056
90 כרך 5: ערך מנחם קאופמן. 1989. כריכה רכה. 456 עמ'.    151058
90 כרך 6: ערך מנחם קאופמן. 1990. כריכה רכה. 432 עמ'.   151060
90 כרך 7: ערך חיים אבני. 1991. כריכה רכה. 426 עמ'.   151067
90 כרך 8: ערכו מרדכי אלטשולר ויחיעם ויץ. 1993. כריכה רכה. 42 עמ'.   151072
90 כרך 9: ערכו שמואל אלמוג ויחיעם ויץ. 1994. כריכה רכה. 364 עמ'.   151078
90 כרך 10: ערכו יחיעם ויץ ומנחם קאופמן. 1996. כריכה רכה. 374 עמ'.   151083
90 כרך 12-11: ערך יחיעם ויץ. 1998. כריכה רכה. 432 עמ'.   151088
95 כרך 13: ערך יחיעם ויץ. 1999. כריכה רכה. 352 עמ'.   151096
95 כרך 14: ערך יחיעם ויץ. 2001. כריכה רכה. 350 עמ'.   151100
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יהודי ברית–המועצות )ערך דוד פריטל( 

71 כרך 2 )17(: 1997. כריכה רכה. 344 עמ'.    191021
71 כרך 3 )18(: 1997. כריכה רכה. 304 עמ'.    191022
84 כרך 4 )19(: 2000. כריכה רכה. 380 עמ'. )קיימים כרכים נוספים(   191024

מדעי היהדות: כתב העת של האיגוד העולמי למדעי היהדות
  

85 כרך 51: איתמר גרינולד, חנה כשר, ישראל קנוהל. 2016   647062
)קיימים כרכים קודמים(.  

מחקרי ירושלים בספרות עברית 
)המכון למדעי היהדות  ע"ש מנדל(

98  � 73.50 eBook  2016 כרך כח: ערכו: אריאל הירשפלד, תמר ס' הס, יהושע לוינסון  301159
)קיימים כרכים קודמים(.  

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

109  � 81.75 eBook 2016 כרך ל: ערכו: הגר סלומון, גלית חזן-רוקם, שלום צבר  341039
)קיימים כרכים קודמים(  

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 

)קיימים כרכים נוספים(  
36.75  eBook מוסף א: היכלות זוטרתי - מחקרי ירושלים במחשבת ישראל / רחל אליאור 1982    141002
98 כרך ו )א-ב(: המיסטיקה היהודית הקדומה / בעריכת יוסף דן. 1987   171045

אזל כרך ו )ג-ד(: ראשית המיסטיקה היהודית באירופה בעריכת יוסף דן. 1987   171046
118 כרך י: קבלת האר"י / בעריכת רחל אליאור, יהודה ליבס. 1992    171047
80 כרך יא / בעריכת יוסף דן. 1993   171048

כרך יב: קולות רבים - ספר זכרון לרבקה ש"ץ–אופנהיימר / בעריכת רחל אליאור,   171049 
118 יוסף דן. 1996 

כרך יג: קולות רבים - ספר זכרון לרבקה ש"ץ–אופנהיימר / בעריכת רחל אליאור,   171053 
118 יוסף דן. 1996 
118 כרך יד: מרומי לירושלים / בעריכת אביעזר רביצקי. 1998   171050
118 כרך טו: מחקרי חסידות / בעריכת עמנואל אטקס, דוד אסף, יוסף דן. 1999)כרך ראשון(   171103

כרך טז : החלום ושברו - התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, שבתאות ופראנקיזם   171104 
118 בעריכת רחל אליאור. )כרך ראשון( 

כרך יז : החלום ושברו - התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, שבתאות ופראנקיזם    171105
118 בעריכת רחל אליאור. )כרך שני( 
118 כרך יח : דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד )כרך ראשון( בעריכת יהוידע עמיר   171106
118 כרך יט : דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד )כרך שני( בעריכת יהוידע עמיר   171107
120 כרך כ : ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו )כרך ראשון(   171008
120 כרך כא : ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו )כרך שני(    171014
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כרך כב + כג: דברים חדשים עתיקים: מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה  171017 
236  � 177 eBook 2011 .וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה / בעריכת רחל אליאור

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך כד / בנימין בראון, ריימונד לייכט.   171059 
128  � 96 eBook 2015 )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל(

מחקרים בלשון 
)המכון למדעי היהדות  ע"ש מנדל(

מחקרים בלשון טז / ערכו יוחנן ברויאר, שמואל פסברג )מו"ל: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל(   351107 
98  � 73.5 eBook 2015

)קיימים כרכים קודמים(  

מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים
)בהוצאת החוג ללשון העברית, אוניברסיטה העברית בירושלים(

99  � 74.25 eBook .כרך יח: 2016. ערכו עפרה תירוש–בקר ודוד בוניס  351109
)קיימים כרכים קודמים(  

עיונים בחינוך היהודי
  

104 כרך א: ערך ברי חזן )עברית ואנגלית(. 1983. כריכה רכה. 352 עמ'   151042
104 כרך ב: ערך מיכאל רוזנק )אנגלית(. 1984. כריכה רכה. 320 עמ'.   151043
104 כרך ד: ערכה ג'נט אביעד )עברית ואנגלית(. 1989. כריכה רכה. 278 עמ'.   232013
104 כרך ה: ערכו הווארד )אהרון( דיטשר ואברהם טננבאום )אנגלית( 1990. כריכה רכה. 278 עמ'.    232015
104 כרך ו: ערך אשר שקדי )עברית ואנגלית(. 1992. כריכה רכה. 366 עמ'.   232017
104 כרך ז: ערך וולטר אקרמן )עברית ואנגלית(. 1995. כריכה רכה. 316 עמ'.    232019

כרך ט: הבנת הנקרא בימינו: סוגיות בהוראתו. ערכו מרלה פרנקל והווארד )אהרון( דיטשר   232024
81 eBook )עברית ואנגלית(. 2004. כריכה רכה. 376 עמ'.    

כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי / ערך יונתן כהן   232026
81  � 60.75 eBook .'עברית ואנגלית(. 2005. כריכה רכה. 248 עמ(  

229  � 171.75 eBook .2007 .כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי / ערך יונתן כהן  232027
כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה / עריכה נאוה נבו עלית אולשטיין 2007.    232029

98  � 73.5 eBook .'כריכה רכה. 324 עמ  
148  � 111 eBook .'כרך יג: דפוסים בתרגום החינוכי / עריכה יונתן כהן ואלי הולצר 2008. 590 עמ   232030

כרך יד: בלשון רבים: אתגרי הפלורליזם בחינוך יהודי / בעריכת מיכאל גיליס, מיכל   232033 
128  � 96 eBook 2014 מושקט-ברקן, אלכס פומסון

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ולמדעי הטבע
)ערך שמואל קוטק(

)קיימים כרכים קודמים(   
68 כרך יג: מאתונה לירושלים - רפואה בפולקלור היהודי הלניסטי ובספרות נוצרית מוקדמת. 1998   431025
86 כרך יד: כרך חגיגי - מאמרים מבחרים בשנים 1952-1992. 2000   431026
86 כרך טו: ספר יובל. 2001   431028
86 כרך טז: התרומה האמריקאית לקידמה של הרפואה בישראל. 2003   431034
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כרך יז: ריפוי אינדיוידואלי, ריפוי חברתי: עולם הרפואה היהודי מ-'אלטנוילנד' עד   431035 
93  � 69.75 eBook 2005 .אמצע שנות התשעים
93  � 69.75 eBook 2007 .כרך יח  431037
94  � 70.5 eBook 2009 .כרך יט: מאמרים רפואיים על "המתת חסד" לאומית-סוציאליסטית  431039
94  � 69.75 eBook 2011.כרך כ: רופאים יהודיים בתקופת הרנסאנס ותחילת התקופה המודרנית  431042

 � 69.75 eBook 2013 .כרך כא: מחלות מדבקות ומגיפות בארץ ישראל  431043
93  � 69.75 eBook 2014 :כרך כב  431047
93  �69.75 eBook  2017 כרך כג: אמבריולוגיה במקורות מזרח תיכוניים עתיקים ויהודיים  431048

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

118  � 88.5 eBook 2017 כרך כה: ערכה נילי ואזנה  101136
)קיימים כרכים קודמים(  

תרביץ: רבעון למדעי היהדות

286 שנה פה מנוי שנתי 2017 )ניתן לרכוש כרכים קודמים, מחיר המנוי כולל משלוח(   601805
)קיימים כרכים קודמים(  

סדרת מקורות לחקר תרבות ישראל
)מו"ל: האיגוד העולמי למדעי היהדות(

128 אהבה בתענוגים לר' משה בן יהודה: חלק א, מאמרים א-ז / אסתי אייזנמן. 2014    131131
171 אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון / אהרן דותן. 1997     351027
184 יהודה הלוי ובני חוגו: 55 תעודות מן הגניזה / עזרא פליישר ומשה גיל 2001.     171026

לוית חן: מעשה ה בראשית, החלק השלישי מן המאמר השישי: מעשה בראשית    131089
 123 לוי בן אברהם. ערך חיים קרייסל 2004. כריכה קשה. 490 עמ'.   

לוית חן לר' לוי בן אברהם: החלק הראשון מן המאמר השביעי - מעשה ומרכבה /   131129 
123 לוי בן אברהם. בעריכת חיים קרייסל. 2013 
118 למה צמנו? מגילת תענית בתרא ורשימות צומות הקרובות לה / שולמית אליצור 2007.     131111
122 מורה המורה / שם טוב בן יוסף אבן פלקירה. ערך יאיר שיפמן 2002.      131082
118 מחזורי שבעתות לסדרים ולפרשות / שולמית אליצור ינואר 2000.     131031

מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראל / יום טוב ליפמן צונץ ערך אברהם פרנקל   131142
120 תרגם זאב ז.ברויאר 2016   

מנחת שי על חמישה חומשי תורה/ ידידיה שלמה, רפאל נורצי, צבי בצר. ערך יוסף עופר.   131074
139 ההדיר והוסיף מבוא והערות צבי בצר 2005.    
160 'ספר נפש האדם': פירוש קהלת לר' שמואל בן יהודה אבן תיבון כ / ערך יעקב רובינסון 2016   131144
190 פיוטי רבי פינחס הכהן / ההדירה והוסיפה מקורות וביאורים שולמית אליצור 2004.     131085
128  � 96 eBook .2008 .פירוש ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם( לשיר השירים / שרה יפת  101036
140 רבי אלעזר בירבי קליר פיוטים לראש השנה / שולמית אליצור, מיכאל רנד 2014    131134
110   �82.5 eBook .1996 תוספתות תרגום לנביאים / רימון כשר   101075
250 תשובות מהר"ם מרוטנברג וחבריו )שני כרכים( / בעריכת שמחה עמנואל. 2012   131128
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מבוא לנוסח המשנה 10
מבוא לסוטו זן 34

