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סגיל חובבסוכריות מהשמיים2500
סחנוך דאוםאלוהים לא מרשה2501
סמרדכי מרטין בוברגוג ומגוג2502
עעפר שלח, יואב לימורשבויים בלבנון2503
עאיסר הראלהבית ברחוב גריבלדי2504
ע / לחיים עומרשיקום הסמכות ההורית2505
עביל קלינטוןחיי2506
ע / לדן גלאי, ליאור הללתהליך התוכנית העסקית2507
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סוויליאם ג'רלד גולדינגבעל זבוב2509
סאתגר קרתגעגועי לקיסינג'ר2510
ע / לחיים עמיתהורים כמנהיגים2511
לישעיהו שןמטפורה בחשיבה החינוכית מקראה אנגלית2512
עיאיר שלגהמשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי ישובים ביש"ע2513
סגיל חובבמטבח משפחתי2514
עמיכל ארבלתם ונשלם2515
עארי שביטחלוקת הארץ2516
סיוכי ברנדסמלכים ג'2517
ע / למאיר לירזהמדריך השלם לניהול עסק עצמאי2518
עמרדכי ברויאראוהלי תורה2519
לישעיהו שןמטפורה בחשיבה החינוכית מקראה עברית2520
עאריאלה פלסאור בירושלים2521
סמיכל שלושבועת רחל2522
סמאיר שלויונה ונער2523
עגדעון שמעוניהאידאולוגיה הציונית2524
סדוד שיץשבע נשים2525
סמאיר שלורומן רוסי2526
סבתיה גורהמרחק הנכון2527
לישעיהו שן, ניבה ולנשטייןמטפורה בחשיבה החינוכית מדריך למידה2528
עשמואל שגבהקשר המרוקני2529
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עיון  /  ל – לימוד – ע  / סיפורת  ס –



לרונית בוגלר (עורך)מנהיגות ויישומיה בחינוך מקראה אנגלית2530
סחיים סבתוכעפעפי שחר2531
עמיכאל וולצרמלחמות צודקות ולא צודקות2532
לרונית בוגלר (עורך)מנהיגות ויישומיה בחינוך מקראה עברית2533
סחיים בארעת הזמיר2534
(עורך)מדריך לרגשי אשם של אישה יהודיה מודרנית2535 סרות אנדרו אלנסון
25361,2,3 לבוסתנאי עודדתולדות עם ישראל בימי בית ראשון יחידות
25384,5,6 לבוסתנאי עודדתולדות עם ישראל בימי בית ראשון יחידות
סאתגר קרתאניהו2539
עעמנואל אטקס (עורך)ישיבות ובתי מדרשות2540
לרונית בוגלרמנהיגות ויישומיה בחינוך מדריך למידה2541
עיוסי מלמן, איתן הברהמרגלים2542

7-זאב וייסמן. 8- חנוך רביב, מיכאל קוכמן. תולדות עם ישראל בימי בית ראשון יחידות 25437,8,9
9-צבי גל, טליה שי, מיכאל קוכמן.

ל

2545Outwitting HistoryAaron Lanskyע
25462 ,1 פרקים לרבקה נירהנצרות הקדומה שלוש המאות הראשונות כרך א'
25473 פרק לרבקה נירהנצרות הקדומה שלוש המאות הראשונות כרך ב'
25484 פרק לרבקה נירהנצרות הקדומה שלוש המאות הראשונות כרך ג'

הנצרות הקדומה שלוש המאות הראשונות אסופת מאמרים - 2549
עברית

לרבקה ניר

הנצרות הקדומה שלוש המאות הראשונות אסופת מאמרים - 2550
אנגלית

לרבקה ניר

לז'ראר ואלההנצרות הקדומה-היסטוריה וספרות בתקופת כינונה (800-100)2551

ססופוקלסאדיפוס המלך2553
255410,11,12 לבוסתנאי עודדתולדות עם ישראל בימי בית ראשון יחידות
עהלל כהןערבים טובים2555
2557The SurvivorTerrence Despresע
עשמואל יבנאלימסע לתימן2558
עצבי צמרתעלי גשר צר2559
סטנסי ויליאמסביבר הזכוכית2560
2561P.A.R.T. 1 Pre Academic Reading TextsErica Garbל
לחנה אדןלהיות אזרחים בישראל2562
סרומן גאריעפיפונים2563
2567Primo LeviMyriam Anissimovע
יש לו חלום2568 - ע / סאורלי אזולאיאובמה
עאוריאל טלתיאולוגיה פוליטית והרייך השלישי2569
2570El Falsificador De HitlerLawrence Malkinע
סז'וזה סאראמאגועל העיוורון2571
ע / סמנחם לסעל חיצים ובונבונים2572
עדורין וירטוריפוי בעזרת המלאכים2573

עג'רי פוראס, סטיוארט אמרי, מארק תומפסוןהצלחה שנבנית לנצח2574

הפילוסופים הקדם סוקראטיים2575 - לשמואל שקולניקובתולדות הפילוסופיה היוונית
- מותחן כבשים2576 סלאוני סבןגלנקיל
ע / ליוסף ג. ליבס (תרגם)כתבי אפלטון כרך ראשון2577
ע / ליוסף ג. ליבס (תרגם)כתבי אפלטון כרך שני2578
ע / ליוסף ג. ליבס (תרגם)כתבי אפלטון כרך שלישי2579
למיכאל גרינצוויגזאת ירושלים חלק שני: מהתקופה הצלבנית ועד ימינו2580
עאברהם דיסקיןהנשיאים2581
עיוצאי גטו שבלישירים מגטו שבלי2582



25831,2 יחידות לאורה לימור, יצחק חןראשיתה של אירופה כרך א'
25843,4,5 יחידות לאורה לימור, יצחק חןראשיתה של אירופה כרך ב'
25856,7 יחידות לאורה לימור, יצחק חןראשיתה של אירופה כרך ג'
25868,9 יחידות לאיריס שגריר, דפנה אפרתראשיתה של אירופה כרך ד'
לאיינהרדחיי קרל הגדול2587
לישראל שצמןהאימפריה הרומית ומורשתה2588
עאריסטואתיקה2589
עאניטה שפיראברנר2590
ארץ הדמים - יהדות ליטא המפוארת וחורבנה2592 - עיוסף א. מלמדליטא
עקן דיכטוואלדגופנפש2593
סמירה מגןכפתורים רכוסים היטב2594
עאהרון פיקרשימות מגיא ההריגה2595
מהלכה למעשה2596 - לערן חיותמדריך למחקר ולכתיבה מדעית
אנגלית2597 - חוברת מאמרים - לשיטות מחקר - התנסות במחקר
ע / סבעז גאוןהמקום שבו נגמרת אמריקה2598
עשלמה קאלוחריג2599
עצבי אלוש, יוסי אליטובבן פורת יוסף2600
עחיים מנחם בסוקבשערי שאול2601
לויליאם א. הבילנדאנתרופולוגיה תרבותית2602
למתת אדר-בוניסמבוא לאנתרופולוגיה - מקראה2603
עביל ברייסוןהעולם כבמה - שייקספיר2604
עטובה אילן, בתיה כהנא-דרוראמנות בישראל - תקציר2605
עמיכאל מאירבין מסורת לקדמה2606
עיורם יובלמה זאת אהבה2607
עויקטור פראנקלהאדם מחפש משמעות2608
עמיכאל אורןשישה ימים של מלחמה2609
עד"ר ערן תמיראנטומיה פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם2610
עאמנון גימפלאימון מוחי לריפוי הפרעת קשב וריכוז2611
סאמיר גוטפרוינדבשבילה גיבורים עפים2612
11 קיץ 26132008 עשלום לוריא, חיה בר-יצחקחוליות
עד"ר אריה אבנישוטי החלב2614
עטובי בראונינגעוצמת הרכות2615
סקורינהבארץ לא ידעתי2616
מקראה עברית2617 - לדן כספי, יחיאל לימוראמצעי תקשורת המונים בישראל
מקראה אנגלית2618 - לדן כספי, יחיאל לימוראמצעי תקשורת המונים בישראל
26191990-1948 לדן כספי, יחיאל לימורהמתווכים - אמצעי תקשורת בישראל
לדן כספיתקשורת ודמוקרטיה בישראל2620
מדריך למידה2621 - לדן כספי, יחיאל לימור, אינס גבלאמצעי תקשורת המונים בישראל
2622Metaphoric ThinkingEli Rozikע

לענת אדרתאיטינרריה ביידיש: רשמי מסעות לארץ הקודש במאות ה-י"ז-י"ח2623

לדן כספיתקשורת ודעת קהל - מקראה עברית2624
לסיגל רבינא, אורנית קליין-שגרירתקשורת ודעת קהל - מדריך למידה2625
ליהושפט הרכבי, אבי סגלמלחמה ואסטרטגיה - מדריך למידה2626
לאבי סגלמלחמה ואסטרטגיה - מקראה2627
ליהושפט הרכבימלחמה ואסטרטגיה2628
עבוב דילןכרוניקות - חלק 26291
עאלכסנדר המילטון, ג'יימס מדיסון, ג'ון ג'ייהפדרליסט2630
עיוסף שלמון, אביעזר רביצקי, אדם פרזיגראורתודוקסייה יהודית - היבטים חדשים2631
עפאולין ווילסריפוי בצבעים2632
עיוסף מענדעלסאןאמאל אין א האלבן יובל2633



עשמואל גורדוןשעות באוקטובר 263430
סאהרון אפלפלדלילה ועוד לילה2635
לקאת' וודוורדמבוא לחשיבה חברתית - כרך א2636
לסטיב הינקליף, קאת' וודוורדמבוא לחשיבה חברתית - כרך ב2637
לגורדון יוז, רוס פרגוסוןמבוא לחשיבה חברתית - כרך ג2638
לדיוויד הלדמבוא לחשיבה חברתית - כרך ד2639
לדיוויד גולדבלאטמבוא לחשיבה חברתית - כרך ה2640
ליואב רודניקימבוא לחשיבה חברתית - מדריך למידה2641
2642Paper Bridges / קאדיע מאלאדאווסקיפאפירענע בריקן / Kadya Molodowskyס
סדויד גרוסמןאשה בורחת מבשורה2643
2644The Rise Of Modern Yiddish CultureDavid E. Fishmanע
26451,2 לאליק מישוריאמנות הרנסנס באיטליה יחידות
26463,4 לאליק מישוריאמנות הרנסנס באיטליה יחידות
26475,6 לאליק מישוריאמנות הרנסנס באיטליה יחידות
26487,8 לאליק מישורי, עדה טיבראמנות הרנסנס באיטליה יחידות
26499,10,11 לאליק מישוריאמנות הרנסנס באיטליה יחידות
מונטסקייה ו"מכתבים פרסיים"2650 לדן דאור, עמוס הופמןתרבות ההשכלה - יחידה 01 -
לטוני לנטין, פ. נ. פארבנק, סטיוארט בראוןתרבות ההשכלה - יחידה 02 - "האנציקלופדיה"2651
ביפון ו"ההיסטוריה של הטבע"2652 לדיוויד גודמןתרבות ההשכלה - יחידה 03 -
וולטר: "קאנדיד"2653 לטוני לנטין, פ. נ. פארבנק, גראהם מרטיןתרבות ההשכלה - יחידה 04 -

