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00371 1 1948

י הועד המרכזי"הועדה ההסטורית המרכזית ע

אויסשטעלונג- פון לעצטן חורבן 

00371 2 1990

אילן-המכון לחקר השואה אוניברסיטת בר

פי ספרי הזיכרון לקהילות-החיים הדתיים בשואה על פנינה, מיזליש

00371 3 1947

Central Comittee for the liberated Jews in the British Zone

אונדזער שטימע

00371 4 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 4- קיום 

00371 5 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 6- קיום 

00371 6 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 10-9- קיום 

00371 7 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (25) 1- קיום 

00371 8 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (26) 2- קיום 

00371 9 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (27) 3- קיום 

00371 10 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (29) 5- קיום 

00371 11 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (30-31) 6-7- קיום 

00371 12 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (32-33) 8-9- קיום 

00371 13 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (35) 11- קיום 

00371 14 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (36) 12- קיום 

00371 15 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (37-38) 1-2- קיום 

00371 16 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (39) 3- קיום 

00371 17 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (40) 4- קיום 

00371 18 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (41) 5- קיום 

00371 19 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (44-45) 8-9- קיום 

00371 20 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (46) 10- קיום 

00371 21 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (47) 11- קיום 

00371 22 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (48) 12- קיום 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

1

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00371 23 1952

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (49) 1- קיום 

00371 24 1952

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (50) 2- קיום 

00371 25 1952

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (60) 12- קיום 

00371 26 1953

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (61) 1- קיום 

00371 27 1954

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (62) 1- קיום 

00371 28 1947

ארויסגעגעבן פון דעם פארבאנד פון ווילנער יידן אין פוילן

בלעטער וועגן ווילנע זאמלבוך

00371 29 1947

מ"החייל בע-הוצאת אוצר

העולם- החייל העברי בשתי מלחמות 

00371 30 1987

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

1986דין וחשבון על הפעולות בשנת 

00371 31

C.A.D.D

ט סטאלינען'ווען כרושטשעוו האט געחנפה .א, סקורניק

00371 32 1969

המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית העולמית

 לזכרו1906-1968צבי לוריא 

00371 33 1954

(סניף צרפת)הברית העברית העולמית 

1- למחקר ולספרות , רבעון לבעיות הזמן, שביבים

00371 34

ירושלים, הוצאת ספרים אשכול

ספר שמות- חמשה חמשי תורה עם מפרשים 

00371 35 1911

וורשא" פראגרעם"פערקויף אין פערלאג -הויפט

וואיאזשער-כתבים פון א קאמי עליכם- שלום 

00371 36 1962

אין" זשוויוו"סאסיאל-פאנד"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון 

פראנקרייך די בלויע שעה .ח.מ, ליכטשטיין

00371 37 1976

המשרד בישראל- בהוצאת הוועד היהודי האמריקני 

ההגירה  היהודית הגדולה וגיבושה של יהדות אמריקה יוסף, אריה וונקרט, גורן

00371 38 1968

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

62/63- די גאלדענע קייט 

00371 39 1969

רשות הזכרון לשואה ולגבורה- יש ושם 

1940-1945פעולות הצלה בקושטא 

00371 40 1948

אביב-תל, "יבנה"הוצאת 

חלק שני- ספר לימוד השפה לבוגרים ! עלה  .א, רוזנצויג, .א, אשמן

00371 41 1969

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

65- די גאלדענע קייט 

00371 42 1951

הוצאת המדפיס הממשלתי

שליחות און אייגנארטיקייט, פראבלעמען- מדינה  דוד, גוריון-בן

00371 43 1948

ברית עברית עולמית

3- מגילת הספר 

00371 44 1947

ספרית פועלים

1947קטלוג 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

2

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00371 45 1988

בהוצאת המחברת

לטראנסניסטריה ובחזרה מלי, (הירש)חיימוביץ 

00371 46 1992

ההסתדרות הציונית, הוצאת המחלקה לארגון ולקשרים קהילתיים

העולמית ב ומהלכו"הרכב הקונגרס הציוני הל יעל , איקן, ד"ברניס עו, פרן

00371 47 1983

7" - סאוועטיש היימלאנד"ביבליאטעק פון 

3העפט - לימודים פון יידיש  שימען, סאנדלער

00371 48 1948

פועלי ציון. ק.ביים צ" באפרייונג"פארלאג 

פאעמע און אנדערע לידער - 1947עקזאדוס  יצחק, פערלאוו

00371 49 1991

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

1נייע סעריע באנד - ייווא בלעטער  אליהו-דוד, פישמאן

00371 50 1957

ההסתדרות הציונית העולמית

הארכיון הציוני המרכזי

00371 51 1985

אילן-המכון לחקר השואה אוניברסיטת בר

מקורות וידיעות, קובץ מחקרים, קשב

00371 52 1991

אילן-אוניברסיטת בר, המכון לחקר תפוצות ישראל בעת החדשה

1918-1938האנטישמיות ורדיפות היהודים בגרמניה , מפתח לידיעות על היהדות החרדית ר"יהודה ד, אבנר-בן

00371 53 1948

הויז-יידיש קולטור, "יידיש"צום פארלאג 

4-5יידיש 

00371 54 1948

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

9- אויפגאנג 

00371 55 1951 1- קונסט און וויסנשאפט 

00371 56 1920

הוצאת המחבר

שפת עמנו משה, ראטה

00371 57 1950

הנהלת הסוכנות היהודית והנהלת ההסתדרות הציונית

אגרת לעסקן הציוני

00371 58 1986

בצי לחקר קהילות ישראל במזרח-מכון בן

דרכי הצלה של יהודים ביוון במלחמת העולם השניה יצחק, כרם

00371 59 1964 28-29ידיעות פון וועלט פארבאנד פון בעסאראבער יידן 

00371 60 1964 30-31ידיעות פון וועלט פארבאנד פון בעסאראבער יידן 

00371 61 1955

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

9- פאריזער צייטשריפט 

00371 62 1990

יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן- ארויסגעבער 

בלעטער פאר געשיכטע

00371 63 1970

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

71- די גאלדענע קייט 

00371 64 1993

יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן- ארויסגעבער 

בלעטער פאר געשיכטע

00371 65 1962

יידישע קולטור געזעלשאפט

(1962-1892)צו זיין יובל השבעים - יוסף לעפטוויטש 

00371 66 1964

קויפמאן. ה

אונטער דער דייטשישער אקופאציע אין פראנקרייך הערש יאנקל, קויפמאן
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00371 67 1955

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

8- פאריזער צייטשריפט 

00371 68 1958

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

20- פאריזער צייטשריפט 

00371 69 1983

מורשת וספרית הפועלים

ילקוט מורשת

00371 70 1982

רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם

קהילות ישראל שחרבו בשואה

00371 71 1895

לעהרבערגער אונד קאמפאגניע. דרוק אונד פערלאנ פאן ז, רעדעלהיים

ספר קרובות הוא מחזור

00371 72 1947

ניידט ובנו. דפוס פ

לשבת מזמור חיים ורמבם יוסף , לזובסקי

00372 73 1952

"אוצר החסידים"ארויסגעגעבן פון 

בית רבי

00372 74 1979

קיבוץ נען

הגדה של פסח

00372 75 1947

ק פון יידן אין פוילן.צענטראלע יידישע היסטארישע קאמיסיע ביים צ

פראספעקט פון די אויסגאבן 

00372 76 1961

אויפסניי

1- דער קארשנבוים  אברהם, ווייץ

00372 77 1929

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

?וואס איז אזוינס יידישע עטנאגראפיע

00372 78 1957

יהודה זילבערבערג

...און די געשיכטע גייט זיך איר וועג

00372 79 1962

The Orphan Hospital Ward of Israel

הגדה של פסח

00372 80 1949

קאמיטעט ארויסגעגעבן ביי דער-אמט צענטראל-פארלאג פון קולטור

"דזשאינט"מיטהילף פון  ליטערארישע סילועטן .י, גאלדקארז

00372 81 1949

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

3- די גאלדענע קייט 

00372 82 1968

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

64- די גאלדענע קייט 

00372 83 1969

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

66- די גאלדענע קייט 

00372 84 1970

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

68- די גאלדענע קייט 

00372 85 1971

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

73- די גאלדענע קייט 

00372 86 1971

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

74- די גאלדענע קייט 

00372 87 1973

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

78- די גאלדענע קייט 

00372 88 1974

הברית העברית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה

ב"נ-א"נ- עם וספר המלחמה העברית 
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00372 89 1959

The Hebrew Medical Journal

'א, קובץ רפואי מדעי- הרופא העברי 

00372 90 1967

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

58- די גאלדענע קייט 

00372 91 1987

רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם

'חלק א- אוסף עדויות פרקי זיכרונות ויומנים 

00372 92 1992

יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן- ארויסגעבער 

בלעטער פאר געשיכטע

00372 93 1969

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

67- די גאלדענע קייט 

00372 94 1960

ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד"בית לוחמי הגיטאות ע

ידיעות

00372 95 1967

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

60- די גאלדענע קייט 

00372 96 1952

גאלדענע קייט

וואגן-אין פייער אברהם, סוצקעווער

00372 97 1948

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

אותיות אין בלוט אברהם, ווייץ

00372 98 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

"צע"ווערק  מרדכי, שטריגלער

00372 99 1994

רוניל

נר תמיד לזכר יהדות איפוישאג והסביבה

00372 100 1956

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

ראמאן- דאס צוגעזאגטע לאנז  .ב, שלעווין

00372 101

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד

קטלוג

00372 102 1943

ישראלית-הוצאת הספרים הארץ

צרור מסות- בזכות הדילטנטיזם  יעקב דוד, אברמסקי

00372 103 1949

משק אילת השחר

אילת השחר במערכה

00372 104

גשר

פרקי חסידות

00372 105 1966 (123) 6- פאלקסגעזונט 

00372 106 1950

Le Bureau Europeen du Congres Mondial pour la Culture

Juive ידיעות- קולטור 

00372 107 1958

Notre Unite

2- אונדזער אייניקייט 

00372 108 1958

Notre Unite

3- אונדזער אייניקייט 

00372 109 1958

Notre Unite

4-5- אונדזער אייניקייט 

00372 110 1957

ברית עברית עולמית

'ב- עם וספר 
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00372 111 1973 17- פאריזער העפטן 

00372 112 1947

"פריינט פון לעווערטאוו"ארויסגעגעבן פון די 

חורבן לעווערטאוו

00372 113 1981

 IM.PO.

אין תהום פון פארניכטונג און מארד יעקב, בוכמאן

00372 114 1983

פרץ. ל.פארלאג י

צוויי משפחות .י, פינער

00372 115 1922

"מוריה"הוצאת 

ספר שלישי. כרך שני- ספר האגדה  .נ.ח, וביאליק. ח.י, רבניצקי

00372 116 1975

ריקובר מוציאים לאור'צ

דער שפיגל און אנדערע דערציילונגען יצחק, זינגער-באשעוויס

00372 117

אביב-ן תל"הוצאת עי

הנצחון עלי גרדום יצחק, גוריון

00372 118 1937 שדים אין מאסקווע חיים, ליבערמאן

00372 119 1959

מוזיי ביים מעמאריאל פון אומבאקאנטן יידישן מארטירער

בעלזען-בערגען

00372 120 1962

ספריית דביר לעם

מבחר לבתי הספר ולעם שאול, טשרניחובסקי

00372 121 1947 די געשיכטע פון ציוניזם יעקב, צינעמאן

00372 122 1962

תל אביב, "מנורה"פארלאג 

1939-1945יידישע אליינהילף  מיכאל, ווייכערט

00372 123 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

יידישע מאטיוון אין דער פוילישער קונטס יוסף, סאנדעל

00372 124 1953

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

1- פאריזער צייטשריפט 

00372 125 1953

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

2- פאריזער צייטשריפט 

00372 126 1953

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

3- פאריזער צייטשריפט 

00372 127 1955

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

10- פאריזער צייטשריפט 

00372 128 1956

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

 12- פאריזער צייטשריפט 

00372 129 1956

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

13- פאריזער צייטשריפט 

00372 130 1962

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

30- פאריזער צייטשריפט 

00373 131 1960

The Hebrew Medical Journal

'ב, קובץ רפואי מדעי- הרופא העברי 

00373 132 1959

סאסיאל-פאנד"ארויסגעגעבן פון דעם מחבר מיט דער מיטהילף פון 

קאנגרעס-יידישן וועלט"און " זשוויוו א ניי לעבן רבקה, קאפע

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

6

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00373 133 1984

הוצאת הקיבוץ המאוחד

האש נעות בלילה-פלוגות יהודה, דוד-בן

00373 134 1945

י"הוצאת המשמרת הצעירה למפלגת פועלי א

מדבריו אליהו, גולומב

00373 135 1948

הוצאת מרכז החבל הימי לישראל

עקבה .י, ברסלבסקי

00373 136 1949

מ"טברסקי חברה בע.נ

בערבות הנגב יגאל, מוסינזון

00373 137 1967

הוצאת אורי

דע את עירך יצחק, ענבי

00373 138 1946

ספריית החייל

הציונות ואנגליה .א, ליבנשטיין

00373 139 1946

הוצאת יוסף שרברק

מבחר מאמריו יחיאל מיכל, פינס

00373 140 1946

"עובד-עם"הוצאת 

אבנים רותחות .ח, הזז

00373 141 1947

מרחביה, השומר הצעיר, הוצאת הקיבוץ הארצי

ספר שני- הגוארדיה הצעירה  .אל, פאדייב

00373 142 1951

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

כאר אין פאריז-צוואנציק יאר יידישער פאלקס

00373 143 1991

יד טבנקין

'ג- שורשים במזרח 

00373 144 1959

"הדר"הוצאת ספרים 

'כתבים ב- במחתרת  מנחם, בגין

00373 145 1980

ש יצחק קצנלסון והוצאת הקיבוץ המאוחד"בית לוחמי הגיטאות ע

אין אומקום און אויפשטאנד צביה, לובעטקין

00373 146 1978 פון ווייט און פון נאענט לילי, בערגער

00373 147 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

שיין פון פארלאשענע שטערן חיים, גראדע

00373 148 1970 אפגעריסענע צווייגן לילי, בערגער

00373 149 1957

פארלאג יידיש בוך ווארשע

אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן יוסף, סאנדעל

00373 150 1981

יד ושם

מאבק יהודי בצרפת הכבושה  שמואל רנה, קפל

00373 151 1984

הוצאת הקיבוץ המאוחד

המחתרת החלוצית בהונגריה אשר, כהן

00373 152 1947

הוצאת הספרים של ההסתדרות הציונית

ספר המעפילים משה, בסוק

00373 153 1959 (81) 6- פאלקסגעזונט 

00373 154 1960 (82) 1- פאלקסגעזונט 
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00373 155 1960 (83) 2- פאלקסגעזונט 

00373 156 1960 (84) 3- פאלקסגעזונט 

00373 157 1960 (85) 4- פאלקסגעזונט 

00373 158 1960 (86) 5- פאלקסגעזונט 

00373 159 1960 (87) 6- פאלקסגעזונט 

00373 160 1961 (88) 1- פאלקסגעזונט 

00373 161 1961 (89) 2- פאלקסגעזונט 

00373 162 1961 (90) 3- פאלקסגעזונט 

00373 163 1961 (91) 4- פאלקסגעזונט 

00373 164 1961 (92) 5- פאלקסגעזונט 

00373 165 1961 (93) 6- פאלקסגעזונט 

00373 166 1962 (94) 1- פאלקסגעזונט 

00373 167 1962 (95) 2- פאלקסגעזונט 

00373 168 1962 (96) 3- פאלקסגעזונט 

00373 169 1962 (97) 4- פאלקסגעזונט 

00373 170 1962 (98) 5- פאלקסגעזונט 

00373 171 1962 (99) 6- פאלקסגעזונט 

00373 172 1963 (100) 1- פאלקסגעזונט 

00373 173 1963 (101) 2- פאלקסגעזונט 

00373 174 1941-1945במחנות גרמניה  שמואל, לייטנר

00373 175 1992

יד ושם המוזיאון לאמנות ירושלים

1938-1957ראשית הדרך  אוזיאש, הופשטטר

00373 176 1967

אונזער קיום- ארויסגעבער 

אויפן וועג צו זיך לייב, קורלאנד
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00373 177 1947

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

כרך ראשון- במערכה  דוד, גוריון-בן

00373 178 1978

הוצאת עם עובד

'גוריון ג-בן מיכאל, זוהר-בר

00373 179 1978

הוצאה לאור/משרד הביטחון

חרב בנכר יהודה, דוד-בן

00373 180 1984

הוצאת הקיבוץ המאוחד

עת לחשות ועת לדבר הלל, בוטמן

00373 181 1981

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ירושלים וחניה ארוכה ביניהן-לנינגראד הלל, בוטמן

00373 182

ירושלים" אחיאסף"הוצאת 

"אלף מלים"ספרדי לספר -צרפתי-מילון עברי

00373 183 1948

אביב-תל, "דביר"הוצאת 

פרקים .ז, שפירא./ ר י"ד, פרץ

00373 184

"יידיש בוך"פארלאג 

כתבים פון געטא עמנואל, רינגעלבלום

00373 185 1986

יד טבנקין הוצאת הקיבוץ המאוחד

'א- שורשים במזרח 

00373 186 1969

מ"בע" מסדה"הוצאת 

הכוח החשאי גרט, בוכהיים

00373 187 1963 געקליבענע שריפטן יחיאל, שטיינזאלץ

00373 188 1964

ייווא- יידישע וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט 

אליקום צונזערס ווערק מרדכי, שעכטער

00373 189 1970

-קאמיסיע ביים פאנד-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דעך כוך

סאסיאל אין פאריז די קארוזעלע .ב, קוטשער

00373 190 1985

הוצאת הקיבוץ המאוחד

פליטים מנצחים אימפריה זאב, וניה הדרי

00373 191 1937

שטיין שיקאגא. מ.פארלאג ל

הבימה .ר, ארי-בן

00374 1 1921

הוצאת שטיבל אמריקה

ביערות פולין .י, אפאטושו

00374 2 1921

הוצאת שטיבל אמריקה

שלש אחיות אנטון, חוב'צ

00374 3 1921

הוצאת שטיבל אמריקה

בחרות' ג- ן כריסטוף 'י רומן, רולן

00374 4 1922

הוצאת שטיבל אמריקה

עזה כמוות גואי, די מופסן

00374 5 1959

פארלאג יידיש בוך ווארשע

דער ראסיקער אריער שלמה, מארקא-שטראוס

00374 6 1963

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

31- פאריזער צייטשריפט 

00374 7 1922

הוצאת שטיבל

תולדות המטריאליסמוס פרידריך אלברט, לאנגה
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00374 8 1948

ביכער ציקא פארלאג

אלע ווערק .ל.י, פרץ

00374 9 1937

אויסגאבע" פרייהייט-מארגן"ספעציעלע 

אידישע שרייבער

00374 10 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין ווארשע און אין לאדזש .ר א"ד, מוקדוני

00374 11 1951

אלע רעכט פארבאהאלטן פארן מחבר

זשאבאטינסקיס טעג און נעכט אייזיק, רעמבא

00374 12 1962

פארלאג יידיש בוך ווארשע

זיבן אין בונקער .י.ח, גאלדשטיין

00374 13 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

די יידישע געשיכטע פראפעסאר, גרעץ

00374 14 1966

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

36- פאריזער צייטשריפט 

00374 15 1923

הוצאת שטיבל

רעיונות מרקוס אברליוס אנטונינוס ר"אהרן ד, קמינקא

00374 16 1948

פארלאג אויפסניי פאריז

אותיות אין בלוט אברהם, ווייץ

00374 17 1950

אויסגאבן- פארלאג פאר שול - מלוכה 

שול און היים

00374 18 1920

הוצאת אברהם יוסף שטיבל

'חלק ב- באש ובחרב  הנריק, סנקביץ

00374 19 1964 געקליבענע דערציילונגען .ב, שלעווין

00374 20 1964

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

33- פאריזער צייטשריפט 

00374 21 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

6- סאוועטיש היימלאנד 

00374 22 1956

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון פאלגנדע אינסטיטוציעס אין פאריז

הערצל (בנימין זאב)טעאדאר  יעקב, צינעמאן

00374 23 1993

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

137- די גאלדענע קייט 

00374 24 1954

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

7- פאריזער צייטשריפט 

00374 25 1961

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

26-27- פאריזער צייטשריפט 

00374 26 1961

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

28- פאריזער צייטשריפט 

00374 27 1968

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

38- פאריזער צייטשריפט 

00374 28 1969

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

39-40- פאריזער צייטשריפט 

00374 29 1947

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

נקמה נעמער .ח, סלאוועס
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00374 30 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

2- די יידישע געשיכטע  פראפעסאר, גרעץ

00374 31 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

4- די יידישע געשיכטע  פראפעסאר, גרעץ

00374 32 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

5- די יידישע געשיכטע  פראפעסאר, גרעץ

00374 33 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

6- די יידישע געשיכטע  פראפעסאר, גרעץ

00374 34 1949

בוענאס איירעס- סגל . פארלאג ש

7- די יידישע געשיכטע  פראפעסאר, גרעץ

00374 35 1949

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

המנם מפלה .ח, סלאוועס

00374 36 1962

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

30- פאריזער צייטשריפט 

00374 37 1978

ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון קרן תל אביב לספרות ולאמנות

דער מבול לייב, ראכמאן

00374 38 1963

איקוף פארלאג

די מלחמה פון גאט .ח, סלאוועס

00375 1 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

2- סאוועטיש היימלאנד 

00375 2 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

10- סאוועטיש היימלאנד 

00375 3 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

11- סאוועטיש היימלאנד 

00375 4 1976 אין גאנג פון צייט לילי, בערגער

00375 5 1971

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

73- די גאלדענע קייט 

00375 6 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

4- סאוועטיש היימלאנד 

00375 7 1960

די יידישע אויסגאבע איז געווארן צוגעגרייט און ארויסגעגעבן דורכן

"בוך-יידיש"פארלאג  בוך=דאס טאג דוד, רובינאוויטש

00375 8 1981

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

106- די גאלדענע קייט 

00375 9 1982

Editions Europe-Formation-Conseil S.A.

פראנצייזיש-ווערטערבוך יידיש ר"שמואל ד, ר און קערנער"נח ד, גריס

00375 10 1970

פרץ. ל.פארלאג י

צייטיקע פנימער אברהם, סוצקעווער

00375 11 1977

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

93- די גאלדענע קייט 

00375 12 1953

איקוף פארלאג

10- יידישע קולטור 

00375 13 1955

איקוף פארלאג

5- יידישע קולטור 
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00375 14 1955

איקוף פארלאג

6- יידישע קולטור 

00375 15 1956

איקוף פארלאג

4- יידישע קולטור 

00375 16 1960

איקוף פארלאג

4- יידישע קולטור 

00375 17 1961 57-58- היימיש 

00375 18 1954 2. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00375 19 1956

A.N. Stencl

7-8לשון און לעבן 

00375 20 1967

בית שלום אש

שלום אשס דרך יצחק, גרודבערג-טורקאוו

00375 21 1947

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

נקמה נעמער .ח, סלאוועס

00375 22 1956

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

14- פאריזער צייטשריפט 

00375 23 1960

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

25- פאריזער צייטשריפט 

00375 24 1962

le Centre Culturel aupres de l'U.J.R.E.