מבוא לפיסיקה מודרנית 47
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מחזות קנדיים 37
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מסורת צרפתית-איטלקית של לשון המשנה )עדה 
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ניהול, יזמות וחדשנות 48
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ספר שמות בארמית חדשה )עדה ולשון כרך 
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עיונים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה: כתבים 

מהודרים ומוערים ד' 23
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עליכם 18, 23
עיירתי מוטלה 27
עיצוב ושיקום 39

עיקרי תורת ההיגיון 51
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פירוש על ספר במדבר )כב-לו( 7

פירוש על ספר בראשית 7
פירוש על ספר שמות 7

פירוש רש"י למסכת מגילה 12
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פרקים בפונטיקה וברישום פונטי 21
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צמיחתה של תורכיה המודרנית 32
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קבלת האר"י )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך 

י( 56
קבץ על יד, כרך כד 12
קובץ עגנון כרך ב 18
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הרפואה 46

קטלוג התיעוד המוקלט )עדה ולשון כרך ג( 53
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וטיקיוטיס, פ"ג 32

ויגוטסקי, לב סמיונוביץ 38
ויטגנשטיין, לודוויג 50

ויטה, ברנד 52
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טוך, מיכאל 26, 28, 31, 52
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טל, אוריאל 25

טלמון, שמריה 7

טלר, אדם 25
טנא, דוד 20

טננבאום, אברהם 57
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מירסקי, אהרן 17
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פולק, משה 47

פומסון, אלכס 57
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פרונטינוס 44

פרזיגר, אדם 13
פרידלנדר, יהודה 17, 18, 37
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פרנקל, אברהם 14, 18, 58

פרנקל, דניאל 29
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קורן, בנימין 25

קורן, עירית 9, 41
קורצווייל, ריי 45
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קידנסקי, פרידה 25, 48
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רבי קלונימוס קלמיש שפירא 29
רביב, חנוך 6, 26, 54

רביצקי, אביעזר 13, 15, 56
רביצקי, אבירם 10, 13
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שוורץ, יגאל 17

שוורצמן, לודמילה 47
שוחט, דוד 47

שונמי, שלמה 48
שורסקה, קרל א' 32
שורץ, ברוך יעקב 8

שורץ, מיכאל 18
שורצולד )רודריג(, אורה 53

שורק, תמיר 41
שחל, יובל 26

שטמפפר, שאול 30
שטרן, ידידיה צ' 14
שטיין, דינה 11, 17

שטיין, יהויקים 38, 45
שטיינהיים, שלמה לוי 15

שטייר–לבני, ליאת 29
שי, הדסה 8

שידורסקי, דב 19, 30
שיינטוך, יחיאל 16, 17, 22, 23, 

36 ,28
שילה, גדעון 31, 32
שיפמן, יאיר 14, 58

שיפמן, לימור 41

שירון, חנן 6
שלו, דנה 13

שלום, גרשם 11, 14
שלום עליכם 22

שלמה, ידידיה 6, 11, 58
שלמון, יוסף 13

שלנגר, ז'אק 33, 34, 38
 שם טוב בן יוסף אבן פלקירה 

58 ,14
שמואל בן מאיר )רשב"ם( 7, 

58 ,8
שמואלי, עמיר 46

שמידט, מתיאס 32, 33
שמידע, אבי 47

שמידע, מרים 38
שמיר, שמעון 18, 32

שמלצר, מנחם 12
שמעא, גלית 9
שמעון, צבי 5

שמעוני, גדעון 24
שמר, יהושע 45

שמרוק )שמערוק(, חנא 18, 22, 
49 ,24 ,23

שמש, אהרן 7, 12
שמשוני, דניאל 31, 43

שנאן, אביגדור 14
שניט, דן 41, 43

שנער, פסח 18, 21, 32, 48
שנפלד, רות 15, 23

שנקולבסקי–קרול, סלויה 25
שנר, משה 28

שפיגל, ישעיהו 17, 22, 28
שפיגל, נתן 17, 21, 33, 34, 44, 

50
שפינוזה, ברוך 34

שפיצר–שמיר, צילה 48, 51
שפירא, אניטה 25

שפלר, גבי 38, 39, 40
שפלר, ישראל 35, 39

ש"ץ אופנהיימר, רבקה 13, 14, 
56

שצמן, ישראל 32, 44
שקד, גרשון 18
שקד, מלכה 16
שקדי, אשר 57

שקולניקוב, שמואל 33, 50
שרייבום–שבטיאל, שלומית 20

שרייבר, דפנה 9
שרמר, עודד 37
שרעבי, רחל 29

ששון–לוי, אורנה 41

תא–שמע, ישראל מ' 9, 11, 12
תבורי, יוסף 10

תובל–משיח, רבקה 38
תורן, אורלי 46

תידור–באומל, יהודית 23, 40
תימור, אורי 42

תירוש–בקר, עפרה 21, 57
תשבי, ישעיה 14
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Price
NIS