ליואב פלדתרבות ההשכלה - יחידה 05 - רוסו וביקורת החברה המודרנית2654

תרבות ההשכלה - יחידה 06 - שארדן והציור הצרפתי במאה ה-2655
18

לפראנסיס פראנסינה

תרבות ההשכלה - יחידה 07 - אדריכלות צרפתית בתקופת 2656
ההשכלה

לסטיבן ביילי, בלינדה תומסון

לאקלו: "יחסים מסוכנים"2657 לגראהם מרטיןתרבות ההשכלה - יחידה 08 -
פילדינג: "טום ג'ונס"2658 לדניס וואלדר, קלייב אמסליתרבות ההשכלה - יחידה 09,10 -
האמן כפולמוסן2659 - הוגארת לאהרן שארףתרבות ההשכלה - יחידה 11 -

תרבות ההשכלה - יחידה 12 - גיבון: "שקיעתה ונפילתה של 2660
האימפריה הרומית"

לטוני לנטין, ג'ון פרגוסון, פ. נ. פארבנק

אדריכלות וציורי נוף בריטיים2661 לקולין קנינגהאם, גיליאן פריתרבות ההשכלה - יחידה 13 -
הפילוסוף כאזרח2662 - דיוויד יום לסטיוארט בראון, רוזאלינד הארסטהאוזתרבות ההשכלה - יחידה 14 -
- "עושר העמים"2663 אדם סמית לסטיוארט בראוןתרבות ההשכלה - יחידה 15 -

תרבות ההשכלה - יחידה 16 - פרידריך הגדול - שליט בנוסח 2664
תקופת ההשכלה

לטוני לנטין

להנרי וסרמןתרבות ההשכלה - יחידה 17 - משה מנדלסון - מפגש תרבויות2665

נישואי פיגארו2666 מוצרט: לפטרישה האוורדתרבות ההשכלה - יחידה 18 -

לאדוארד גיבוןשקיעתה ונפילתה של האימפריה הרומאית - מקראה ליחידה 266712

26682016 68 ינואר גליון - מגזין ישראלי להיסטוריה - עשרה ג'ו בן צביסגולה
26692016 69 פברואר גליון - מגזין ישראלי להיסטוריה - עשרה ג'ו בן צביסגולה
עברית2670 - לאורית רמוןילדות בימי הביניים מקראה חלק א'
אנגלית2671 - לאורית רמוןילדות בימי הביניים מקראה חלק ב'
לאורית רמוןילדות בימי הביניים מדריך למידה2672
עשולמית שחרילדות בימי הביניים2673
עאלישבע באומגרטןאמהות וילדים - חיי משפחה באשכנז בימי הביניים2674
סאליזבט הייךהתקדשות2675
לאהרן אופנהיימרמרד בר-כוכבא2676
אוריאל רפפורטמרד בר-כוכבא - מחקרים חדשים2677 לאהרן אופנהיימר,



לרבקה נירמרד בר-כוכבא יחידות 26781-5
26793 להאוניברסיטה הפתוחהמרד בר כוכבא קובץ מאמרים
26804 לרבקה נירמרד בר כוכבא קובץ מאמרים
26812016 70 מרץ גליון - מגזין ישראלי להיסטוריה - עשרה ג'ו בן צביסגולה
26822016 71 אפריל גליון - מגזין ישראלי להיסטוריה - עשרה ג'ו בן צביסגולה
2684Yiddish In The Contemporary WorldGennady Estraikhע
2685Yiddish Fiction And The Crisis Of Modernity 1905-1914Mikhail Krutikovע
עדניס רוסעל מדינאות2686
עאהרון שיג'אנג שואה ליאנג - הגנרל שלא נלחם2687
עארקדי בבצ'נקוסיפורו של חייל2688
2689Yiddish And The LeftGennady Estraikh, Mikhail Krutikovע
עיחיאל שיינטוךסלמנדרה2690

נערות עבריות - מכתבי לאה גולדברג מן הפרובינציה 2691-1923
1935

עיפעת וייס, גדעון טיקוצקי

עמישה גלנימקמאפיה2692
עמישע לעווליטערארישע פארטרעטן2693
עשי להברשימת שידור2694
ערחל קרןהשמיעיני את קולך - עיונים במעגל השנה ובפרשות השבוע2695
לניל ר. קרלסוןהפיזיולוגיה של ההתנהגות כרך א2696
לניל ר. קרלסוןהפיזיולוגיה של ההתנהגות כרך ב2697
לעדנה כהןפסיכולוגיה פיזיולוגית מדריך למידה2698
2699The Time Of The UprootedElie Wieselע
27001 לחנן גולןתקשורת - טכנולוגיה חברה ותרבות יחידה
27012 לחנן גולןתקשורת - טכנולוגיה חברה ותרבות יחידה
27023 לחנן גולןתקשורת - טכנולוגיה חברה ותרבות יחידה
27034,5 לדב שנערתקשורת - טכנולוגיה חברה ותרבות יחידה
ל / עאורן טוקטלימדיניות תקשורת בישראל2704
מקראה2705 - לדב שנעראינטרנט - תקשורת, חברה ותרבות
עאנדראה גריןהאם המתה2706
סאמילי עמרוסיתריס2707
עידידה לחובר, רונית ארגמןהיבטים בחינוך מיני בראייה חברתית2708
עחיים אבניטמאים2709

עבעז ערפילימהתחלה - קריאה חדשה ביצירות מרכזיות של יוסף חיים ברנר2710

מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה כללית - לקט פרקים 2711
מהמפגש הראשון

לציפי בר-אל, מרים נוימאיר

מפגשים עם הפסיכולוגיה - מפגש שני - פסיכולוגיה 2712
התפתחותית

לציפי בר-אל, מרים נוימאיר

לציפי בר-אל, מרים נוימאירמפגשים עם הפסיכולוגיה - מפגש שלישי - פסיכולוגיה חברתית2713

תרבות2714 לניסן נוה, רונית אלעד, אורית רןסוציולוגיה במעגלי חברה -
מוסד המשפחה2715 לניסן נוה, רונית אלעד, אורית רןסוציולוגיה במעגלי חברה -
קבוצה2716 לניסן נוה, רונית אלעד, אורית רןסוציולוגיה במעגלי חברה -
חברות2717 לניסן נוה, רונית אלעד, אורית רןסוציולוגיה במעגלי חברה -
2718Legends Of Our TimeElie Wieselע
ססמי מיכאלחצוצרה בואדי2719
2720FBIערודרי ג'פריס-ג'ונס
- על שירה ורוק בישראל אחרי יונה וולך2721 עניסים קלדרוןיום שני
סאסף ענבריהביתה2722
ל / עאן אלווארזנוכחות חיה2723
2732And The Sea Is Never FullElie Wieselע



ערונן ברגמןמדינת ישראל תעשה הכל2733
- סיפורו של הרב יהודה עמיטל2734 עאלישיב רייכנרבאמונתו
עיונתן ד' סרנההיהדות באמריקה2735
לרמי בנבנישתיהאזנה ודיבוב בראיון2736
בדרכו של האדם הצוחק2737 - עאריה סוברהומור
עבן-ציון קליבנסקיהישיבות הליטאיות במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם2738
ס / עלאונרד כהן בתרגום קובי מידןלאונרד כהן - שירים2739
עקרן טמיר, יעקב בר-סימן-טובההתנתקות - מחבל עזה ומצפון השומרון2740
עמרטין אינדיקשלום אמריקני2741
עאומברטו אקופרשנות ופרשנות-יתר2742
27431-4 לאיילה מלאך-פיינספסיכולוגיה של המינים יחידות
27445-7 לאיילה מלאך-פיינספסיכולוגיה של המינים יחידות
עאלי ויזלאיפה היהודים שלי2745
ל / עאברהם בנימיןהריאיון המסייע2746
2747Key Concepts For Understanding CurriculumColin J. Marshל

לשרה גורי-רוזנבליט, דבורה בן-שירפיתוח והפעלה של תכניות לימודים - מקראה חלק א - אנגלית2748

עברית2749 - מקראה חלק ב - לשרה גורי-רוזנבליט, דבורה בן-שירפיתוח והפעלה של תכניות לימודים
מדריך למידה2750 - לשרה גורי-רוזנבליט, דבורה בן-שירפיתוח והפעלה של תכניות לימודים
27511-6 לדפנה למישלגדול עם הטלויזיה יחידות
לדפנה למישלגדול עם הטלויזיה - מקראה2752
לנטע זיסקינדלגדול עם הטלויזיה - מדריך למידה2753
ל / עסטיוון א. מיטשלתקווה ופחד בפסיכואנליזה2754
יחידות2755 כרך א, לחדוה ארליך, חנה הרציגמוסכמות יסוד של הרומן במאה התשע-עשרה,
יחידות2756 כרך ב, לחדוה ארליךמוסכמות יסוד של הרומן במאה התשע-עשרה,
27571945 עאברהם בן-צביארצות הברית בזירה הבין-לאומית מאז
עבנימין מוזסהאמת של הרפואה המדעית2758
עשאול פרידלנדרשנות ההשמדה, 27591939-1945
סג'וזף קונרדלב החשכה2760
ס / עאמנון שמושגלויות מעולם האמת2761
חלק א2762 - ליורם עשת, ערן חיותטכנולוגיה ולמידה - מקראה
חלק ב2763 - ליורם עשת, ערן חיותטכנולוגיה ולמידה - מקראה
ליורם עשת, ערן חיותטכנולוגיה ולמידה - מדריך למידה2764
סיפור2765 - סבת שבע קראוסאישה
עפרייה הרטסוטרות האהבה של נארדה2766
27671944-1945 - הקרב על גרמניה עמקס הסטינגסארמגדון
עאייאן חירסי עליכופרת2768
עגבריאל ג'יניאואבן מאבני ירושלים2769
ל / עדברה וו. הפנרמינקות לבגרות2770
עחזי שלחמלחמת קרים2771
ס / עאלכסנדר בקאנשי פאנפילוב2772
ס / עאלכסנדר בקימים אחדים של אנשי פאנפילוב2773
ס / עאלכסנדר בקעתודתו של גנרל פאנפילוב2774
סאלן רוב-גריההקנאה2775
ענורית וורגפטתפתחו משטרה - מהגרי עבודה בישראל2776
ל / עיוסי יונה, אדריאנה קמפפערי אזרחות - הגירה, פריון וזהות בישראל2777
בעזרת השם2778 סאשר קרביץקלמן קימרלינג - חוקר פרטי,
סליעד שהםשבוע באמצע החיים2779
עאלחנן יקירהפוסט-ציונות פוסט-שואה2780
סאורנה לנדאועוד אהבה אחת ודי2781
סנתן שחםקרן אקסודוס2782