29- פאריזער צייטשריפט 

00375 25 1953

פאריז, "אויפסניי"פארלאג 

די יונהס און דער וואלפיש .ח, סלאוועס

00375 26 1959

Editora Monte Scopus - Rio de Janeiro

ליכטיקע קאיארן .י, לאנדע

00375 27 1954

איקוף פארלאג

2- יידישע קולטור 

00375 28

איקוף פארלאג

דעס ליד פונעם אויסגעהרגעטן יידישן פאלק יצחק, קאצנעלסאן

00375 29 1933

שעשינסקי פארלאג

אינם לויף פון יארן שלום, שווארצבארד

00375 30

וואלטער

סאציאליסטישער טעריטאריאליזם

00375 31 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

...מלכה אוושיאני דערציילט מארק, טורקאוו

00375 32 1943

משש

די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי יידן .ר י"ד, צינבערג

00375 33 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

מיין יידיש בוך יעקב, פאט, .ש.ח, קאזדאן

00375 34 1937

"פארבאנד-ארט"צענטראלע עקזעקוטיווע פון 

פערטער צוזאמענפאר פון ארט פארבאנד

00375 35 1937

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

א יאר ארבעט אין דער אספיראנטור ר"צמח ד, שאבאד
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00375 36 1953

"וואכנבלאט"פארלאג 

בויער און שאפער פון מיין דור יצחק, ליבמאן

00375 37 1918

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פונם יובל

ערדגייסט .וו, בערטאלדי-לאצקי

00375 38 1936

"באדן"פארלאג 

אברהם רייזען .ב.נ, מינקאוו

00375 39 1928

ס בוך געשעפט'בידערמאנ. איטשע וו

די דראמאטישע קונסט .ז, קארנבליטה

00375 40 1929

פארלאג פון אוקראינע- מעלוכע 

בידזשאן-בירא .מ, אלבערטאן

00375 41 1923

ליגע-פארלאג קולטור

פון מענדעלסאן ביז מענדעלע זלמן, רייזען

00375 42 1929

ביבליאטעק- כארקאווער צענטראלע מעלוכע 

אנווייזער פון רעצענזיעס און קריטישע ארטיקלען- דאס אידישע בוך  .י, און עליאוויטש. כ, נאדעל

00375 43 1929

"ביכער"ארויסגעגעבן דורכן קאאפעראטיוו 

בעל מחשבות ר"עליאשעוו ד

00375 44 1918

.רינג. ארויסגעגעבן פון דער עדיוקיישאנאל קאמיטע ארב

געאלאגיע .ר אב"ד, קאספע

00375 45 1918

.רינג. ארויסגעגעבן פון דער עדיוקיישאנאל קאמיטע ארב

פיזיאלאגיע .א.ר י"ד, מעריסאן

00376 1 1946

איקוף פארלאג

פארגייער און מיטצייטלער נחמן, מייזיל

00376 2 1950

צעראטא. ב.פארלאג פון א

איך האב געוואלט לעבן יחיאל, גראנאטשטיין

00376 3

ביבליאטעק-פארלאג וועלט

דאס פראבלעם פון גוטס און שלעכטס הלל, צייטלין

00376 4 1927

מייזעל. פארלאג מאקס נ

די מאדערנע אידישע שול .ל, לעהרער

00376 5 1929

ווארשע" ביכער"קאאפעראטיוו 

קאטאלאג-אילוסטרירטער ביכער

00376 6 1918

"עפשטיין-לעווין. בר. "דרוק

אוצר פון דער יודישער שפראך- דער וואונדער  יהודה , עלזעט

00376 7 1950 וויזיאנען און איידעלשטיינער משה, עובד

00376 8 1950

צענטער אין מעקסיקע-ארויסגעגעבן פון יידישן קולטור

דאס גייסטיקע פנים פון געטא .א, אייזען

00376 9 1927

Le Triangle

אמאל איז געווען אמענטש יהודה, טאפעל

00376 10 1934

"ביבליאטעק-גראשן"פארלאג 

דערשאסן ביים אנטלויפן האלטער, שענשטעדט

00376 11 1935

"השחר"פארלאג 

קלונימוס זאב וויסאצקי .ב, צווייבוים

00376 12 1930

פרוזשאנסקי. דרוקעריי מ

דריי יאר אין פוילישן מיליטער יעקב, כהן

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

13

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00376 13 1940

ארבעטער ארדן-פארלאג פון אינטערנאציאנאלן-קאאפערטיווער פאלקס

דוד בערגעלסאן נחמן, מייזיל

00376 14 1940

פארלאג פון אינטערנאציאנאלן ארבעטער ארדן-קאאפערטיווער פאלקס

יצחק לייבוש פרץ משה, כץ

00376 15 1931

"ליגע-קולטור"קאאפעראטיווער פארלאג 

די קאטאסטראפע חיים, ראזענשטיין

00376 16 1947

פארלאג מתנות

אין תוך גענומען יעקב, גלאטשטיין

00376 17 1946

פארלאג מתנות

פון א וועלט וואס איז נישטא מער .י.י, זינגער

00376 18 1944

קלוב-פארלאג מעדעם

פוילן .י.י, טרונק

00376 19 1940

קאמיטעט-ר חיים זשיטלאווסקי פארלאג"ארויסגעגעבן פון ד

זכרונות פון מיין לעבן ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00376 20 1947

קאמיטעט ביים ארבעטער רינג-ארויסגעגעבן פונס בילדונגס

פאלק און ליטעראטור לעא, קעניג

00376 21 1949

פריינט פון מינסק"קאמיסיע ביי דער געזעלשאפט -פארלאג

"מאזאוויעצק און אין דיין בלוט זאלסטו לעבן לייב, ראכמאן

00376 22 1923

ליטערארישער פארלאג

דרייסיג יאר אין ארגענטינע מרדכי, אלפערסאן

00376 23 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין פייער און פלאמען שושנה. ר, קאהאן

00376 24 1931

"אוואנגארד"פארלאג 

קונסט און וויסנשאפט, פרעסע, ליטעראטור-האנטבוך פון דער וועלט .ל, גאלדין

00376 25 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

איז געקומען א ייד קיין אמעריקע .א, ראבאי

00376 26 1938

קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג פון אינטערנאציאנלאן ארבעטער

ארדן מענטשן און חיות .י, אפאטאשו

00376 27 1923 דיכטער און וועלטען חיים, ליעבערמאן

00376 28 1947

"שרון"פארלאג 

ישראל-אידן אין ארץ .א, רעוואוצקי

00376 29 1948

צעראטא. ב.פארלאג פון א

א חשבון הנפש .י, עפרויקין

00376 30 1930

קלאס-ארויסגעגעבן פון גראדואיר

קלאס-ארבעט פון גראדואיר-יארק פראיעקט-ניו .א.י, ראנטש

00376 31 1890

שימין. פארלאג ב

די געשיכטע פון דער יודישער ליטעראטור . ר מ"ד, פינעס

00377 1 1932 4-5' נומ, 4באנד - בלעטער -ייווא

00377 2 1933 3-5' נומ, 5באנד - בלעטער -ייווא

00377 3 1936 1-2' נומ, 10באנד - בלעטער -ייווא
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00377 4 1936 3-5' נומ, 10באנד - בלעטער -ייווא

00377 5 1937 3-4' נומ, 11באנד - בלעטער -ייווא

00377 6 1937 1-3' נומ, 12באנד - בלעטער -ייווא

00377 7 1937  4-5' נומ, 12באנד - בלעטער -ייווא

00377 8 1934

פארלאג פון דער אלוקראיניער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

1-2וויסנשאפט און רעוואליוציע 

00377 9 1934

פארלאג פון דער אלוקראיניער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

3-4וויסנשאפט און רעוואליוציע 

00377 10 1935

פארלאג פון דער אלוקראיניער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

5וויסנשאפט און רעוואליוציע 

00377 11 1935

פארלאג פון דער אלוקראיניער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

2וויסנשאפט און רעוואליוציע 

00377 12 1936

פארלאג פון דער אלוקראיניער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

8וויסנשאפט און רעוואליוציע 

00377 13 1928

ארויסגעגעבן פון דעם יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט

1פנקס 

00377 14 1952

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'דפים לחקר השואה והמרד ב

00377 15 1937

ארויסגעגעבן פון דער עקאנאמיש סטאטיסטישר סעקציע פון ייווא

1די יידישע עקאנאמיק 

00377 16 1951

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

אהרן ליבערמאנס בריוו קלמן, מרמר

00377 17 1942

"קדימה. "ב.נ.ארויסגעגעבן דורך דער יי

יידישער אלמאנאך-צווייטער אויסטראליש

00377 18 1948

ארגאניזאציע-ועדת הגולה פון דער אלגעמיינער אידישער ארבעטער

חורבן און אויפשטאנד פון די אידן אין ווארשע מלך, ניישטאדט

00377 19 1928

הוצאת המחבר

כרך ראשון- ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם -ארץ אברהם, אלמאליח

00377 20 1893 האסיף לתקופת השנה נחום , סאקאלאוו

00377 21

ארויסגעגעבן פאר געשיכטע פון ביאליסטאק

פנקס ביאליסטאק .ש.א, הערשבערג

00378 1 1918

אקערבערג. א

יוגענד צבי, כהן

00378 2 1920

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

1דער קאמוניסט 

00378 3 1920

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

2-3דער קאמוניסט 

00378 4 1920

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

5דער קאמוניסט 
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00378 5 1920

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

6דער קאמוניסט 

00378 6 1920

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

7דער קאמוניסט 

00378 7 1929

"קולטור ליגע"פארלאג 

1די יידישע שפראך 

00378 8 1929

"קולטור ליגע"פארלאג 

2די יידישע שפראך 

00378 9 1929

"קולטור ליגע"פארלאג 

4-5די יידישע שפראך 

00378 10 1929

"קולטור ליגע"פארלאג 

6די יידישע שפראך 

00378 11 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

1די יידישע שפראך 

00378 12 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

2-3די יידישע שפראך 

00378 13 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

4-5די יידישע שפראך 

00378 14 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

6די יידישע שפראך 

00378 15 1932

"קולטור ליגע"פארלאג 

2-3די יידישע שפראך 

00378 16 1932

"קולטור ליגע"פארלאג 

4די יידישע שפראך 

00378 17 1948 א גילגול פון א ניגון .א, קאלניק

00378 18 1951

"מחברות"הוצאת 

יהדות צרפת יעקב ישראל, פינק

00378 19 1919

"קולטור ליגע"פארלאג 

4-5ביכער ווערט 

00378 20 1930 1דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 21 1930 2דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 22 1930 3דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 23 1930 7דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 24 1931 1דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 25 1931 4דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 26 1931 5דער חבר  באסטאמסקי. ש
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00378 27 1931 6דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 28 1931 7דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 29 1931 8דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 30 1931 9דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 31 1931 10דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 32 1932 2דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 33 1932 3דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 34 1932 4דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 35 1932 5דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 36 1932 6-7דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 37 1932 8-9דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 38 1932 10דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 39 1937 1דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 40 1937 2דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 41 1937 3דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 42 1937 4-5דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 43 1937 6דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 44 1937 7דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 45 1937 8דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 46 1937 9דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 47 1937 10דער חבר  באסטאמסקי. ש

00378 48 1939 5דער חבר  באסטאמסקי. ש
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00378 49 1948

פריינט פון דער יידישער ליטעראטור

ערשטער שניט נאכן שטורעם .י, ראפאפארט

00378 50 1912

חברת מקיצי נרדמים

חבור המשיחה והתשבורת רבי אברהם בר חייא הנשיא

00378 51 1948

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ר אטלס"פלוגת הד שמואל, בורנשטיין

00378 52 1949

פריינט פון מינסק"פארלאג קאמיסיע ביי דער געזעלשאפט 

"מאזאוויעצק און אין דיין בלוט זאלסטו לעבן לייב, ראכמאן

00378 53 1948

רינג-קאמיטעט פון ארבעטער-ארויסגעגעבן דורכן בילדונגס

מוייער-פון ביידע זייטן געטא פייגעלע , פעלטעל מיענדזיזשעצקי

00378 54 1948

Research Institute for Post-War Problems of Religious

Jewry חורבן אייראפע ר"יצחק ד, לעווין

00378 55 1921

"הפועל הצעיר"הועד המרכזי של 

3- ירחוון לספרות ולענייני החברה - מעברות 

00378 56 1897

ש פוכס"י

היהודים בצרפת ודברי ימיהם דוד, שפירא

00378 57 כתבים ר"יהושע ד, טהאן

00378 58 1948

"פראסא"פארלאג 

מיינע זכרונות פונם אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא דארקע, גאלדקארן

00378 59 1950

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-אריסגעגעבן דורכן צענטראל

אשוויענטשים ר"פיליפ ד, פרידמאן

00378 60 1947

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בכף .י, ארני

00378 61 1947

הוצאת הקיבוץ המאוחד

אל אשר נקראתי יהודה, אחישר

00378 62 בעקבתא דמשיחא הרב מאיר, מאירי

00378 63 1948

ארויסגעגעבן פון שושנה טאובע בוך קאמיטעט

די אומפארגעסלעכע שושנה, טאובע

00378 64 1933

הוצאת חובבי השירה העברית

משאות שמואל מאיר, הרכבי

00378 65 1900

"תושיה"הוצאת 

קין לורד ביירון

00378 66 1948

הוצאת הקיבוץ המאוחד

דפים מן הדליקה מרדכי, תמרוף-טננבוים

00378 67

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

אויפן וועג צום זיג דיאדיא, מישא

00378 68 1948

הוצאת הקיבוץ המאוחד

חורבן ישראל באירופה משה, פראגר

00378 69 1929

ארויסגעבער נטע הלוי ליפשיץ

גאון רבי יצחק אלחנן-געשיכטע פון וועלט-לעבענס

00378 70 1893 אירדישע רוסלאנד-העפט ראס אונטער .ס, סטעפניאק
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00378 71 1931

"ביכער פאר אלעמען"פארלאג 

ישראל-אייראפע און דער אופבוי פון ארץ-די אידשע לאגע אין מזרח .וו, בערטראלדי-לאצקי

00378 72 1953

פרידלאנד בוך קאמיטעט. י

פון פאסיפיק ביזן כנרת .י, פרידלאנד

00378 73 1949

קאנגרעס-ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

אליה בחור ר"יעקב ד, שאצקי

00378 74 1933

גינזבורג. ארויסגעגעבן פון די פריינד פון מ

זיין לעבען און טעטיגקייט משה גינזבורג

00378 75 1948

רינג-קאמיטעט פון ארבעטער-ארויסגעגעבן דורכן בילדונגס

מויער-פון ביידע זייטן געטא פייגעלע , פעלטעל מיענדזיזשעצקי

00379 1 1937

קלוב-ביבליאטעק פון יידישן פען

דעמערונג אין שפיגל איציק, מאנגער

00379 2 1927 די געשיכטע פון דער אידישער פראבלעם יצחק, מענקעס

00379 3 1950

קלוב-ביכער פון יידישן פען

צווישן שאטנס אברהם, זאק

00379 4 1946

איקוף פארלאג

יעקב עמדין' ר אברהם, ביק

00379 5 1954

"ארבעטער היים"פארלאג 

דער באהאלטענער ייד אברהם, ווייץ

00379 6 1925

.או (.ב). פ.ק.ק.צ

1905אין ווייסרוסלאנד 

00379 7 1949

-טענענבוים בוך. ארויסגעגעבן מיט דער קאאפעראציע פון דעם ש

קאמיטעט שניט פון מיין פעלד .ש, טענענבוים

00379 8 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יארן אין וואנדער אברהם, זאק

00379 9 1952

אויפסניי

א נייער טאג גייט אויף אברהם, ווייץ

00379 10 1927

פארלאג בזשאזא

מלחמה און שלום .נ.ל, טאלסטאי

00379 11 1953 א האנט פארשרייבט .ש, טענענבוים

00379 12 1945

אויסגאבע פון דער ראדיקאל לייברערי-יוביליי

די יידישע אנארכיסטישע באוועגונג אין אמריקע יוסף, קאהאן

00379 13 1921

"וואסטאק"פארלאג 

געשיכטע פון מיטלעלטער פראפעסאר. ר, וויפער

00379 14 1961

לאס אנגעלעסער יידישער קולטור קלוב

26-27חשבון 

00379 15 1946

איקוף פארלאג

יעקב עמדין' ר אברהם, ביק

00379 16 1948

אויפסניי

אותיות אין בלוט אברהם, ווייץ

00379 17 1930

סעמינאר-פארלאג אידישער לערער

שטודיעס אין סאציאלער וויסנשאפט
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00379 18 1944

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

1- לענינ . אי. וו

00379 19 1923

יידישן היסטארישן ארכיוו-מזרח

1917-1918אנטיסעמיטיזם און פאגראמען אין אוקראינע  .א, טשעריקאווער

00379 20 1934

צעשינסקי. פארלאג מ

לידער .ל.ח, סיימאן

00379 21 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פינצטערע נעכט אין פאוויאק .י, הירשהויט

00379 22 1947 די שריפט אויפן האריזאנט .ש, טענענבוים

00379 23 1951

ארויסגעגעבן יאר פון פעסטיוואל אף בריטיין דורך די פריינד פון יידיש

לשון און נאראד פרעס לשון און לעבן אלמאנאך... ווייטשעפל לעבט

00379 24 1932 4-5' נומ, 3בלעטער באנד -ייווא

00379 25 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

הענעך יעקב, פאט

00380 1 1917

פארלאג יידיש

איינאקטערס און מאנאלאגען אברהם, רייזען

00380 2 1951 דער פאטאלער אקצידענט מיטן קאמעדיאנט מאמאנט משה, גראניטשטיין

00380 3 1947

דרור החלוץ הצעיר

וועגן און אומוועגן .י, טאבענקין

00380 4 1948 מיינע קינדער לענא, קיכלער

00380 5 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אויפן ראנד פון אפגרונט יעקב, לעשצינסקי

00380 6 1947

פארבאנד אין פראנקרייך-ארויסגעגעבן דורך דעם יידישן פאלקס

פארוואקסענע וועגן חיים, גראדע

00380 7 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פליטים חיים, גראדע

00380 8 1929

"אויפקום"פארלאג 

אידן נפתלי, גראס

00380 9 1947 דער פשוטער חלום מעינקע, קאץ

00380 10 1944

נאראדיצקי און זין. פארלאג י

אמאל איז געווען א דארף לייב, קורלאנד

00380 11 1938

יידישע אוניווערסאל ביבליאטעק

קריג אין שפאניען .ל.ש, שניידערמאן

00380 12

איקוף פארלאג

צווישן חורבן און אויפבוי נחמן, מייזיל

00380 13 1949

פארלאג אויפן שיידוועג

ה"תש-ש"קדושה און גבורה ביי יידן גזירת ת .י, עפרויקין

00380 14 1951

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

אהרן ליבערמאנס בריוו קלמן, מרמר
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00380 15 1942

"ארבעטער רינג"פארלאג 

א רייזע איבער צענטראל און דרום אמעריקע .נ, כאנין

00380 16 1946

ביכער ציקא פארלאג

דערציילערס און ראמאניסטן .ש, ניגער

00380 17 לעבנס און געשטאלטן שרה, דזשאקלין-האמער

00380 18 1947

ארויסגעגעבן פון דעם פארבאנד פון ווילנער יידן אין פוילן

בלעטער וועגן ווילנע זאמלבוך

00380 19 1931

"יעקאפא"קאמיטעט -ארויסגעגעבן פון געגנט

אויף די חורבות פון מלחמות און מהומות משה, שאליט

00380 20 1939  ארבעטער רינג75דווינסקער בונדישער ברענטש 

00380 21 1946

פארלאג אויפסניי פאריז

בוך-יזכור

00380 22 1936

צו דער קאנפערענץ פאר דער יידישער עמיגראציע

יקא עמיגראציע פארייניגונג-און די טעטיקייט פון היאם (1926-1936)צען יאר יידישע עמיגראציע 

00380 23 1930

בזשאזא. פארלאג ח

שמענדריקעס .ז, סעגאלאוויטש

00380 24

קלעצקין. פארלאג פון ב

אלט און ניי .ל.י, פרץ

00380 25 1917

"פאלקסבילדונג"פארלאג 

2- יודישע נשמות  .א, ליטווין

00380 26 1916

"פאלקסבילדונג"פארלאג 

5- יודישע נשמות  .א, ליטווין

00380 27 1920 ערצעהלונגען און בילדער .ב, באטוויניק

00380 28 1923

ליטערארישער פארלאג

שווערע הימלען .ל, כאנוקאוו

00381 1 1929

קלעצקין. פארלאג פון ב

ארץ ישראל- אלע ווערק  פרץ, הירשביין

00381 2 1917

"פאלקסבילדונג"פארלאג 

3באנד - יודישע נשמות  .א, ליטווין

00381 3 1922

"די צייט"פארלאג 

קרימער נעכט .ז, סעגאלאוויטש

00381 4 1926

"קולטור ליגע"פארלאג 

דריטער באנד- געזאמלטע ווערק  .ד.ח, נאמבערג

00381 5 1945

פארלאג מתנות

זיין לעבן און שאפן- סעדיה גאון ' ר .ז, ברושי

00381 6 1947

סגל. פארלאג און בוכהאנדלונג ש

בלוט פונעם צלם .ש, קאטליק

00381 7 1947

ראמאנען ביבליאטעק

רבי עקיבא שלמה, ראזענבערג

00381 8 1910

ביבליאטעק-פארלאג וועלט

שריפטען הלל, צייטלין
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00381 9 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

ערשטער באנד- געזאמלטע ווערק  .ד.ח, נאמבערג

00381 10 1927

קלעצקין. פארלאג פון ב

אויף אלטער ערד בנימין, רעסלער

00381 11 1939

-פען"און ביי דער מיטהילף פון , ארויסגעגבן דורך א גרופע פריינט

"קלוב י משה, בראדערזאן

00381 12 1949

פארלאג מתנות

דערציילונגען .י.י, זינגער

00381 13 1959

"פאריזער צייטשריפט"ארויסגעגבן דורך 

ראק-די באלאדע פון ליטל דארע, טייטלבוים

00381 14 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

13טלאמאצקע  .ז, סעגאלאוויטש

00381 15 1922

"מוריה"פארלאג 

די יודישע אגדות .נ.ח, און ביאליק. ח.י, ראבניצקי

00381 16 1932 פון אונזער אלטען אוצר .ב, יאושזאהן

00381 17 1932 פון אונזער אלטען אוצר .ב, יאושזאהן

00381 18 1898 ספר הברית

00381 19 1948

פארלאג-יובל

הזה-א טאג עולם .ז, שניאור

00381 20 1937

"לאנדסמאנשאפטן"פרארלאג 

לענדער און לעבנס ברוך, גלאזאמאן

00381 21 1938

פארלאג משה שמואל שקלארסקי

וואגלעניש איסר, מוסעלעוויטש- תלוש 

00381 22 1933

ארויסגעגעבן פון שלום שווארצבארד קאמיטעט

...אין קריג מיט זיך אליין שלום, שווארצבארד

00381 23 1947

ציון-ארויסגעגעבן דורך פועלי

חמה-אונדזער לקוי יצחק, פערלאוו

00381 24 1918

פארלאג אינזעל

לידער מאני, לייב, גרשון, גראפשטיין, .ר, אייזלאנד

00381 25 1916

"פאלקסבילדונג"פאלראג 

1באנד - יודישע נשמות  .א, ליטווין

00382 1 1939

קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג

געקליבענע דערציילונגען .א, מייזל

00382 2 1947

פארלאג-פארבאנד ביכער

ספר השבת .י.י, שווארץ

00382 3 1947

פארלאג מתנות

אין די טעג פון די נביאים שלמה, סיימאן

00382 4 1923

"קולטור ליגע"פארלאג 

ך וויסנשאפט"תנ .רודאלף פראפ, קיטעל

00382 5 1949

ביכער ציקא פארלאג

פון גלות בבל ביז רוים- פון אונדזער אוצר  .י.ב, ביאלאסטאצקי
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00382 6 1944 פון אידישע קוואלן אפרים, גאלדבערג

00382 7 1927

"קולטור ליגע"פארלאג 

יארק-אין ניו .ל.מ, האלפערן

00382 8 1932 פון אונזער אלטען אוצר .ב, יאושזאהן

00382 9 1941

ביבליאטעק-ארגענטינער ייווא

1- ארגענטינער שריפטן 

00382 10 1942

ביבליאטעק-ארגענטינער ייווא

2- ארגענטינער שריפטן 

00382 11 1945

ביבליאטעק-ארגענטינער ייווא

3- ארגענטינער שריפטן 

00382 12 1947

ביבליאטעק-ארגענטינער ייווא

4- ארגענטינער שריפטן 

00382 13 1945

"יידיש"פארלאג 

בוך פון יידישן ישוב אין ארגענטינע-יאר

00382 14 1948

קאמיטעט ארויסצוגעבן און פארשפרייטן אביגדור שפריצערס

2באנד - חומש  אביגדור, שפריצער

00382 15 1948

קאמיטעט ארויסצוגעבן און פארשפרייטן אביגדור שפריצערס

1באנד - חומש  אביגדור, שפריצער

00382 16 1948

קאמיטעט ארויסצוגעבן און פארשפרייטן אביגדור שפריצערס

1באנד - חומש  אביגדור, שפריצער

00382 17 1948

איקוף פארלאג

טרוימען אנגעטאן אין שטאל צאלעל, בליץ

00382 18 1948

איקוף פארלאג

די טשערנאוויצער קאנסטיטוציע צאלעל, בליץ

00382 19 1947 בערל, פרידלער צייכענונגען22- צוריק פון גיהנום 

00382 20 1945 מיט אייגענע אויגן זלמן, וואסערצוג

00382 21 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין שאטן פון עבר ר"יעקב ד, שאצקי

