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מחיר הנחה 
לשבוע הספר

מקראות גדולות 'הכתר', בעריכת  פרופ' מנחם כהן 

12085מהדורה גדולה כרך יחיד

840550מהדורה גדולה: סט חומש, 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10763

840550מהדורה גדולה: סט נביאים , 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10769

840550מהדורה גדולה: סט כתובים, 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10773

9065מהדורה מוקטנת כרך יחיד

630450מהדורה מוקטנת: סט חומש, 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10758

630450מהדורה מוקטנת: סט נביאים, 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10766

630450מהדורה מוקטנת: סט כתובים, 7 כרכים - מכירה מוקדמת - 10771

11770אבדן אוריינטציה ריגושית20213

10160אבן אל-ערבי מסביליה10347

11670אברהם אבי המאמינים20043

8855אברהם בכבשן האש20149

8855אדם חדש בצורת יהודי - עיון בהגותו של א"ד גורדון20280

13080אהבת השכינה - מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר20311

11570אוצר הלשון הערבית בתפסיר ר' סעדיה גאון10002

170100אוצר המנהגים והמסורות לקהילות תאפילאלת / סג'למאסא20241

15090אורי צבי גרינברג בשנות העשרים20303

10460אוריינות היסטורית וטיפוח הביקורתיות20072

15895אזן מלין תבחן - מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא10711

10565אי קרוב-רחוק - התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין 1883 - 202261939

9960אלא משל היה20075

9960אלברט איינשטיין והמפעל הציוני (1955-1919)20252

187115אלף שנות גלות במע'רב                                                                         (חדש)20332

11570אמונה רדיקלית - אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב20245

15090אנציקלופדיה של הסיפור היהודי ב - ג - ד, כל כרך20134

9555אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים - כריכה רכה20312

187110אצות החוף של ישראל20062

13580אקולוגיה של ספרות20251

8045ארץ-ישראל וסוריה על-פי תיאורו של אלתמימי20070

10465אשה במזרח-אשה ממזרח20085

8850את פניך אבקש50601

15895אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות20191

15995בארצות המקרא: מחקרים בנבואה; בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית20216

8855בימת חייה - שיחות עם השחקנית ליא קניג על תיאטרון וביוגרפיה              (חדש)20327
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מחיר הנחה 
לשבוע הספר

15995בין קנאות לחסד - מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל20220

6540בין שני הרים - ״זוגות סופרים״: קרבה, ריחוק וחיכוך יצירתי20302

8850בין שפה לפילוסופיה20165

13580בכבשונו של פולמוס - פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים במאה ה-2024319

13580בכל דרכיך דעהו20127

250150בן-גוריון; ביוגרפיה, 2 כרכים20284

8855בן ציון מאיר חי - הרב עוזיאל – הגות, הלכה והיסטוריה20290

8850בעקבות הפסיכואנליזה - בקורת מגדרית פוסטמודרנית על משנתו של פרויד20200

8850ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות20128

8855ברית עימות - קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל20275

10560בשבילי העבר - פרקים בתולדות קק"ל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל20232

9155בת המזרח החדשה10404

4929בתי הדין בימי התלמוד10049

10560גאולה תימנית ועבריות חדשה20212

11670גווילין נשרפין ואותיות פורחות - כתבים על השואה20260

7845גלגמש - גיבור מיתולוגי20035

11670גם הם קרויים אדם - הנכרי בעיני הרמב"ם20227

13080גנזי חיים - מחקרים בתקופת השואה                                                      (חדש)20333

14585דיוקן בשביל הדורות - דמויות מקראיות מהתנ״ך ועד לספרות חז״ל          (חדש)20314

11570דיוקן של פרשן - ר' אברהם אבן עזרא                                                     (חדש)20317

351200דרכי דניאל - מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר10712

15895דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי20185

8450דרשות ר' יצחק קארו10380

8855האביר והרעיה השבויה20010

8450האם אנו נאבקים למען הצדק?50522

12975האנשים מכאן6929

8855האפיפיור היהודי20136

8045האקסטאזה והסיפור החסידי20007

10465הארבה במסורת ישראל20066

9255האשכנזים26870

8045הבדחן20016

8855הבעל שם טוב וקבלת האר"י                                                                    (חדש)20319

11670הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק כרכים ב - ג - ד, כל כרך20116