151112 Umberto (Moshe David) Cassuto: ITALIA, Supplement Series, 3 / Edited 
By Robert Bonfil (Subscription and Back Issues Available). 2007. 79

352015 Unveiled Faces of Medieval Hebrew Books: The Evolution of 
Manuscript Production — Progression or Regression / Malachi Beit-
Arie. 2003. 86

622008 Walking through the land of the bible: Historical 3D Adventure / James 
H. Charlesworth, Michael Medina. (In collaboration with: KIPPOD 
3D Publishing) 2014

136

305003 War and Peace in Classical Greek Literature (Russian) / Nathan Spiegel. 
1990. 92

282007 When Patterns Change: Turning Points in International Politics / Edited 
by Nissan Oren. 1984. 115

302031 Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage / Joseph Yahalom. 2009,  
eBook 75 ₪. 100

151046 Zionism and History: The Rise of a New Jewish Consciousness / Shmuel 
Almog. 1987 174
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Price
NIS

642020 The Life of Stars: The Controversial Inception and Emergence of the 
Theory of Stellar Structure / Giora Shaviv 2009. 551

572008 The Lower Jordan Valley: Scripta Hierosolymitana, Vol. XI / Edited by 
Isaac Schattner. 1962. 115

152025 The Magnes–Philby Negotiations, 1929: The Historical Record / 
Menahem Kaufman. 1998, 188 Pp. 115

222003 The Man Freud and Monotheism / Moshe Ater. 1992, 278 Pp. 109
212002 The Party and the Army in the Soviet Union / Yosef Avidar. 1983, 348 Pp. 58
202016 The Pinnacle of Hatred:The Blood Libel and the Jews / Darren 

O'Brien.2011, eBook 90 ₪ 120
152023 The Politics of Tradition: Agudat Yisrael in Poland, 1916–1939 / Gershon 

C. Bacon. 1996, 332 Pp. 115
162001 The Rediscovery of the Holy Land in the Nineteenth Century / Yehoshua 

Ben-Arieh. 1979. 145
292014 The Religious Kibbutz Movement / Yossi Katz. 1999, 358 Pp. 203
202014 The Religious Kibbutz Movement / Yossi Katz. 1999, 358 Pp. 203
252008 The Role of English Law / M. C. Setalvad. 1966, 76 Pp. 22
825872 The Sage from Galilee: David Flusser. 2007 . out of print
132002 The Sages: Their Concepts and Beliefs / Ephraim E. Urbach. 1975. 260
102020 The Story of Job's Beginning: Job 1-2: A Literary Analysis / Meir Weiss. 

1983, 84 Pp. 57
242015 The Toronto School of Communication Theory: Interpretations, 

Extensions, Applications / Edited by Menachem Blondheim & Rita 
Watson. 2008, 376 Pp. eBook 90 ₪ 120

432011 The Truth of Scientific Medicine Benjamin Mozes Translated By Jenni 
Tsafrir 2010, eBook 195 ₪. 260

242002 The University and Social Welfare / Edited by I. Katz & Harold Silver. 
1969 58

122004 The Yarmukian Culture of the Neolithic Period / Moshe Stekelis. 1972. 58
526002 Three Jewish Communities in Medieval Valencia: Burriana, Castellon de 

la Plana, Vilarreal. Hispania Judaica Vol. VIII / J. Donate Sebastia & 
J. R. Magdalena Nom de Deu. 1990. 156

352010 Topics in Hebrew and Semitic Linguistics / Joshua Blau. 1998. 231
102043 Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies / Edited by 

Mordechai Cogan & Dan'el Kahn. 2008, 352 Pp. eBook 101.25 ₪ 135
522008 Two Portuguese Exiles in Castile: Dom David Negro and Dom Isaac 

Abravanel. Hispania Judaica Vol. X / Elias Lipiner. 1997, 180 Pp. 133
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Price
NIS

102011 The Commentary of R. Samuel Ben Meir (Rashbam) on Qoheleth / 
Edited By Sara Japhet & Robert B. Salters Translated By Robert B. 
Salters. 1985, 256 Pp. 71

522004 The Conversos of Majorca: Life and Death in a Crypto Jewish 
Community in XVIIth Century Spain. Hispania Judaica Vol. V / 
Angela Selke. 1986, out of print

432010 The Dead Sea: The World's Ultimate Natural Healing Resort for Diseases 
/ Shaul Sukenik. 2008, eBook 51.75 ₪. 69

102022 The Elders in Ancient Israel: A Study of a Biblical Institution / Hanoch 
Reviv. 1992. 86

102032 The Evolution of the Exodus Tradition / Samuel E. Loewenstamm. 1992. out of print
292013 The Experience of Immigration: A Literary Perspective on Immigration 

to Israel / Yehoshua S. Cohen. 1998, 164 Pp. 87
432004 The Feldshers: Medical, sociological and Historical Aspects of 

Practitioners of Medicine With Below University Education / Edward 
Kossoy & Abraham Ohry. 1992, 250 Pp. 98

102008 The Goddess Anath: Canaanite Epics on the Patriarchal Age (Texts, 
Hebrew Translation, Commentary and Introduction) / Umberto 
Cassuto. 1971 eBook 107.25 ₪ 143