00382 22 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

א וואנדערונג איבער אקופירטע געביטן טאניא, פוקס

00382 23 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

13טלאמאצקע  .ז, סעגאלאוויטש

00382 24 1947

ארויסגעגעבן פון א גרופע פריינט

1באנד - קינדער  .ש, פריילאך

00383 1 1946

פארלאג דוד לערמאן

ביאלאגישע אויפפאסונג פון מענטש און געזעלשאפט .ח, וואלף

00383 2 1946

קאמיטעט-ארויסגעגעבן דורך דעם יובל

צווישן צוויי וועלט מלחמות .מ, רעגאלסקי

00383 3 1946

פארלאג דוד לערמאן

67לידער  מלך, ראוויטש
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00383 4 1947

"שרון"פארלאג 

ישראל-אידן אין ארץ .א, רעוואוצקי

00383 5 1945

"שרון"פארלאג 

שריפטן און רעדעס .ב, קאצענעלסאן

00383 6 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אומלעגאלע יידן שפאלטן ימען .ש, איזבאן

00383 7 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

זיין לעבן און שאפן- יצחק קאצענעלסאן  צפורה, נאכומאוו-קאצענעלסאן

00383 8 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היים און היימלאזיקייט רחל. ה, קארן

00383 9 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

א הויז אויף גושיכאוו דוד, פלינקער

00383 10 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

צווישן שרעק און האפענונג .ל.ש, שניידערמאן

00383 11 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

די יידן שטאט לובלין ר"ד. מאיר פראפ, באלאבאן

00383 12 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

...!פארטיזאנער גייען .ש, קאטשערגינסקי

00383 13 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אויפן ראנד פון אפגרונט יעקב, לעשצינסקי

00383 14 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מאידאנעק מרדכי, שטריגלער

00383 15 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא ר"יוסף ד, קערמיש

00383 16 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

הענעך יעקב, פאט

00383 17 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

נע ונד פרידע, זרובבל

00383 18 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אזוי איז עס געווען יאנאס, טורקאוו

00383 19 1949

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

קלעם-מויל אין נאצי-דאס פאלקס .י, קאפלאן

00383 20 1949

אמט-ארויסגעגעבן פון קולטור

אני מאמין ר"ד' פראפ. פ, שניאורסאן

00383 21 1948

קאמיטעט פון די יידן אין פוילן-צענטראל

דער יידישער אויפשטאנד רחל, אויערבאך

00383 22 1948

ארויסגעגעבן פון מחבר מיט דער מיטהילף פון יידישן וויסנשאפטלעכן

ייווא-אינסטיטוט ווענעסען-דאס לשון פון די יידן אין די ארבע קהילות פון קאמטא .ז, שייקאווסקי

00383 23 1941

Cahiers de l'Aumonerie Editions

הגדה של פסח

00383 24 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין שאטן פון דורות אברהם, נחתומי

00383 25 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיין היים יחיאל, לערער
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00383 26 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

א טאג אין טרעבלינקע שמחה, פאליאקיעוויטש

00383 27 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין די פאבריקן פון טויט מרדכי, שטריגלער

00383 28 1947 א דור פון בראשית .ש, בערלינסקי

00383 29 1948 טעג אזעלכע מלך, טשעמני

00383 30 1941 די טראגעדיע פון עסטרייכישען יודענטום אבא, רייכמאן

00383 31

בזשאזא. פאראלג ח

9-10מלחמה און שלום  .נ.ל, טאלסטאי

00383 32 1947

"אונזער צייט"פארלאג 

פינף יאר אין ווארשעווער געטא בערנארד, גאלדשטיין

00384 1 1913

"פראגרעס"פארלאג 

מעשיות און מאנאלאגען עליכם- שלום 

00384 2 1913

"פראגרעס"פארלאג 

טוב-לכבוד יום עליכם- שלום 

00384 3 1913

"פראגרעס"פארלאג 

ראמאנען און ערצעהלונגען עליכם- שלום 

00384 4 1911

"פראגרעס"פארלאג 

וואיאזשער-כתבים פון א קאמי עליכם- שלום 

00384 5 1946

איקוף פארלאג

דער ברענענדיקער דארן שלום, אש

00384 6 1936

איקוף פארלאג

דער תהילים איד שלום, אש

00384 7

"ליכט"פארלאג 

לידער און פאעמען חיים נחמן, ביאליק

00384 8 1928

קלעצקין. פארלאג פון ב

5באנד - אלע ווערק  .ה, לייוויק

00384 9 1932

פארלאג אמעריקע

אויף ווייטע וועגן  דוד, איגנאטאוו

00384 10

שרעבערק. פארלאג ש

דריי ליטערארישע דורות .ל.ש, ציטראן

00384 11

צענטראל. געז

15באנד - אלע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00384 12

צענטראל. געז

5באנד - אלע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00384 13 1929

קלעצקין. פארלאג פון ב

פעלקער און לענדער פרץ, הירשביין

00384 14 1927

"צענטראל"ביי געז "אחיספר"פארלאג 

שמד און פארצווייפלונג מרדכי, ספעקטאר

00384 15 1927 1אונזער צייט 
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00384 16 1937

"צוזאמען"פארלאג 

1914די פראפעסיאנעלע באוועגונג צווישן די יידישע ארבעטער אין פראנקרייך ביז  .ש, פרידמאן

00384 17 1959

-קאמיסיע ביי בתי-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער קולטור

אבות אחד העם נחמן, דרוזדוב

00384 18 1929

"וועקער"פארלאג 

סאוויעט רוסלאנד .נ, כאנין

00384 19 1927

קלעצקין. פארלאג פון ב

דער גולם .ה, לייוויק

00384 20 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

יונגע יאהרען שלום, אש

00384 21 1927

"פרייהייט"פארלאג 

צען יאר לעבן מרים, ראסקין

00384 22 1955 דיכטער און דורות .ש, טענענבוים

00384 23 1952 אין געראנגל יעקב, צינעמאן

00384 24 1924

"וואסטאק"פארלאג 

די ערד און די וועלט העלענע, כאצקעלס

00384 25 1952

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

שטודיעם וועגן יידישער פאלקסשאפונג .ל.י, כהן

00384 26 1928

"צענטראל"ביי געז "אחיספר"פארלאג 

הומאריסטישע שריפטן דער, לעבעדיקער

00384 27 1916

דראמאטישע פעראיינען אין אמעריקע-ארויסגעגעבן פון די ליטעראריש

געזאמעלטע שריפטען פרץ, הירשביין

00384 28 1944

"נאראיעוו"פארלאג 

מודה אני משה, נאדיר

00384 29 1923

"קולטור ליגע"פארלאג 

די כישופמאכערין פון קאסטיליען שלום, אש

00384 30 1924

"צענטראל. "פארלאג געז, "מענדעלע"פארלאג 

3- אלע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00384 31 1929

פארלאג לילי פרישמאן

אלע ווערק דוד, פרישמאן

00385 1

"אחיספר"פארלאג 

מלחמה און שלום דוד, פרישמאן

00385 2 1926

קלעצקין. פארלאג פון ב

ליטעראטור און לעבן- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00385 3 1921

קלעצקין. פארלאג פון ב

אדם וחוה .ל.י, פרץ

00385 4 1923

"ילקוט"פארלאג 

אהין .ז, שניאור

00385 5 1923

"ילקוט"פארלאג 

אהין .ז, שניאור

00385 6 1945

ביכער ציקא פארלאג

קיסר און רבי ערשטער, טייל
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00385 7 1927

"קולטור ליגע"פארלאג 

בילדער און הומארעסקען שלום, אש

00385 8 1933

"ליטערארישע בלעטער"ארויסגעגעבן דורך די 

אין די שטילע טעג .ל, טרייסטער

00385 9

"די וועלט"פארלאג 

פאר טאג .א, וויטער

00385 10

שרעבערק. פארלאג ש

דריי ליטערארישע דורות .ל.ש, ציטראן

00385 11

בוכהאנדלונג שלמה שרעבערק-פארלאגס

ערצעהלונגען  .פ, היילפערין

00385 12 1930

קלעצקין. פארלאג פון ב

שווארצברוך- אלע ווערק  פרץ, הירשביין

00385 13 1914

"מנחם"פארלאג 

די פוסטע קרעטשמע פרץ, הירשביין

00385 14 1925 לידער אלכסנדר, לעווינסאן

00385 15 1920

הוצאת אברהם יוסף שטיבל

התקופה דוד, פרישמאן

00385 16 1954

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ספר מלחמות הגיטאות משה, בסוק, יצחק, צוקרמן

00385 17 1951

"נעזעלשאפט פון ליטווישע יידן-קולטור"ארויסגעגעבן פון 

ליטע

00385 18 1956

הוצאת הקיבוץ המאוחד

כתבים אחרונים יצחק, קצנלסון

00385 19 1937

"הזמיר"ארויסגעגעבן פון יידישן געזאנגפאריין 

'הזמיר ס

00385 20 1948

הוצאת הקיבוץ המאוחד

דמויות מאופל משה, ברש

00386 1 1955

ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

פון נאענטן עבר

00386 2 1956

ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

באנד צוויי- פון נאענטן עבר 

00386 3 1957

ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

באנד דריי- פון נאענטן עבר 

00386 4

"יידיש בוך"פארלאג 

רעפארטאזשן פון ווארשעווער געטא פרץ, אפאטשינסקי

00386 5 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא .ב, מארק

00386 6 1954

הוצאת המחבר

ההיסטורי והמדעי, חייו ופעלו הספרותי- הפרופסור אברהם גלאנטי  אברהם, אלמאליח

00386 7 1955 ארץ הניצולים- ישראל  ר"ד. מ, צקי'דבורז

00386 8 1955 נשק ההרס הביולוגי ר"ד. מ, צקי'דבורז
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00386 9 1951 המתת החסד ר"ד. מ, צקי'דבורז

00386 10 1952

"ידייש בוך"פארלאג 

נאטיצן פון ווארשעווער געטא עמנואל, רינגעלבלום

00386 11 1953

"קיום"פארלאג 

יידן אין פראנקרייך יוסף, מילנער

00386 12 1952

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

שטודיעם וועגן יידישער פאלקסשאפונג .ל.י, כהן

00386 13 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

די אומגעקומענע שרייבער פון די געטאס און לאגערן און זייערע ווערק בער, מארק

00386 14 1948

"פארבאנד-פאלקס"פארלאג פון 

ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00386 15 1931 1'  נומ1באנד - ייווא בלעטער 

00386 16 1931 2'  נומ1באנד - ייווא בלעטער 

00386 17 1931 1-2'  נומ2באנד - ייווא בלעטער 

00386 18 1932 2'  נומ3באנד - ייווא בלעטער 

00386 19 1932 1'  נומ4באנד - ייווא בלעטער 

00386 20 1932 2'  נומ4באנד - ייווא בלעטער 

00386 21 1938 3-4'  נומ13באנד - ייווא בלעטער 

00386 22 1938 5-6'  נומ13באנד - ייווא בלעטער 

00386 23 1938 7-8'  נומ13באנד - ייווא בלעטער 

00386 24 1939 1-2'  נומ14באנד - ייווא בלעטער 

00386 25 1939 3-4'  נומ14באנד - ייווא בלעטער 

00386 26 1940 1-2'  נומ15באנד - ייווא בלעטער 

00386 27 1947

ארויסגעגעבן פון פארבאנד פון ליטווישע יידן אין דויטשלאנד

אזוי זיינען מיר געשטארבן לוי, שאליט

00386 28 1952

נתיב

'א- פרקי בסרביה  יצחק, וקורן. ל, קופרשטיין

00386 29

נתיב

מנחה ליעקב פיכמן בן השבעים

00386 30 1953 משלחותיהם של יהודי בורדו אל ועדת מאלזרב ואל האסיפה הלאומית .ז, שייקובסקי
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00386 31 1952

ארויסגעגעבן פון קולטור ראט ביים יידישן צענטער

די לעגענדע פרץ

00386 32 1947

ביבליאטעק-פארלאג סאציאליסטישע יוגנט

"קליינעם בונד"מאירקע פון  .ד, קאסעל

00386 33 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מלכות געטא ישעיהו, שפיגל

00386 34 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מיט אש אויפן קאפ אברהם, זאק

00386 35 1847 ביולעטין

00386 36 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

צווישן לעבן און טויט

00386 37 1940 תפלות לכל ימות השנה- שמע קולנו 

00386 38 1955 ען-א געבעט צו דער יו יוסף, אראנאף

00386 39 1956

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומן במחתרת בתיה, ברמן-טמקין

00386 40 1952

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מלכות גטו ישעיהו, שפיגל

00386 41 1950

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בין קירות נופלים טוביה, יקובסקי'בוז

00386 42 1953

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בימי כליון ומרד צביה, לובטקין

00386 43 1948

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

א בוים אין ווינט .י, אקרוטני

00386 44 1954

"ידייש בוך"פארלאג 

דער האקנקרייץ זלמן, סקאלאוו

00386 45 1947

"קאמיטעט-אלגעמיינעם יידישן פארטיידיקונגרס"ארויסגעגעבן פונעם 

לעא גלעזער .ב, טשובינסקי

00386 46 1957 פאעמען און לידער פון פיין רבקה, אקערמאן

00386 47 1956

מיללער בוך קאמיטעט. ארויסגעגעבן פון ש

נעכטן .ש, מיללער

00386 48 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

אין די צייטן פון המן דעם צווייטן יהודה, פעלד

00386 49 1952

"יידיש בוך"פארלאג 

שרייבער אין קאמף פאר שלום

00386 50 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

פארניכטונג-די היטלעריסטישע פאליטיק פון יידן .א, אייזענבאך

00387 1 1923

"מזרח יידישן היסטארישן ארכיוו"אויסגאבע פונם 

1917-1918אנטיסעמיטיזם און פאגראמען אין אוקראינע  .א, טשעריקאווער

00387 2 1930 טרעגער פון דער אידישער ליטורגיע-קולטור אליהו, זאלודקאווסקי
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00387 3 1945

ייווא

2- באוועגונג אין די פאראייניקטע שטאטן -געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער

00387 4 1942

ייווא

2- יידן אין פראנקרייך 

00387 5 1928

אידישער קולטור פארלאג

שלום עליכם .ש, ניגער

00387 6 1936

שטיין שיקאגא. מ.פארלאג ל

מענדעלע מוכר ספרים .ש, ניגער

00387 7 1943

ייווא

1866 ביז 1806פאליטיק אין פוילן פון -יידישע בילדונגס ר"יעקב ד, שאצקי

00387 8 1940

ייווא

מעשיות-יידישע פאלקס .ל.י, כהן

00387 9 1928

אידישער קולטור פארלאג

קריטיקער, דיכטער, לעזער .ש, ניגער

00387 10 1912

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

היסטאריע פון די פעראייניגטע שטאאטען .אב, קאהאן

00387 11 1935

"פארווערטס"פארלאג 

ם"דער רמב ר"ד. א, גינזבורג

00387 12 1944

ייווא

טן יארהונדערט20טן און אנהייב 19שטודיעס צו דער געשיכטע פון רומענישע יידן אין  ר"יוסף ד, קיסמאן

00387 13

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

1- היסטאריע פון דיא פעראייניגטע שטאאטען  .אב, קאהאן

00387 14 1915

ארויסגעגעבן פון די פעראיינינטע אידישע געווערקשאפטען

דיא געשיכטע פון דער אידישער ארבייטער בעוועגונג הערץ, בורגין

00387 15 1939

ייווא

2- יארבוך פון אמאפטייל 

00387 16 1942

ייווא

1- יידן אין פראנקרייך  .א, טשעריקאווער

00387 17 1940

בוך איינס

לייוויק. אלע ווערק פון ה

00387 18 1937

ייווא

די ערשטע פרינציפן הערבערט, ספענסער

00387 19 1926

פארווערטס

ערשטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00387 20 1943

ייווא

טייטש-חומש ר"שלמה ד, נאבל

00387 21 1946

ייווא

זכרונות פון א שריפטזעצער שמואל פנחס, שיינפעלד

00387 22 1946

ייווא

דער קאמף קעגן אזארטשפילן ביי יידן יצחק, ריבקינד

00387 23 1939

ייווא

ביבליאגראפיע ר"יעקב ד, שאצקי

00387 24 1943

ייווא

1925-1941ביבליאגראפיע -ייווא
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00387 25 1926

פארווערטס

צווייטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00387 26 1926

פארווערטס

דריטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00388 1 1952

ציקא

 1. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 2 1952

ציקא

 2. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 3 1952

ציקא

 3. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 4 1952

ציקא

 4. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 5 1952

ציקא

 5. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 6 1952

ציקא

 6. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 7 1952

ציקא

 8. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 8 1952

ציקא

 8. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 9 1952

ציקא

 9. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 10 1952

ציקא

 10. נומ, 57די צוקונפט באנד 

00388 11 1953

ציקא

 2. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 12 1953

ציקא

 3. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 13 1953

ציקא

 4. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 14 1953

ציקא

5. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 15 1953

ציקא

 6. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 16 1953

ציקא

 7. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 17 1953

ציקא

 9. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 18 1953

ציקא

 10. נומ, 58די צוקונפט באנד 

00388 19 1954

ציקא

 1. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 20 1954

ציקא

 2. נומ, 59די צוקונפט באנד 
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00388 21 1954

ציקא

 3. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 22 1954

ציקא

 4. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 23 1954

ציקא

 5. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 24 1954

ציקא

 6. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 25 1954

ציקא

 7. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 26 1954

ציקא

 8. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 27 1954

ציקא

 9. נומ, 59די צוקונפט באנד 

00388 28 1955

ציקא

 1. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 29 1955

ציקא

 2. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 30 1955

ציקא

 3. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 31 1955

ציקא

 4. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 32 1955

ציקא

 5. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 33 1955

ציקא

 6. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 34 1955

ציקא

 7. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 35 1955

ציקא

 8. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 36 1955

ציקא

 9. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 37 1955

ציקא

 10. נומ, 60די צוקונפט באנד 

00388 38 1965

"יידיש בוך"פארלאג 

פון היינט און נעכטן לילי, בערגער

00388 39 1955 ר מיכאל בארוויטש"דער אמת וועגן ד אברהם, רודי

00388 40 1949

"ציוניסט-עכא"ארויסגעגעבן דורך 

דער ציוניזם אויף נייע וועגן יוסף, ווינבערג

00388 41 1965

"המנורה"פארלאג 

און די זון האט געשיינט בערטא, זאלץ-פערדערבער

00388 42 1967

"יידיש בוך"פארלאג 

נאכן מבול לילי, בערגער
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00388 43 1972

"המנורה"פארלאג 

אן אקטיאר אין אוישוויץ .ה, פערלמוטער

00388 44 1970 אפגעריסענע צווייגן לילי, בערגער

00388 45 1936

"באדן"פארלאג 

מסעות פון לעצטן שאטן .ב.נ, מינקאוו

00388 46 1942

ייווא

1- יידן אין פראנקרייך 

00388 47 1942

ייווא

2- יידן אין פראנקרייך 

00388 48 1971 א ייד אין א נאצישן אוניפארם גרשון, ריטוואס

00388 49 1971

ההוצאה לאור של משרד הביטחון

'ספר יזכור מייכוב כארשניצה וקשוינז

00388 50 1971

"המנורה"הוצאת 

מימי המחתרת ר"אברהם ד-אדולף, ברמן

00388 51 1972

המחלקה לתרבות של הקונגרס היהודי העולמי

המועצות-תרבות יהודית בברית

00388 52 מחזור

00388 53 1972

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

1968-1971דין וחשבון על הפעולות 

00388 54 1971

"המנורה"פארלאג 

בוך-סאנאטאריע-מעדעם

00388 55

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

ז בניסן"פרקי שירה ונגינה לכ צבי, טלמון

00388 56 1945 6- געצעלטן 

00388 57 1946 7- געצעלטן 

00388 58 1948 15-16- געצעלטן 

00388 59 1959 אונזער וועג

00388 60 1959 זיין

00388 61 לידער-הימנען און ארבעטס

00388 62 1963

משרד החינוך והתרבות

ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

00388 63 פראבלעמען פון ציוניזם און מדינת ישראל מאיר, גראסמאן

00388 64 1970

אייראפעאישע יידן אין פראנקרייך-פארבאנד פון מזרח

מאביליזאציע פון יעווסעקישע יידנראטלער
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00388 65 1927

הוצאת הדים

'חוברת ב' כרך ה- הדים

00388 66 1928

הוצאת הדים

'חוברת ג' כרך ה- הדים

00388 67 1948

רינג אין פאריז-ארויסגעגעבן דורך דער פארוואלטונג פון ארבעטער

אין דינסט פון דער יידישער געזעלשאפט

00388 68 1947

פארבאנד פאר ווידערשטאנד און קעגנזייטיקער הילף

באריכט-טעטיקייט

00388 69 1942 1942טן יולי 16 יאר צוריק דעם 10מיט 

00388 70 1965

הלשכה העולמית של העתונאים היהודיים בירושלים

8- קורות העתונאים היהודיים 

00388 71 1967

הלשכה העולמית של העתונאים היהודיים בירושלים

13- קורות העתונאים היהודיים 

00389 1 1947 אונדזערע קינדער

00389 2 1962

ייווא

3'  נומ1יידישע פאלקלאר באנד 

00389 3

קאמיטעט פון די יידן אין פוילן-צענטראל

4- לידער וועגן אומקום און קאמף 

00389 4 1947

ארויסגעגעבן דורך דעם פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

דאס געזאנג פון ווילנער געטא

00389 5 1947

ארויסגעגעבן דורכן ביאליסטאקער קאמיטעט אין פאריז

לידער פון ביאליסטאקער געטא

00389 6 1947 ב-א' גזית כרך י

00389 7 1946 ו-ה' גזית כרך ח

00389 8 1947 י' גזית כרך ט

00389 9 1947 יב-יא' גזית כרך ט

00389 10 1964 28-29ידיעות פון וועלט פארבאנד פון בעסארבער יידן 

00389 11 1964 30-31ידיעות פון וועלט פארבאנד פון בעסארבער יידן 

00389 12 1971

ארגון יוצאי וישוגרוד בישראל

ספר וישוגרוד

00389 13 1968

לארץ-אירגון יוצאי קוטנה והסביבה בישראל ובחוץ

ספר קוטנה והסביבה

00389 14 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

19 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 15 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

32 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן
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00389 16 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

36 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 17 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

37 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 18 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

38 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 19 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

47 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 20 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

48 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 21 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

49 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 22 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

50 מספר 10העולם כרך  משה, קלינמן

00389 23 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

5 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 24 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

6 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 25 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

38 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 26 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

39-40 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 27 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

41 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 28 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

42 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 29 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

43 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 30 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

44 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 31 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

45 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 32 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

46 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 33 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

47 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 34 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

48 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 35 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

21 מספר 49העולם כרך  משה, קלינמן

00389 36 1933

ההסתדרות הציונית העולמית

51 מספר 21העולם כרך  משה, קלינמן

00389 37 1934

ההסתדרות הציונית העולמית

12 מספר 22העולם כרך  משה, קלינמן
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00389 38 1934

ההסתדרות הציונית העולמית

21 מספר 22העולם כרך  משה, קלינמן

00389 39 1934

ההסתדרות הציונית העולמית

22 מספר 22העולם כרך  משה, קלינמן

00389 40 1947

ההסתדרות הציונית העולמית

8העולם מספר  משה, קלינמן

00389 41 1947

ההסתדרות העברית באמריקה

29 מספר 27הדואר גליון היובל כרך  מנחם, ריבולוב

00389 42 1947

ההסתדרות העברית באמריקה

22 מספר 27הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 43 1947

ההסתדרות העברית באמריקה

23 מספר 27הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 44 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

22 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 45 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

23 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 46 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

27 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 47 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

28 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 48 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

29 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 49 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

30 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 50 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

31 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 51 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

32 מספר 28הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 52 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

29 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 53 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

30 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 54 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

31 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 55 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

32 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 56 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

33 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 57 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