סג'ושוע פריסואז הגענו לסוף2783
סעמוס עוזעד מוות2784
סאברהם ב. יהושעאש ידידותית2785
ביוגרפיה2786 - עאליזבת יאנג-ברוהלחנה ארנדט - בשל האהבה לעולם
ליורם פרי, שרון לוזוןעולם בתמורות - פרקים בתולדות ישראל והעמים חלק א2787
עיוסף גורישנשמע בשורות טובות - ברכות וקללות ביידיש2789
עהרב יצחק אייזיק הלוי הרצוגנוכרים במדינה יהודית2790
מוסלמים2791 לאורה לימור, אלחנן ריינר, מרים פרנקלעלייה לרגל יהודים, נוצרים,
אסופת מקורות2792 - מוסלמים לאורה לימור, אלחנן ריינרעלייה לרגל יהודים, נוצרים,
אסופת מאמרים2793 - מוסלמים לאורה לימור, אלחנן ריינרעלייה לרגל יהודים, נוצרים,
ללואיס ה. ג'אנדהמבחנים פסיכולוגיים - תאוריה ומעשה2794
ספר נלווה2795 - לרות בייט-מרום, גילי לויתןמבחנים פסיכולוגיים - תאוריה ומעשה
עארנון סופרסוגיות בגיאופוליטיקה של המזרח התיכון2796
עג'ורג ל. מוסהלאומיות ומיניות באירופה המודרנית2797
סתמימה זלוטניק-אהרוןיש אנשים טובים - שלושה סיפורים2798
סיעקב קלקשטייןחצי דקה2799

ג'נוסייד - מפגש ועימות - השמדת העמים האינדיאנים של 2800
אמריקה הספרדית

לאיתן גינזברג

- חורבן - השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית2801 לאריאל הורביץג'נוסייד
- כדי שלא אהיה בין השותקים2802 ליאיר אורוןג'נוסייד
עמחברים שוניםתיאוריה וביקורת - גיליון 280343
עמחברים שוניםתיאוריה וביקורת - גיליון 280444
עמחברים שוניםתיאוריה וביקורת - גיליון 280545
עמחברים שוניםתיאוריה וביקורת - גיליון 280646
סטלי וישנהאחי הקטן והמצויר2807
סציון חןללכת יחף2808
סהרמן ווקהמרד על הקיין2809
28101-2 לעדי מרקוזה-הסממנדליזם להנדסה גנטית יחידות
28113-4 לנורית גורןממנדליזם להנדסה גנטית יחידות
28125-7 למרים סורוז'וןממנדליזם להנדסה גנטית יחידות
28138-10 לעדי מרקוזה-הס, נורית גורןממנדליזם להנדסה גנטית יחידות
חוברת מעבדה2814 - להאוניברסיטה הפתוחהממנדליזם להנדסה גנטית נספח
סטטיסטיקה2815 - לקרין חזקיהממנדליזם להנדסה גנטית נספח
שיטות בהנדסה גנטית2816 - (בוקי) קמחיממנדליזם להנדסה גנטית נספח לעדנה יפה, ברכה
מקראה2817 - לדוד מצרהערכה בחינוך - תיאוריה ומעשה
מדריך למידה2818 - לדוד מצרהערכה בחינוך - תיאוריה ומעשה
קובץ דוגמאות הערכה2819 - לדוד מצרהערכה בחינוך - תיאוריה ומעשה
לדוד נבוהערכה בית-ספרית - דיאלוג לשיפור בית הספר2820
2821Standards-Based and Responsive EvaluationRobert E. Stakeל
סיפור חייה של נחמה ליבוביץ2822 - עחיותה דויטשנחמה
עיוסף ארגמןמלחמת הצללים2823
עאביגדור שנאןפרקי אבות - פירוש ישראלי חדש2824
28251948 עבני מוריסתולדות המלחמה הערבית-הישראלית הראשונה -
סאליהו סלע-סלדינגרשפיות מטורפת - קובץ סיפורים קצרים2826
- חיים פוליטיים2827 ל / עסטיבן אינגלנדנפוליאון
עדונלד ו. ויניקוטעצמי אמיתי, עצמי כוזב2828
סהרמן ווקהתקווה2829
סהרמן ווקהתהילה2830
ל / עפרייה הרטקסם היוגה2831
לשמואל שקולניקוב, אלעזר וינריבפילוסופיה יוונית - לפני סוקרטס2832
לשמואל שקולניקוב, אלעזר וינריבפילוסופיה יוונית - סוקרטס ואפלטון2833



לשמואל שקולניקוב, אלעזר וינריבפילוסופיה יוונית - אריסטו2834
לשמואל שקולניקוב, אלעזר וינריבפילוסופיה יוונית - קובץ מאמרים בני זמננו2835
ערחל לנגפורדדרוש נסיך על סוס לבן2836
ערודריק ברייתווייטמוסקבה 28371941
(כרך א)2838 סרבקה באסמאן בן-חייםלכבוד איך און דו - לידער ערשטער באנד
(כרך ב)2839 סרבקה באסמאן בן-חייםלכבוד איך און דו - לידער צווייטער באנד
- אנתולוגיה2840 עשרה סביריהסופים
ס / ערופרט אייזקסוןילד הסוסים - מסעו של אב לריפוי בנו2841
לרון דלומי, מנשה כהןדיני משפחה - ספר הלימוד2842
לרון דלומי, מנשה כהןסדר דין פלילי - ספר הלימוד2843
לרון דלומי, מנשה כהןדיני תאגידים - ספר הלימוד2844
לרון דלומי, מנשה כהןדיני נזיקין - ספר הלימוד2845
לרון דלומי, מנשה כהןספר הבחינות בדיני נזיקין2846
2847Passionate PioneersFradle Pomerantz Freidenreichע
סהנרי ג'יימסדיוקנה של גברת2848
ל / ערונית פלוטניקלגדול אחרת2849
28501-2 לדוד דרייסודות המינהל הציבורי - יחידות
28513-4 לדוד דרי, אריה נאוריסודות המינהל הציבורי - יחידות
28525-6 לדוד דרייסודות המינהל הציבורי - יחידות
לדוד דרייסודות המינהל הציבורי - מקראה2853
לשי שקרוביסודות המינהל הציבורי - מדריך למידה2854
עדן אריאלילא רציונלי ולא במקרה2855

חיותה קפלן, יהודית הראל, רעיה אבימאיר-הטיפול הדיאדי - מפגש בין המעשה הטיפולי והתיאוריה2856
פת

ל / ע

ל / עאלישבע סדןעבודה קהילתית - שיטות לשינוי חברתי2857
סחיים סבתותיאום כוונות2858

2859
עם ועולם מפגש בין תרבות ישראל ותרבויות העמים - חלק 

שלישי - מעיל תשבץ - מפגש התרבויות בין יהדות לאסלאם 
בימי הביניים

למרים פרנקל

2860
עם ועולם מפגש בין תרבות ישראל ותרבויות העמים - העת 

החדשה - חלק ראשון - אל מול עולם חדש - לבטים ומגמות 
בעידן האמנציפציה

לעמנואל אטקס

סחביבה פדיהבעין החתול2861

אחים לעט - על גלי הספרות וההסטוריה 1905-1915 - חיבור 2862
לשם קבלת תואר דוקטור

עשפרה קופרמן

286377 עשי סולןטיפים של זהב בשיווק ומכירות
ל / עאוסוולד הנפלינגאסתטיקה - מבוא פילוסופי2864
עגדעון כץ, אלעזר וינריבמבוא לאסתטיקה - מדריך למידה2865

לרונית בוגלרבחירה בחינוך - בתי הספר ותהליכים חלופיים - מקראה אנגלית2866

לרונית בוגלרבחירה בחינוך - בתי הספר ותהליכים חלופיים - מקראה עברית2867

לרונית בוגלרבחירה בחינוך - בתי הספר ותהליכים חלופיים - מדריך למידה2868

לפליציה קראיפנים רבות לגבורה - תולדות קהילת קרקוב בתקופת השואה2869
סאברהם מאפואהבת ציון2870
סמנדלי מוכר ספריםספר הקבצנים2871
הביוגרפיה2872 - עתום שגבויזנטל

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית לקורסים בהיסטוריה, 2873
בפילוסופיה וביהדות

לרבקה ניר, שלומית זרחוביץ

לאביחי אורןאנטישמיות במאה ה-19 - חוברת הנחיה לקורס2874



לשמואל אטינגרהאנטישמיות בעת החדשה2875
לריכרד ואגנרהיהדות במוסיקה (1850)2876
ליעקב טורימהומה ומבוכה במהפכת 28771848
לאביחי אורןאנטישמיות במאה ה-19 - מקראה חלק א'2878

2879
התגבשותה של האנטישמיות כתנועה פוליטית בגרמניה, 

בצרפת ובקיסרות ההבסבורגית במאה ה-19 - קובץ מאמרים 
חלק ב'

להאוניברסיטה הפתוחה

כרך א'2880 - לרחל פסטרנקפרקים בסוציולוגיה של החינוך
כרך ב'2881 - לרחל פסטרנקפרקים בסוציולוגיה של החינוך
כרך ג'2882 - לרחל פסטרנקפרקים בסוציולוגיה של החינוך
ל / עמנוחה לויןעל ילדים חושים ותנועה2883
עדניאל בלטמןצעדות המוות 28841944-1945
עחוה ראזענפארבבאטשאני (כרך א)2885
עחוה ראזענפארבבאטשאני (כרך ב)2886
מדריך למידה2887 - סוגיות באי-שוויון חברתי לרונית גרוסמןריבוד:
מקראה2888 - סוגיות באי-שוויון חברתי ליעל אנוך, רונית גרוסמןריבוד:
עעמוס צורלהיות פרפר2889
ל / עמרים בן-אהרן, יהודית הראלמדריך טיפול דיאדי - אם-ילד ואב-ילד2890
ל / עתומס אוגדןהקצה הפרימיטיבי של החוויה2891
לשושנה שיטאיקשב והאזנה2892
ענתק'ה נירנתק'ה2893
עיוסף פלאימשנה תורת המלך2894
עאילן בכר, אורי אהרנפלדשבוי בפקודה2895
ערוברט מייסןיונץ2896
סחוה ראזענפארבדער פויגל פון געטא2897
ל / עמשה הלברטלהרמב"ם2898
סשלמה קאלוהנבחר2899
ל / עדייויד אוגילביהפרסום על-פי אוגילבי2900
עישראל ברודינפש חיה - עיונים בפרשת השבוע2901
מדריך למידה2902 - לאריאלה גרוס-רופאדמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל

בנימין נויברגר, אילן בן-עמי, אריאלה גרוס-דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל - מקראה כרך א2903
רופא

ל

בנימין נויברגר, אילן בן-עמי, אריאלה גרוס-דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל - מקראה כרך ב2904
רופא

ל

בנימין נויברגר, אילן בן-עמי, אריאלה גרוס-דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל - מקורות ראשוניים2905
רופא

ל

עיצחק (בוז'י) הרצוגתכנית עבודה - מתכון לרווחה כלכלית2906
לגברים בלבד2907 - ל / עשלום ארושבגן השלום - מדריך לשלום בית
סאריה שמידטעובד כמו כלב2908
עאלחנן גולדברגפרדוקס החוכמה2909
עש. ניגערדי צוויישפראכיקייט פון אונדזער ליטעראטור2910
לאביעד רזתרבות ארגונית2911
לאביעד רזתרבות ארגונית - מקראה2912
לרות בן-ישראלביטחון סוציאלי - כרך א2913
לרות בן-ישראלביטחון סוציאלי - כרך ב2914
לרות בן-ישראלביטחון סוציאלי - כרך ג2915
מקראה2916 - לאורית אבידבשינוי ארגוני במערכות למידה
2917Management Theories for Educational ChangeKeith Morrisonל
מדריך למידה2918 - לאורית אבידבשינוי ארגוני במערכות למידה
מסע מיוון לאסיה2919 - ל / עמייקל וודבעקבות אלכסנדר הגדול
גוגולנפשות מתות2920 סניקולאי וסילייביץ'