302003 The Hebrew Periodical Ha'Shiloah (1896–1919): Its Role in the 
Development of Modern Hebrew Literature / Ali Attia. 1991, 228 Pp. 92

252005 The history and Development of Commercial Arbitration / Baron Hubert 
Lister Parker of Waddington. 1959, 60 Pp. 18

292022 The History of the Hebrew University of Jerusalem: Who's Who Prior to 
Statehood:  Founders, Designers, Pioneers / Edited By Assaf Selzer, 
Translation: Jenni Tsafrir 2015. eBook 88 ₪

117

302006 The Image of the Jew in Polish Folk Culture / Alina Cala. 1995, 236 Pp. 47
152029 The Jewish Community of Cuba: Memory and History / Margalit 

Bejarano, Haim Avni 2014 eBook 87.75 ₪ 117
522005 The Jews of Santa Coloma de Queralt: Hispania Judaica Vol. VI / Yom 

Tov Assis. 1988. 104
522007 The Jews of the Kingdom of Valencia: Hispania Judaica Vol. IX / Jose 

Hinojosa Montalvo. 1993. 376
292002 The Land That Became Israel / Edited by Ruth Kark. 1989. out of print
242009 The Last Best West: Essays on the Historical Geography on the Canadian 

Prairies / Edited by John C. Lehr & Yossi Katz. 1999, 244 Pp. 145
252017 The Laws of Eshnunna / Reuven Yaron. 1969, 350 Pp. 173
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Price
NIS

341033 Studies in the History and Culture of North African Jewry: 
Proceedings of the Symposium at Yale University / Edited by: Moshe 
Bar-Asher, Steven D. Fraade (publisher: The Center for Jewish 
Languages and Literatures)  2011 eBook 90 ₪ 120

322009 Studies in the History of Arabic Philosophy / Shlomo Pines Edited By 
Sara Stroumsa. 1996, 452 Pp. 173

322011 Studies in the History of Jewish Thought / Shlomo Pines Edited By W. 
Zev Harvey & Moshe Idel. 1998, 822 Pp. 289

322010 Studies in the History of Religion / Shlomo Pines Edited By Guy 
Stroumsa. 1996, 528 Pp. 231

572037 Studies in the History of the Jews in Old Poland: Scripta 
Hierosolymitana, Vol. XXXVIII: in Honour of Jacob Goldberg / 
Edited by Adam Teller. 1998, 332 Pp. eBook 142.5 ₪ 190

572007 Studies in Western Literature: Scripta Hierosolymitana, Vol. X / Edited 
by Daniel A. Fineman. 1962, 312 Pp. 116

061924 Text and Canon of the Hebrew Bible: Collected Studies / Shemaryahu 
Talmon. (Publisher: The Mandel Institute of Jewish Studies in 
collaboration with Eisenbrauns) 2010 241

632026 Textus XXVI  STUDIES OF THE HEBREW UNIVERSITY BIBLE 
PROJECT / Edited by Dr Michael Segal  2017 (Previous volumes 
available). eBook 105₪ 140

572009 The Annual Species of Medicago: Scripta Hierosolymitana, Vol. XII / 
Edited by Chaia Clara Heyn. 1963, 166 Pp. 87

532003 The Awakening Desert: The Autobiography of an Israeli Scientist / 
Michael Evenari. 1995, 224 Pp. 98

292019 The Battle for the Land / Yossi Katz. 2005, eBook 33.83 ₪ 135
102019 The Bible From Within: The Method of Total Interpretation / Meir Weiss 

1984 eBook 141.75 
102013 The Biblical Account of the Conquest of Canaan / Yehezkel Kaufmann. 1991. out of print
102024 The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World / Zvi Adar. 

1990, eBook 42.75 ₪. 57
292007 The Business of Settlement: Private Entrepreneurship in the Jewish 

Settlement of Palestine, 1900–1914 / Yossi Katz Edited By Yehoshua 
Ben-Arieh & Ruth Kark. 1994, 368 Pp. 203

156013 The Bible From Within: The Method of Total Interpretation / Meir Weiss 
1984 eBook 141.75 

102044 The City Besieged: Siege and its manifestations in the ancient near east / 
Israel Eph'al 2013 eBook 65.25 ₪ 87



89

Price
NIS

572021 Studies in Aggadah and Folk-Literature: Scripta Hierosolymitana, Vol. 
XXII / Edited by Joseph Heinemann 1971 eBook 86.63 ₪ 

454006 Studies in Al-Ghazzali / Hava Lazarus-Yafeh. 1975, 584 Pp. 115
572031 Studies in American Civilization: Scripta Hierosolymitana, Vol. XXXII / 

Edited By Aryeh Goren, Shlomo Slonim & E. Miller Budick. 1987 173
452010 Studies in Arabic Versions / Shlomo Pines. 1989, 468 Pp. 203
572030 Studies in Bible: Scripta Hierosolymitana, Vol. XXXI / Edited by Sara 

Japhet. 1986, eBook 121.5 ₪ 162
572010 Studies in Education: Scripta Hierosolymitana, Vol. XIII / Edited by 

Alexander M. Dushkin & Carl Frankenstein. 1963, 276 Pp. 87
572012 Studies in Geography: Scripta Hierosolymitana, Vol. XV / Edited by Dov 