1 מספר 36הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 58 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

3 מספר 36הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 59 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

4 מספר 36הדואר כרך  מנחם, ריבולוב
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00389 60 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

5 מספר 36הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 61 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

7 מספר 36הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 62 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

34 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 63 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

38 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 64 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

39 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 65 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

40 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 66 1955

ההסתדרות העברית באמריקה

41 מספר 35הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 67 1953

ההסתדרות העברית באמריקה

30 מספר 33הדואר כרך  מנחם, ריבולוב

00389 68 1947

ההסתדרות העברית באמריקה

(45) 11מוסף לקורא הצעיר - הדואר  מנחם, ריבולוב

00389 69 1948

ההסתדרות העברית באמריקה

(62) 13מוסף לקורא הצעיר - הדואר  מנחם, ריבולוב

00390 1 1929

הוצאת רוזנקראנץ ושריפטזצר

מסכת סנהדרין מן תלמוד בבלי

00390 2 1941

הוצאת יהואש פארלאג געזעלשאפט

חומש נביאים ראשונים

00390 3 1941

הוצאת יהואש פארלאג געזעלשאפט

נביאים אחרונים כתובים

00390 4 1925

אברהם כהנא' הוצאת בית מסחר ספרים של ר

מסכת בבא מציעא מן תלמוד בבלי

00390 5 1905

הוצאת ראזענקראנץ ושריפטזעטצער

מסכת בבא קמא מן תלמוד בבלי

00390 6

הוצאת בית מסחר ספרים של שלום שכנא

מסכת בבא מציעא מן תלמוד בבלי

00390 7 1917

קאמיטעט-פועלי ציון פאלעסטינא

יזכור

00390 8 1899

הוצאת האלמנה והאחים ראם

ספר דברים- מקראות גדולות 

00390 9 1948

ייווא

2- געשיכטע פון יידן אין ווארשע  ר"יעקב ד, שאצקי

00390 10 1953

ייווא

3- געשיכטע פון יידן אין ווארשע  ר"יעקב ד, שאצקי

00390 11 1859 משניות סדר מועד

00390 12 1945

ייווא

פראנץ ראזנצווייג נחום, גלאצער
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00390 13 1947

ייווא

ייווא בלעטער 

00390 14 1943

ייווא

יידן אין דער שטאטישער באפעלקערונג פון אומאפהענגיקן פוילן יעקב, לעשטשינסקי

00390 15 1944

ייווא

קלאס אין דער אמעריקאנער יידישער שול-דער וואקאבולאר פארן אנהייבער יודל, מארק, דוד, ברידזשער, ישראל, שטיינבוים

00390 16 1948

ארויסגעגעבן פון מחבר

1845-1906באוועגונג -אנטיסעמיטיזם אין דער פראנצייזישער ארבעטער .ז, שייקובסקי

00390 17

"פועלי ציון. "ק.ארויסגעגעבן פון צ

ווארשעווער געטא אויפשטאנד

00390 18 1942

ייווא

ווי אזוי לעבן פוילישע יידן אין די געטאס שלמה, מענדעלסאן

00390 19 1945

ייווא

דער ייווא און די פראבלעמען פון אונדזער צייט .מ, וויינרייך

00390 20 1941

ייווא

דאס סאציאלע פנים פון אמעריקאנער יידנטום יעקב, לעשטשינסקי

00390 21 1941

ייווא

די יידישע וויסשאפט אין דער היינטיקער צייט .מ, וויינרייך

00390 22 1941

ייווא

די ראלע פון די פארשיידענע עטנישע גרופעס אינעם עקאנאמישן לעבן פונעם שטאט קאנעטיקוט שמואל, קעניג

00390 23 1952

ייווא

36- ייווא בלעטער 

00391 1 1940

ייווא

הונדערט יאר גאלדפאדן ר"יעקב ד, שאצקי

00391 2 1937

 יאהריגער יוביליי קאמיטעט70שאול גינזבורג 

1היסטארישע ווערק  שאול, גינזבורג

00391 3 1937

 יאהריגער יוביליי קאמיטעט70שאול גינזבורג 

2היסטארישע ווערק  שאול, גינזבורג

00391 4 1937

 יאהריגער יוביליי קאמיטעט70שאול גינזבורג 

3היסטארישע ווערק  שאול, גינזבורג

00391 5 1941

עטישער געזעלשאפט-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

1-4 העפטן 1יידישע שריפטן באנד 

00391 6 1947

ייווא

1געשיכטע פון יידן אין ווארשע  ר"יעקב ד, שאצקי

00391 7 1942

עטישער געזעלשאפט-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

5-8 העפטן 2יידישע שריפטן באנד 

00391 8 1940

ייווא

3'  נומ15ייווא בלעטער באנד 

00391 9 1940

ייווא

1'  נומ16ייווא בלעטער באנד 

00391 10 1940

ייווא

2'  נומ16ייווא בלעטער באנד 

00391 11 1941

ייווא

1'  נומ17ייווא בלעטער באנד 
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00391 12 1941

ייווא

2'  נומ18ייווא בלעטער באנד 

00391 13 1942

ייווא

1'  נומ20ייווא בלעטער באנד 

00391 14 1942

ייווא

1'  נומ19ייווא בלעטער באנד 

00391 15 1942

ייווא

2'  נומ19ייווא בלעטער באנד 

00391 16 1942

ייווא

3'  נומ19ייווא בלעטער באנד 

00391 17 1943

ייווא

2'  נומ21ייווא בלעטער באנד 

00391 18 1943

ייווא

3'  נומ21ייווא בלעטער באנד 

00391 19 1943

ייווא

1'  נומ22ייווא בלעטער באנד 

00391 20 1943

ייווא

2'  נומ22ייווא בלעטער באנד 

00391 21 1944

ייווא

1'  נומ23ייווא בלעטער באנד 

00391 22 1944

ייווא

2'  נומ23ייווא בלעטער באנד 

00391 23 1944

ייווא

3'  נומ23ייווא בלעטער באנד 

00391 24 1944

ייווא

2'  נומ24ייווא בלעטער באנד 

00391 25 1945

ייווא

1'  נומ25ייווא בלעטער באנד 

00391 26 1945

ייווא

2'  נומ25ייווא בלעטער באנד 

00391 27 1945

ייווא

3'  נומ25ייווא בלעטער באנד 

00391 28 1945

ייווא

1'  נומ26ייווא בלעטער באנד 

00391 29 1945

ייווא

2'  נומ26ייווא בלעטער באנד 

00391 30 1947

ייווא

2'  נומ30ייווא בלעטער באנד 

00391 31 1946

פריילאנד ליגע

(34) 5אויפן שוועל 

00391 32 1959

פריילאנד ליגע

(138) 6אויפן שוועל 

00391 33 1960

פריילאנד ליגע

(139) 1אויפן שוועל 
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00391 34 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

'דפים למדריך בגולה א

00391 35 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ג-דפים למדריך בגולה ב

00391 36 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

'דפים למדריך בגולה ד

00391 37 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ו-דפים למדריך בגולה ה

00391 38 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

'דפים למדריך בגולה ז

00391 39 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

'דפים למדריך בגולה ט

00391 40 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ב"י-א"דפים למדריך בגולה י

00391 41 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ג"דפים למדריך בגולה י

00392 1 1943

ישראל-הנהלת הסוכנות היהודית לארץ

ג"תש-ה"מוסד ביאליק ופעלו הספרותי בשנים תרצ

00392 2 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ישראל אין קאמף

00392 3 1950

צענטער-היינטצייטיקער יידישער דאקומענטאציע

!כדי נישט צו פארגעסן - פן תשכח 

00392 4 1937

שטיין שיקאגא. מ.פארלאג ל

עליכם מיטלשול-וועג זאמלשריפט פון דער שלום-אפן שייד

00392 5 1957

פון דער ארגאניזאציע פון ציונים כלליים אין פראנקרייך. ק.צ

1ציוניסטישע אינפארמאציעס און קאמענטארן -אלגעמיין

00392 6 1946

מ"בע" קוהלת"הוצאת חברת 

בפולין" תרבות"לתולדות מוסדות החנוך של  נח, פלנטובסקי

00392 7 1944

פארלאג-ארויסגעגעבן פון פאלקס

היטלערס געבורט שלום, אש

00392 8 1945

היים-פארלאג ארבעטער

יזכור

00392 9 1947

ייווא

די אמעריקאנער יידישע פרעסע וועגן יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט

00392 10

ארויסגעגעבן דורך דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין

פראנקרייך דאס פראבלעם פון די יידישע מאטעריעלע תביעות לגבי דייטשלאנד

00392 11 1948

הברית העברית העולמית

תרבות וחינוך במערב אירופה ר"ד. א, רוזנפלד

00392 12 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

די דריטע עליה .י, רעזניטשענקא

00392 13

C.A.D.D

ווען כרושטשעוו האט געחנפהיט סטאלינען .א, סקורניק

00392 14 1963

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה אריה ליאון, קובובי, נתן, עק
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00392 15 1951 1- קונסט און וויסנשאפט 

00392 16 1948 2-3 מספר 1טוב בלעטער כרך -אילוסטרירטע יום

00392 17 1963

לאטיין אמעריקאנער דעפארטאמענט פאר דער הסתדרות

יזכור 

00392 18 1949

גרשון פאמעראנץ

'טינט און פעדער א

00392 19 1953

בוטינסקי בישראל'מכון ז

ברית הבריונים

00392 20

ר"הצה-עקזעקוטיווע פון ברית חרות-ארויסגעגעבן דורך דער וועלט

זאב, זשאבאטינסקי

00392 21 1964

בוטינסקי בישראל'מכון ז

בוטינסקי'מדיניותו של זאב ז

00392 22 1964

בוטינסקי בישראל'מכון ז

רעיון היובל זאב, בוטינסקי'ז

00392 23 1969

בוטינסקי בישראל'מכון ז

בוטינסקי וחזותו את גורל יהודי פולין'תכנית האבקואציה של ז .י, בנארי

00392 24

בוטינסקי בישראל'מכון ז

יחיד וחברה בהשקפת עולמו יהודה, בנארי

00392 25 1952

בוטינסקי בישראל'מכון ז

בוטינסקי'ידיעות מכון ז

00392 26 1955

בוטינסקי בישראל'מכון ז

1פרסומים 

00392 27 1955

בוטינסקי בישראל'מכון ז

2פרסומים 

00392 28 1955

בוטינסקי בישראל'מכון ז

3פרסומים 

00392 29 1956

בוטינסקי בישראל'מכון ז

6פרסומים 

00392 30 1956

בוטינסקי בישראל'מכון ז

7פרסומים 

00392 31 1956

" גרופע"-פריילאנד

(20)4פריילאנד 

00392 32 1957

" גרופע"-פריילאנד

(23)3פריילאנד 

00392 33 1958

" גרופע"-פריילאנד

(25)1פריילאנד 

00392 34 1958

" גרופע"-פריילאנד

(27)3פריילאנד 

00392 35 1958

" גרופע"-פריילאנד

(28)4פריילאנד 

00392 36 1959

" גרופע"-פריילאנד

(29)1פריילאנד 
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00392 37 1959

" גרופע"-פריילאנד

(30)2פריילאנד 

00392 38 1959

" גרופע"-פריילאנד

(31)3פריילאנד 

00392 39 1959

" גרופע"-פריילאנד

(32)4פריילאנד 

00392 40 1959

" גרופע"-פריילאנד

(33)5פריילאנד 

00392 41 1959

" גרופע"-פריילאנד

(34)6פריילאנד 

00392 42 1959

" גרופע"-פריילאנד

(35)7פריילאנד 

00392 43 1959

" גרופע"-פריילאנד

(36-37)8-9פריילאנד 

00392 44 1959

" גרופע"-פריילאנד

(38)10פריילאנד 

00392 45 1959

" גרופע"-פריילאנד

(39)11פריילאנד 

00392 46 1960

" גרופע"-פריילאנד

(40-41)1-2פריילאנד 

00392 47 1960

" גרופע"-פריילאנד

(42-43)3-4פריילאנד 

00392 48 1960

" גרופע"-פריילאנד

(44-45)5-6פריילאנד 

00392 49 1960

" גרופע"-פריילאנד

(46-47)7-8פריילאנד 

00392 50 1961

" גרופע"-פריילאנד

(48-50)1-2פריילאנד 

00392 51 1961

" גרופע"-פריילאנד

(51-52)3-4פריילאנד 

00392 52 1947

חלוצים בגרמניה-חיילים-הסתדרות פרטיזנים

3פתח עתון התנועה 

00392 53 1948

חלוצים בגרמניה-חיילים-הסתדרות פרטיזנים

7פתח עתון התנועה 

00392 54 1948

חלוצים בגרמניה-חיילים-הסתדרות פרטיזנים

8פתח עתון התנועה 

00392 55 1948

חלוצים בגרמניה-חיילים-הסתדרות פרטיזנים

9פתח עתון התנועה 

00392 56 1948

חלוצים בגרמניה-חיילים-הסתדרות פרטיזנים

10פתח עתון התנועה 

00392 57 1947 1יידישע בילדער 

00392 58 1947 3יידישע בילדער 
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00392 59 1947 4יידישע בילדער 

00392 60 1947 5יידישע בילדער 

00392 61 1947 6יידישע בילדער 

00392 62 1947 7יידישע בילדער 

00392 63 1947 8יידישע בילדער 

00392 64 1948 1יידישע בילדער 

00392 65 1948 2יידישע בילדער 

00392 66 1948 3יידישע בילדער 

00392 67 1948 4יידישע בילדער 

00392 68 1948 5יידישע בילדער 

00392 69 1948 6יידישע בילדער 

00392 70 1948 7יידישע בילדער 

00392 71 1948 9יידישע בילדער 

00392 72 1948 10יידישע בילדער 

00392 73 1948 11יידישע בילדער 

00392 74 1948

ארגאן פון פועלי אגודת ישראל אין גלות דייטשלאנד

1בדרך 

00392 75 1948

ארגאן פון פועלי אגודת ישראל אין גלות דייטשלאנד

3בדרך 

00392 76 1948

ארגאן פון פועלי אגודת ישראל אין גלות דייטשלאנד

5בדרך 

00392 77 1948

ארגאן פון פועלי אגודת ישראל אין גלות דייטשלאנד

6בדרך 

00392 78 1948

ארגאן פון פועלי אגודת ישראל אין גלות דייטשלאנד

7בדרך 

00392 79 1947

מזכירות ארצית פועלי אגודת ישראל אין דייטשלאנד

י אלמאנאך"אילוסטרירטער פא

00392 80 1948

מאנאטליכע אויסגאבע פון ועד ההצלה

1נצח ישראל 
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00392 81 1948

מאנאטליכע אויסגאבע פון ועד ההצלה

2נצח ישראל 

00392 82 1948

מאנאטליכע אויסגאבע פון ועד ההצלה

3נצח ישראל 

00392 83 1948

מאנאטליכע אויסגאבע פון ועד ההצלה

4נצח ישראל 

00392 84 1947

פועלי ציון. ק.ביים צ" באפרייונג"פארלאג 

1חודש בלעטער 

00392 85 1947

ארגאן פון די באפרייטע יידן אין בערלין

11-12אונדזער לעבן 

00392 86 1947

ארגאן פון די באפרייטע יידן אין בערלין

17-18אונדזער לעבן 

00392 87 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

6געזאמעלטע שריפטען  שלום, אש

00392 88 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

9געזאמעלטע שריפטען  שלום, אש

00392 89 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

12געזאמעלטע שריפטען  שלום, אש

00392 90 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

2די נייסטע געשיכטע פון יידישן פאלק  .פראפ. ש, דובנאוו

00392 91 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

3די נייסטע געשיכטע פון יידישן פאלק  .פראפ. ש, דובנאוו

00392 92 1914

"יהודיה"פארלאג 

1-3געשיכטע -אידישע פאלקס ר"צבי ד, גרעטץ

00392 93 1917

"יהודיה"פארלאג 

4-6געשיכטע -אידישע פאלקס ר"צבי ד, גרעטץ

00392 94 1922

"יהודיה"פארלאג 

7-9געשיכטע -אידישע פאלקס ר"צבי ד, גרעטץ

00392 95 1927

"יהודיה"פארלאג 

13-16געשיכטע -אידישע פאלקס ר"צבי ד, גרעטץ

00392 96 1928

"צענטראל. "פארלאג געז, "מענדעלע"פארלאג 

ס'חיימ' שלמה ר מענדעלע מוכר ספרים

00392 97 אלע ווערק .א, רייזען

00392 98 1928

"צענטראל. "פארלאג געז

3אלע ווערק פון מענדעלע מוכר ספרים  מענדעלע מוכר ספרים

00392 99 1928

"צענטראל. "פארלאג געז, "מענדעלע"פארלאג 

5אלע ווערק פון מענדעלע מוכר ספרים  מענדעלע מוכר ספרים

00392 100

בנימין זאב באכער

תרגום ספר איוב וביאורו רבינו סעדיה גאון בן יוסף הפיומי

00392 101 1925

קלעצקין. פארלאג פון ב

8פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

00392 102

קלעצקין. פארלאג פון ב

10פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

44

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00392 103

קלעצקין. פארלאג פון ב

11פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

00392 104 1927

קלעצקין. פארלאג פון ב

14פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

00392 105

קלעצקין. פארלאג פון ב

16פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

00392 106

קלעצקין. פארלאג פון ב

18פרץ . ל.אלע ווערק פון י .ל.י, פרץ

00393 1 1965

הוצאת יוצאי ונגרוב בישראל

ונגרוב ספר זכרון

00393 2 1979

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'מאסף א- דפים לחקר תקופת השואה 

00393 3 1974

הוצאת תנועת חרות

יסודות מציאותיים למדיניות לאומית מנחם, בגין

00393 4 1975 רשימות מימי השואה, אשר עבר עלינו

00393 5 1979

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

המועצות היהודיות במזרח אירופה בתקופת הכיבוש הנאצי- יודנראט  ישעיה, טרונק

00393 6 1977

הוצאת אירגון יוצאי מארקולשטי בישראל

יד למושבה יהודית בביסאראביה- מארקולשטי 

00393 7 1947

ייווא

מאזעסווילער בראשית נח, קאצאוויטש

00393 8 1978

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

יומן גיטו לבוב דוד, כהנא

00393 9 1975

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

אוסף תעודות על שואת יהודי גרמניה

00393 10 1984

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

'חלק א- אוסף תעודות על שואת יהודי הונגאריה 

00393 11 1985 חיי היהודים במחנה דראנסי לוראנס, רוזנגרט

00393 12 1862 משניות סדר נשים רבינו עובדיה מברטנורה

00393 13 1897

הוצאת האלמנה והאחים ראם

חמשה חומשי תורה- מקראות גדולות 

00393 14 1980

הוצאת הקיבוץ המאוחד

וואס דער גורל האט מיר באשערט אדאלף אברהם, בערמאן

00393 15 1945

ארויסגעגעבן דורך דער ארגאניזאציע פון פוילישע יידן

דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא .ב, מארק

00393 16 1950

י"המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית בא

'א, ירחון לעניני ספרות ותרבות-דו- אורות  חיים, תורן

00393 17 1950

י"המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית בא

'ב, ירחון לעניני ספרות ותרבות-דו- אורות  חיים, תורן

00393 18 1950

י"המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית בא

'ג, ירחון לעניני ספרות ותרבות-דו- אורות  חיים, תורן
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00393 19 1950

י"המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית בא

'ה, ירחון לעניני ספרות ותרבות-דו- אורות  חיים, תורן

00393 20 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

געברענטע טריט .ז, סעגאלאוויטש

00393 21 1976 אין גאנג פון צייט לילי, בערגער

00393 22 1977

"בוך-ישראל"פארלאג 

מגילת אוישוויץ .ב, מארק

00393 23 1977 זכרונות פון מיין לעבן ישראל, ליליענשטיין

00393 24 1947

"קאמיטעט-אלגעמיינעם יידישן פארטיידיקונגרס"ארויסגעגעבן פונעם 

לעא גלעזער

00393 25 1946

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

לך לך .ש, שאיעוויטש

00393 26 1947

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

פראספעקט פון די אויסגאבן פון דער צענטראלער ייידישער היסטארישער קאמיסיע אין פוילן

00393 27 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היימלאזע יידן ישראל, אפרת

00393 28

"אמנות"הוצאת 

יחפהפיה ברתולד, אוירבך

00393 29 1981

המכון לחקר תקופת השואה

'מאסף ב- דפים לחקר תקופת השואה 

00393 30 1977

הוצאת הקיבוץ המאוחד

במקום אשר יעד לי הגורל ר"אברהם ד-אדולף, ברמן

00393 31 1948

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

2 העפט 1באנד , בלעטער פאר געשיכטע

00393 32 1949

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

1-4 העפט 2באנד , בלעטער פאר געשיכטע

00393 33 1912

Hebrew Publishing Company

חמשה חומשי תורה

00393 34 1912

Hebrew Publishing Company

ספר נביאים ראשונים

00393 35 1912

Hebrew Publishing Company

ספר נביאים אחרונים

00393 36 1897

הוצאת האלמנה והאחים ראם

חמשה חומשי תורה- מקראות גדולות 

00393 37 1946

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

ברענט'ס מרדכי, געבירטיג

00393 38 1929

קלעצקין. פארלאג פון ב

אין א פארגרעבטער שטאט דוד, בערגעלסאן

00393 39 1945

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

מעטאדאלאגישע אנוויזונגען צום אויספארשן דעם חורבן פון פוילישן יידנטום

00393 40 1942

ייווא

דאס טראנספערירן באפעלקערונגען מארק, ווישניאק
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00393 41 1944

אינסטיטוט פאר אידישע ענינים

די אידישע קאטאסטראפע יעקב, לעשצינסקי

00393 42 1945

איקוף

שאטנס פון ווארשעווער געטא איציק, פעפער

00393 43 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש

00393 44 1945

מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש

תומכי תמימים ליובאוויטש פינף, יאהר

00393 45 1945

געזעלשאפטן אין פראנקרייך-פארבאנד פון יידישע קולטור

1, פאריזער שריפטן

00393 46 1946

געזעלשאפטן אין פראנקרייך-פארבאנד פון יידישע קולטור

2-3, פאריזער שריפטן

00393 47 1946

געזעלשאפטן אין פראנקרייך-פארבאנד פון יידישע קולטור

4, פאריזער שריפטן

00393 48 1946

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

ווי אזוי איך האב איבערגעלעבט די דייטשן בער, ריטשעווול

00393 49 1948

פארוואלטונג פון דער-ארויסגעגעבן דורך דער צענטראל

טשענסטאכאווער לאנדסמאנשאפט קארטשעוו, פאלעניץ, חורבן אטוואצק בנימין, ארענשטיין

00393 50 1947

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

אויף די פעלדער פון טרעבלינקע רחל, אויערבאך

00393 51 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מארטיראלאגיע-קינדער נח, גריס

00393 52 1946

"תורה ועבודה"הוצאת מזכירות 

ברכת המזון עם סדר הברכות

00394 1 1946

ייווא

1'  נומ27ייווא בלעטער באנד 

00394 2 1946

ייווא

2'  נומ27ייווא בלעטער באנד 

00394 3 1946

ייווא

1'  נומ28ייווא בלעטער באנד 

00394 4 1947

ייווא

1'  נומ29ייווא בלעטער באנד 

00394 5 1947

ייווא

2'  נומ29ייווא בלעטער באנד 

00394 6 1948

ייווא

31-32ייווא בלעטער באנד 

00394 7 1950

ייווא

34ייווא בלעטער באנד 

00394 8 1951

ייווא

35ייווא בלעטער באנד 

00394 9 1952

ייווא

36ייווא בלעטער באנד 

00394 10 1953

ייווא

37ייווא בלעטער באנד 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

47

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00394 11 1953

ייווא

37סעפאראטער אפדרוק פון ייווא בלעטער באנד 

00394 12 1954

ייווא

38ייווא בלעטער באנד 

00394 13 1955

ייווא

39ייווא בלעטער באנד 

00394 14 1956

ייווא

40ייווא בלעטער באנד 

00394 15 1957/8

ייווא

41ייווא בלעטער באנד 

00394 16 1966

ייווא

43ייווא בלעטער באנד 

00394 17 1975

ייווא

45ייווא בלעטער באנד 

00394 18 1946

ייווא

סעפאראטער אפדרוק פון ייווא בלעטער 

00394 19 1963

טברסקי. הוצאת ספרים נ

חמישים שנה בהסטוריה של יהודי רוסיה- זכרונות  בן ציון, כץ

00394 20 1963

"קריית ספר"הוצאת 

יריה'היהודים באלג .מ, אנסקי

00394 21 1963

הוצאת ארכיון העבודה

בחבלי כליה בנימין, וסט

00394 22 1963

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

מכתבים מימי השואה והמחתרת יכין שושו, סימון

00394 23 1962

"יידיש בוך"פארלאג 

דאס ליד פון געטא

00394 24 1947

"אליינעניו"פארלאג 

האצמאך שפיל איציק, מאנגער

00394 25 1954

ארויסגעגעבן דורך דעם פרייען יידישן פאריין פון געוועזענע

דעפארטירטע און אינטערנירטע אין פראנקרייך צווישן גאט און פענריר יוסף, וויינבערג

00394 26 1963

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דאריא-די זון פארגייט ביים אמו בצלאל, טערקעל

