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נחש הנחושת אנלוגיות 31427

חינוכיות

אברהם,הרב וסרמן 

קרן קיימת לישראלפרימן,טילדןהמסרת המורשת שלנו31428

סיפורה של הפוליטיקה 31429

בישראל

מ"עמית סעל בעעמית,סגל

ר"מכון כתבי הרב שגר"הרב שגבריתי שלום30501

דביר מוציאים לאורמיכה גודמן67מלכוד 30502

דביר מוציאים לאוריאר אטינגרפרומים30503

77ספרי עיתון דביר שרעביזמן עזיבת הרחם31331

ל "ספר אורחים האחזות נח23155

ח כפר דרום"המ

ספר אורחים נצר חזני23156

בית שדותספר שדות23157

וליגרף...צעדים בחולות-נאות סיני23158

וליגרףחרובית23159

הוצאה פנימיתהרב יעקב אריאליומן ימית30548

צוף הוצאה לאורהרב שלמה גורןתורת הארץ31690

חמד ידיעות אחרונותאיילנד,גיוראלא נרדם בלילות30178

הקיבוץ המאוחדאלחי,סולומוןשירים-קטיפא קומי30174

אוניברסיטת -הוצאת סקראדם,זרטלסקר הר מנשה15101

חיפה

ספרי ניבמארק,לוגובסקויאתאיסט בגוש קטיף31618

משפחת שמירשיעור מולדת30363

מכון ירושלים לחקר ישראלארי שביטחלוקת הארץ30408

סטימצקידוד מימון ('מיל)אלוףהטרור שנוצח23139

זאב,שיףאינתיפאדה23140

אהוד,יערי

שוקן

משרד הביטחון ההוצאה דוד,חכםעזה בגובה העיניים23141

לאור

הוצאת הקיבוץ המאוחדנעימה ברזלהמתנחלים בלבבות26563

יהלומיםשרון,צוהרהאמת שבפנים29976

21831The Last Sunset of Gan 

Or

Michal Drazin

הוצאת הקיבוץ המאוחדיהודית,קצירצילה27744

ידיעות ספריםאלישיב,רייכנרהנני27745

טקסטים הוצאה לאורגן לאור הזיכרונות22589



; שתה עונותינו לנגדך21896

למאור פניך,עלומנו

אן'משפחת ג

ספריית בית אלעפרה,לקס מקום22510

סלע מאירחגי,סגלזכרונות אבו יוסוף26573

סוגיות הליבה בסכסוך 26963

פלסטיני-הישראלי

פרדסמשה,אלעד

איפאבלישיוני,רייניהאומנם עזה כבושה ונצורה26954

שאול,אריאליזכות החשיבה26955

דרך חייםאבידן,ויצמןהקונפליקט26959

 המכון למחקרי INSSענת,קורץהשלכות ולקחים-צוק איתן26960

בטחון לאומי

עם עובד(לובה)אריה ,אליאבארץ הצבי26961

השפעת הכיבוש על החברה 26964

הישראלית

דניאל,טל-בר

יצחק,שנל

האגודה הישראלית למדע 

המדינה

ידיעות ספריםחגי,סגלשטחים תמורת חלום26974

ידיעות ספריםיועז,הנדלבארץ לא זרועה26973

עם עובדאון מרדכי-ברשערי עזה27178

גוריון-אוניברסיטת בןאון מרדכי-בראתגר ותגרה27179

ספריית בית אלעדינה,אמיתיהעקבות של גדי27324

מעלההרב אלישע וישליצקיואוהביו כצאת השמש בגבורתו27422

נורית.גורןביחד27780

יד הרב ניסיםמאיר,בניהוארה'רבי ישראל נאג27930

ביתן-זמורהשלמה,גזיתפתאים במלכודת28262

משרד הביטחון ההוצאה גיא.בכורף"לקסיקון אש28263

לאור

משרד הביטחון ההוצאה אריה,יצחקיסיני וחבל עזה:מדריך ישראל28264

לאור

יד יצחק בן צביעזה ובנותיה28161

כנרת זמורהרון לשםיפים כמו שהיינו28203