סקן פולטעמודי תבל2921
סאמנון שמושתמונות משני עולמות2922
2923PQ ל / עמיכל רוזמן, מירה דיטלאינטליגנציה הורית
סורגיליוסאינאיס2924
עמשה צימרמן, יותם חותםבין המולדות - היקים במחוזותיהם2925
לישראל אפרתהיימלאזע יידן2926
עיואכים פסטאלברט שפאר - ביוגרפיה2927
ל / עאל ריס, לורה ריסשקיעת הפרסום ועליית יחסי הציבור2928
29291-4 לדן כספיתקשורת המונים - כרך א יחידות
29305-7 לדן כספיתקשורת המונים - כרך ב יחידות
29318-10 לדן כספי, יחיאל לימורתקשורת המונים - כרך ג יחידות
לדן כספיתקשורת המונים - מקראה2932
לסיגל רבינאתקשורת המונים - מדריך למידה2933
עבלה גוטרמןצביה האחת - סיפור חייה של צביה לובטקין2934
עשמואל רוזנרשטעטל, בייגל, בייסבול2935
עיעל לביאמפיקת מלחמות2936
ספנחס שדההחיים כמשל2937
ל / עפטריק קייסמנטללמוד מן המטופל2938
ל / עפטריק קייסמנטלהוסיף וללמוד מן המטופל2939
סיפורו של מסדר סופי שאזליה יאשרוטיה בישראל2940 - ל / עזאב בן אריהזאוויה
סמרגלית בועזסוןמרגליות חרוזות2941
לאיריס מנור-בנימיניעבודת צוותים רב-מקצועיים2942
ל / עבן-עמי שילונייפן במבט אישי2943
ל / עמורטון צ'ת'יקשיטות בפסיכותרפיה של הילד2944
ל / עקלוד כאהןהאיסלאם - מלידתו עד תחילת האימפריה העותמאנית2945
ל / עארווין יאלוםפסיכותרפיה אקזיסטנציאלית2946
סריימונד קארברשירים2947
ל / עאליס מילרהדרמה של הילד המחונן2948
ל / עכריסטופר בולסצלו של האובייקט2949
29501-2 לדן מכמןבימי שואה ופקודה יחידות
ליחיעם ויץבימי שואה ופקודה יחידה 29513
29525-6 לדן מכמן, גדעון גרייףבימי שואה ופקודה יחידות
לדן מכמןבימי שואה ופקודה יחידה 29537
ליחיעם ויץ, דן מכמןבימי שואה ופקודה יחידה 29549
לדן מכמןבימי שואה ופקודה יחידה 295510
לדן מכמן, יחיעם ויץבימי שואה ופקודה יחידה 295611
29577 ליהודה באוארבימי שואה ופקודה נספח ליחידה
29589 להאוניברסיטה הפתוחהבימי שואה ופקודה נספח ליחידה
בולימיה ואכילה2959 עמירה דנה, מרילין לורנסנשים אוכלות את עצמן - על אנורקסיה,
ל / עורד מוסנזוןארגז הכלים הצהוב2960
למנוחה בירנבויםחלופות בהערכת הישגים2961
מקראה אנגלית2962 לתיקי זהרחלופות בהערכת הישגים -
מקראה עברית2963 לתיקי זהרחלופות בהערכת הישגים -
מדריך למידה2964 לתיקי זהרחלופות בהערכת הישגים -
ל / עגבי שפלרפסיכותרפיה מוגבלת בזמן2965
עבנימין בראוןהחזון איש2966
ל / עזיוית אברמסוןלומדים זוגיות2967
עיובל שרלושו''ת ההתנתקות2968
סמשה אמירניחוח של חמדה2969
ל / עאילן אבישראמנות הסרט2970
ל / עלואיס ג'אנטילהבין סרטים2971



ל / עשמוליק דובדבנילהבין סרטים - מדריך למידה2972
29731 חוברת כרך ל' - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
29742 חוברת כרך ל' - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
עמארק ארנולד-פורסטרעולם במלחמה2975
ל / עיוסי מר-חיים, דן כהןתולדות הג'ז - פרקים 29761-4
ל / עיוסי מר-חיים, דן כהןתולדות הג'ז - פרק 29775
ל / עיוסי מר-חייםתולדות הג'ז - פרק 29786
ל / עיוסי מר-חייםתולדות הג'ז - פרק 29797
ל / עיוסי מר-חייםתולדות הג'ז - פרק 29808
עשרגא בר-סלעבין סער לדממה - חייו ומשנתו של הלל צייטלין2983

עמחברים שוניםידע עם - במה לפולקלור יהודי - כרך מ''ב-מ''ג - מספר 2984.78-77

לאבנר זיו, נעמי זיופסיכולוגיה בחינוך במאה ה-298621
לאבנר זיו, רחל קדרון, דבורה בן-שירפסיכולוגיה בחינוך - מדריך למידה2987
לאבנר זיו, דבורה בן-שיר, יעל גרינשטייןפסיכולוגיה בחינוך - מקראה2988
לרות בייט-מרום, אבנר זיופסיכולוגיה בחינוך - נספחים2989
ל / עזיגמונד פרוידמעבר לעקרון העונג ומסות אחרות2990
ל / ענעמי קלנרדבשת הגמל2991
ל / עעדנה פואה, רייד וילסוןדי לאובססיה2992
ל / עזיגמונד פרוידהטיפול הפסיכואנליטי2993
ל / עהיינריך ראקרהעברה והעברה נגדית2994
ל / עחנה סגלמלאני קליין2995
ל / עלינט מקמאהוןתרפיה במשחק - תיאוריה ודרכי עבודה2996
ל / עסלוואדור מינושיןמשפחות ותראפיה משפחתית2997
עאפרים מאירמעשה זיכרון - חברה, אדם ואלוהים לאחר אושוויץ2998
עיוסף לנגדבר עברית - חיי אליעזר בן יהודה כרך א2999
עיוסף לנגדבר עברית - חיי אליעזר בן יהודה כרך ב3000
ענירית רייכלסיפורה של מערכת החינוך הישראלית3001
- מבט אל עולמו3002 סצבי צרישוברט
סאסף גברוןהידרומניה3003
ל / עג'ודית לואיס הרמןטראומה והחלמה3004
סאוסקר ווילדתמונתו של דוריאן גריי3005
30063-4 חוברת כרך ל' - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית

על מפתן ביתה - התגבשות מדיניותה של ישראל בסוגיית 3007
הפליטים הפלסטינים 1948-1956

ל / עיעקב טובי

ל / עשלמה אבינרירשות הרבים - שיחות על מחשבה מדינית3008
ל / עטל זסלרליבוביץ ולוינס - בין יהדות לאוניברסליזם3009
לבנימין נויברגר, אילנה קופמן, קובי שמשיממשל ופוליטיקה - מקראה במדע המדינה3010
עחנוך לסרוכשאני לעצמי - אימון עצמי לחיים לבני נוער3011
עיאנוש קורצ'אקכיצד לאהוב ילדים3012
מקראה3013 - לאריה נדלר, גל גורודיסקיההיסטוריה של הפסיכולוגיה
מדריך למידה3014 - לאריה נדלר, גל גורודיסקיההיסטוריה של הפסיכולוגיה
30152 כרך ל"א חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
30163 כרך ל"א חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
עז'אן ז'ואנווילחיי לואי הקדוש3017
ל / עיוכי קשת, עדי אסףרפלקסולוגיה - מקראה שנה א'3018
סרוגל אלפראוי מתוקים שלנו3019
סירון אביטובהומלס3020
סטוני מוריסוןחמדת3021
ל / עאריאלה פרידמןמחוברות - אמהות ובנות3022
סלב ניקולייביץ' טולסטויסונטת קרויצר3023



סאברהם ב. יהושעהשיבה מהודו3024
ל / עאדוארד סעידאוריינטליזם3025
שביר3026 סג'ודי פיקוזהירות,
לרון דלומי, מנשה כהןסדר דין אזרחי - ספר הלימוד3027
לרון דלומי, מנשה כהןסדר דין אזרחי - ספר הבחינות3028
ל / עפרידריך ניטשהכה אמר זרתוסטרה3029
ענעה בלאסאדם חבוי בתוך עצמו3030
30311945 עטוני ג'אדטאחרי המלחמה - תולדות אירופה מאז
מרגרט ג' בלאקפרויד ומעבר לו3032 עסטיבן א' מיטשל,
קובץ מאמרים3033 - לאינס גבל, אורן סופראמצעי תקשורת המונים בישראל
לאורן סופרתקשורת המונים בישראל3034
לירון זיו, יעל בהרבמסע קבוצתי - המדריך למנחה קבוצות3035
303615-19 לדניס מקוויילמבוא לתקשורת המונים - פרקים
לסיגל רבינאמבוא לתקשורת המונים - מדריך למידה3037
ל / עמייקל קוקמוחמד3038
ל / עיצחק יהודה גולדציהרהרצאות על האיסלם3039

עלילות נעורים - אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין 3040
שתי מלחמות העולם

ל / עאברהם נוברשטרן

האהבה, המוות3041 עמישקה בן-דודהחיים,
ל / עהיינץ קוהוטכיצד מרפאת האנליזה3042
סאירית ר' קופרבטרם בוא המבול3043
ס / עסבסטיאן הפנרסיפור של גרמני 30441933-1914
עג'יימס מקבריידצבע המים3045
ל / ערבקה נירירושלים לדורותיה יחידה 30461
ל / עישראל רונןירושלים לדורותיה יחידה 30472
ל / עישראל רונןירושלים לדורותיה יחידה 30483
ל / עזאב רוביןירושלים לדורותיה יחידה 30494
ל / עיורם ארדר, אביבה חלמישירושלים לדורותיה יחידה 30505
ל / עיעל קצירירושלים לדורותיה יחידה 30516
ל / עיוסף דרוריירושלים לדורותיה יחידה 30527
ל / עמינה רוזןירושלים לדורותיה יחידה 30538
ל / עישראל ברטלירושלים לדורותיה יחידה 30549
ל / עאביבה חלמישירושלים לדורותיה יחידה 305510
ל / עאלן סרוף, רוברט קופר, גאני דהארטהתפתחות הילד טבעה ומהלכה כרך א3056
מדריך למידה3057 ל / עאביב נוףפסיכולוגיה התפתחותית -
ל / עחוה אפלמן, אביב נוףשלבים ראשונים של ההתפתחות3058
ל / עאלן סרוף, רוברט קופר, גאני דהארטהתפתחות הילד טבעה ומהלכה כרך ב3059
ל / עדוד נחמיאס, אורי ארבל-גנץ, אסף מידנימדיניות ציבורית - יסודות ועקרונות3060
ל / עדוד נחמיאס, אורי ארבל-גנץ, אסף מידנימדיניות ציבורית - סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן3061
מוסדות ותהליכים3062 ל / עדוד נחמיאס, אורי ארבל-גנץ, אסף מידנימדיניות ציבורית - מאפיינים,
ל / עענת הרבסטמדיניות ציבורית - מדריך למידה3063
3064Yiddish CivilisationPaul Kriwaczekע
- מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר3065 ל / עאמיליה פרוניהמשחק
מנזנו, פ. פלצ'יו אספסה, נ. זילקהתסריטים נרקסיסטיים של ההורות3066 ל / עג.
עעמי מעיניריכרד ואגנר - מונוגרפיה3067
עבאל נטובאבא בא3068
לבינה גלדייוצאים לדרך אזרחית3069
סמוריאל ברבריאלגנטיות של קיפוד3070
סיונס יונסוןהזקן בן המאה שיצא מהחלון ונעלם3071
ערוברט קונקווסטהרהורים על מאה רבת מכאוב3072
לדן לאפיסוגיות מפתח בתאוריית המדיה3074