Nir. 1968, 280 Pp. 145
572026 Studies in Hebrew Narrative Art: Scripta Hierosolymitana, Vol. XXVII / 

Edited by: Joseph Heinemann, Shmuel Werses 1978 eBook 87
572005 Studies in History: Scripta Hierosolymitana & Vol. VII / Edited by 

Alexander Fuks & Israel Halpern. 1961, 348 Pp. 115
572022 Studies in History (1972): Scripta Hierosolymitana, Vol. XXIII / Edited 

by Alexander Fuks & Israel Halperin 1972, eBook 86.63 ₪
115.5

162004 Studies in International Law: With Special Reference to the Arab–Israel 
Conflict / Nathan Feinberg. 1973, 652 Pp. 145

452012 Studies in Islamic Atomism / Shlomo Pines, Edited By Tzvi Langermann. 
1997, 224 Pp. 115

572015 Studies in Israel Legislative Problems: Scripta Hierosolymitana & 
Volume XVI / Edited by Gad Tedeschi & U. Yadin. 1966, eBook 87 ₪. 116

232028 Studies in Language and Language Education: Essays in Honor of Elite 
Olshtain / Edited by Irit Kupferberg & Anat Stavans. 2008, 480 Pp. 89

572003 Studies in Law: Scripta Hierosolymitana, Vol. V / Edited by Benjamin 
Akzin. 1958, 262 Pp. 116

572036 Studies in Mishnaic Hebrew: Scripta Hierosolymitana, Vol. XXXVII / 
Edited by Moshe Bar-Asher. 1997, 472 Pp, eBook 173.25 ₪. 231

352011 Studies in Semitic Linguistics / Gideon Goldenberg. 1998, 676 Pp. 289
122007 Studies in West-Semitic Epigraphy / Joseph Naveh 2009, eBook 111 ₪ 148
341037 Studies in the Culture of North African Jewry Collection of the Lectures 

Presented in the Workshop at Yale University October 15–24, 2012 / 
Edited by: Moshe Bar-Asher, Steven D. Fraade (Publisher: The Center 
for Jewish Languages and Literatures) 2015 eBook 64.5 ₪ 

86
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Price
NIS

531010 Scientist in the Service of Israel: The Life and Times of Ernst David 
Bergmann (1903-1975) / William B. Jensen Henry Fenichel Milton 
Orchin 2011, eBook 36.75 ₪. 148

352018 Selected Papers in Ethio-Semitic and Neo-Aramaic Linguistics By Olga 
Kapeliuk 2009, 592 Pp. 150

252020 Self-Defence in International Law: The Israeli Raid on the Iraqi Nuclear 
Reactor / Timothy L. H. McCormack. 1995, 340 Pp. 173

222007 Self- Remaking: New Perspectives on Setting Out and Self-Direction / 
Moshe Dov Caspi. Edited By Ruth Vera Resnick-Weisz 2016. 
eBook 104.25 ₪

139

392252 Semantic Truth Theories / Yael Cohen. 1994, 232 Pp. 35
322012 Sense and Nonsense: Philosophical, Clinical and Ethical Perspectives / 

Edited by Jacques J. Rozenberg. 1996, 288 Pp. 145
292005 Sephardi Entrepreneurs in Eretz Israel: The Amzalak Family 1816–1918 

/ Joseph Glass & Ruth Kark Edited By Yehoshua Ben-Arieh & Ruth 
Kark. 1990. 115

615002 Slavia Hierosolymitana Vol. II: Slavic Studies of the Hebrew University / 
Edited By Victor Raskin & Dmitri Segal. 1978. 88

615005 Slavia Hierosolymitana Vol. VII: Slavic Studies of the Hebrew University/ 
Edited by Dmitri Segal, Wolf Moskovich & Moshe Taube. 1985, 280 Pp. 138

212003 Social Conflict in Ancient Greece / Alexander Fuks. 1984. 127
252021 Social Control & Justice: Inside or Outside the Law? / By Leslie Sabba. 

1996, 358 Pp. 173
102036 Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East / Moshe 

Weinfeld. 1995. out of print
252001 Sons, Slaves and Freedmen in Roman Commerce / Aaron Kirschenbaum. 

1987. 115
352008 Soviet Camp Speech / Meyer Galler. 1994, 254 Pp. 116
232033 Speaking in plural – The challenge of pluralism for Jewish education. 

Studies in Jewish education vol. 14 / Michael Gillis, Micahl Moszkat-
Barkan, Alex Pomson. 2014, eBook 96 ₪ 128

102114 Storytelling in the Bible / Jacob Licht. 1978, 154 Pp. 71
132010 Strangers in the Land: The Judaeo-Arabic Exegesis of Tanḥum ha-

Yerushalmi on the Books of Ruth and Esther 2010, eBook 133.5 ₪.
178

212005 Structures of American Social History / Walter Nugent. 1981, 206 Pp. 58
452009 Studies in Abu'l-Barakat Al-Bagdadi: Physics and Metaphysics / Shlomo 

Pines. 1979, 340 Pp. 145
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Price
NIS

162002 Palestine in the 18th Century: Patterns of Government and Administration 
/ Amnon Cohen. 1973. out of print

132001 Papers of the Institute of Jewish Studies, Vol. I / Edited by J. G. Weiss. 1964. 58
552091 Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem No. 23  / 