00395 1 1962

הוצאת הקיבוץ המאוחד

משני עברי החומה ולאדקה- פייגל , צקי'מינדזיז-פלטל

00395 2 1962

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

ש טראוגוט"עם הדיוויזיה השלישית ע שאול, בר'קרצ

00395 3 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פארדעקטע שפיגלען ישראל, עמיאט

00395 4 1961 יהודי בולגריה בשנות המשטר הנאצי בנימין, ארדיטי

00395 5 1948

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

1 העפט 1בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00395 6 1950

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

3-4 העפט 3בלעטער פאר געשיכטע באנד 
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00395 7 1956

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

1-2 העפט 9בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00395 8 1962

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט

גאלד און פייער משה, שולשטיין

00395 9 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

געשטאלטן און געשעענישן ישעיה, טרונק

00395 10 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

קאמיסארן .הערשל ה, וויינרייך

00395 11 1963

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

זכרונות פון א מאראן שלמה, שאפירא

00395 12 1963

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון א קאמיטעט

אשטאט אויפן בוג אברהם, סילקעס

00395 13 1962

"יידיש בוך"פארלאג 

זיבן אין בונקער .י.ח, גאלדשטיין

00395 14 1963

הוצאת האיגוד העולמי של יהודי בסאראביה

הפוגרום בקישינוב במלאות ששים שנה

00395 15 1962

אין" זשוויוו"סאסיאל-פאנד"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון 

פראנקרייך די בלויע שעה .ח.מ, ליכטשטיין

00395 16 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין אנהייב פון א פרילינג אברהם, זאק

00395 17 1963

"יידיש בוך"פארלאג 

!!מיר באשולדיקן 

00395 18 1962

הוצאת ועד הספר

פנקס סלוצק ובנותיה

00395 19 1961

פאראיינען-ארויסגעגעבן דורך די לאנדסלייט

פנקס זשירארדאוו

00395 20 1962

פארבאנד פון גראדנע און אומגעגנט אין ארגענטינע-לאנדסלייט

14גראדנער אפקלאנגען 

00395 21 1964

פארבאנד פון גראדנע און אומגעגנט אין ארגענטינע-לאנדסלייט

15גראדנער אפקלאנגען 

00395 22 1961 תולדות ציוני אחד זלקינד, סטלבוב

00395 23 1962

פרץ. ל.פארלאג י

ווי שאף צו דער שחיטה .ק, שבתאי

00395 24 1959

סאסיאל-פאנד"ארויסגעגעבן פון דעם מחבר מיט דער מיטהילף פון 

קאנגרעס-יידישן וועלט"און " זשוויוו א ניי לעבן רבקה, קאפע

00395 25 1961

צבי-הוצאת מכון בן

פירסומים על יהדות צפון אפריקה אברהם, הטל

00395 26 1946

"חברים"הוצאת 

בימי חורבן ושואה יצחק, גרינבוים

00395 27 1962

"האנציקלופדיה של גלויות"בהוצאת 

'השואה והמשפט חלק ב

00395 28 1963

"האנציקלופדיה של גלויות"בהוצאת 

'השואה והמשפט חלק ג
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00395 29 1961 שטערן אין מיין שויב רבקה, קאפע

00395 30 1963

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פארשווונדענע יידישע ישובים .נ, קאנטאראוויטש

00395 31 1963

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין שטורעם .ד, זאקאליק

00395 32 1963

הוצאת שוקן

דרכו של אייכמן- השמדה : המקצוע רוברט, קמפנר

00395 33 1961

ארגון נכי המלחמה בנאצים

'מול האויב הנאצי כרך א

00396 1 1947

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

696'  נומ28אידישער קעמפער באנד 

00396 2 1954

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1076'  נומ35אידישער קעמפער באנד 

00396 3 1955

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1126'  נומ36אידישער קעמפער באנד 

00396 4 1956

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1152'  נומ37אידישער קעמפער באנד 

00396 5 1949

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

821'  נומ30אידישער קעמפער באנד 

00396 6 1950

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

847'  נומ31אידישער קעמפער באנד 

00396 7 1951

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

900'  נומ32אידישער קעמפער באנד 

00396 8 1951

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

923'  נומ32אידישער קעמפער באנד 

00396 9 1952

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

973'  נומ33אידישער קעמפער באנד 

00396 10 1953

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1023'  נומ34אידישער קעמפער באנד 

00396 11 1956

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1174'  נומ37אידישער קעמפער באנד 

00396 12 1957

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1205'  נומ38אידישער קעמפער באנד 

00396 13 1957

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1227'  נומ38אידישער קעמפער באנד 

00396 14 1958

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1254'  נומ39אידישער קעמפער באנד 

00396 15 1958

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1275'  נומ39אידישער קעמפער באנד 

00396 16 1965

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1603'  נומ46אידישער קעמפער באנד 

00396 17 1974

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

2036'  נומ52אידישער קעמפער באנד 
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00396 18 1975

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

2062'  נומ53אידישער קעמפער באנד 

00396 19 1959

פועלי ציון ארגאניזאציע פון אמעריקע

1305'  נומ40אידישער קעמפער באנד 

00396 20 1953

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומנה של יוסטינה גוסטה, דוידזון

00396 21 1947

התאחדות הוצאות ספרים עבריות בארץ ישראל

מפתח לקטלוגים

00396 22 1948

הוצאת מרדכי ניומן

אגרות הרצל

00396 23 1930 אגדות צמחיאל .ב, יק'יז'צ

00396 24 1947

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

התנחלותנו בתקופת הסער יוסף, ויץ

00396 25 1949

אמת און פרייהייט

1- אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי  משה, גראסמאן

00396 26 1948

פארלאג פון דוד לערמאן

מלך, ראוויטש יארן2000וועגן איינשליסן אין א ספר הספרים די יידישע מחשבה און מעשה פון די לעצטע 

00396 27 1948

פארלאג אויפסניי פאריז

אין קאמף פאר פרייהייט

00396 28 1949

אמת און פרייהייט

2- אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי  משה, גראסמאן

00396 29 1949

סצענאריע-א פראיעקט פאר א דאקומנענטאלן קינא

!און די זון האט פאר אונדז אויפגעשיינט אברהם, ראזענשטיין

00396 30 1948

"ביאליק. נ.ח"אידיש העברעאישע שול 

היים און משפחה ימים טובים שרה, פישער

00396 31 1947

"דרור"הוצאת 

הגדה של פסח

00396 32 1947

"תורה ועבודה"הוצאת מחלקת התרבות של מרכז 

אסיף לחג הסוכות

00396 33 1947

"תורה ועבודה"ו" מזרחי"הוצאת המחלקה לתרבות של מרכז 

סדר הגדה של פסח

00396 34 1947

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

טעגלעכער היסטארישער ארבעט-אין דער טאג .י, קאפלאן

00396 35 1946

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

1פון לעצטן חורבן 

00396 36 1946

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

2פון לעצטן חורבן 

00396 37 1946

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

3פון לעצטן חורבן 

00396 38 1947

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

5פון לעצטן חורבן 

00396 39 1948

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

8פון לעצטן חורבן 
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00396 40 1948

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

9פון לעצטן חורבן 

00396 41 1948

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

10פון לעצטן חורבן 

00396 42 1946

ישראל-ועד הלשון העברית בארץ

לשוננו לעם

00396 43 1946

הוצאת הקרן הקיימת לישראל

וים"מזכרונותיו של אחרון הביל מנשה, מאירוביץ

00396 44 1946

הוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל

חנקין יהושע משה, סמילנסקי

00396 45 1945

"מצפה"הוצאת 

תיאודור הרצל .א, ביין

00396 46

"אמנות"הוצאת 

'אגדות א אוסקר, וילד

00396 47

"אמנות"הוצאת 

ספורי מלחמה

00396 48

"אמנות"הוצאת 

ספורי שני בשבת אלפונס, דודה

00396 49

"אמנות"הוצאת 

שני הפכים .ש, כהן

00396 50

"אמנות"הוצאת 

בולי-ר אולי"ספורים מפליאים של הד .ברונו ה, בירגל

00396 51 1946

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ביערות  אברהם, לידובסקי

00397 1 1946

ועד אגודת הרבנים

מסכת נדרים מן תלמוד בבלי

00397 2 1946

ועד אגודת הרבנים

מסכת קדושין מן תלמוד בבלי

00397 3 1948

ליטעראריש היסטארישע ביורא אין באמבערג

ווירקלעכקייט בנימין, ארענשטיין

00397 4 1947

"הקיבוץ הדתי"הוצאת 

די רעליגיעזע קבוצה .ח, חנוך

00397 5 1948

"עקיבא-בני"הוצאת ארגון 

'ב (עקיבא-יסודות בני)מהותנו 

00397 6 1948

הועדה ההסטורית המרכזית

תערוכה- מהחורבן האחרון 

00397 7 1948

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער בריטישער זאנע-צענטראל

צויטן בעלזענער בלעטלען

00397 8 1947

פארלאג באפרייונג

שטויבן בנימין

00397 9

"אמנות"הוצאת 

אהוד בן גרא ישראל, שף

00397 10 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש
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00397 11 1947

ייווא

מאזעסווילער בראשית נח, קאצאוויטש

00397 12 1939

הוצאת ההנהלה הציונית והנהלת הקונגרס היהודי העולמי

ספר מוצקין ר"ד. א, ביין

00397 13 1936

קאפלאנסקי. פארלאג און בוכהאנדלונג ג

פאבלען .י.ח, פארבער

00397 14 1947

שלום עליכם שול- ארויסגעגעבן פון דער צישא 

לידער מיט מוזיק פאר שול און היים

00397 15 1949

-פארלאג פון אייראפעאישן ביורא פון דער ציוניסטישער וועלט

ארגאניזאציע מעפילים בוך

00397 16 1939

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

הקבוץ בימי המצור

00397 17 1948

שרייבער פארבאנד פון שארית הפליטה, ארויסגעבער

קונסט און געזעלשאפטליכע פראגן, שריפטן פאר ליטעראטור

00397 18 1948 מיום הוסדה אחרי המלחמה' תנועתנו באוסטרי

00397 19 1943

ארויסגעגעבן פון מעכאבער

מיט לייב און לעבן קעהאס, קליגער

00397 20 1947

איקוף

פאנפילאוום מענטשן אלעקסאנדער, בעק

00397 21 1938

קאפלאנסקי. פארלאג און בוכהאנדלונג ג

1937ארץ ישראל אין  .ש, פריילעך

00397 22 1943 דערציילונגען פון פעלד מרדכי, אלפערסאן

00397 23 1910

היברו פאבלישינג קאמפאני

אלע שריפטען .ש, פרוג

00397 24 1923

"וואנדערער"פארלאג 

ראמאנטישע יארן .ז, סעגאלאוויטש

00397 25 1913

"מענדעלע"פארלאג 

15צוריק אהיים באנד , אין שטורמדיגע טעג מענדעלע מוכר ספרים

00397 26 1921

"אויפגאנג"פארלאג 

'אין געוועב ב יהואש

00397 27 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

געקליבענע ווערק .א, ראבאי

00397 28 1923

"קולטור ליגע"פארלאג 

2געזאמלטע שריפטן באנד  שלום, אש

00397 29 1917

פארלאג אויפגאנג

יארק ביז רחובות און צוריק-פון ניו יהואש

00397 30 1924

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

אין דער מדינה פון די כוזרים .ש, שאכנאוויטש

00397 31 1926

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

17אין מיין ווינקעלע באנד  .ל.י, פרץ

00397 32 1917

"אידיש"פארלאג 

8ארימע געמיינדען באנד  .א, רייזען
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00397 33

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פאר קליין און גרויס .ל.י, פרץ

00397 34

"פראגרעס"פארלאג 

ערד שלום, אש

00398 1 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

קוילן שלום, אש

00398 2 1931

ארגאניזאציע אין אמריקע-פרויען-פיאנערין

אן ארץ ישראל בוך- וואס ארבעטארינס דערציילן  רחל, רובאשאוו-כצנעלסאן

00398 3 1910

.פארלאג מייזעל עט קא

לידער און געדיכטע מארריס, ווינטשעווסקי

00398 4 1936

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

מי און פורעם .י, אפאטאשו

00398 5 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

רב שלמה נגיד שלום, אש

00398 6 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

בלעטער דער אידישער סאלדאט שלום, אש

00398 7 1929

"אחיספר"פארלאג 

דער צעריסענער מענטש דוד, פינסקי

00398 8 1919

"פועלי ציון"פארלאג 

'ד- דראמען  דוד, פינסקי

00398 9 1920

"פועלי ציון"פארלאג 

'ה- דראמען  דוד, פינסקי

00398 10 1923

"קולטור ליגע"פארלאג 

אנקעל מאזעס שלום, אש

00398 11 1918

ארויסגעגעבן פון היברו פאבלישינג קאמפני

יארק ביז רחובות און צוריק-פון ניו יהואש

00398 12

"אחיספר"פארלאג 

אוועק פון פאלק .ל.ש, ציטראן

00398 13 1921

"סקי-אנ"פארלאג 

2געזאמעלטע שריפטען באנד  .ש, סקי-אנ

00398 14 1920

"סקי-אנ"פארלאג 

1געזאמלטע שריפטן באנד  .ש, סקי-אנ

00398 15 1919

"פועלי ציון"פארלאג 

3דראמען  דוד, פינסקי

00398 16 1924

"לעבען"פארלאג 

אויפן גלייכען וועג .ל, קראסקאף

00398 17 1917

"אויפגאנג"פאראלג 

2יארק ביז רחובות און צוריק באנד -פון ניו יהואש

00398 18 1917

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

מערי שלום, אש

00398 19 1917

"אידיש"פארלאג 

9אין אמעריקע באנד  .א, רייזען

00398 20 1950

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט פון שרייבער

א שטאט אין דער ליטע עמיל און דניאל, ווידאנס
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00398 21 1923

היברו פאבלישינג קאמפאני

זיין לעבען און ווירקען- גאריבאלדי . ד .א, טאנענבוים

00398 22 1929

ארויסגעגעבן מיט דער ליטערארישער מיטווירקונג פון יידישן

ישראל-ליטעראטן און זשורנאליסטן קלוב אין ארץ צוויי זאמלהעפט פאר ליטעראטור און קריטיק

00398 23 1948

קאמיטעט-אשעראוויטש יוביליי. ארויסגעגעבן פון מ

שטעט און שטעטלעך אין אוקראינע .מ, אשעראוויטש

00398 24 1936

קאמיטעט-וועוויארקע יוביליי. ארויסגעגעבן פון וו

מזרח און מערב .וו, וועוויארקע

00398 25

"אחיספר"פארלאג 

2- משומדים  .ל.ש, ציטראן

00398 26

"אחיספר"פארלאג 

1- שתדלנים  .ל.ש, ציטראן

00398 27 1910

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

6שריפטען באנד  מארריס, ראזענפעלד

00398 28 1921

פאלקלאר ביבליאטעק

ארבייט און פרייהייט שמואל, לעהמאן

00398 29 1947

ציון-ארויסגעגעבן דורך פועלי

חמה-אונדזער לקוי יצחק, פערלאוו

00398 30 1912

היברו פאבלישינג קאמפאני

1הומאריסטישע שריפטן באנד  דוד, אפאטהעקער

00399 1 1960

אוניאן- ארט 

בלעטלאך געשיכטע און דאקומענטן" ארט"אכציק יאר 

00399 2

הוצאת דביר

כנסת בפולין-שרידי בתי- אבני קודש  יוסף, צמפלה

00399 3 1944 בגיא ההרגה לאה, גרונדיג

00399 4 1960

"יד ושם"מוסד הרב קוק ו

בתי כנסת בפולין וחורבנם דוד, דוידוביץ

00399 5 1954

הוצאת מוסד הרב קוק

הנקם והקרב, הפרטיזנים, הצרות המוות, מחנות העבדות, שירי גטאות- מן המצר קראתי  משה, פרגד

00399 6 1959

הוצאת מוסד הרב קוק

תמונות וציונים- יהדות ליטא 

00399 7 1959

הוצאת עם הספר

1- יהדות ליטא 

00399 8 1955

פאראיין-ארויסגעגעבן דורך דעם לאנדסלייט

1- פנקס  ווארשע 

00399 9 1961

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

לסיכום משפט אייכמן

00399 10 1961

פרץ. ל.פארלאג י

אייראפע אן קינדער ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00399 11 1956

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ספר מלחמות הגיטאות משה, בסוק, יצחק, צוקרמן

00399 12 1947

ייווא

היטלערס פראפעסארן .מ, וויינרייך
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00399 13 1947

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

נשים בלשכת הגיהנום רעיה, כגן

00399 14 1960

מזוביצק בישראל-הוצאת ארגון עולי אוסטרוב

מזוביצק-הזכרון לקהלת אוסטרוב-ספר

00399 15 1959

ארקי בישראל'ארגון יוצאי ז

ארקי'קהילת ז יצחק, לדור

00399 16 1947

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

אור-לא-עד אבא, קובנר

00399 17 1960

"לדורי"הוצאת ספרים 

השטן והנפש יואל והאנזי, בראנד

00400 1 1947

"עם עובד"הוצאת 

עליתי מספציה יצחק, לוין

00400 2 1948

"עם עובד"הוצאת 

נקם דויד, פרנקפורטר

00400 3 1959

הוצאת ספרית פועלים וקיבוץ העוגן

מיומן בגיטו חיקה, קלינגר

00400 4

.בהוצאת ראובן מס

ד-מפרשת השואה ג ר"ישראל ד, קלויזנר

00400 5

.בהוצאת ראובן מס

מפרשת השואה א ר"ישראל ד, קלויזנר

00400 6 1953

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

זכרונות של אנוס בתקופת השואה הנאצית שלמה, שפירא

00400 7 1958

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

וארשה-האחרונים בקץ המרד של גיטו .א, נייברג

00400 8 1956

"קריית ספר"הוצאת 

בין הבתרים ר"ד. מ, צקי'דבורז

00400 9 1960

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

על פי הבור אליהו, יונס

00400 10 1960

מוסד ביאליק

השעון אשר מעל לראש .ק, צטניק

00400 11 1957

עיינות

בשליחות נידונים למוות יואל , בראנד

00400 12 1952 אויף די חורבות פון מיין היים אלימלך, פיינזילבער

00400 13 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

באנד צוויי- אין ווארשע און אין לאדוש  ר"ד. א, מוקדוני

00400 14 1955

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

דרכים-פרשות .מ, גראבוביצקי

00400 15 1954

"היים-ארבעטער"פארלאג 

דער באהאלטענער ייד אברהם, ווייץ

00400 16 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מגילת פוילן לעא, פינקלשטיין

00400 17 1948

"עם עובד"הוצאת 

נרות שאכלו מרדכי, שטריגלר
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00400 18 1952

"יידיש בוך"פארלאג 

שמואל הירשענבערג יוסף, סאנדעל

00400 19 1959

"מקור"פארלאג 

איינער האט זיך געראטעוועט יהושע, שלייען

00400 20 1960

"תרבות וחינוך"הוצאת ספרים 

הם יורים דוד, רון

00400 21 1956

"אנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

בצל עיירה נחמן, הוברמן

00400 22 1948

פארלאג אויפסניי פאריז

אותיות אין בלוט אברהם, ווייץ

00400 23 1953

"קריית ספר"הוצאת 

הדוקטור נשאר פאולינה, אפנשלק

00400 24 1947

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

אחד מעיר ושניים ממשפחה בנימין, טננבוים

00400 25 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

באנד איינס- אין ווארשע און אין לאדוש  ר"ד. א, מוקדוני

00400 26 1954

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

ווארשע-יידיש משה, זאנשיין

00400 27 1959

ארויסגעגעבן פונעם פארבאנד פון ווארשעווער און פראגער יידן

ווארשעווער יידן

00400 28

"נבטים"הוצאת 

.ה, הכטקופף ציורים מגטו וארשה וסביבותיו24- וארשה 

00400 29 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

בלומען פון באדויער משה, שולשטיין

00400 30 1959

הוצאת המכון לחקר בעיות היהדות החרדית

אלה אזכרה כרך שלישי יצחק, לוין

00400 31 1946

בעלזן-צענטראל קאמיטעט אין בערגן

זאמלונג פון קאצעט און געטא לידער זאמי, פעדער

00400 32 1952

ארויסגעגעבן פון דער ראקישקער לאנדסמאנשאפט אין יאהאנעסבורג

בוך פון ראקישאק און אומגעגנט-יזכור

00400 33 1954

קאמיטעט צו פאראייביקן דעם אנדענק

לערער יזכור בוך די אומגעקומענע לערער פון צישא שולן אין פוילן

00400 34 1961

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יאנוש קארטשאק פאלא, אפענשלאק

00400 35 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

וועג מיט משה בראדערזאן-מיין ליידנס מרים-שיינע, בראדערזאן

00401 1 1961

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

המשך הנאציות, נאציות-הניאו יוסף, אריאל

00401 2 1957

"זריעה"פארלאג 

בויערס און מיטבויערס פון יידישן ישוב אין אורוגוויי .י, וויינשענקער

00401 3 1959

"אנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

ספר אוזיראן והסביבה .א.מ, טננבלאט

00401 4 1960

"אנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

ספר בורשטיין .ש, קאנץ
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00401 5 1960

ייווא

קאטאלאג אויסשטעלונג

00401 6 1954

ארויסגעגעבן דורך די ראטנער לאנדסלייט פאריינען

בוך ראטנע-יזכור

00401 7 1945

סעקציע ביים איקוף-ארויסגעגעבן פון דער שרייבער

קינות פון אונדזער צייט מלכה, לי

00401 8 1951

רינג- ארבעטער611ארויסגעגעבן פון ברענטש 

.ר. א611בוך פון ברענטש -יובל

00401 9 1959

מיללער בוך קאמיטעט. ארויסגעגעבן פון ש

געלעבט-חי .ש, מיללער

00401 10 1958

מוסד ביאליק ויד ושם

'ב- קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה - יד ושם  שאול, אש

00401 11 1959

מוסד ביאליק ויד ושם

'ג- קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה - יד ושם  שאול, אש

00401 12 1960

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הפתרון הסופי

00401 13 1961

קאנגרעס-יידישער קולטור. אלוו

דער קארשנבוים אברהם, ווייץ

00401 14 1961

קאנגרעס-יידישער קולטור. אלוו

הונדערט יאר שמעון דובנאוו

00401 15 1960

ניב הרופא

סוציולוגיות של עולי אירופה-חקר הבעיות הביו ר"ד. מ, צקי'דבורז

00401 16 1960

ניב הרופא

פשעי המדענים הנאציים ר"ד. מ, צקי'דבורז

00401 17 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פון יענער זייט פארהאנג דוד, לעדערמאן

00401 18 1960

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

בית חרושת למוות אושוויץ אריך, קולקא, אוטא, קראוס

00401 19 1959

מיללער בוך קאמיטעט. ארויסגעגעבן פון ש

סקעפטישע מחשבות .ש, מיללער

00401 20 1956

H. A. Abramson

וויטעבסק אמאל

00401 21 1955

"יידבוך"פארלאג 

דורך קינדערשע אויגן מלכה, לי

00401 22 1950

איקוף

דורך לויטערע קוואלן מלכה, לי

00401 23 1958

ייווא

בוך-יאפע. יודא א יודל, מארק

00401 24 1960

איקוף

אונטערוועגנס און אנדערע דערציילונגען איציק, קיפניס

00402 1 1973

"אירגון יוצאי ריקי בישראל"בהוצאת 

ספר ריקי .ש, קאנץ

00402 2 1974

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

מנדל', פייקאז כרך ראשון1933-1972השואה וספיחיה בספרים העבריים 
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00402 3 1974