30751-12 לדניס מקוויילמבוא לתקשורת המונים - פרקים
סקרול מרינליהיורש מבית קולובסקי3076

עאנדרו רוברטססערת המלחמה - היסטוריה חדשה של מלחמת העולם השניה3077

ל / עעבד אל-קאדר אל-ג'ילאניסוד הסודות3078
לחנה ארנדטכתבים יהודיים3079
המלחמה3080 - לאפרים ענברמושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים

לשמואל צבאגמושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים - עצמה ביחסים הבין-לאומיים3081

מדינת-הלאום3082 - לשמואל סנדלרמושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים - אסטרטגיה של נשק לא-3083
קונוונציונאלי

לג'ראלד שטיינברג

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים - הדיפלומטיה ביחסים הבין-3084
לאומיים

לששון סופר

לצ'רלס קגלי, יוג'ין ויטקופףהפוליטיקה העולמית - מגמות ותמורות3085
ליגאל חלפיןהטיהורים הסטליניסטיים3086
ל / עדניאל סטרןיומנו של תינוק3087
עפניה עוז-זלצברגרישראלים, ברלין3088
3089Cases In Comparative PoliticsPatrick H. O'Neil, Karl Fields, Don Shareל / ע
ל / ערולף א. מוסתיאוריות על גיל ההתבגרות3090
עלייתו ונפילתו של טקטיקן מבריק3091 - עצ'רלס מסנג'ררומל
ל / עשלמה יזרעאלפה מדברים עברית3092
סחנוך ברטובפצעי בגרות3093
ל / עיאיר גלילי, רוני לידור, אמיר בן-פורתבמגרש המשחקים - ספורט וחברה בתחילת האלף השלישי3094
ל / עיאיר גלילי, רוני לידור, אמיר בן-פורתמבוא לספורט וחברה - מקראה3095
ל / עיאיר גלילי, רוני לידור, אמיר בן-פורתמבוא לספורט וחברה - מדריך למידה3096
פלך וילנה3097 עשלמה פרברהעיירה בלהבות - ספר זכרון לקהילת אולקניק,

תומס ג'פרסון איש-רנסנס אמריקני בעולם של מהפכה - דיוקן-3098
חיים במכתבים

ל / עגיורא קולקה

ל / עחוקת ארצות הברית של אמריקה,30991787

תומס ג'פרסון איש-רנסנס אמריקני בעולם של מהפכה - ספרון 3100
ליווי לכרך המכתבים

ל / עגיורא קולקה

3101Idea and Practice - The Making of American Federalism 1789-ל / עהאוניברסיטה הפתוחה

חוברת הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית - להיסטוריה, 3102
פילוסופיה ומדעי היהדות

לאירית בק

3103Great Issues In American History Volume II - From The 
Revolution To The Civil War 1765-1865

Richard Hofstadterל / ע

לאביעד רזתרבות ארגונית - מדריך למידה3104
מקראה3105 - ל / עיוליה ברשדסקי ליבוביץעלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית

כל אשר מתחת לשמיים, תולדות הקיסרות הסינית - כרך א' 3106
צמיחתה של הקיסרות הסינית

ל / עגדעון שלח, יורי פינס

31071-14 פרקים - כרך ב' - ל / עגדעון שלח, יורי פינסעלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית

ל / עגדעון שלח, יורי פינסעלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית - כרך ב' - פרקים 310815-20

לטלי היימןליקויי למידה - מדריך למידה3109
לטלי היימןליקויי למידה - מקראה א'3110
לטלי היימןליקויי למידה - מקראה ב'3111
מדריך למידה3112 - לטלי היימןהפרעות קשב והיפראקטיביות
מקראה3113 - לטלי היימןהפרעות קשב והיפראקטיביות
עשלום לוריאספר קלמנוביץ3115
מדריך למידה3116 - לדוד מצר, אמירה רוםגישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה



למרים בן פרץהמורה ותכנית הלימודים התרת כבלי הטקסט הכתוב3117

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה - מקראה חלק א 3118
מאמרים באנגלית

לדוד מצר, אמירה רום

גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה - מקראה חלק ב 3119
מאמרים בעברית

לדוד מצר, אמירה רום

עאלמוניתאישה בברלין3120
סגד שמרוןמסע הצלב האחרון של רינו3121
עטינה סיליגדברים שהלוואי שידעתי בגיל עשרים3122
עאוטו פרידריךלפני המבול, ברלין 31231918-1933
עשרון גבעאל האחות הלא ידועה - גיבורות השואה בחברה הישראלית3124
31251939-1933 שנות הרדיפות עשאול פרידלנדרגרמניה הנאצית והיהודים -
עג'פרי בסטצ'רצ'יל3126
עוולטר אייזקסוןסטיב ג'ובס3127
ערוברט קרסוןהאיש שהעז לראות3128
ל / עמיכאל פייגה, צבי שילוניקרדום לחפור בו - ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל3129
31301945-1933 עויקטור קלמפרריומנים
31311910-1946 עמחברים שוניםאידיש נאציאנאלער ארבעטער פארבארנד
31321944-1941 - טרגדיה של עיר במצור עאנה רידלנינגרד
עמהר באבאדברי אלוהים חיים3133
31342 כרך ל"ב חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
עזאב בן אריהמקדש אדם3135
עאנטוני ביוורהפלישה לנורמנדי3136
ל / עהנרי קיסינג'רדיפלומטיה3137
עשלמה קאלוההיבט האחר3138
ל / עתומס ה' אוגדןעל אי-היכולת לחלום3139
ל / עריצ'רד וולהייםפרויד3140
ערוזה לוקסמבורגמכתבים מבית הסוהר3141
בעלות הברית והיהודים3142 ל / עשלמה אהרונסוןהיטלר,
ל / עיותם חותםגנוסיס מודרני וציונות3143

עאליהו בן משה, ליאורה רופמן, ישראל הבראנשים עם מוגבלות בישראל 31442011

ל / עאלעזר וינריבבעיות בפילוסופיה של המוסר כרך א3145
ל / עאלעזר וינריבבעיות בפילוסופיה של המוסר כרך ב3146
ל / עאלעזר וינריבבעיות בפילוסופיה של המוסר כרך ג3147
ל / עיוסף גוריאוצר הניבים של היידיש3148
עבעז כהןהדורות הבאים - איככה ידעו3149
ל / עח. ה. בן-ששוןתולדות עם ישראל כרך א תולדות ישראל בימי קדם3155
ל / עח. ה. בן-ששוןתולדות עם ישראל כרך ב תולדות ישראל בימי הביניים3156
ל / עח. ה. בן-ששוןתולדות עם ישראל כרך ג תולדות ישראל בעת החדשה3157
ל / עיהודית אכמון, גבי שפלר, גבריאל ויילמקצועיות אתית בפסיכותרפיה3158
4א3159 לחנן גולןתקשורת - טכנולוגיה חברה ותרבות יחידה
לשרה גורי-רוזנבליטמורים בעולם של שינוי - מגמות ואתגרים3160
מדריך למידה3161 - לדבורה בן-שירמורים בעולם של שינוי - מגמות ואתגרים
מקראה3162 - לדבורה בן-שירמורים בעולם של שינוי - מגמות ואתגרים
לדיוויד ג' מאיירספסיכולוגיה חברתית כרך א3163
לדיוויד ג' מאיירספסיכולוגיה חברתית כרך ב3164
לחנה בהק, רוית נוסינסוןפסיכולוגיה חברתית מדריך למידה ומקראה3165
31663 כרך ל"ב חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
לנורית גרץסיפור מהסרטים - סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע3167
ל / עגבי שפלר, יהודית אכמון, גבריאל ויילסוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי3168
לג'ראלד מאסט, ברוס פ' קאוויןקיצור תולדות הקולנוע כרך א3169



לג'ראלד מאסט, ברוס פ' קאוויןקיצור תולדות הקולנוע כרך ב3170
מדריך3171 - למשה צימרמן, דגנית בורובסקיתולדות הקולנוע א: מראשיתו ועד הוליווד בשיאה
עג'לאל א-דין רומיריקוד האהבה לאלוהים3172
עאריה בודנהיימרבזכות החבר מפלונסק3173
עעפר גרוזברדפיצוח הצופן התרבותי3174
עשלמה צמחהשחוק3175
עג'יימס ס' דייוויססיפורה של האנושות3176
31771 כרך ל"ב חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
עתרגם: אמיר אורהבשורה על פי תומא - הימנון הפנינה3178
ל / עד. ו. ויניקוטמשחק ומציאות3179
עשלמה צמחפנקס רשימות 31801973-1962
ל / עדניאל גולמןאינטליגנציה רגשית3181
ל / עבארי לונגרק הפחד מת3182
ל / עקיי רדפילד ג'יימיסוןנפש לא שקטה3183
ל / עריצ'רד בנדלרלגלות את הכוח הטמון במוח ולהשתמש בו לשם שינוי3184
31854 כרך ל"ב חוברת - ל / עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
ל / עסידני רוזןקולו של מילטון אריקסון3186
מדבר ומה שביניהם3187 עעודד גול-ורדיים,
עדני פילקפופוליזם והגמוניה בישראל3188
עשלמה גיורא שוהםהעד שכשל3189

מכשף השבט ממעונות עובדים - יעקב שבתאי בתרבות 3190
הישראלית

עחנה סוקר-שווגר

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה כרך א מסורת והשכלה 3191
1780-1600

ל / עמרדכי ברויאר, מיכאל גרץ

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה כרך ב אמנציפציה 3192
ואקולטורציה 1871-1780

ל / עמיכאל ברנר, שטפי ירש-ונצל, מיכאל מאיר

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה כרך ג אינטגרציה במחלוקת 3193
1918-1871

סטיבן מ' לובנשטיין, פול מנדס-פלור, פטר 
פולצר, מוניקה ריכרץ

ל / ע

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה כרך ד התחדשות וחורבן 3194
1945-1918

ל / עאברהם ברקאי, פול מנדס-פלור

פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא3195 - ל / עשרה קמיןרש"י
עיוחנן גרינשפוןהינדואיזם - מבוא קצר3196

חיים חדשים - דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרן דוד 3197
גורדון

עעינת רמון

שיתוף בצל עימות - ערבים ויהודים בשלטון המקומי בחיפה 3198
בתקופת המנדט הבריטי

עתמיר גורן

עיעקב ורנה שרתשוחר שלום - היבטים ומבטים על משה שרת3199
עגיא מירון, אנה סלאייהודים על פרשת דרכים3200
עראובן כץזנב הטווס - מדריך אישי לתוצאות טובות יותר3201
עהתר פרינגלגזע הפורענות - המדענים של הימלר3202
עבן-עמי שילונייפן המודרנית - תרבות והיסטוריה3203