Edited by:  Fernande Bartfeld 2017 (Previous volumes available).  
eBook 48.75 ₪

65

322006 Philosophy of History and Action / Edited by Yirmiyahu Yovel. 1978. 87
302007 Precarious Present, Promising Future?: Ethnicity and Identities in 

Canadian Literature / Edited by Danielle Schaub, Janice Kulyk Keefer 
& Richard E. Sherwin. 1996, 182 Pp. 145

242004 Public Services Under Stress / Edited by Arthur M. Kruger, David 
Morley & Arie Shachar. 1993, 258 Pp. 145

302004 Relations Between Jews and Poles in the Light of S. Y. Agnon's Works / 
Shmuel Werses. 1994, 128 Pp. 47

132007 Religion and Zionism: First Encounters / Yosef Salmon. 2001, 400 Pp. 220
222006 Research Ethics / Edited By Ruth Landau, Gabi Shefler, 2011. 

eBook 126.75 ₪
169

462003 Revenge, Retribution, Reconciliation: Justice and Emotions between 
Conflict and Mediation, A Cross-Disciplinary Anthology / Edited by: 
Kim Wunschmann, Laura Jockusch, Andreas Kraft 2016  eBook 73.5 ₪

98

307001 Romanica et Occidentalia / Moshe Lazar. 1963, 360 Pp. 87
232022 Roots and Routes: Ethnicity and Migration in Global Perspective / Shalva 

Weil. 1999, 258 Pp. 145
292017 Rothschild and Early Jewish Colonization in Palestine / By Ran Aaronsohn 

Edited By Yehoshua Ben-Arieh & Ruth Kark. 2000, 320 Pp. 220
512004 Rural Arab Demography and Early Jewish Settlement in Palestine: 

Distribution and Population Density during the Late Ottoman and 
Early Mandate Periods /  David Grossman, Translation by Marcia 
Grossman. (Publisher: Transaction Publishers). 2011 178

512002 Russian Literature in the 19th Century: Essays / Lea Goldberg. 1976 58
232016 School Effectiveness and Improvement: Proceedings of the Third 

International Congress for School Effectiveness / Edited by Joseph 
Bashi & Zehava Sass. 1991, 432 Pp. 115

232021 Schooling as a Socio-Political Expression: Jewish Education in Interwar 
Poland / Shimon Frost. 1998, 176 Pp. 87
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Price
NIS

201037 Medicine and Nazism / Daniel Nadav 2010, eBook 66 ₪ 88
152027 Medieval English Jews and Royal Officials: Entries of Jewish Interest in 

the English Memoranda Rolls, 1266–1293 / Edited by Zefira Entin 
Rokeah. 1999, 552 Pp. 260

522009 Medieval Ketubot from Sefarad: Hispania Judaica Vol. XI / Jose Luis 
Lacave. 2002, 268 Pp. 184

272002 Meditations on Authority / David Shulman. (In collaboration with: Martin 
Buber Society of Fellows). 2013 eBook 73.5 ₪

98

242005 Meeting of Cultures and Clash of Cultures: Adult Education in 
Multicultural Societies / Edited by Kalman Yaron. 1993. 133

242008 Meeting the Challenges of a Changing Society: Fifty Years of Social 
Work In Israel / F. M. Loewenberg. 1998, 324 Pp. 184

312007 Men or Supermen?: The Italian Portrait in the Fifteenth Century / L. M. 
Sleptzoff. 1978, 168 Pp. 69

242014 Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comparative Lessons / Edited 
by Eran Razin & Patrick J. Smith. 2006 eBook 110.25 ₪. 147

132011 Mishna and Tosefta Studies / Robert Brody 2014 eBook 59.25 ₪ 79

232030 Modes of Educational Translation: Studies in Jewish Education 13 / 
Jonathan Cohen & Elie Holzer (Previous volumes available). 2008. 148

242007 Multiculturalism, Jews and Identities in Canada / Edited by Howard 
Adelman & John Simpson. 1996, 266 Pp. 145

452014 Najib Mahfuz: The Novelist-Philosopher of Cairo / Menahem Milson. 
1999, 320 Pp. 231

152010 Nazarene Jewish Christianity: From the End of the New Testament Period 
until its Disappearance in the Fourth Century / Ray A. Pritz. 1992. 104

322007 Nietzsche's Enticing Psychology of Power / Jacob Golomb. 1989, 350 Pp. 116
152028 On Chariots with Horses of Fire and Iron: The Excursionists and the 

Narrow Gauge Railroad from Jaffa to Jerusalem / Anthony S. Travis. 
2009,  eBook 135 ₪. 180

201032 On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three 
Generations of Historians / Edited by Moshe Zimmerman. 2006. 170

301103 On the Situation of the Polish Writer of Jewish Descent in the Twentieth 
Century / Artur Sandauer Edited By Scott Ury. 2005, 100 Pp. 44

353013 On the Tip of the Tongue: 500 Yiddish proverbs / Yosef Guri. 2006, 250 Pp. 85
322013 Out of the Cave: A Philosophical inquiry into the Dead Sea Scrolls 

Research / Edna Ullmann-Margalit. 2006 eBook 67.5 ₪. 90
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Price
NIS

135014 Judaism of the Second Temple Period, Vol. 1: Qumran and 
Apocalypticism / David Flusser. 2007, 376 Pp. eBook 99.75