13580הגותו של ר' יוסף אלבו20146

11065הגיור -  הלכה ומעשה20277
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10465הגר"א ובית מדרשו20055

170100הוריות20236

9050החורבן והחשבון - מדינת ישראל והשילומים מגרמניה 1949 - 106951953

9860הטלת גורל, אלוהים ואדם במסורת היהודית20293

8850היה היה פעם - צילום בעקבות ולטר בנימין20094

8855היהדות על פרשת דרכים - דברים על השאלה הגורלית אל האמיצים בעם היהודי20254

7340הכיתה ההטרוגנית10400

13580הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך20194

8850המאה של המונאדות20097

456270המילים המתבקשות: תחדישיו של יונתן רטוש20160

14690המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה20157

8850המסע האנושי למשמעות20139

15895המקרא בפרשנות חז"ל - הושע20064

188110המקרא בפרשנות חז"ל - יואל ועמוס20215

11570המקרא בפרשנות חז"ל - יונה20320

8855הסיפור הפועל - עיונים חדשים בסיפור החסידי                                        (חדש)20325

8850הספרות כמעבדה מוסרית20145

11570העידן הבינלאומי - יחסים בינלאומיים בתקופת אל־עמארנה (1460–1200 לפנה"ס)20316

12875העת הזאת - הגות יהודית במבחן ההווה20246

9960הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי20014

9960הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה20037

11670הפסיכולוגיה של השקר20087

10465הפשטות המתחדשים בכל יום20054

13580הקבלה ביצירת ש"י עגנון20171

15895הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג20031

11565הקומה השנייה - חייה ויצירתה של עמליה כהנא-כרמון20285

8850הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים - כריכה רכה20313

9955הרשויות האישיות20176

9960השפה העברית בראי חכמת ההיגיון20259

9960התמימות השנייה - עולמו הרוחני של אליעזר שביד20257

8050ואלה שמות - מחקרים באוצר השמות היהודיים כרכים: א, ב, ג, ד, ה כל כרך10425

13580ובלכתך בדרך - תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פראנץ רוזנצווייג20235

7545ומאז רק סיפורים - יוסל בירשטיין: סיפורים מן העיזבון20279

8850זבולון המר – ביוגרפיה פוליטית20305

8855חבלי מולדת - הישראליות בין חבלי לידה לחבלי משיח20270
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10565חולף עם הרוח - טיפול לפי תוכנית שנים-עשר הצעדים20178

15895חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה20205

14690חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה20156

11570חסידות, השכלה, ציונות - פרקים בפוליטיקה ספרותית20324

11670חקרי עגנון10369

11670טרור בשירות המהפכה - מערכת היחסים בין אש"ף לבין ברה"מ 1968–202301991

8850יד ושם - למי?, המאבק על דמותו של הר הזיכרון50632

11770יהדות צרפת: בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו20219

9960יהודי איראן20247

169100יהודי סוריה20225

9965יהודים בכלכלה ב"רגאט" (רומניה הישנה) 1859  - 202911914

8850יהודים על פרשת דרכים20123

15995יומן יצחק למדן20211

13580יומרה ומעש20169

9050יופי של צריכה20234

10965יסודות בדיני ממונות בתלמוד10364

8855יסודות דיני הנישואין בתלמוד20148

6940יסודות העבירה בדיני התלמוד20006

9960יעקב שכביץ - איש העלייה הראשונה כחרש תרבות20299

10060יצירת דקר האימפריאלית20214

15895ישראל והמקרא20026

9960כינור נשמתי: המוסיקה בהגות היהודית20201

13580כיצד לקרוא את ספרות חב"ד20238

12075כיצד מרפאת הביבליותרפיה?00540

8850כיריעה ביד הרוקמת - נשים כותבות והטקסט ההגמוני20150

13580כנישתא-מחקרים על בית הכנסת ועולמו ; כרכים 2, 3, 4 , כל כרך10553

8850כתב ידו של דוד פוגל20177

11670לא ידענו מה היה לו - ספרות ומשמעות באגדה התלמודית20231

13580לבוש ותוך - המוסיקה בחווית היהדות10625

8855להיפגש עם הצלילים - תרפיה במוסיקה - פרקטיקה; תאוריה ומחקר20022

9860לעצור את הדחפור - הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת20069