עחנן חברממתכת השכל חצוב - קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג3204

עיהודה באוארהעם המחוצף3205
עמיכה גודמןחלומו של הכוזרי3206

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל - 3207
סוגיות ודילמות

עחאלד עראר, קוסאי חאג יחיא

מקראה חלק א3208 - להדרה בר-מור, קרן אוגינץמבוא למשפט ויסודות המשפט
מקראה חלק ב3209 - להדרה בר-מור, קרן אוגינץמבוא למשפט ויסודות המשפט
עציפורה אלפרין, יהודה אלפריןהתכנית של ונוס3210
עחגית לבסקיתולדות האוניברסיטה העברית בירושלים3211



עדב שוורץמחשבת חב"ד - מראשית ועד אחרית3212
סתמי ארדהעיקר שתהיי מאושרת3213

כיוונים חדשים - כתב עת לציונות וליהדות - תשרי תשס"ב - 3214
אוקטובר 2001

עאלי אייל (עורך)

עציפורה אלפרין, יהודה אלפריןיומן אחרית הימים3215
סיובל נח הרריקיצור תולדות האנושות3216
ל / עמלאני קלייןכתבים נבחרים3217

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית - 3218
מקראה

למירה יונגמן

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית - 3219
מקראה כרך ראשון

לשרה ליבמן, ישעיהו ליבמן

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית - 3220
מקראה כרך שני - מאמרים באנגלית

לשרה ליבמן, ישעיהו ליבמן

עישראל פלר, שמעון ברייטקופף, יאיר וסרמןדאוהא - הלקסיקון החרדי המלא3221

ל / עגבי שפלרעוד על פסיכותרפיה מוגבלת בזמן3222
ל / עדסמונד מוריסעל תינוקות ואנשים3223
32241 כרך ל"ג חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
ל / עירון בן-נאהיהודים בממלכת הסולטנים3225
עאבנר זיו, אריה סוברחשיבותה של אי-רצינות3226
ל / עמרגרט א. ליטלחרדות פסיכוטיות והכלה3227
מדריך למידה3228 - ל / עדגנית בורובסקיתולדות הקולנוע ב: 1980-1940 חלק א
מדריך למידה3229 - ל / עדגנית בורובסקיתולדות הקולנוע ב: 1980-1940 חלק ב
ל / עאסף רולף בן-שחראנטומיה של טיפול - פסיכותרפיה גופנית3230
ערודולף שטיינרכיצד קונים דעת העולמות העליונים3231
לרמי ישראלמבוא ללוגיקה כרך א הקדמה3232
נפש - רוח3235 - ערודולף שטיינרגוף
32361-3 יחידות - לרות בייט-מרוםשיטות מחקר במדעי החברה
32374 יחידה - לרות בייט-מרום, מיכאל אשכנזישיטות מחקר במדעי החברה
32385 יחידה - לרות בייט-מרום, גלית גורדוני, מינה צמחשיטות מחקר במדעי החברה
32396 יחידה - לשמואל אליס, רות בייט-מרום, קלי ספורטהשיטות מחקר במדעי החברה
32407 יחידה - לרות בייט-מרוםשיטות מחקר במדעי החברה
2 ו-324110 לארל באבימחקר חברתי הלכה למעשה פרקים
מדריך למידה3242 למעוז רוזנטליסודות המחקר הכמותי א -

צופי מרום, איוה גלבוע-שכטמן, נילי מור, יופ טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים3243
מאיירס

ל / ע

סג'ייק ווליס סימונסנערה מברלין3244
- ההתנגדות הגרמנית להיטלר3245 עדני אורבךואלקירי
המשכיות יהודית או התבוללות3246 ל / עלילך לב ארימהגרים ישראלים בחו"ל -

ידע עם - במה לפולקלור יהודי - תשע"ג 2013 - כרך ל"ח-ל"ט - 3247
74-73 מס'

עיצחק גנוז (עורך)

עענת רוזן-ליבאימון פיוז'ן - אימון וזן בדרך לנקודת האופטימום3248
ל / עגבי שפלרפרויד תרבות ופסיכואנליזה3249
ל / עדניאל נ. סטרןעולמם הבין-אישי של תינוקות3250
לנעמי סימן-טוב (עורכת)המדרשה 5 - צילום/טקסט/אמנות3251
ל / ערות לנדאו, גבי שפלראתיקה במחקר3252
32531970-1948 עמיכאל מ' לסקרישראל והעלייה מצפון אפריקה
עבעז נוימן, רוני רצ'קובסקי, גלילי שחרהיסטוריה בלא נחת - בין יהודים לגרמנים3254
עיגאל ורדיהאישיות הקולאז'ית - תורת אישיות סינרגטית3255
עזאב בן אריהלאהוב יותר - מסע בעקבות הדרווישים המחוללים3256
עקן רובינסוןלצאת מהקווים - סודות החשיבה היצירתית3257



עמיכה גודמןסודותיו של מורה הנבוכים3258
עפרנסס טסטיןמחסומים אוטיסטיים במטופלים נוירוטים3259

3260Zen and the Psychology of Transformation - The Supreme 
Doctrine

Hubert Benoitע

ס / עחיה בר-יצחק, עידית פינטל-גינסברגכוחו של סיפור - ספר היובל לאסע''י3261
כרך א3262 - לרות בן-ישראלשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
כרך ב3263 - לרות בן-ישראלשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
כרך ג3264 - לרות בן-ישראלשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

חוברת הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות - המחלקה לניהול 3265
ולכלכלה

לניצה גרי

ענורמן דוידג'המוח הגמיש - סיפורים מקו החזית של חקר המוח3266
עאבן אלכסנדרהוכחה לגן עדן3267

ל / עדניס שרביטהאדם המשתחרר הנאורות והמהפכה הצרפתית - מבחר מקורות3268

עלילי גלילי, רומן ברונפמןהמליון ששינה את המזרח התיכון - העלייה הסובייטית לישראל3269

עויליאם אדוארד בורגהרד דו בויזנשמתם של השחורים3270
ל / עגאורג גלצרהזרם הקריסטלי - ידע אדם-עולם דינמי3271
עדרור זייגרמןהמהפך הליברלי3272
32732 כרך ל"ג חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
- הרפובליקה הרומית ניצחונותיה והטרגדיה שלה3274 ל / עטום הולנדרוביקון
לוימאלה מקלורחוברת הדרכה למדריכי עיסוי תינוקות3275
עאבי שגיאאתגר השיבה אל המסורת3276
עדגלס אדמס, מארק קרווארדייןהזדמנות אחרונה לראות3277
עאניטה שפיראיהודים חדשים יהודים ישנים3278
ל / ענורית כרמלמילון בן יהודה שטראסה3279
32802-1 לנורית ונגרהחולייתנים - כרך א - יחידות
32813-6 לאיתן אביטל, דוד עילם, נורית ונגרהחולייתנים - כרך ב - יחידות
32827-9 לאבינעם אדםהחולייתנים - כרך ג - יחידות

לאבינעם אדם, שמעונה גינצבורג, משה וולקהחולייתנים - כרך ד - יחידות 328310-12

3284The Philosopher of AuschwitzIrene Heidelberger-Leonardע
עאבא אבןפרקי חיים - כרך ראשון3285
עאבא אבןפרקי חיים - כרך שני3286
ל / עאריך פרוםאמנות האהבה3287

חגיגה - איך להפוך את החגים לחגיגות - מבט חדש על חכמת 3288
הלוח העברי

עאוהד אזרחי

לגד פולק, לאה קורןצומח וצמחים יחידות 32895-1
לאילנה גרדי, לאה קורןצומח וצמחים יחידות 32908-6
לגד פולק, אילנה גרדי, לאה קורןצומח וצמחים יחידות 32919-10
ל / עמרק סיבלרמןהילד הוא אדם - הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'אק3292
לגבריאלה שלודיני חוזים כרך א3293
לגבריאלה שלודיני חוזים כרך ב3294
לגבריאלה שלודיני חוזים כרך ג3295
לגלעד מלצר (עורך)המדרשה 6 - מלחמה3296
ל / ערולאן בארתמחשבות על הצילום3297
סמיכאיל לרמונטובגיבור דורנו3298
ל / עג'ון מאןאטילה ההוני3299
ל / ערובין אנדרסוןמאמרים קליניים על קליין וביון3300
סאיבן גונצ'רובאובלומוב3301
לוילפרד ר' ביוןבמחשבה שנייה3302



ל / עאורי שוורצמןרופא לבן אלים שחורים3303
עדניאל פרידמןהארנק והחרב - המהפכה המשפטית ושברה3304
ל / עג'ק ותרפורדג'ינגיס ח'אן3305
33063 כרך ל"ג חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
ל / עבתיה שמעוניעל סף הגאולה - סיפור המעברה דור ראשון ושני3307
עמהר באבאאוצר חכמת האדם - חלק ראשון3308
עמהר באבאאוצר חכמת האדם - חלק שני3309
עמנחם ולדמןמעבר לנהרי כוש - יהודי אתיופיה והעם היהודי3310
ס / עאלפרד לנסינגאנדיורנס3311
לדליה כהןמזרח ומערב במוסיקה3312
ענגה רוביןכובש הלבבות3313
אנגליה ושנות השישים3314 עעודד היילברונראנגליה חולמת - הביטלס,
33151985-1977 סיפורי המסע של יהודי אתיופיה לישראל - עגדי בן עזרהמסע
עאיתי אהרהאלים ואלות במיתולוגיה ההודית3316
למנשה כהן, רון דלומימיקודית בדיני ראיות3317
לרון דלומי, מנשה כהןאתיקה מקצועית3318
לרון דלומי, מנשה כהןדיני קניין3319
סקן פולטשקיעת העולם - ספר II בטרילוגיית המאה3321
למרדכי רוטנברגשבעים פנים לחיים3327
33281945-1938 עמשה צימרמןגרמנים נגד גרמנים - גורלם של היהודים
- ביוגרפיה3329 עדן לאוראלתרמן
עשרון שלוםמסיני לאתיופיה3330
ל / עמג האריס-ויליאמסמקראת מלצר - מבחר מכתביו של דונלד מלצר3331
ל / ערוברט לופזלידתה של אירופה3332
ל / עתומס הובסלויתן3333
ל / עמיכאל באלינטהשבר הבסיסי3334
3335A History of the JewsPaul Johnsonע
ל / עברונו בטלהייםקסמן של אגדות - ותרומתן להתפתחותו הנפשית של הילד3336
ל / עמלאני קלייןכתבים נבחרים ב'3337
33384 כרך ל"ג חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
33392003-1948 עאיתמר רבינוביץחבלי שלום - ישראל והערבים
- כישלון המנהיגות באינתיפאדה השנייה3340 ערביב דרוקר, עפר שלחבומרנג
ל / עאיילת ברגורבית אהבה - סיפור הצלתו של בית הילדים היהודי בברלין3341
ל / עאיתן בר-יוסףוילה בג'ונגל - אפריקה בתרבות הישראלית3342
לראובן כץזוג או פרט - אימון לזוגיות3343

בוגרי אוניברסיטאות עיוורים וכבדי ראייה - תרומת עמותת על''ה 3344
במשך הלימודים ומעקב אחר השתלבותם בתעסוקה