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

מנדל', פייקאז כרך שני1933-1972השואה וספיחיה בספרים העבריים 

00402 4

יסקי בישראל'ארגון יוצאי סקארז

יסקי קמיאננה'ספר זכרון לקהילת סקארז

00402 5 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

זינגער-בראדער שלמה, פריזאמענט

00402 6 1960

"המנורה"פארלאג 

דוד בן גוריון ראבערט, סענט דזשאן

00402 7 1959

הוצאת עם עובד

מרד גיטו וארשה בעיני האויב יוסף, קרמיש

00402 8 1960

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

מלכות הגזע והרשע יוסף, טננבוים

00402 9 1956

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פארטרעטן .בער י, ראזען

00402 10 1960

איקוף

צום הונדערטסטן געבוירוטאג פון שמעון פרוג

00402 11 1960

וב בישראל'הוצאת ארגון יוצאי בורשצ

ספר בארשטשיוו

00402 12 1957

איקוף

1געשיכטע פון יידישן פאלק באנד 

00402 13 1957

איקוף

2געשיכטע פון יידישן פאלק באנד 

00402 14 1973

המכון ליהדות זמננו האוניברסיטה העברית בירושלים

עיונים בחקר השואה ויהדות זמננו שאול, אש

00402 15 1974

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

השואה והתקומה

00402 16

פארלאג בערגען בעלזען

2לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן באנד  אהרן, צייטלין

00402 17 1974

הוצאת מלוא

אלה תולדות כפר אחים

00402 18 1966

י הישיבה אוניברסיטה"מכון סורא ע

ספר וסייף משה, כרמלי

00402 19 1974

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

לוחמים ועומדים על נפשם דב, לוין

00402 20 1974

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מבחר- השואה בשירה העברית 

00403 1 1958

משה גראסמאן

1היימיש 

00403 2 1958

משה גראסמאן

2היימיש 

00403 3 1958

משה גראסמאן

5היימיש 

00403 4 1958

משה גראסמאן

6היימיש 
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00403 5 1959

משה גראסמאן

8היימיש 

00403 6 1959

משה גראסמאן

32-33היימיש 

00403 7 1959

משה גראסמאן

34היימיש 

00403 8 1959

משה גראסמאן

35-36היימיש 

00403 9 1959

משה גראסמאן

37היימיש 

00403 10 1959

משה גראסמאן

38-39היימיש 

00403 11 1959

משה גראסמאן

40-41היימיש 

00403 12 1972

"ירחמיאל בריקס בוך קאמיטעט"ארויסגעגעבן פון 

די וואס זיינען נישט געבליבן ירחמיאל, בריקס

00403 13 1973

צמח צמריון

לקט ממכתבי אב אל בנו גדליהו, הלפרין

00403 14 1975

"יידישן סאציאלן פאנד"ביים " קאמיסיע-ביכער

קאראלענקא. ג. יידן אין לעבן און שאפן פון וול נח, גריס

00403 15 1974

"בוך-ישראל"פארלאג 

פון פינצטערניש צו ליכט נח, גריס

00403 16 1970

בישראל (בלזן-ברגן)בהוצאת ארגון שארית הפליטה מהאיזור הבריטי 

העיתונות של שארית הפליטה בגרמניה כביטוי לבעיותיה צמח, צמריון

00403 17 1974

"בוך-ישראל"פארלאג 

ווארשעווער צוואות רחל, אויערבאך

00403 18 1970

"המנורה"פארלאג 

שטויב און אש חיה העניא, עלענר

00403 19 1937

אויסגאבע" פרייהייט-מארגן"ספעציעלע 

7מעשיות פאר אידישע קינדער  עליכם-שלום

00403 20 1976 שביסי זהב שלמה, שביסגולד

00403 21 1961

ארגון יוצאי ראדום בישראל

ספר ראדאם

00403 22 1975

"האנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

ספר זכרון לקהילת רדזימין

00403 23 1948 א גילגול פון א ניגון .א, קאלניק

00403 24 1931

אמט-ארויסגעגעבן דורכן קולטור און פראפאגאנדע

לוח-קאאפעראטיווער טאשן

00403 25 ערשטוינענדע ציטאטען פון דיא כתבי הקדש

00403 26 1936 ברייא ללעבראניין מתרגמא בלערבי
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00403 27 1973

ידידיה אפרון' קאמיטעט צו באערן דעם אנדענק פון ר

שטעטל-מיין געבוירן, אמדור ידידיה, אפרון

00403 28 1982

הוצאת עידנים

אוד מצל מאש  ק'ג, אייזנר

00403 29 1973

הוצאת הקיבוץ המאוחד

פארשריבן אין א שייער רות, ענגעלשטערן-ליימענזאן

00403 30 1973

פרץ. ל.פארלאג י

פון א לעבן וואס איז נישטא מער ישראל, בעלכאטאווסקי

00403 31 1973

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

משמעות, קורות, רקע- שואת יהודי אירופה 

00403 32 1977

בית הוצאה כתר

נעורים במסתור אבא גפן, וויינשטיין

00403 33 1980 (קאלאנעל זשיל)יוסף עפשטיין  משה, זאלצמאן

00403 34 1978

הוצאת מורשת

צבי בראנדס מראשי המחתרת החלוצית בזאגלמביה חיים, רשף, אהרון, בראנדס

00403 35 1978

ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון קרן תל אביב לספרות ולאמנות

דער מבול לייב, ראכמאן

00403 36 1976

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומנה של תמרה תמר, רוסטובסקי-לורסון

00404 1 1973

ארויסגעגעבן דורך די לאנדסמאנשאפט פון סאסנאוויץ אין ישראל

'ספר סוסנוביץ והסביבה בזגלמביה א

00404 2 1974

ארויסגעגעבן דורך די לאנדסמאנשאפט פון סאסנאוויץ אין ישראל

'ספר סוסנוביץ והסביבה בזגלמביה ב

00404 3 1976

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

והגליל' לודז- פנקס הקהילות פולין כרך ראשון 

00404 4 1978

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

עת עבריים-השואה וספיחיה באספקלריית כתבי מנדל', פייקאז

00404 5 1960

"יידיש בוך"פארלאג 

קאנצערט-דער ווינטש סטאניסלאוו, וויגאדזקי

00404 6 1976 אויפן ראנד פון צוויי תקופות .פ, שראגער

00404 7 1976

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

החוק וביצועו- חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית  יוסף, ולק

00404 8 1976

ג"הוצאת א

קוים לדמות, לילי גרון- שלכת באביב 

00404 9 1977

הוצאת הקיבוץ המאוחד

כחיה הנרדפת (ארטק)ליאון , שניידר

00404 10 1975

הוצאת הקיבוץ המאוחד

עד יום כיפורים זה אידה ויוסף, קפלן

00404 11 1977

"קריית ספר"הוצאת 

הפוגרום הסופי- גיטו קישינוב  (ספקטור)דוד , דורון

00404 12 1955 בילגאריי יזכור בוך משה, טייטלבוים
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00404 13 1974 אזוי זענען זיי אומגעקומען .מ.א, האראפ

00404 14 1970

הוצאת מסדה

...בעיני אני .מ, דנציס

00404 15 1975

פארלאג אויפסניי פאריז

פון געטא אין די וועלדער אבראשא, סלובאווסקי

00404 16 1976

הוצאת הקיבוץ המאוחד

צווישן פאלנדיקע ווענט טוביה, באזשיקאווסקי

00404 17 1976

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בצל סוסים הלל, דנציג

00404 18 1974

"פריינדשאפט"פארלאג 

צווישן שטורעמס לילי, בערגער

00404 19 1974

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

פילדרמן. ר ו"ארכיון ד אן'ג, ל'אנצ

00404 20 1974

"ישראל בוך"הוצאת 

וזכיתי לריהאביליטציה משה, זלצמן

00404 21 1971

ארגון יוצאי וולומין בישראל

ספר זכרון לקהילת וולומין

00404 22 1973

ארגוני יוצאי פשיטיק

ספר זכרון פשיטיק דוד, שטוקפיש

00404 23 1975

ויאלקה-ארגוני יוצאי מוסטי

רבתי-ויאלקה מאסט-ספר זכרון מוסטי

00404 24 1975

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

אוסף תעודות על שואת יהודי גרמניה ברוניה, קליבנסקי

00404 25 1976

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

אוסף תעודות על שואת יהודי יוגוסלאוויה ברוניה, קליבנסקי

00404 26 1976

ארויסגעגעבן דורך גער משפחה און חברים

אבוש ווערבער

00404 27 1975 מאט דער נס פון מיין לעבן-שאך .מ, דינקעס-וואלפסהויט

00404 28

סאבאלעוו אין-ארויסגעגעבן פון דער געזעלשאפט לאסקאזשעוו

פראנקרייך ספר לאסקאזשעוו און סאבאלעוו

00405 1 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יארן אין וואנדער אברהם, זאק

00405 2 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיינע באגעגענישן ר"ד. א, מוקדוני

00405 3 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מאמענטן פון א לעבן .א, אלמי

00405 4 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

איבער די חורבות פון פלוינע .מ, בורשטיין

00405 5 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

חורבן טשענסטאכאוו שלמה, וואגא

00405 6 1946

טברסקי. הוצאת ספרים נ

גם שם היו חיים מינה, טומקביץ
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00405 7 1950

קאמיטעט-אמט ביים צענטראל-ארויסגעגעבן דורכן קולטור

ביבליאגראפיע פון די יידישע אויסגאבעס אין דער בריטישער זאנע פון דייטשלאנד .ב, קאסאווסקי

00405 8 1955

טברסקי. הוצאת ספרים נ

פצצות ועכברים מינה, טומקביץ

00405 9 1957

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

אנשים ואפר ישראל, גוטמן

00405 10 1959

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יקובסקי בשלושים למותו'דפים לזכרו של טוביה בוז

00405 11 1952

ביכער ציקא פארלאג

נאוועלן-ליכט פונעם אפגרונט געטא ישעיהו, שפיגל

00405 12 1958

קאמיטעט-ניגער בוך. ארויסגעגעבן פון ש

רוסלאנד-יידישע שרייבער אין סאוועט .ש, ניגער

00405 13 1955

ביכער ציקא פארלאג

א ייד אין וואלד בערל, כהן

00405 14 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פון לאגער אין לאגער רבקה, קוויאטקאווסקא

00405 15 1955

ביכער ציקא פארלאג

א ליטוואק אין פוילן דניאל, טשארני

00405 16 1959

מ"בע" קריית ספר"יד ושם ו

מאה ילדים שלי לנה, זילברמן-קיכלר

00405 17 1948

.לאוב פארלאג קא. א

1געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 18 1951

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

4געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 19 1952

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

5געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 20 1952

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

6געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 21 1953

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

7געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 22 1954

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

8געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 23 1955

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

9געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00405 24 1956

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

10געשיכטע פון יידישן פאלק באנד -די וועלט שמעון, דובנאוו

00406 1 1958

"יידיש בוך"פארלאג 

געשיכטע פון יידן אין אלטערטום מיכאל, אסטור

00406 2 1947

טברסקי. הוצאת ספרים נ

גזע כרות משה, גלבלום

00406 3 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

שיין פון פארלאשענע שטערן חיים, גראדע

00406 4 1951

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אונטער קופערנע הימלען יהודה, עלבערג
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00406 5 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין פייער און פלאמען שושנה. ר, קאהאן

00406 6 1951

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

ערב חורבן יעקב, לעשצינסקי

00406 7 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין קאמף פארן לעבן יאנאס, טורקאוו

00406 8 1958

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הילדים מרחוב מאפו שרה, נשמית

00406 9 1957

פרץ. ל.פארלאג י

מיינע איבערלעבונגען ישראל, טאבאקמן

00406 10 1957

"לעצטע נייעס"פארלאג 

אויף דער ארישער זייט חיה, דארעמבוס-עלבוים

00406 11 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

טובדיקע יידן-יום-שבת פנחס, ביזבערג

00406 12 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

1947די מענטשן פון עקזאדוס  יצחק, פערלאוו

00406 13 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

די יידישע פראזע אין פוילן .י.י, טרונק

00406 14 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

גלות דייטשלאנד אליהו, טראצקי

00406 15 1954

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון ירחמיאל בריקס בוך

אויף קידוש השם ירחמיאל, בריקס

00406 16 1957

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

דער יידישער געדאנק אין דער נייער צייט אברהם, מענעס

00406 17 1958

קאנגרעס-ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

דאס טאגבוך פון אנא פראנק

00406 18 1954

ארויסגעגעבן דורך לאנדסמאנשאפטן פון טארנער יידן

טארנע קיום און חורבן פון א יידישער שטאט

00406 19 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיכאל, בארוויטש 1ארישע פאפירן באנד 

00406 20 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיכאל, בארוויטש 2ארישע פאפירן באנד 

00406 21 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיכאל, בארוויטש 3ארישע פאפירן באנד 

00406 22 1956

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

1אייראפע באנד -די מלחמה פון יידישע פארטיזאנער אין מזרח משה, קאגאנאוויטש

00406 23 1956

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

2אייראפע באנד -די מלחמה פון יידישע פארטיזאנער אין מזרח משה, קאגאנאוויטש

00406 24 1956

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

טעאטער זכרונות פון א שטורמישער צייט זיגמונט, טורקאוו

00407 25 1946

"אויפסניי"פארלאג 

רעטונג פון יידישן פאלק דורך דעמאקראטיע און פרידן .א, ראיסקי

00407 1 1959

גזית

ר יוסף לרון"אוסף ד- מאה שנה של אמנות יהודית  יהודה, האזרחי
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00407 2 1955

ל של צעירי ציון"הוצאת משלחת חו

'נפתולי דוד קובץ ב בנימין, וסט

00407 3 1954 ווען דאס לעבן חאט געבליט מיכל, גרינעס

00407 4 1959

הוצאת ועד היובל

ספר יובל לכבוד אברהם אלמאליח- מנחה לאברהם 

00407 5 1955

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט

בוך-שמערקע קאטשערגינסקי אנדענק

00407 6 1925

Edition Les Textes Sacres

סדר הגדה של פסח

00407 7 1959

פארבאנד-פעריאדישע אויסגאבע פון לאנדסלייט

11גראדנער אפקלאנגען נומער 

00407 8 1958

הוצאת דביר

ציורים מגטו קובנה- עדות חיה  אסתר, לוריא

00407 9

"יעקאפא"קאמיטעט -פון געגנט

אויף די חורבות פון מלחמות און מהומות

00407 10 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פינצטערע נעכט אין פאוויאק .י, הירשהויט

00407 11 1956

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

און די וועלט האט געשוויגן אליעזר, וויזל

00407 12 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

7נאוואליפיע  .ב, שעפנער

00407 13 1959

איקוף

דאס יידישע שאפן און דער יידישער שרייבער אין סאוועטנפארבאנד נחמן, מייזיל

00407 14 1958

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

זכרונות פון א יידישן פארטיזאן מלך, פעלין-באקאלטשוק

00407 15 1959

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פוילישע יידן .ל.י, וואלמאן

00407 16 1959

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

צווישן צלם און מזוזה העלענא, שערעשעווסקא

00407 17 1899 חמשה חומשי תורה מאיר, הלוי לעטעריס

00407 18 1953

הוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל

'יד לשואה ולמרד חוברת ה

00407 19 1933

"עמעס"פארלאג 

לידער-פאלקלאר .ז, סקודיצקי

00407 20 1958

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

טוער-זכרונות פון א יידישן האנטווערקער אלימלך, ראק

00407 21 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פוילן ברענט ראובן, שם-בן

00407 22 1960

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

ך"אדר תש-תערוכות יד ושם טבת

00407 23 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פנימער און מאסקעס יצחק, גרודבערג-טורקאוו
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00407 24 1959

פרץ. ל.הוצאת הספריה י

שעות בגיטו הדועך300 .מ, ברלנד 

00407 25 1955

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

מימי השואה והגבורה 

00407 26 1958

פארלאג אויפסניי פאריז

פאריז א שטאט פון פראנט אלפרעד, גראנט

00407 27 1957

"יבנה"הוצאת 

כרך שישי- תולדות עמנו בזמן החדש  ר"ד. א, שמואלי

00407 28 1958

"יבנה"הוצאת 

כרך שביעיי- תולדות עמנו בזמן החדש  ר"ד. א, שמואלי

00407 29 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יידן צום געדענקען פנחס, שטיינוואקס

00407 30 1958

הספריה הציונית ירושלים

'חוות ד

00407 31 1940

הוצאת ועד הארגון של המדריכים לעלית הנוער

שעורים בכלכלה מדינית .ח, דרבקין, .ז, אברמוביץ

00407 32 1959

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יידישע מאמעס צום געדענקען פנחס, שטיינוואקס

00407 33 1960

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

די וועלט איז כעלעם וואלף, מערקור

00407 34 1959

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

נאך דער באפרייאונג יאנאס, טורקאוו

00407 35 1948 די מוטער רחל גאלדע, (קרימער)גוטמן 

00408 1 1966

ייווא, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

'השואה והגבורה באספקלריה של העיתונות העברית כרך א

00408 2 1966

ייווא, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

'השואה והגבורה באספקלריה של העיתונות העברית כרך ב

00408 3 1966

ייווא, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

'השואה והגבורה באספקלריה של העיתונות העברית כרך ג

00408 4 1966

ייווא, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

'השואה והגבורה באספקלריה של העיתונות העברית כרך ד

00408 5 1966

קאמיטעט-פאנד און ענציקלאפעדיע-דובנאוו

'אלגעמיינע ענציקלאפעדיע יידן ז

00408 6 1967

ארויסגעגעבן דורך דעם אירגון יוצאי פאלעניץ בישראל

ספר פאלניץ

00408 7 1958

"עוגן"הוצאת 

חכמת ישראל במערב אירופה ר"שמעון ד, פדרבוש

00408 8 1908

קויפפמאנן. אין קאמיסיאן ביי י

יודישע שפריכווערטער און רעדענסארטען איגנאץ, בערנשטיין

00408 9 1958

הוצאת המדפיס הממשלתי

'חוברת ב- חוברות הדרכה לטיולים למורה ולמדריך נוער  דוד, בנבנשתי

00408 10 1954

טברסקי. הוצאת ספרים נ

בדרכי תבל ר"חיים ד, שושקס
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00408 11 1964

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

אזוי לעבן מיר

00408 12 1946

"וואכנבלאט"פארלאג 

צום געוויסן פון דער וועלט יצחק, ליבמאן

00408 13 1944

"וואכנבלאט"פארלאג 

יצחק, ליבמאן טער הערמאן גאלד14דער 

00408 14

"וואכנבלאט"פארלאג 

סידני הילמאן יצחק, ליבמאן

00408 15 1945

"וואכנבלאט"פארלאג 

אויפן שיידוועג יצחק, ליבמאן

00408 16 1962 די בלויע שעה .ח.מ, ליכטשטיין

00408 17 1966

"אונדזער קיום"פארלאג 

הירשקע גליק ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00408 18 1966 פון בוג ביז פיעטשארא .י, יחיאלס

00408 19 1965

הספריה הציונית ירושלים

ביכער-פון הערצלס טאג

00408 20 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'יומנו של הנער דויד רובינוביץ

00408 21 1966

הוצאת עם עובד

סיפורם של ישראלים בצינוק סורי- שבויי סוריה  יחזקאל, המאירי

00408 22 1966

פארלאג אונדזער קיום

קערנער אין מידבר מענדל, מאן

00408 23 1945

שווארץ און ווייס

טרייערס און דריי דערציילונגען ראכמיעל, פעלדמאן

00408 24 1963

גנזך המדינה

מצבם וגורלם של הארכיונים היהודים בתפוצות ובארץ- על עתידו של עברנו  ר"ד. א, ביין

00408 25 1967

יד ושם

תכניות אנטישמיות בגרמניה עד עלות הנאצים לשלטון שאול, אש

00409 1 נר נשמה- העולם שנחרב ספר ראשון  ר"ד. פ, בלצן

00409 2 בכבלי הגורל- העולם שנחרב ספר שני  ר"ד. פ, בלצן

00409 3 1967

ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

הצלת היהודים בדניה לני, יחיל

00409 4 1967

ארויסגעגעבן די גאלדענע קייט און בית לוחמי הגיטאות

על נהרות בבל יצחק, קאצענעלסאן

00409 5 1966 ביים פנקס פון לובלין משה, שולשטיין

00409 6 1944

נאראדיצקי. פארלאג י

ביי אונז אין ווייטשעפל .מ.א, קייזער

00409 7 1955

פארלאג ווייטער

צווישן שווארץ און ווייס אברהם, שולמאן
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00409 8 1961

"אחיאסף"הוצאת ספרים 

שנים רדפתי אחרי אייכמן15 טוביה, פרידמן

00409 9 1967

"קעגן שטראם"פארלאג 

דעקאדענץ פון א משיח .מ, צאנין

00409 10 1967

יד ושם

אם אשכחך השואה .אריה ל, קובובי

00409 11 1950

Research Institute for Post-War Problems of Religious

Jewry ן חורבן'נאכ ר"יצחק ד, לעווין

00409 12 1962

ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

קובץ מחקרים במשפט הבינלאומי הפומבי לזכר סר הרש לאוטרפאכט נתן, פיינברג

00409 13 1963

ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

ישראל בתקופת המאנדאט ומדינת ישראל-ארץ נתן, פיינברג

00409 14 1965

המחלקה לגביית עדויות, יד ושם

סקירה

00409 15 1964

המחלקה לגביית עדויות, יד ושם

תדריך לגביית עדויות  רחל, אורבך

00409 16

המחלקה לגביית עדויות, יד ושם

נספחים

00409 17 1957

המחלקה לגביית עדויות, יד ושם

1933-1945אלגעמיינער פרעגבויגן פאר אויפנעמען עדויות וועגן חורבן פון אייראפעאישן יידנטום אין די יארן 

00409 18 1958

ארויסגעגעבן פון א ראמיטעט אין מאנטרעאל

מיין לעקסיקאן מלך, ראוויטש

00409 19 1965

הוצאת דבר

מה ומי לכסיקון מלחמת העצמאות אברהם, תלמי

00409 20 1967

ארגון נכי המלחמה בנאצים

'כרך ב- מול האוייב הנאצי 

00409 21 1964

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

יומנה של אווה היימן

00409 22 1948

צענטראלע היסטארישע קאמיסיע

תערוכה- מהחורבן האחרון 

00409 23 1961

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מן הדליקה ההיא חיים, פרימר, אהרן, כרמי

00409 24 1961

פרץ. ל.פארלאג י

אין א פרעמדער הויט שמחה, פאליאקעוויטש

00409 25 1962

פרץ. ל.פארלאג י

דאס לעבן נאך פאר מיר נוסיא און איניא, שיפמאן

00409 26 1964

יד ושם

רעים בסער פרדקה, מזיא

00409 27 1963

"שמיר"הוצאת 

ילקוט נובוסליצה .י, כפרי

00409 28 1964

יד ושם

הם עמדו על נפשם

00409 29 1962

הוצאת הפדרציה העולמית של יהודי פולין

'יהדות פולין א .ד, סדן
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00409 30 1955

פארלאג אויפסניי פאריז

גאס-דאס הויז אין דער טאפאטלן .ב, שלעווין

00409 31 1956

פארלאג אויפסניי פאריז

דאס צוגעזאגטע לאנד .ב, שלעווין

00409 32 1964

יד ושם

יזכור בארנוב-ספר .נ, בלומנטל

00409 33 1963

הערץ. ש.אברהם שולמאן און י

מיטן פארשניטענעם פאלק יעקב, צעלעמענסקי

00410 1 1956 6-8ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 2 1959 17ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 3 1960 20ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 4 1961 21ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 5 1962 23ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 6 1962 24ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 7 1963 25ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 8 1963 26-27ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 9 1964 28-29ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 10 1964 30-31ידיעות פון איגוד יוצאי בסרביה בישראל נומער 