11770לפניך דרכיים20218

8850לשון הקודש; גרסת הקומדיה20147

14085מאה שנות ציונות דתית כרכים א, ב, ג, כל כרך20059

8850מאמר מטאפיסי * התכתבות עם ארנו50580
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14690מבוא למשפט העברי בימי התלמוד20024

8850מגילת סתרים20096

199119מדרשי-הלכה של האמוראים בתלמוד הבבלי10615

14685מוטיבים שאולים בספרות ישראל20100

8850מוריס מרלו-פונטי והחינוך הסביבתי20112

13080מחשבות מיותרות - עודפּות בספרות העברית 1907–2017                        (חדש)20329

11770מחשבות על עגנון כרכים: א, ב כל כרך20221

13080מחשבת הספר - מחקרים בספרויות יהודיות מוגשים לאבידב ליפסקר20286

11670מחשבת חב"ד20159

16095מטמון משלים - משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה (קסטיליה; 1281)20242

8950מי ישמור על שומרי המשפט?10691

585350מילון העברית המקראית10543

10560מלאכת מחשבת20172

11870מלחמת העמקים - התשה, צבא ואזרחים בחזית הצפון-מזרחית                   (חדש)20328

10160ממשל המנדט בא"י (1920 - 1948)10341

11565מניפסטים - כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת20263

15890מעשה סיפור,  כרכים: א, ב, ג, ד - כל כרך20135

8855מעשה רב - שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית20272

8855מפגשים - פרקים באסתטיקה יהודית20268

8855מפגשים בין-תרבותיים בחצר בית הספר במושבה20292

14685מקוה ישראל ר' ישראל נאג'רה20074

13780מקנה אברם לאברהם דבלמׂש                                                                  (חדש)20335

8850מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי20186

8850מראות סדוקות - ראייה, דמיון והבנה עצמית בהגותם של ויטגנשטיין ומרדוק20190

13580מרד ויצירה בהגות הציונות הדתית20204

9960מרדכי רוכב על סוס20192

8850מרוממות לחרדה - הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה20296

12075משנת ארץ ישראל עם פירוש ספראי-מסכת חלה20229

13580משנת ארץ ישראל עם פירוש ספראי-מסכתות מועד קטן וחגיגה20179

8850משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות20107

8850משפט ותרבות20118

13580נאמנות הלכתית20184

14690נבואה קטנה - כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון20207

8855נישואי קטנות ושטרי גט מיאון ביהדות תימן20288

8855נשים יהודיות במרוקו20079
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8850סארטר: אקזיסטנציאליזם ורומנטיקה20199

13580סדר "תעניות" כיצד?20141

8850סימנים של התענגות20158

6540סיפור שמתחיל בגבות של ערבי20301

8850סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור20129

13580סיפורי הרב יוסף חיים מבגדאד - היבטים פואטיים, אידאיים וחברתיים20323

13580סיפורי יבנה20164

13580ספר ההדרכה אל חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודה20264

13580ספר המספיק לעובדי השם - מהדורה שנייה20287

11165עבריינות וסטייה חברתית20048

9860עיונים בהגותו של ר׳ שאול סיררו20322

11570על גבול האור - חתכים והתבוננויות ביצירת לאה גולדברג20249

14085על הנסים ועל הטבע20217

13580עם לבדד20114

11060עץ חיים לרב חיים גאגין10191

15895עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד20173

13580פאס וערים אחרות במרוקו20203

8850פילוסופיה. ספרות ומה שביניהן50589

13580פירוש יפת בן עלי לספר הושע20137

9860פירוש יפת בן עלי לספר צפניה20298

15895פירוש קדמון על מורה הנבוכים20233

15895פירוש קדמון על ספר הכוזרי: 'חשק שלמה' לר' שלמה בן יהודה מלוניל20106

9960פירוש קדמון על ספר יסוד מורא20152

15995פירוש ר' אברהם בן שלמה התימני לספר ישעיהו20223

9960פירוש ר' יהודה אבן בלעם כרכים: יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו, כל כרך20027

8045פירוש ר' לוי בן גרשום לשיר השירים20039

9860פירוש ראב"ע לישעיהו - פרקים מ' - ס"ו20294

8855פנים במחשבת ההלכה - פעמי תחייה הלכתית במשנתו של מרדכי פוגלמן   (חדש)20334

8850פצועי תפילה - תפילה לאחר "מות האל"20168

13580פרקמטיא - מערכת השיווק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד20138