עאליאב ברמן, דניז נאון

מאה שנות אוכל בתל אביב3345 - ענתן דונביץ'מקיוסק גזוז עד מסעדת שף

האופנישדות והברהמנות - מבחר ההגות והמיתולוגיה של הודו 3346
הקדומה

ל / עצחי פרידמן

לאליק מישוריתולדות האמנות - מבוא כללי3347
לכרמי אומרואושר זוגי3348

שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות - תפיסה, הטמעה והדרכה 3349
בארגונים

ל / עגילה גרטל, לירן נתן

להדרה בר-מורדיני תאגידים - כרך א3350
להדרה בר-מורדיני תאגידים - כרך ב3351
להדרה בר-מורדיני תאגידים - כרך ג3352
להדרה בר-מורדיני תאגידים - כרך ד3353
עאנרי טרואיהצ'כוב3354
- סיפורו של טיפול3355 לפרנסואז דולטודומיניק



המכינה לעיוורים ולקויי ראיה - סקר בוגרים לשנה"ל תשנ"ז-3356
תשס"ז

עעל"ה

33571 כרך ל"ד חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
33582 כרך ל"ד חוברת - עמחברים שוניםחברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית
ל / עפרנסואז דולטוכשילד בא לעולם3361
ל / עראמג'ו עבדוללהתורתו של אווטאר מהר באבא3362
ל / עזיגמונד פרוידפירוש החלום3363
עמלכה שבתאיבין רגאיי לראפ3364
שירת האלוהים3365 - עצחון בנטואיץגיטה
עסוזן זיידללהתגרש ולהישאר חברים3367
עמיכאל אברהםשתי עגלות וכדור פורח - על יהדות ופוסטמודרניזם3368
לקציעה אביאלי-טביבאןמסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר3369
לקציעה אביאלי-טביבאןמסעות בזמן - לאומיות במבחן3370
לקציעה אביאלי-טביבאןמסעות בזמן - משלום למלחמה ולשואה3371
למיכאל ירוןהוראת נושא השואה3372
לקציעה אביאלי-טביבאןמסעות בזמן - בונים מדינה במזרח התיכון3373

כל אשר מתחת לשמיים, תולדות הקיסרות הסינית - כרך ב' סין 3374
הקיסרית המוקדמת

ליורי פינס, גדעון שלח

- מסע הזהות של חיילים עולים מאתיופיה3375 עמלכה שבתאיהכי אחי
22 תשמ"ה3376 מס' - פרקי עיון במורשת ישראל במזרח - עמחברים שוניםפעמים
עגדי בן עזרכמו אור בכד - עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה3382

ביטחון סוציאלי - כתב עת בנושאי רווחה ומדיניות חברתית - 3383
94 חוברת

עמחברים שונים

עיצחק בן-צבינדחי ישראל3384
לתמר ליבס, אורנית קליין שגרירטקסטים קאנוניים בחקר התקשורת חלק א3385

אליהוא כץ, ג'ון דורהם פיטרס, תמר ליבס, טקסטים קאנוניים בחקר התקשורת חלק ב3386
אבריל אורלוב

ל

מדריך למידה3387 - מבט מחודש - לאורנית קליין שגרירקלאסיקה בחקר התקשורת
33881949-1939 עדניאל בלטמןלמען חירותנו וחירותכם - הבונד בפולין
עיעקב בורקהארטתרבות הריניסאנס באיטליה3389
33902 ,1 לזיוה עמישי-מייזלש, נעמי ורמןאמנות בעידן הטכנולוגי יחידות
33914 ,3 לנועה פריצקי, נעמי ורמןאמנות בעידן הטכנולוגי יחידות
33926 ,5 לנורית לוי, ביאטריס איזנברגאמנות בעידן הטכנולוגי יחידות
33938 ,7 לנדירה יקיר, זיוה עמישי-מייזלשאמנות בעידן הטכנולוגי יחידות
339410 ,9 נעמי ורמןאמנות בעידן הטכנולוגי יחידות לביאטריס איזנברג,
339512 ,11 לרות אפטראמנות בעידן הטכנולוגי יחידות
החיים עם הפרעה דו-קוטבית3396 - עמאריה הורנבאכרטירוף
ערחל שרעבי, אביבה קפלןכמו בובות בחלון ראווה - מנהיגי העולים מאתיופיה בישראל3397
סחנוך לויןיעקובי ולידנטל (שם זמני)3398
עמרגרט מקמילןהמלחמה ששמה קץ לשלום3399
עטל קפלינסקי, ירדן לוינסקישעות של הפרעת קשב 3400168
עחיים ה' כהןהמשפט3401
- 1914, אירופה יוצאת למלחמה3402 עמקס הייסטינגספורענות

טקסטים מספרות יידיש לביצוע תאטרלי - מהדורה דו-לשונית, 3403
יידיש ועברית

עיחיאל שיינטוך, רותי זקוביץ (ברזין)

עמייקל אייגןהעצמי הרגיש3404
המדריך הפילוסופי לחיים3405 עיגאל ורדיהפילוסופיה של השיגעון -
עשמחה סיאנישי"ח אוהבים - ממבט שני3406
ל / עמרדכי אלטשולריהודי מזרח קאווקאז3407
ל / עקרל פון-קלאוזביץעקרונות המלחמה3409
עיוניס ופליקס לייטוןתאוסופיה - חקר טבעם הרוחני של החיים ושל האדם3410



עבעז נוימןלהיות-בעולם3411
שמרית מתה מזה3412 - עיוסי פלדסמים
עאדיר כהןלהיות שמש, להיות אור3414
ל / עאנטונינו פרוטכניקה בטיפול בילדים3415
3416Gnostic AnthropologySamael Aun Weorע
עאיתי הסלא חושך לא אור3417
עמיכאל אורן, דוד חזוני, יורם חזונימאמרים חדשים על הציונות3418
ל / עתמר קרון, חנוך ירושלמיהדרכה בפסיכותרפיה3419

יהודה ורומא - מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא - 3420
3-1 יחידות

לישראל רונן, אוריאל רפפורט, ארתור סגל

יהודה ורומא - מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא - 3421
5-4 יחידות

ללאה רוט-גרסון, אוריאל רפפורט

יהודה ורומא - מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא - 3422
7-6 יחידות

לאוריאל רפפורט, מנחם מור

יהודה ורומא - מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא - 3423
9-8 יחידות

לאיה ברסקי-אלישב, לאה רוט-גרסון

יהודה ורומא - מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא - 3424
12-10 יחידות

למנחם מור, רבקה ניר, ישראל רונן

קשב ושיח רב תרבותי3425 ל / עישי שליף, אירית לויתן, רחל פארןקש"ר-
עמרדכי בר-אוןמשה דיין - קורות חייו 34261981-1915
3427Christ and the VirginSamael Aun Weorע
ל / עאיתן לבוב, הילה אלקייםהורות מכיוון אחר3428
פסיכותרפיה3429 מדיטציה, ל / עאסתר פלדלהרבות טוב בעולם - בודהיזם,
עיובל נח הרריההיסטוריה של המחר3430
עיהודה אלירםמשטרה וחברה - מבוא למדעי המשטרה3431
עדאגלס סמיתאנשי העבר - ימיה האחרונים של האצולה הרוסית3432
3433CIA-עמורטן סטורםחיי כסוכן כפול בתוככי אל-קאעידה וה
- ספר ההתחלות3434 עיצחק בר יונהסוויטרי
לסטיבן א. מיטשל ולואיס ארוןפסיכואנליזה התייחסותית3435
למיכאל קיפניסבימה יצירתית3436
ל / עיוסף נדבהטרוצקי והיהודים3437
עסוואמי ונקטסננדהיוגה וסישטהא - היוגה העילאית3438
עשרי אורובינדר והאםפרקים מתוך היוגה האינטגראלית3440
ל / עתומס סואליסודות הכלכלה מדריך לאזרח3441
עיעקב פיטלוביץמסע אל הפלשים3442
ל / עמארק מאצוברהאימפריה של היטלר - כיצד שלטו הנאצים באירופה3443
3444IstanbulOrhan Pamukע
עאביגדור שחןזה סיני3445
3446Jesucristo y el Empirismo inglesNorberto Wilnerע

3447a hurrian musical score from ugarit - the discovery of 
mesopotamian music

Marcelle Duchesne-Guilleminע

3448The Music of the Sumerians And their Immediate Successors, 
the Babylonians and Assyrians

Francis W. Galpinע

חטיבה א3449 - ל / עחגי ארליךמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
חטיבה ב3450 - ל / עחגי ארליךמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
חטיבה ג3451 - ל / עחגי ארליךמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
חטיבה ד3452 - ל / עחגי ארליךמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
חטיבה ה3453 - ל / עחגי ארליךמבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
ל / עאהוד טולידאנומכוא לתולדות האימפריה העות'מאנית3454
- סיפור הדרמה התלמודית3455 עשמואל פאוסטאגדתא
3456Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Stephen O'Sheaע



סיהושע סובולליל העשרים3457
עשמואל ילמההדרך לירושלים3458
עאודי לבלביטחון ותקשורת - דינמיקה של יחסים3459
3468The Yoga of JesusParamahansa Yoganandaל

גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גליון 3469
2014 6 מס'

עמחברים שונים

סאוריפידסאלקטרה3471
פסיכולוגיה כללית3472 - מפגש ראשון - ל / עציפי בר-אל, מרים נוימאירמפגשים עם הפסיכולוגיה

מפגשים עם הפסיכולוגיה - מפגש שני - פסיכולוגיה 3473
התפתחותית

ל / עציפי בר-אל, מרים נוימאיר

ל / עציפי בר-אל, מרים נוימאירמפגשים עם הפסיכולוגיה - מפגש שלישי - פסיכולוגיה חברתית3474

גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גליון 3475
2012 1 מס'

עמחברים שונים

תחיית תרבות יידיש במחנות העקורים בגרמניה בראי עיתונות 3476
שארית הפליטה

עאלה פלורסהיים

גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גליון 3477
2013 3 מס'

עמחברים שונים

עמשה פייגליןמלחמת החלומות - ממדינת היהודים למדינה היהודית3478

גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גליון 3479
2013 4 מס'

עמחברים שונים

ל / עב. ה. לידל-הארטאסטרטגיה גישה-עקיפה3480
ל / עיהודה ואלךתורות צבאיות - התפתחותן במאות ה-19 וה-348120
ל / עחנה ארנדטיסודות הטוטליטריות3482

בין פראג לירושלים - ציונות פראג ורעיון המדינה הדו-לאומית 3483
בארץ-ישראל

ל / עדימיטרי שומסקי

ל / עהאנס י. מורגנתאופוליטיקה בין האומות כרך א3484
ל / עהאנס י. מורגנתאופוליטיקה בין האומות כרך ב3485

מומחה מוסמך בניהול הספקה ומומחה בניהול הספקה - ספר 3486
1 לימוד

לרוברט ב. הנדפילד

מומחה מוסמך בניהול הספקה ומומחה בניהול הספקה - ספר 3487
2 לימוד

לרוברט ב. הנדפילד

מומחה מוסמך בניהול הספקה ומומחה בניהול הספקה - ספר 3488
3 לימוד

לרוברט ב. הנדפילד

3489Rethinking the HolocaustYehuda Bauerע

אליהו כץ, יצחק ינוביצקי, הדסה האז, דוד תרבות, תקשורת ופנאי - מקראה - חלק א - מאמרים בעברית3490
לוין