00410 11 1964 אונטער דער דייטשישער אקופאציע אין פראנקרייך הערש יאנקל, קויפמאן

00410 12 1964

האוניברסיטה העברית בירושלים המכון ליהדות זמננו

קובץ הרצאות- עם ישראל בדורנו 

00410 13 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

השיר על העם היהודי שנהרג יצחק, קצנלסון

00410 14 1963

ארויסגעגעבן פון פרץ הירשביין צווייג יידיש נאציאנאלן ארבעטער

פארבאנד פון די אלטע אוצרות יצחק, ניומאן

00410 15 1961

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הפתרון הסופי

00410 16 1964

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

בוך פון מיין לעבן-דאס מעשה מלך, ראוויטש

00410 17 1958

ארויסגעגעבן דורך דער קיטעווער סיק און בענעוואלענט סאסייעטי

קיטעווער יזכור בוך .א, הוזען

00410 18 1964

יד ושם

'זכרונות מגטו לודז- מבעד לחלון ביתי  שרה, אורבך-זלור
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00410 19 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

דאס ליד וועגן ראדזינער יצחק, קאצענעלסאן

00410 20 1964 294ביאליסטאקער שטימע נומער 

00410 21 ?על מה הומתו  בנימין, ווסט

00410 22 1948

ייווא

מלחמה-יידישע קינדער אין אייראפע נאך דער צווייטער וועלט

00410 23 1964

פארבאנד-פעריאדישע אויסגאבע פון לאנדסלייט

15גראדנער אפקלאנגען נומער 

00410 24 1963

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון ביאליסטאקער בוך

ספר ביאליסטאק ערשטער טייל

00410 25 1963

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון ביאליסטאקער בוך

ספר ביאליסטאק צווייטער טייל

00410 26 1964

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון ביאליסטאקער בוך

ספר ביאליסטאק דרייטער טייל

00410 27 1961

פרץ. ל.פארלאג י

חברים פון מוראנאווער ראיאן .ב, שלעווין

00410 28 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'דפים לחקר השואה והמרד מאסף א שלמה, דרך, צבי, שנר

00410 29 1962

פרץ. ל.הוצאת י

נשים במחנה עבודה- רישומים  אסתר, לוריא

00410 30 1960 ספר זכרון- קהלת שרנסק והסביבה 

00410 31 1962

ארגון יוצאי רוהאטין בישראל

קהילת רוהאטין והסביבה

00410 32 1954

הספריה הציונית ירושלים

חלק ראשון' כרך א- ספר תולדות ההגנה 

00410 33 1956

הספריה הציונית ירושלים

חלק שני' כרך א- ספר תולדות ההגנה 

00410 34 1959

הספריה הציונית ירושלים

חלק ראשון' כרך ב- ספר תולדות ההגנה 

00410 35 1963

הספריה הציונית ירושלים

חלק שני' כרך ב- ספר תולדות ההגנה 

00410 36 1963

הספריה הציונית ירושלים

חלק שלישי' כרך ב- ספר תולדות ההגנה 

00410 37 1963

"סיני"הוצאת 

נוסח אשכנז- סדור עם ישראל 

00410 38 1964

משרד החינוך והתרבות

יצחק קצנלסון מקונן השואה שלמה, שושן-אבן

00410 39 1958

פארלאג אליין

די גאלדענע אילוזיע .ב, שלעווין

00410 40 1961

"יידיש בוך"פארלאג 

א זעגל אין ווינט דוד, ספארד
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00410 41 1963

קאנגרעס-יידישער קולטור. אלוו

לייוויק זאמלבוך. ה .מ, וואלדמאן

00410 42 1963

המחלקה לעלית ילדים ונוער הסוכנות היהודית

הפיגור התרבותי אצל ילדי מארוקו ומשמעותו החינוכית- ילדי המלאח  .מ, ורישל. ר, פוירשטיין

00410 43 1961

הוצאת עם עובד

איך נתפס אייכמן משה, פרלמן

00410 44 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בין קירות נופלים טוביה, יקובסקי'בוז

00410 45

יק'צ'הוצאת יהושע צ

אליה מרדכי, ץ"כ

00410 46 1964

המכון לדוקומנטציה בישראל

מרד יהודי גיטו ווארשה טוביה, פרידמן

00410 47 1958

ניב הרופא

הרעב המתוכנן ר"ד. מ, צקי'דבורז

00410 48 1948

צענטראלע היסטארישע קאמיסיע

תערוכה- מהחורבן האחרון 

00411 1 1956

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

ב-לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור א

00411 2 1958

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

ד-לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור ג

00411 3 1936

פאנד-דובנאוו

אלגעמיינע ענציקלאפעדיע דריטער באנד

00411 4 1947

ארויסגעגעבן דורך דעם פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

דאס געזאנג פון ווילנער געטא .ש, קאטשערגינסקי

00411 5 1939

ברזניאק. הוצאת בית הדפוס ל

י-א' עברי מלא כרך א-מלון אידי

00411 6 1958

הוצאת המכון לדוקומנטציה היסטורית בישראל

על מעצרם של עשרות פושעים נאציים

00411 7 1957

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

ב-ענציקלאפעדיע ערשטער באנד א-דערציאונגס

00411 8 1957

מוסד ביאליק

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה א- יד ושם  שאול, אש

00411 9 1958

"יד ושם"מוסד ביאליק ו

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה ב- יד ושם  שאול, אש

00411 10 1959

"יד ושם"מוסד ביאליק ו

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה ג- יד ושם  שאול, אש

00411 11 1960

"יד ושם"מוסד ביאליק ו

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה ד- יד ושם  שאול, אש

00411 12 1970

יד ושם

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה ח- יד ושם  ליוויה, רוטקירכן

00411 13 1974

יד ושם

'קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה י- יד ושם  ליוויה, רוטקירכן

00411 14 1932

ההסתדרות הציונית העולמית

במה למחשבה ויצירה עברית- תקופתנו  משה, קליינמאן
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00411 15 1954 על חורבות בסרביה ישראל, שילדקראוט

00411 16 1958

יד ושם

יומנו של משה פלינקר- הנער משה  דב, סדן

00411 17 1943

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

מחיינו

00411 18 1939 אויפן שיידוועג זאמלביכער

00411 19 1955 ביי פארשידענע טישן בנימין, עליס

00411 20 1952

Edition du Centre 

יידן אונטער דער איטאליענישער אקופאציע .ל, פאליאקאוו

00411 21 1958

"יד ושם"מוסד ביאליק ו

יומן מגיטו ליטאי- פנקס שבלי  אליעזר, ירושלמי

00411 22 1958

יד ושם

השואה ולקחה- זכור  ציון-בן, דינור

00411 23 1928

פאפ

פאנד-ארבעטער-יאר פאלעסטינא15 מלך, ניישטאדט

00411 24 1953

הוצאת המדפיס הממשלתי

השואה והמרי

00412 1 1954 (168)' חוברת ד- לספרות ולבעיות הזמן , ירחון למדע- בצרון 

00412 2 1933

ישראל-ליגע פארן ארבעטענדן ארץ

די הסתדרות אין קאמף און בויען .ד, גוריון-בן

00412 3 1933

ישראל אין פוילן-ליגע פארן ארבעטענדן ארץ

ארבעטערשאפט-ישראל-רעוויזיאניסטישער אמת אינם קאמף קעגן דער ארץ .ד, גוריון-בן

00412 4 1933

ישראל אין פוילן-ליגע פארן ארבעטענדן ארץ

לעגענדע און ווירקלעכקייט .ד, גוריון-בן

00412 5

איקוף

דאס ליד פונעם אויסגעהרגעטן יידישן פאלק יצחק, קאצענעלסאן

00412 6 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

דאדיע קאוואל .ל, אליצקי

00412 7 1952

Edition du Centre 

די געלע לאטע .ל, פאליאקאוו

00412 8 1952

יד המזרחי העולמי-מוסד הרב קוק שעל

כרך חמישי- ערים ואמהות בישראל  .ל.י, הרב הכהן מימון

00412 9 1955

התאחדות-פארלאג פועלי ציון

ישראל-אין ארץ" הגנה"דינסט פון -געהיים אפרים, דקל

00412 10 1955

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

געווען אמאל ווארשע .ב, קוטשער

00412 11 1955

"זריעה"פארלאג 

די שטאט פון צארן שמואל, איזבאן

00412 12 1955

"יידיש"פארלאג 

די שפעטע יורשים שמואל, איזבאן
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00412 13 1957

ייווא

יידישע פאלקסלידער מיט מעלאדיעס .ל.י, כהן

00412 14 1956

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

ביי די טויערן פון מאסקווע מענדל, מאן

00412 15 1957

ארויסגעגעבן פון די ברידער שולזינגער

אין לאנד פון די אבות חיים, פעט

00412 16 1927

"עמיגדירעקט-האיאס"ביורא -ארויסגעגעבן פון צענטראל

יעקב, לעשצינסקי יאר25די אידישע וואנדערונג פאר די לעצטע 

00412 17 1956

הוצאת הדר

גשר אכזב .דוד א, רקנטי

00412 18 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

דאדיע קאוואל .ל, אליצקי

00412 19 1943

הוצאת עם עובד

ובינתיים שבי ראובן, כורת

00412 20 1943

הוצאת עם עובד

מן השבי הגרמני שמעון, הכהן

00412 21 1943

הוצאת עם עובד

עשר פליטים-שנים ברכה, חבס

00412 22 1954

"אזע"ארויסגעגעבן פון וועלטפארבאנד 

די פיזישע אנטוויקלונג פונם קינד ר"ד. ל, קורלאנד

00412 23 1947

בעלזן-בערגן, התאחדות-ציון-דרוקעריי פועלי

צויטן בעלזענער בלעטלען

00412 24 1948

בעלזן-בערגן, התאחדות-ציון-דרוקעריי פועלי

צווייטע העפט- צויטן בעלזענער בלעטלען 

00412 25 1948

בעלזן-בערגן, התאחדות-ציון-דרוקעריי פועלי

דריטע העפט- צויטן בעלזענער בלעטלען 

00412 26 1957 ...און די געשיכטע גייט זיך איר וועג יהודה, זילבערבערג

00412 27 1955

"אזע"ארויסגעגעבן פון וועלטפארבאנד 

די דערנערונג פון קינד

00412 28 1955

"אזע"ארויסגעגעבן פון וועלטפארבאנד 

די פסיכישע אנטוויקלונג פון קינד

00412 29 1948

ייווא

קאטאלאג פון דער אויסשטעלונג יידיש לעבן אין שאנכיי

00412 30 1950 יזכור באריס, וואלסקי

00412 31 1957

ארגון שארית הפליטה המאיזור הבריטי

בעלזען

00412 32 1955

"ידייש בוך"פארלאג 

צווישן לעבן און טויט

00412 33 1956

"יידבוך"פארלאג 

עסייען מנחם, באריישע

00412 34 1957

הוצאת הקיבוץ המאוחד

אש אחזה ביער גד, רוזנבלט
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00412 35 1957

מוסד ביאליק

הלאומים-המערכה היהודית נגד היטלר על בימת חבר נתן, פיינברג

00412 36 1955

ייווא

אויסשטעלונג פון יידישע היסטארישע מאטריאלן

00412 37 1948

"הצעיר-החלוץ-דרור"הסתדרות נוער עולמית 

אזא איז אונדער לאנד משה, בראסלאווסקי

00412 38 1954

הוצאת ספרים עיינות

מלחמת הפרטיזאנים היהודים במזרח אירופה .מ, כהנוביץ

00412 39 1954 פון אקטועלן און אייביקן .ל, דאמאנקעוויטש

00412 40 1957

"יידיש בוך"פארלאג 

אויסגעוויילטע ווערק .א, רייזען

00412 41 1912

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00412 42 1920

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00413 1 1906

ארויסגעגעבן פון דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן

די צוקונפט

00413 2 1908

ארויסגעגעבן פון דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן

די צוקונפט

00413 3 1909

ארויסגעגעבן פון דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן

די צוקונפט

00413 4 1910

ארויסגעגעבן פון דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן

די צוקונפט

00413 5 1911

ארויסגעגעבן פון דיא צוקונפט פרעסס פעדעריישאן

די צוקונפט

00413 6 1913

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00413 7 1915

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00413 8 1917

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00413 9 1918

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00413 10 1919

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

די צוקונפט

00414 1 1922

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ27די צוקונפט באנד 

00414 2 1922

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ27די צוקונפט באנד 

00414 3 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

2'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 4 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

3'  נומ28די צוקונפט באנד 
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00414 5 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 6 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 7 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 8 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

9'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 9 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

10'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 10 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

11'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 11 1923

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

12'  נומ28די צוקונפט באנד 

00414 12 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

1'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 13 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

2'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 14 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

3'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 15 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 16 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 17 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

6'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 18 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 19 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 20 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

9'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 21 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

10'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 22 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

11'  נומ29די צוקונפט באנד 

00414 23 1924

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

12'   נומ29די צוקונפט באנד 

00414 24 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

2'  נומ31די צוקונפט באנד 

00414 25 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

3'  נומ31די צוקונפט באנד 

00414 26 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ31די צוקונפט באנד 
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00414 27 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ31די צוקונפט באנד 

00414 28 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

6'  נומ31די צוקונפט באנד 

00414 29 1926

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ31די צוקונפט באנד 

00414 30 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 31 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 32 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

6'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 33 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 34 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 35 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

9'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 36 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

10'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 37 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

11'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 38 1927

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

12'  נומ32די צוקונפט באנד 

00414 39 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

1'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 40 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

3'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 41 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 42 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 43 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 44 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 45 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

9'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 46 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

10'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 47 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

11'  נומ33די צוקונפט באנד 

00414 48 1928

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

12'  נומ33די צוקונפט באנד 
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00414 49 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

1'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 50 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

2'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 51 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

3'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 52 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

4'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 53 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

5'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 54 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

7'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 55 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

8'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 56 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

9'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 57 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

10'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 58 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

11'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 59 1929

אססאסיאיישאן-ארויסגעגעבן פון פארווערטס

12'  נומ34די צוקונפט באנד 

00414 60 1923

"וואסטאק"פארלאג 

1זכרונות פון א סאציאלדעמאקראט באנד  .ל, מארטאוו

00414 61 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

אן אנדער לעבן פנחס, גראובארד

00414 62 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

איין-אויס וועלט-וועלט דוד, בערגעלסאן

00414 63 1935

בידערמאן. פארלאג י

פון מיינע וואנדערזנגען אברהם, טייטלבוים

00414 64 1944

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

אפ אונדזער ערד אווראמ, קאהאנ

00414 65 1925

פריינייט

אקטערס-איין10 .ש, דייקסעל

00415 1 1930

"קאלעקטיוו"פארלאג 

אין פייער און בלוט .ח.ק, היישריק

00415 2 1920 בוך-פון מיין נאטיץ .וו, מעדעם

00415 3 1921

שימין. פארלרג ב

וועלדער-אין די ווייסע צפון .וו, לאנג

00415 4 1948

איקוף

צוויטער טייל- די משפחה מאשבער  דער נסתר

00415 5 1909

"ביבליאטעק-וועלט"פארלאג 

?וואוהין  .ז.מ, פייערברג

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

77

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00415 6 1939

147ארויסגעגעבן פון ווארשעווער פראגער ברענטש 

אייגענע מענטשן .א.י, ראנטש

00415 7 1925

געזעלשאפט-פארלאגס און פארטריבס-פאלקסבינען

דער גואל עמיל, בערנהארד

00415 8 1939

בזשאזא. פארלאג ח

דראמען הירש לייב, גארדאן

00415 9 1929

כארקאוו-צענטרפארלאג

1917-1929געראנגל  לייב, קוויטקא

00415 10 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אזוי איז עס געווען יאנאס, טורקאוו

00415 11 1948

איקוף

ערשטער טייל- די משפחה  מאשבער   דער נסתר

00415 12 1946

"אונדזער צייט"פארלאג 

פוילן .י.י, טרונק

00415 13 1923

"שוועלן"פארלאג 

מעשהלאך אין פערזן דער נסתר

00415 14 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

לידער און פאעמעס איזי, כאריק

00415 15 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

שטורעמטעג דוד, בערגעלסאן

00415 16 1940

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

ליריק עזרא, פיניבערג

00415 17 1945

ארדן-פארלאג פון יידישן פראטערנאלן פאלקס

דערציילונגען און מעשות .ל.י, פרץ

00415 18 1947

"אונזדער צייט"פארלאג 

פינף יאר אין ווארשעווער געטא בערנארד, גאלדשטיין

00415 19 1948

קאמיטעט-אשעראוויטש יוביליי. ארויסגעגעבן פון מ

באנד צוויי- שטעט און שטעטלעך אין אוקראינע  .מ, אשעראוויטש

00415 20 1931

גיטלין. הויפט פארקויף א

איך וויל אהיים .י.ב, יהלום

00415 21 אויף פרעמדע וועגען רחל, פייגענבערג

00415 22 1927

"פאר קינדער"פארלאג 

אין קינדער וועלט באריס, דיימאנדשטיין

00415 23 1948

Research Institute for Post-War Problems of Religious

Jewry חורבן אייראפע ר"יצחק ד, לעווין

00415 24 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין קאמף פארן לעבן יאנאס, טורקאוו

00415 25 1927

צוקער. א.פארלאג י

שבתאי צבי .ש, פאליאקאוו

00415 26 1910

פרידמאן. ארויסגעגעבן פון ל

פאן קנוט, האמסון

00415 27 1951

איקוף

אונדזערע פראזאאיקער .ב, ריווקין
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00415 28 1949

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

צווישן רואינען און רושטאוואניעס משה, שולשטיין

00415 29 1953

אפטיילונג ביים-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער קולטור

אין פראנקרייך" דזשאינט" רוסלאנד-מיינע פיר יאר אין סאוויעט יצחק, עדיסאן

00415 30 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אומלעגאלע יידן שפאלטן ימען שמואל, איזבאן

00415 31 1922

"קולטור ליגע"פארלאג 

וויי-ערד .י.י, זינגער

00415 32

"ליטעראטור"פארלאג 

ערשטער באנד- יודישע כתבים  .א, ווייטען קרוב

00415 33

"ליטעראטור"פארלאג 

צווייטער טהייל- יודישע כתבים  .א, ווייטען קרוב

00415 34 1943

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

היימלאנד ליטערארישער זאמלבוכ פערעצ, מארקיש

00415 35 1943

ארויסגעגעבן דורך דער אמעריקאנער רעפרעזענטאנץ פון אלגעמיינעם

בונד אין פוילן-יידישן ארבעטער הענריק ערליך און וויקטאר אלטער .י, הארט

00416 1 1947

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

אויף די פעלדער פון טרעבלינקע רחל, אויערבאך

00416 2 1946

פארבאנד-אזע

ווילנע-קאמף פארן געזונט אין געטא ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00416 3 1922

אלפא פרעס

דער ספעקטאקעל פון די פיראמידען סעמועל, בארשטין

00416 4 1930 אין מיסטישן ליכט אלכסנדר, לעווינסאן

00416 5

ארויסגעגעבן פון חברים

די לידער .מ.א, דילאן

00416 6 1926

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

צייט-שניט עוזר, ווארשאווסקי

00416 7 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

צווישן שרעק און האפענונג .ל.ש, שניידערמאן

00416 8 1935

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון מאיר קאסטאף יוביליי

יאר לעבן זאמלבוך50  מאיר, קאסטאף 

00416 9 1938 אין טאל פון טויט חיים, ליבערמאן

00416 10 1938

"נייע קולטור"פארלאג 

זכרונות-אין אנהויב ארטיקלען זרבבל

00416 11 1933 די רעוואלוציע גוסטאוו, לאנדויער

00416 12 1926

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

צווייטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00416 13 1946

ביכער ציקא פארלאג

אש און פייער יעקב, פאט

00416 14 1920

הוצאת שטיבל

שכול וכשלון או ספר ההתלבטות .ח.י, ברנר
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00416 15 1921

הוצאת שטיבל

ביערות פולין .י, אפאטושו

00416 16 1920

הוצאת שטיבל

'חלק ג- באש ובחרב  הנריק, סנקביץ

00416 17 1947

ביכער ציקא פארלאג

געדאנקען און אידייען- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00416 18 1941

הוצאת יהואש פארלאג געזעלשאפט

תורה נביאים כתובים

00416 19 1950

פאנד-דובנאוו

'אלגעמיינע ענציקלאפעדיע יידן א

00416 20 1948

פאנד-דובנאוו

'אלגעמיינע ענציקלאפעדיע יידן ג

00416 21 1950

פאנד-דובנאוו

'אלגעמיינע ענציקלאפעדיע יידן ד

00416 22 1934

משה שמואל שקלארסקי

דער תהלים ייד שלום, אש

00417 1 1960

פרץ. ל.פארלאג י

אויסראטונג-געשיכטע פון יידן אין לאדוש אין די יארן פון דער דייטשער יידן .א, וואלף יאסני

00417 2 1976 מיין שטעטעלע גלינאוויעצק שלמה, מאשקאוויטש

00417 3 1977

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

סטן יארהונדערט20די יידישע פון 

00417 4 1922

הוצאת שטיבל

נילס לינה ינס פטר, יעקבסן

00417 5 1984 אוישוויץ בירקענאו- זכרונות פון ווידערשטאנד  דוד, שמואלעווסקי

00417 6 1921

הוצאת שטיבל

רודין .ס.א, טורגניוב

00417 7 1920

הוצאת שטיבל

ממעמקים אוסקר, וילד

00417 8 1947

ארויסגעגעבן דורך דעם פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

דאס געזאנג פון ווילנער געטא .ש, קאטשערגינסקי

00417 9 1957  שנה25ירחון לאמנות ולספרות - גזית 

00417 10 1948

פאנד-דובנאוו

'אלגעמיינע ענציקלאפעדיע יידן ב

00417 11 1974

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

83די גאלדענע קייט 

00417 12 1974

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

84-85די גאלדענע קייט 

00417 13 1975

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

87די גאלדענע קייט 

00417 14 1976

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

89די גאלדענע קייט 
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00417 15 1978

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

95-96די גאלדענע קייט 

00417 16 1979

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

100די גאלדענע קייט 

00417 17 1956

אפטיילונג ביים-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער קולטור

אין פראנקרייך" דזשאינט" אין שאטן פון מעטשעטן .ב, בארווין פרענקעל

00417 18 1922

הוצאת שטיבל

הבקר' ב- ן כריסטוף 'י רומן, רולן

00417 19 1923

הוצאת שטיבל

פרופסור ברנרדי ארטור, שניצלר

00417 20 1923

הוצאת שטיבל

המרד' ד- ן כריסטוף 'י רומן, רולן

00417 21 1921

הוצאת שטיבל

גן הדובדבנים אנטון, חוב'צ

00417 22 1950

קלוב-סעריע פון יידישן פען-ביכער

איך האב געוואלט לעבן יחיאל, גראנאטשטיין

00417 23 1952

ארויסגעגעבן דורך פריינד פונעם מחבר

איך בין געווען א פארטיזאן .ש, קאטשערגינסקי

00417 24 1922

הוצאת שטיבל

עזה כמוות גואי, די מופסן

00417 25 1924

"דביר"הוצאת 

כרך ראשון שירי חול- שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול 

00417 26 1922

הוצאת שטיבל

תולדות המטריאליסמוס ובקורת ערכו בזמננו פרידריך אלברט, לאנגה

00418 1 1954

ארויסגעגעבן דורך דעם פרייען יידישן פאריין פון געוועזענע

דעפארטירטע און אינטערנירטע אין פראנקרייך צווישן גאט און פענריר יוסף, וויינבערג

00418 2 1921

הוצאת שטיבל

'חלק ג- באש ובחרב  הנריק, סנקביץ

00418 3 1925

"דביר"הוצאת 

תחומים יעקב, קלצקין

00418 4 1921

הוצאת שטיבל

'כרך ראשון חלק ג- מלחמה ושלום  .נ.ל, טולסטוי

00418 5 1921

הוצאת שטיבל

השחר' א- ן כריסטוף 'י רומן, רולן

00418 6 1923

הוצאת שטיבל

כבר מרדכי, בן הלל הכהן

00418 7 1923

הוצאת שטיבל

בלי מולדת הרמן, בנג

00418 8 1956

"קריית ספר"הוצאת 

בין הבתרים ר"ד. מ, צקי'דבורז

00418 9 1922

הוצאת שטיבל

הקוזקים .נ.ל, טולסטוי

00418 10 1922

הוצאת שטיבל

מנפרד לורד בירון
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00418 11 1923