15895צדיק יסוד עולם20183

15995קהילות תאפילאלת / סג'למאסא כרך ב20222

8850קולנוע אופציונלי20188

11165קריאה ספרותית במקרא10418

8850קרל יאספרס-מהעצמיות אל ההוויה20089
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9960ר' יוסף בן אברהם חיון10348

15895רבי שלום שבזי - עיונים בקובץ חדש בכתב ידו20297

13080רבנו תם - פרשנות, הלכה, פולמוס20309

8850רווקות מתמשכת בציונות הדתית20295

15895רוח חדשה בארמון התורה - ספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס20258

187115רועי צאן ונוודים בא"י-היבטים כלכליים והתיישבותיים בתקופה הרומית   (חדש)20326

13580רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג20103

10560רטורנו20170

13580ריהוט הבית במשנה20209

13580ריח גן עדן - ריחות; בשמים וקטורת במסורת היהודית20239

13580ריח שדה - בשמים מהצומח ומהחי בספרות הברכות20310

8850רצון; חירות והכרח20193

11570רש"י והפולמוס היהודי־הנוצרי20315

13580שכלתנות בלבוש חסידי - דמותו של הרמב''ם בחסידות חב''ד20140

9955שיר אדום שיר כחול20154

11570שירת ההגות - עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי20228

13580שיתוף בצל עימות20111

12970שני חיבורים על תחיית המתים: הוויכוח שלא שכך20253

8855שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא על מגילת אסתר20274

8855תו הלב - הניגון בכתביו של רבי נחמן מברסלב – בין המטאפיסי לקיומי20318

8850תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם20122

12880תוספתא עתיקתא-מסכת פסח ראשון20053

8955תורה ועבודה בבניין הארץ10399

11670תלמוד ירושלמי; מסכת מעשרות10533

14085תמיד הונגרים  - יהודי הונגריה בתמורות העת החדשה20321

13080תמר אשת ער - פואטיקה, מיסטיקה ופוליטיקה של תימה מקראית בספרות העברית20300

10060תרבות וביקורת התרבות20240

10460תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד כרך א, ב , כל כרך10537

13580תרשיש20131

10249A Commentary on Derech Erez Zuta9755

10746A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic - 2nd Edition500300

10710A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period468280

20155Agnon and Germany170100

10280Bar-Ilan Studies in Assyriology15190

10430Between Jerusalem and Hebron14485
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מחיר הנחה 
לשבוע הספר

10302Biblical Names12675

10405Classical Studies15895

10346Common Pottery in Roman Galilee13580

20098Conversion - Halakhah and Practice234140

20181Greek in Talmudic Palestine11670

10414Iconotextual Studies in the Muslim Vision of Paradise Vol. II207124

20208Introduction to Jewish Law in Talmudic Times176100

20105Jewish Society and Culture11770

10381Jews and other Minorities in Byzantium11870

10437Love Songs in Sumerian Literature170100

20180Military Resistance in Late Mandatory Palestine14690

20099Philosophic Mysticism13580

10142R. Eliezer ben Hyrcanus11170

10304Roman Palestine 200-400: Money and Prices11570

20144Scripturally Enslaved8850

10373The "Business" of Settlement199120

10524The Historical Prologue of the Hittite Vassal-Treaties174100

10385The Jewish Question in165513580

20047The Mediterranean and the Jews vol. 2: Society; Culture and Economy in Early Modern Times12975

10377The Old Babylonian Loan Contract13580

20210Tsarfat : mutations de l  identite; juive lepoque modern et contemporaine13580

כתבי-עת 

6539בד"ד - כתב-עת לענייני תורה ומדע,  כרך אחרון מס' 36 , כל כרך10752

9859ביקורת ופרשנות - כתב-עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות, כרך אחרון 47, כל כרך 10753

7040בלשנות עברית - כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, כרך אחרון מס' 74, כל כרך 10748

11569דעת - כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, כרך אחרון מס' 90, כל כרך 10756

7140סידרא - כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה, כרך אחרון מס' 33, כל כרך 10750

13580עלי ספר - מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי, כרך אחרון מס' 1075430-31

9960ציונות דתית -היסטוריה, רעיון, חברה, כרך אחרון מס' 7 20308
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