ל / ע

אליהו כץ, יצחק ינוביצקי, הדסה האז, דוד תרבות, תקשורת ופנאי - מקראה - חלק ב - מאמרים בעברית3491
לוין

ל / ע

אליהו כץ, יצחק ינוביצקי, הדסה האז, דוד תרבות, תקשורת ופנאי - מקראה - חלק ג - מאמרים באנגלית3492
לוין

ל / ע

תרבות הפנאי בישראל - תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 3493
1990-1970

ל / עאליהו כץ, הדסה האז

מדריך למידה3494 - תקשורת ופנאי בישראל ל / עדוד לוין, סימונה וסרמןתרבות,
ל / עשלמה זנדהקולנוע כהיסוריה - לדמיין ולביים את המאה העשרים3495

הקולנוע כהיסוריה - לדמיין ולביים את המאה העשרים - מדריך 3496
למידה

ל / עדגנית בורובסקי

עמנורה צ'רנידרך לאושר ולשלווה פנימית3497
עמנורה צ'רנישביל הזהב3498

גילוי דעת - כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות - גליון 3499
2014 5 מס'

עמחברים שונים



עשולמית וולקובולטר רתנאו - טרגדיה יהודית גרמנית3500
35011939-1945 עמקס הייסטינגסנפתחו שערי הגיהינום - מלחמת העולם השניה
עגיריראג' סוואמיהמבחן האחרון - למות בתודעה רוחנית3502
עאירוינג ל. ג'ניס, ליאון מאןתהליך קבלת החלטות3503

008 - שאלון ב' בלשון - הבנה והבעה, תחביר, מערכת הצורות 3504
(פועל ושם עצם)

לאורנה ענתבי

עא. צ. בהקתיודאנתה סואמי פרבהופאדהמדע ההגשמה העצמית3505
ל / עקרל פופרהחברה הפתוחה ואויביה3506
עישעיהו ליבוביץשבע שנים של שיחות על פרשת השבוע3508
3509Astral Magic in BabyloniaErica Reinerל / ע
עשירי דניאלסעוצמת ההקשבה3510
3511See Far CBT - ל / עמולי להד, מיקי דורוןמעבר לטיפול קוגניטיבי התנהגותי
עמנחם פרידמן, שמואל הילמןהרבי מלובביץ' - בחייו ובחיים שלאחר חייו3512

בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית 1914-1881 - יחידות 3513
1-4

ל / עיוסי גולדשטיין

בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית 1914-1881 - יחידות 3514
5-6

ל / עיוסי גולדשטיין

בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית 1914-1881 - יחידות 3515
8-9

ל / עיוסי גולדשטיין

ל / עיוסי גולדשטייןבין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית 1914-1881 - מקראה3516

מדריך למידה3517 - ל / עליאת שטייר-לבניניצולי השואה בקולנוע הישראלי

מקהלה אחרת - ניצולי שואה זרים ואחרים בקולנוע ובספרות 3518
הישראליים

ל / ענורית גרץ

ל / עליאת שטייר-לבנישתי פנים במראה - ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הישראלי3519
מקראה3520 - ל / עליאת שטייר-לבניניצולי השואה בקולנוע הישראלי

חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל - דיני תקשורת 3521
ואתיקה עיתונאית

ל / עמשה נגבי

מדריך למידה3522 - ל / עאבי ויברגדיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
אסופת מקורות ומאמרים3523 - ל / עמשה נגבידיני תקשורת ואתיקה עיתונאית
טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקאי3524 ל / עתומס אלסזר, בועז חגיןזכרון,
מקראה3525 - טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקאי ל / עתומס אלסזר, בועז חגיןזכרון,
סחיים ברודיהשור השישי - רומן פוליטי3527
עמארק אוון, קווין מוררלא גיבור - סיפורו של לוחם יחידת עילית אמריקאית3528

3529Calendars and Years - Astronomy and Time in the Ancient 
Near East

John M. Steeleל

עתרזה מאווילההטירה הפנימית3530
- כרך ראשון3531 עאנרי טרויהטולסטוי
- כרך שני3532 עאנרי טרויהטולסטוי

ל / עג'יימס בארקו בחול - בריטניה, צרפת והמאבק שעיצב את המזרח התיכון3533

מרמורש סיגט - אורתודוקסיה קיצונית ותרבות יהודית-חילונית 3534
למרגלות הרי הקרפטים

ל / עמנחם קרן-קרץ

ל / ענתן שורתולדות ארץ ישראל מהתקופה הפריהיסטורית עד ימינו3535
35362016 עאילנה גלייטמן, מליק גוזובסקימדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל
3537A Little Love in Big Manhattan - Two Yiddish PoetsRuth R. Wisseל / ע
עמרדכי אלקייםיפו-נוה-צדק - ראשיתה של תל-אביב3538
ל / ענחום מגדתרבויות קדומות ביבשת אמריקה3539
ל / עמרשאל רוזנברגתקשורת לא-אלימה3540

הסחורה האנושית - עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה - 3541
מקראה

ל / עאלה קרן



הסחורה האנושית - עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה - 3542
מדריך למידה

ל / עאלה קרן

מקראה3543 - ל / עליאת טיקוצקי, אבי שדהשינה והפרעות שינה בילדות
מדריך למידה3544 - ל / עליאת טיקוצקי, אבי שדהשינה והפרעות שינה בילדות
כרך א3545 - אימפריאליזם ואימפריה - ל / ערחל צלניק, ישראל שצמןרומא
כרך ב3546 - אימפריאליזם ואימפריה - ל / ערחל צלניק, ישראל שצמןרומא
כרך ג3547 - אימפריאליזם ואימפריה - ל / ערחל צלניקרומא
354810 יחידה - אימפריאליזם ואימפריה - ל / עישראל שצמןרומא
ל / עישראל שצמןתולדות הרפובליקה הרומית3549
35502013-1948 עשלמה אהרונסוןנשק גרעיני במזרח התיכון

סורדה שילהלישנא דני - לקט אגדות וסיפורי עם ממסורת יהודי כורדיסטאן3551

עהלנה בלבצקימפתח לתאוסופיה3552
עבן-עמי לבביסודות מן הפרד''ס3553
עמרים עופרחלוק לבן בגטו3555
עעציון בן שלמהתורת משה - מבט אישי3556
לבלהה אלפרסון, תמיר דובי, דנה שטרקמןלהיות אזרחים בישראל - במדינה יהודית ודמוקרטית3557
- 40 שנה למלחמת ששת הימים3558 עחגי גולן, שאול שינחשונים
עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן3559 - ג'ון ויקלנד, ריצ'רד פיששינוי ל / עפאול ואצלאוויק,
קארל א. ויטאקרמשפחה במבחן - קורותיה של משפחה בתהליך תראפי3560 ל / עאוגוסטוס י. נפייר,
עג'וליה אנדרסתחושת בטן - הסיפור המדהים של מערכת העיכול3561
עיוסף שורץמהמנזר אל האוניברסיטה3562
ל / עשון טלבוטקשר הקורטיזול3563
לשמשון אטינגרהלכה ומשפט3564
עמוטי גולניציון בציונות3565
למיגל דויטשביטול חוזה בעקבות הפרתו3566
עבטי בן בשטמעט ולאט3567
לדוד קצירתרופות בשל הפרת חוזה חלק א3568
לדוד קצירתרופות בשל הפרת חוזה חלק ב3569
כרך א3570 לישי לנדאשורשי הפשיזם האירופי 1945-1789 -
כרך ב3571 לישי לנדאשורשי הפשיזם האירופי 1945-1789 -
לאריאל פורתהגנת אשם תורם בדיני חוזים3572
עכריסטופר מקדוגלגיבורים מלידה3573

עישראל אפעלההיסטוריה של ארץ-ישראל - כרך ראשון - התקופות הקדומות3574

ההיסטוריה של ארץ-ישראל - כרך שני - ישראל ויהודה 3575
בתקופת המקרא

עישראל אפעל

ההיסטוריה של ארץ-ישראל - כרך שלישי - התקופה 3576
ההלניסטית ומדינת החשמונאים

עמנחם שטרן

שלטון רומי3577 - כרך רביעי - עמנחם שטרןההיסטוריה של ארץ-ישראל
35781559-1460 אנתוני גרפטוןאירופה בראשית העת החדשה עיוג'ין פ' רייס הבן,
עניקולו מקיאווליהנסיך3579
עמחברים שוניםהברית החדשה3580
עאריך פון דניקןאותות מן השמים3581
עבתרגום אורי רוביןהקוראן3582
עג'ויס מקדוגלתיאטרוני הנפש3583
עג'ובי ווריקדגלים שחורים - העלייה של דאעש3584
עא. צ. בהקתיודאנתה סואמי פרבהופאדהלשוב חזרה - מדע גלגול הנשמות3585
עארווינג גופמןסטיגמה3586
עמייקל דובסשישה חודשים ב-35871945
עארווינג גופמןהצגת האני בחיי היומיום3589



עג'ויס מקדוגלתיאטרוני הגוף3590
עקריאנאהדההמהות של הגשמה עצמית3591
עאלבר סיקון, מרק לופיטללידה לחיים נפשיים3592
35932010 2 מאי גליון - מגזין ישראלי להיסטוריה - עשלמה בן צביסגולה
עיונתן רטוששירי אהבה3594
עמחברים שוניםתיאוריה וביקורת - גיליון 359547

שירת החול העברית בספרד המוסלמית - כרך ראשון - יחידות 3596
2-1

עשולמית אליצור

עשלומית ישראליהמיתולוגיה המצרית3597
עהמנט קניטקר, אואן קולהינדואיזם3598
עויאנה סטייבלתטא הילינג3599
עאיתמר זינגרהחתים ותרבותם3600
עסטיבן פרספילדשער האריות - שישה ימים גורליים3601
עא. צ. בהקתיודאנתה סואמי פרבהופאדהזמר והייה שמח - הסיפור של מנטרת הרא קרישנה3602
36031949-1914 עאיאן קרשןלגיהינום ובחזרה - אירופה
אסופת מאמרים3604 - עדלית באום, עדית מרןלסביות והומוסקסואליות בראי המציאות
360567 עמיכה גודמןמלכוד
עם בפזורתו3606 – הפלסטינים - 6 עמוסטפא כבהאהמזרח התיכון בימינו - יחידה
עווןבריאן מארק ריגהחיילים היהודים של היטלר3607
- נקודות מפנה שעיצבו את עולמנו3608 עיובל גלעדמהפכות
עהרמן גונקלאגדות בראשית - מבוא לספר בראשית3610
עעליזה רמתיחזרתי אלייך3612

תפקיד חייך - חמישה שערים להעצמת החוסן ההורי על פי 3613
הגישה האדלריאנית

עאורית רוזנבוים

עאליהו רוזנהייםאדם נפגש עם עצמו3614
עזכריה סיטשיןכוכב הנפילים3615
עדליה מנדלר, דניז נאוןאנשים עם מוגבלות משולבים בקהילה - לימוד מהצלחות3618
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