
 
 

 

 

 

 

 מיון כותר עורך /מחבר

תולדות חב"ד במרוקו  עורך: שניאור זלמן ברגר.  BM 198.54.T63 2016 

אטקס, עמנואל  לשם שמים    BM 198.A74 2016 

 ירחמיאל ברודי
ציון בין הפרת לחידקל :עולמם של  

 גאוני בבל
BM 501.5.B7612 2016 

1680-ישראל, משה,  
מחבר 1740  

ספר משה ידבר :שאלות ותשובות 
ופסקים וחידושי דינים כסדר הרמב"ם 
וחידושים על לשונות הרמב"ם הלכות 

 מלוה ולוה

BM 522.47.S695 2016 

פנקובר, יצחק שרגא  
 מחבר

על זמן חיבורם של ספר הזוהר וספר  
 הבהיר

BM 525.P46 2010 

 -1971ליאון, נסים,  
 מחבר

המצנפת והדגל   BM 538.S7L46 2016 

Leonard J. 
Greenspoon 

Wealth and poverty in Jewish 
tradition /editor 

BM 538.W4W43 2013 

משה בן מימון  פירוש למורה הנבוכים    BM 560.A3C64 2016 

משה בן מימון  הזמנה למורה הנבוכים :מפגש ראשון    BM 560.A3M34 2016 

Ibrahim Marazka, 
Reza Pourjavady and 

Sabine Schmidtke. 

-Samawʼal al  مغربي, السموأل بن يحيى
Maghribī's (d. 570/1175) Ifhạ̄m 

al-yahūd :the early recension 
BM 585.M326 2006 

אזואלוס, יעקב מחבר   
תורת המלאכים  

 בתרגומים הארמיים לתורה
BM 645.A6A95 2016 

David Stern 

The monk's 
Haggadah :a fifteenth-century 

illuminated 
BM 674.63.T44 2015 

Horowitz, Roger 
author 

Kosher USA :how Coke became 
kosher and other tales of 

modern food 
BM 710.H675 2016 

שיעורי בית  נבון חיים  BM 713.S63 2016 

 -1968גבריאלי, דוד,  
 מחבר

שיח הראי"ה :שיעורים באיגרות  
 הראי"ה

BM 755.K66A42 2016 

סמית, חני הרן מחבר   
שיר של חסד :המוזיקה כתהליך רוחני  

 במשנתו של ר' נחמן מברסלב
BM 755.N25S5612 

2016 

Schorsch, Ismar 
author 

Leopold Zunz :creativity in 
adversity 

BM 755.Z8S36 2016 

Robert D. Miller II 

Between Israelite religion and 
Old Testament theology :essays 

on archaeology, history, and 
hermeneutics 

BS 1192.5.A1B48 
2016 

 ספריית ארן

  ת וישראלויהדספרים חדשים אולם קריאה 

 2017 ינואר

 

 



 

קליצנר, ג'ודי מחבר   
לא סוף פסוק :סיפורי תנ"ך פוגשים,  

 ממשיכים והופכים זה את זה
BS 1225.5.E5K5912 

2016 

מחבר -1962גורן, תמיר,    
גאות ושפל :התפתחותה העירונית  

ערבי -של יפו ומקומה בעימות היהודי
1917-1947בארץ ישראל   

DS 110.J3G64 2016 

 -1952מעבי, אמנון,  
 מחבר

עלומים בקדמת הבימה   
DS 113.8.Y4M353 

2016 

מחבר -1947ארד, עוזי,    
:המאבק להקמתה של  המל"ל

"המועצה לביטחון לאומי" ולביסוסה 
 בצמרת

DS 119.2.A74 2016 

 -1976כהן, אביחי,  
 מחבר

גבולות ההרתעה :פעולות התגמול  
ומדיניות ההרתעה בעשור השני 

 לקיומה של מדינת ישראל
DS 119.2.C643 2016 

חכם, דוד מחבר   
עזה בגובה העיניים :מבט  

בפניםלאינתיפאדה מ  
DS 119.75.H36 2016 

מחבר -1926ארד, יצחק,   חורט בזיכרון :לוחם, שורד, מנציח    DS 125.3.A74A3 2016 

חדד, עפרה מחבר-עפגין   
מחזון למעשה  -משה סמילנסקי  

 :פועלו בעיצוב החברה והיישוב
DS 125.3.S68A39 

2015 

ביטון, ברק מחבר  בזכות האמונה שבאדם    DS 126.6.B55A3 2016 

מחבר -1937כהן, רן,   סעיד    
DS 126.6.C68A3 

2016 

הרצוג, אריה  הגנה אקטיבית    
DS 126.6.H478A3 

2016 

חייו ויצירתו של הנשיא החמישי -נבון   עורך אחראי: דב איכנולד  
DS 126.6.N38N33 

2016 

נריה, ז'ק מחבר  בין רבין לערפאת    DS 126.6.R3N4 2016 

Jacobson, Abigail, 
1973- author 

Oriental neighbors :Middle 
Eastern Jews and Arabs in 

mandatory Palestine 
DS 126.J27 2016 

Monk, Daniel Bertrand 
An aesthetic occupation :the 

immediacy of architecture and 
the Palestine conflict 

DS 126.M62 2002 

ניישטט בורנשטיין, לילך  
 מחבר

היהודיה שלהם :מותר ואסור בעדויות  
 על השואה

DS 134.42.R33N33 
2016 

 -1962גרבובסקי, יאן,  
 מחבר

ציד היהודים :בגידה ורצח בפולין בימי  
 הכיבוש הגרמני

DS 
134.66.D338G7312 

2016 

ריכנטל, אלי מחבר   
גנרלים יהודים בצבא  

הונגרי וגורלם בימי הנאצים-האוסטרו  
DS 135.A9R4 2016 

edited by Robert 
Rozett and Iael 
Nidam-Orvieto 

After So Much Pain and Anguish 
:First Letters after Liberation 

DS 135.E89A35 2016 

פז, שאול מחבר   
פנינו אל השמש העולה :חניכי תנועות  

הנוער החלוציות ובוגריהן בני הדור 
 השני,

DS 150.L45P35 2016 

 -1929שביד, אליעזר,  
 מחבר

דרשות על פרשות השבוע  
 :האקטואליות של תורת משה

BS 1225.S38 2016 

יהודה ליואי בן בצלאל,  
מחבר 1609-בערך 1525  

ספר ביאורי ופירושי רבנו המהר"ל  
 מפראג זצ"ל על התורה

BS 1225.J84 2014 



 
Karin Finsterbusch 
and Armin Lange 

Texts and contexts of Jeremiah 
BS 1345.5.E5T46 

2016 

עורכים: יוסף פטריך, 
-ברקת, ארז בן-אורית פלג

 יוסף

קום, התהלך בארץ :מחקרים  
בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ 
ישראל לזכרו של יזהר הירשפלד 

 במלאת עשור לפטירתו

DS 115.9.H55K83 
2016 

ריינר, מיכאל מחבר   
מה לאמריקה בסיני? :יהודי אמריקה  

1956-1957ומערכת סיני,   
DS 119.8.U5R47 

2016 

מטקו, נגוסה מחבר  ייתנו לנו פירות וחלב ירושלים    DS 135.E75M48 

Kot, Jan, 1921- author 
Chestnut roulette :the amazing 
story of a Lvov Jewish youth 
who triumphs over adversity 

DS 135.U43K613 
2008 

 