135015 Judaism of the Second Temple Period Volume 2: The Jewish Sages and 
Their Literature / David Flusser Translated By Azzan Yadin 2009,  
eBook 99.75 ₪ 133

142000 Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory:Methodologies of Textual 
Scholarship and Editorial Practice in the Study of Jewish Mysticism / 
Daniel Abrams. 2010. Revised Secend edition 2014. 199

431047 Korot Volume 23: The Israel Journal of the History of Medicine and 
Science / Edited by Samuel S. Kottek (Previous volumes available). 
2014. 93

357001 La Composante Hebraique du Judeo-Arabe Algerien: Communautes de 
Tlemcen et Ain-Temouchent / Moshe Bar-Asher. 1992, 184 Pp. 75

156001 La Emancipacion Judia / Edited by David Bankier. 1983, 280 Pp. 87
132004 Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel / Moshe Aberbach. 1994,  

eBook 129.75 ₪. 173
701259 Leibu Levin, Word and Melody: Yiddish Poetry Set to Music / Edited By 

Ruth Levin. 2005, 340 Pp. 170
432007 Leisure Education in School Systems: Curricula, Strategies, Training 

Human Resources / Edited by Hillel Ruskin & Atara Sivan. 2002. 173
171032 Levinas's Jewish Thought: Between Jerusalem and Athens / Ephraim 

Meir. 2008, Paperback, eBook 114.75 ₪. 153
102034 Literary Studies in the Hebrew Bible: Form and Content / Shemaryahu 

Talmon. 1993. out of print
352006 Magic Spells and Formulae: Aramaic Incantations of Late Antiquity / 

Shmuel Shaked & Joseph Naveh. 1993. out of print
322004 Man and His Dignity / Nathan Rotenstreich. 1983, 226 Pp. 58
132006 Manasseh of Ilya: Precursor of Modernity among the Jews of Eastern 

Europe / Isaac Barzilay. 1999, 228 Pp. 104
242011 Mapping Canadian Cultural Space: Essays on Canadian Literature / 

Edited by Danielle Schaub. 2000, 180 Pp. 133
132012 Masorah and Text Criticism in the Early Modern Mediterranean: Moshe 

Ibn Zabara and Menahem de Lonzano / Jordan S. Penkower 2014 
eBook 225 ₪ 300

432006 Medicine and Medical Ethics in Medieval and Early Modern Spain: An 
Intercultural Approach / Edited by Luis Garcia-Balester & Samuel S. 
Kottek. 1996, 292 Pp. 162



94

Price
NIS

192001 In Search of Self: The Soviet Jewish Intelligentsia on the Exodus / David 
Prital. 1982, 284 Pp. 87

282005 Intellectuals in Politics / Edited by Nissan Oren. 1984. 58
442007 Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Politics and 

Implementation / Moshe Yegar. 1979, 312 Pp. 115
292016 Jerusalem and Its Environs: Quarters, Neighborhoods, Villages, 1800–

1948 / Ruth Kark & Michal Oren-Nordheim. 2002, 418 Pp. 248
292004 Jerusalem Neighborhoods: Planning and By-Laws (1855–1930) / Ruth 

Kark. 1990 out of print
622005 Jesus / David Flusser. 1997, 324 Pp. eBook 144.75 ₪ 193
232002 Jewish Education / Alexander M. Dushkin. 1980, 180 Pp. 58
212006 Jewish Identity: The Case of Ethiopian Jewry / Michael Corinaldi. 1998. 173
156002 Jews and Conversos: Studies in Society and the Inquisition / Edited by 

Yosef Kaplan. 1985. out of print
162011 Jews, Arabs, Turks: Selected Essays / Jacob M. Landau. 1993, 492 Pp. 173
152001 Jews, Judaism and the Classical World: Studies in Jewish History in the 

Times of the Second Temple and Talmud / Gedalyahu Alon. 1977. 145
622003 Jews, Pagans and Christians in Conflict / David Rokeah. 1982. out of print
156013 Judaica Latinoamericana Vol. I: Estudios Historico-Sociales / Edited by 

M. Bejarano, R.P. Raicher, L. Senkman, S. Schenkolewski-Kroll 1988 eBook 114
156006 Judaica Latinoamericana Vol. II: Estudios Historico-Sociales / Edited by 

Silvia Schenkolewski & Leonardo Senkma. 1993, eBook 117 ₪. 156
156010 Judaica Latinoamericana Vol. III: Estudios Historico-Sociales / Edited by 

Efraim Zadoff & Margalit Bejarano. 1997, eBook 142.5 ₪. 190
156011 Judaica Latinoamericana Vol. IV: Estudios Historico-Sociales / Edited By 

Margalit Bejarano, Silvia Schenkolewski, Graciela Ben-Dror & Yossi 
(Jorge) Goldstien. 2001, eBook 156 ₪. 208

156012 Judaica Latinoamericana Vol. V: Estudios Históricos,Sociales y Lit-  
erarios Edited by Florinda F.Goldberg, Yossi (Jorge) Goldstein, 
Efraim Zadoff. 2005, eBook 38.63 ₪ 154

156015 Judaica Latinoamericana Vol. VI: Estudios Históricos,Sociales y Lit- 
erarios / Edited by Margalit Bejarano, Florinda F.Goldberg, Yossi 
(Jorge) Goldstein. 2009, eBook 179.25 ₪. 239
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