הוצאת שטיבל

טרקבטו טסו .ו.י, גטה

00418 12 1950

ארויסגעגעבן דורכן פארלאג צעראטא

אויף די וועגן פון ידיישן קיום יעקב, כהן

00418 13 1950

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

צווישן שאטנס אברהם, זאק

00418 14 1921

הוצאת שטיבל

עשר-ספר האחד- התקופה 

00418 15 1920

הוצאת שטיבל

פואמות דרמתיות .ס.א, פושקין

00418 16 1920

הוצאת שטיבל

איפגיניה בטוריס .וו.י, גטה

00418 17 1920

הוצאת שטיבל

ספר שביעי, כרך שלישי- מקלט 

00418 18 1923

הוצאת שטיבל

הדוד וניה אנטון, חוב'צ

00418 19 1921

הוצאת שטיבל

אירידיון זיגמונט, קרשינסקי

00418 20 1923

"דביר"ו" מוריה"הוצאת 

חלק שני- ספורי המקרא לילדים  .ש, ציון-בן, .נ.ח, ביאליק, .ח.י, רבניצקי

00418 21 1922

הוצאת שטיבל

דרמות פרץ, הירשבין

00418 22 1923

הוצאת שטיבל

כבר מרדכי, בן הלל הכהן

00418 23 1959

אגודת הסופרים העברים בישראל

'ו כרך ח-חוברת ה- מאזנים 

00418 24 1952

"יידיש בוך"פארלאג 

צווייטער באנד- אויסגעוויילטע ווערק  עליכם-שלום

00418 25 1962

"יידיש בוך"פארלאג 

זיבן אין בונקער חיים איצל, גאלדשטיין

00418 26 1921

הוצאת שטיבל

אסתר חיות .א, שטיינמאן

00418 27 1921

הוצאת שטיבל

גבור דורנו .י.מ, לרמונטוב

00418 28 1923

הוצאת שטיבל

כרך ראשון- תולדות הפילוסופיה החדשה בחבורה עם התרבות הכללית ועם המדעים המיוחדים  וילהלם, וינדלבנד

00418 29 1921

הוצאת שטיבל

'חלק ד- באש ובחרב  הנריק, סנקביץ

00418 30 1921

הוצאת שטיבל

תמונת דוריאן גרי אוסקר, וילד

00418 31 1922

ארויסגעגעבן פון א גרופע פריינד

...דערווייל .ל, דינסקי

00418 32 1952

שטיין. מ.פארלאג ל

פאלק און לאנד- ישראל  .ש, ניגער
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00418 33 1914

"צענטראל"פארלאג 

ערשטער באנד- אלע ווערק  דוד, פרישמאן

00418 34 1945

איקוף

פרץ זיין לעבן און שאפן. ל.י נחמן, מייזיל

00418 35 1934

"עמעס"פארלאג 

געשיכטע פון בירגערקריג .ס, ראבינאוויטש

00418 36 1939

בזשאזא. פארלאג ח

צווייטער באנד- העלדן און מארטירער  .ד, שוב

00418 37 1930

צענטרפארלאג

אטלאס פון קארטאגראמען און דיאגראמען. ר.ס.ס.יידן אין פ

00418 38 1910

"פראגרעס"פארלאג 

יודיש א זאמעל בוך .ל.י, פרץ

00418 39 1952

פארלאג משה עובד

טאל-פון קדרון רקודה, פאטאש

00418 40 1921

"דער קוואל"פארלאג 

דאס פוילישע יונגעל .י.י, לינעצקי

00419 1 1927

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

באנקראט .ה, לייוויק

00419 2 1927

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ארעמע מלוכה .ה, לייוויק

00419 3 1925

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

הינטערן שלאס .ה, לייוויק

00419 4 1946

פארבאנד-נאציאנלאן ארבעטער-ארויסגעגעבן פון אידיש

חיים נחמן ביאליק שריפטן .י.י, שווארץ

00419 5 1953 יא און נישט ניין יחזקאל, בראנשטיין

00419 6 1913

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

בלבול-דער וועליזשער בלוט .מ, ריבקין

00419 7 1951

ביכער ציקא פארלאג

לעגענדע און אנדערע דערציילונגען-יידן .י, אפאטושו

00419 8 1923

"ווערבע"פארלאג 

ן'מיט פרץ מארק, שווייד

00419 9 1913

"מענדעלע"פארלאג 

11פישקע דער קרומער באנד  מענדעלע מוכר ספרים

00419 10 1922

פארלאג-כלל

שירים .נ.ח, ביאליק

00419 11 1903

.קאמפ. ארויסגעגעבן פון דיא אינטערנאציאנאלע ביביליאטהעק פובל

דיא געשיכטע פון דיא גרויסע פראנצויזישע רעוואלוציאן פיליפ, קראנץ

00419 12 1917

"יהודיה"פארלאג 

פיערטער באנד- געשיכטע -אידישע פאלקס צבי פראפעסאר, גרעטץ

00419 13 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

13טלאמאצקע  בער. י, ראזען

00419 14 1922

ראט-דער צייטווייליגער יודישער נאציאנאל"פארלאג 

קלוב ביי איהם-ראט און דער סיים-נאציאנאל. יוד. דער צייטוו .י, גרינבוים
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00419 15 1925

דעלעגאציעס. קאמיטעט פון די ייד

דער קאמף פון די אייראפייאישע יידן פאר זייערע בירגערלעכע און נאציאנאלע רעכט

00419 16 1935

פארלאג צעשינסקי

פינף און צוואנציק יאר ליטערארישער שאפן דוד, איגנאטאוו

00419 17 1948

ביכער ציקא פארלאג

עקיבא' ר: בוך איינס- דער לעצטער אויפשטאנד  .י, אפאטושו

00419 18 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

מאטקע גנב שלום, אש

00419 19 1917

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פארלאג 

צעהנטער באנד- די אבשפיגלונג  .א, רייזען

00419 20 1917

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פארלאג 

צוועלפטער באנד- בונטע ערצעהלונגען  .א, רייזען

00419 21 1917

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פארלאג 

עלפטער באנד- ליעדער  .א, רייזען

00419 22 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

אונטערוועלט .י, אפאטושו

00419 23 1935

אינטערנאציאנאלער, 37ארויסגעגעבן פון ביראבידזשאן ברענטש 

ארבעטער ארדן די גאלדענע שטאט ארן, קורץ

00419 24 1913

"פראגרעס"פארלאג 

טביה דער מילכיגער עליכם-שלום

00419 25 1947

גאלאמב. קאמיטעט ארויסצוגעבן די געקליבענע שריפטן פון א

פערטער באנד- געקליבענע שריפטן  .א, גאלאמב

00419 26 1921

ליגע-קולטור

אין פוילישע וועלדער .י, אפאטושו

00419 27 1946

פארלאג געצעלטן

1929-1939יונג ווילנע  אליהו, שולמאן

00419 28 1930

פארלאג אידישע וועלט

דאס פאלק פונם ספר מארק, שווייד

00419 29 1922

ליגע-פארלאג קולטור

אין יענע צייטן יהודה, שטיינבערג

00419 30 1931

פארלאג מתנות

שמערל, נאר .ש, סיימאן

00419 31 1925

ליגע-פארלאג קולטור

דער נסיון יעקב, פרעגער

00419 32 1947

קולטור און הילף

די געשיכטע פון יידישן שולוועזן אין אומאפהענגיקן פוילן .ש.ח, קאזדאן

00420 1 1955

ארויסגעגעבן מיט דער פינאנציעלער מיטהילף פון די ברידער

ראזענפעלד ישראל-אין ארץ" הגנה"דינסט פון -געהיים אפרים, דקל

00420 2 1945

פארלאג-פאנד דורכן ציקא-לייוויק יוביליי. ארויסגעגעבן פונעם ה

אין טרעבלינקע בין איד ניט געווען .ה, לייוויק

00420 3 1958

ארויסגעגעבן פון מרים לעווי

2געזאמלטע שריפטן בוך  יוסף הלל, לעווי

00420 4 1923

פארלאג פאר אידישער ליטעראטור און וויסענשאפט

1באנד - די אפשטאמונג פון מענשען און דער אפקלייב בשייכות צו געשלעכט  טשארלז, דארווין
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00420 5

"וואסטאק"פארלאג 

מכירת יוסף מאקס, וויינרייך

00420 6 1968

הוצאת קיבוץ השומר הצעיר

חורין-פרשת חייהם ומותם של עמרם ויוחנן בן- בני חורין 

00420 7 1968

"אנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

נסטוחוב'ספר צ

00420 8 1969

מזוביצק בישראל-ארגון יוצאי טומשוב

מזוביצק-ספר זכרון לקהילת טומשוב

00420 9 1979

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד

5170אושוויץ  אלזה, פולק

00420 10 1969

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מחתרת חלוצים בגרמניה הנאצית יצחק, שברנץ

00420 11 1969

הוצאת הקיבוץ המאוחד

המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה

00420 12 1969

הוצאת הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

ז"הקונגרס הציוני הכ

00420 13 1970

פארלאג אויפסניי פאריז

אין געראנגל קעגן נאצישן שונא זשאק, ראווין

00420 14 1968

"עדיסאן פאליגלאט"פארלאג 

1905-1917לעבן און קאמף פון יידן אין צארישן רוסלאנד  יצחק, שניאורסאן

00420 15 1968

הצאת דביר

יהודי פולין בין שתי מלחמות עולם רפאל, מאהלר

00420 16 1967

"המנורה"פארלאג 

דענעמארק .י, כאלעווא-זילבערבערג

00420 17 1968

הוצאת עם עובד

סיפורו של ארטור- הספינה אולואה  (לובה)אריה , אליאב

00420 18 1967

ס סביון"הוצאת בי

לזכר רובנה

00420 19 1968

י עירית חיפה"המחלקה לחנוך ולתרבות שע

רנוביץ'לזכר קהלת צ

00420 20 1968

פארלאג אונדזער וועג

יידישע קעגנווארט און צוקונפט? וווהין  .ז.ש, שרגאי

00420 21 1967

"אדם וחוה"ספריית 

שני מחזות מיסוגיניים דן, זכריה

00420 22 1966

"מינטיס"פארלאג 

דער מוזיי אין פאנעריי

00420 23 1962

"ליטרטורא"הוצאת 

בתלמי הגר אלכסנדר, גרוואי

00420 24 1969

באוועגונג-ציוניסטישע ארבעט

"דער נייער לינקס"ישראל און  יהודה, גאטהעלף

00420 25 1963

הוצאת ארגון הלוחמים האנטינאציים בישראל

בלזן-יומן ברגן חנה, הס-לוי

00420 26 1969

המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית העולמית

לזכרו- צבי לוריא 
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00420 27 1967 דין וחשבון שנתי - ההסתדרות הציונית העולמית הארכיון הציוני המרכזי 

00420 28 1967

הגנז- משרד ראש הממשלה 

דין וחשבון- עשר שנים לביצועו של חוק הארכיונים 

00421 1 1961

ההסתדרות הציונית העולמית

1960-1956דין וחשבון על הפעולות 

00421 2 1947

"יידישע סאלידאריטעס"ארויסגעגעבן פון דער ארגאניזאציע 

קאמף און ווידעראויפבוי

00421 3 1969

הוצאת הקיבוץ המאוחד

פנקסו של המורה מיהודיה אברהם, לוין

00421 4 1965

הוצאת ספרים אחיאסף

מחופי בולגריה' עליה ב ר"ברוך ד, קונפינו

00421 5 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'דפים לחקר השואה והמרד סדרה שניה מאסף א

00421 6

פון יידן אין פוילן. ק.אפטיילונג פאר קולטור און פראפאגאנדע ביים צ

בנימין און סענדערל 

00421 7

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

13א זייגער  שלום עליכם 

00421 8

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

דאס בלעטל פון קאלענדאר שרה, שנער

00421 9

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

סיברענט .ל.י, פרץ

00421 10

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

רעוואלוציע-טן יארטאג פון דער גרויסער סאציאליסטישער אקטאבער30אקטאבער צום 

00421 11

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

ספרים-מענדעלע מוכר .ש, לאסטיק

00421 12

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

יצחק לייבוש פרץ ר"ד. ד, ספארד

00421 13 1967

בוטינסקי בישראל'מכון ז

הגדוד העברי כמכשיר צבאי ופוליטי .י, בנארי

00421 14 1968

בוטינסקי בישראל'מכון ז

משמעותם המדינית של הגדודים העבריים .י, בנארי

00421 15 1968

בוטינסקי בישראל'מכון ז

מסמכים ותעודות- הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה 

00421 16 1969

בוטינסקי בישראל'מכון ז

פילדמארשאל אלנבי ומאורעות הדמים בירושלים .י, בנארי

00421 17

בוטינסקי בישראל'מכון ז

ישראל באספקלרית ההסברה והמדיניות הסובייטית דן, קומאי

00421 18 1968

בוטינסקי בישראל'מכון ז

בוטינסקי'רשימת מכתבי זאב ז

00421 19 1957

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(127) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 20 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(128) 1יידישע שריפטן נומער 
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00421 21 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(129) 2יידישע שריפטן נומער 

00421 22 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(130) 3יידישע שריפטן נומער 

00421 23 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(131) 4יידישע שריפטן נומער 

00421 24 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(132) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 25 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(133) 6יידישע שריפטן נומער 

00421 26 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(134) 7יידישע שריפטן נומער 

00421 27 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(135) 8יידישע שריפטן נומער 

00421 28 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(137) 10יידישע שריפטן נומער 

00421 29 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(138) 11יידישע שריפטן נומער 

00421 30 1958

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(139) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 31 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(140) 1יידישע שריפטן נומער 

00421 32 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(142) 2יידישע שריפטן נומער 

00421 33 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(142) 3יידישע שריפטן נומער 

00421 34 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(143) 4יידישע שריפטן נומער 

00421 35 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(144) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 36 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(145) 6יידישע שריפטן נומער 

00421 37 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(147-146) 7-8יידישע שריפטן נומער 

00421 38 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(148) 9יידישע שריפטן נומער 

00421 39 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(149) 10יידישע שריפטן נומער 

00421 40 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(150) 11יידישע שריפטן נומער 

00421 41 1959

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(151) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 42 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(152) 1יידישע שריפטן נומער 
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00421 43 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(154-153) 2-3יידישע שריפטן נומער 

00421 44 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(155) 4יידישע שריפטן נומער 

00421 45 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(156) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 46 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(157) 6יידישע שריפטן נומער 

00421 47 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(159-158) 7-8יידישע שריפטן נומער 

00421 48 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(160) 9יידישע שריפטן נומער 

00421 49 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(161) 10יידישע שריפטן נומער 

00421 50 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(162) 11יידישע שריפטן נומער 

00421 51 1960

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(163) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 52 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(164) 1יידישע שריפטן נומער 

00421 53 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(165) 2יידישע שריפטן נומער 

00421 54 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(166) 3יידישע שריפטן נומער 

00421 55 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(167) 4יידישע שריפטן נומער 

00421 56 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(168) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 57 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(169-170) 6-7יידישע שריפטן נומער 

00421 58 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(171) 81יידישע שריפטן נומער 

00421 59 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(172) 9יידישע שריפטן נומער 

00421 60 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(173) 10יידישע שריפטן נומער 

00421 61 1961

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(174-175) 11-12יידישע שריפטן נומער 

00421 62 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(177) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 63 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(178) 3יידישע שריפטן נומער 

00421 64 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(179) 4יידישע שריפטן נומער 
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00421 65 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(180) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 66 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(181) 6יידישע שריפטן נומער 

00421 67 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(181-182) 7-8יידישע שריפטן נומער 

00421 68 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(185) 10יידישע שריפטן נומער 

00421 69 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(186) 11יידישע שריפטן נומער 

00421 70 1962

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(187) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 71 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(189) 2יידישע שריפטן נומער 

00421 72 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(190-191) 3-4יידישע שריפטן נומער 

00421 73 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(192) 5יידישע שריפטן נומער 

00421 74 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(193) 6יידישע שריפטן נומער 

00421 75 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(194-195) 7-8יידישע שריפטן נומער 

00421 76 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(197-196) 9-10יידישע שריפטן נומער 

00421 77 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(198) 11יידישע שריפטן נומער 

00421 78 1963

געזעלשאפטלעכער פארבאנד פון די יידן אין פוילן-קולטור

(199) 12יידישע שריפטן נומער 

00421 79 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

רשימת משתתפים

00421 80 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

תכנית הקונגרס

00421 81 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

רשימה נוספת של משתתפים

00421 82 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

'חטיבה א- תקצירים 

00421 83 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

'חטיבה ב- תקצירים 

00421 84 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

'חטיבה ג- תקצירים 

00421 85 1969

הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות

'חטיבה ד- תקצירים 

00421 86 1954

הברית העברית העולמית

'חוברת א- למחקר ולספרות , רבעון לבעיות הזמן- שביבים  יעקב ישראל, פינק
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00421 87 1955

הברית העברית העולמית

'חוברת ב- למחקר ולספרות , רבעון לבעיות הזמן- שביבים  יעקב ישראל, פינק

00421 88 1950

צענטער פאר דער יידישער שול-ארויסגעגעבן פון וועלט

(3)1- בלעטער פאר יידישער דערציאובג 

00421 89 1948

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

קאנטאטע- צו די פוילישע יידן  לעאן, וויינער

00421 90 1948

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

1מאטעריאלן פאר פרעסע און רעפערענטן 

00421 91 1948

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

2מאטעריאלן פאר דראמאטישע קרייזן און כארן 

00421 92 1947

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

קאמיטעט פון די יידן אין פוילן-באריכט פון צענטראל-טעטיקייטס

00421 93

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

!פארן כבוד פון יידישן פאלק - אויפגאנג 

00421 94

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

אין קאמף און אין בויאונג איז די יוגנט מייטן פאלק- אויפגאנג 

00421 95 1947

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

3- אויפגאנג 

00421 96 1947

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

4- אויפגאנג 

00421 97 1947

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

5-6- אויפגאנג 

00421 98 1947

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

7-8- אויפגאנג 

00421 99 1948

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

9- אויפגאנג 

00421 100 1948

פון די יידן אין פוילן.ק.אפטיילונג ביים צ-ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט

10- אויפגאנג 

00422 1 1949

אמת און פרייהייט

אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי משה, גראסמאן

00422 2 1934

.בר. רעוו. ארויסגעגעבן פון גריגארי גערשוני סאצ

גריגארי גערשוני זיין לעבן און טעטיגקייט וויקטאר, טשערנאוו

00422 3 1946

נאציאנאלן-עקזעקוטיווע פון אידיש-ארויסגעגעבן פון דער גענעראל

פארבאנד-ארבעטער 1910-1946אידיש נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד 

00422 4 1947

"אונזער צייט"פארלאג 

בוך-זיגעלבוים

00422 5 1929

.או. מ. אויסגאבע פון דער פארוואלטונג פון וו

ערשטער בוך- אוניווערסיטעט -שריפטן פון ווייסרוסישן מעלוכע

00422 6 1945

טן אניווערסעאר זייט דער גרינדונג פון20ארויסגעגעבן צום 

גאליציאנער פארבאנד פנקס גאליציע

00422 7 1917

ארויסגעגעבן פון פועלי ציון פאלעסטינא קאמיטעט

צווייטע פערגרעסערטע אויפלאגע- יזכור  .ד, גוריון-בן, .א, חאשין

00422 8 1946

פארלאג אויפסניי פאריז

 אומגעקומענע פאריזער יידישע שרייבער14בוך צום אנדענק פון -יזכור

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

90

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00422 9 1942

"אונזער צייט"פארלאג 

ארקאדי זאמלבוך צום אנדענק פון ארקאדי קרעמער

00422 10 1919

פארלאג פייערבערג

רב ישראל בעל שם טוב  .צ.ש, זעצער

00422 11 1945

"אונזער צייט"פארלאג 

אין לויף פון יארן .ל, בערמאן

00422 12 1928

ליגע-פארלאג קולטור

1ביכער וועלט 

00422 13 1947

"אונזער צייט"פארלאג 

3-4אונזער צייט 

00422 14 1949

קאמיטעט-ארויסגעגעבן דורך דעם יובל

פון קליינע און גרויסע זעכן .ל.א, שוסהיים

00422 15 1936

בזשאזא. פארלאג ח

מאריא ספירידאנאווא .נ.י, שטיינבערג

00422 16 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

חורבן טשענסטאכאוו שלמה, וואגא

00422 17 1937

בזשאזא. פארלאג ח

מארי אנטואנעט .מ, אשעראוויטש

00422 18 1946

ייווא

1-2' נומ, 6יידישע שפראן באנד 

00422 19 1951 דער אנאנים פון קויט און גלויבן משה, גראניטשטיין

00422 20 1946

אויסגאבעס פון דער צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

קאמיטעט פון פוילישע יידן-ביים צענטראל ...לך-לך .ש, שאיעוויטש

00422 21 1947

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

דער אופשטאנד פון ווארשעווער געטא .ב, מארק

00422 22 1940

קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג

אוריאל אקאסטא נחמן, מייזיל

00422 23 1945

געזעלשאפטן אין פראנקרייך-פארבאנד פון יידישע קולטור

1פאריזער שריפטן 

00422 24 1945

פארלאג מתנות

קינדער יארן פון יידישע שרייבער .ש, סיימאן

00422 25 1923 1914-1918מלחמה -פיער יאהר אין דער וועלט ר"ד. י, לייפונער

00422 26 1949

אין פוילן" החלוץ"ארויסגעגעבן דורכן פארלאג ביים מרכז 

צווישן פאלנדיקע ווענט טוביה, באזשיקאווסקי

00422 27 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

בוך פון ווארשעווער געטא-טאג ר"הלל ד, זיידמאן

00423 1 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

נע ונד פרידע, זרובבל

00423 2 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

!פארטיזאנער גייען  .ש, קאטשערגינסקי

00423 3 1948

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

פאדליאשע אין אומקום .י.מ, פייגענבוים
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00423 4

"בונד"קאמיטעט ביים דווינסקער -ארויסגעגעבן דורכן מעמוארן

75ברענטש  אין לויף פון יארן .ל, בערמאן

00423 5 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

בארג חורבן זרובבל

00423 6 1933

"ליגע-קולטור"קאאפעראטיווער פאלקס 

גרויזאמע יארן עמיל און דניאל, ווידאנס

00423 7 1928

"שול און בוך"פארלאג 

בוך-קאסטיע ריאבצעווס טאג .נ, אגניעוו

00423 8 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין א ליטערארישער שטוב אלחנן, צייטלין

00423 9 1928

"אידן"פארלאג 

דאס הארץ פון פאלק ר"ד. ז, אייבראמס

00423 10 1926

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

דריטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00423 11 1921

שרעבערק. פארלאג ש

א קאפיטל אוקראינע .א, גומענער

00423 12 1921

זשיטלאווסקי פארלאג. ח. דר

רעוואליוציאנער-ערינערונגען פון א סאציאליסט .מ.מ, ראזענבאום

00423 13 1947

ייווא

מאזעסווילער בראשית נח, קאצאוויטש

00423 14 1930 זכרונות פון מיין לעבן און פון מיין שטעדטל ישראל, רוחמובסקי

00423 15 1947

איקוף

צווייטער באנד- מיין לעבן  .א, ראבאי

00423 16 1948

.לאוב פארלאג קא. א

פאר פופציק יאר/צביון ר"ד. כ, האפמאן

00423 17 1931

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

פינפטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00423 18 1954 ס האנט'דו וואס האסט געטרונקען פון גאט- אנא פראנק  .ש, טענענבוים

00423 19 1950

"נאראד פרעס"פארלאג 

דערציילונגען און סקיצן- יחוס  אסתר, קרייטמאן

00423 20 1953

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

די קרוינונג פון א יונגן יידישן דיכטער אין אמעריקע מלך, ראוויטש

00423 21 1942

איקוף

דער בונט  .ש, אפטער

00423 22 1951

פאנד-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור

אין גאטיס געשטאלט .ש, טענענבוים

00423 23 1947 די שריפט אויפן האריזאנט .ש, טענענבוים

00423 24

פארלאג יידיש

די געשיכטע פון מיין קינדהייט .נ.ל, טאלסטאי

00423 25 1944

"היברו דעפארטמענט"ארויסגעגעבן פון פארלאג פויעלס 

בריליאנטן אסתר, קרייטמאן
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00424 1 1928

"אחיספר"פארלאג 

דאס בוך פון ווארצלען ר"ד. א, קאראלניק

00424 2 1928

"אחיספר"פארלאג 

ערשטער טייל- דאס בוך פון בלעטער  ר"ד. א, קאראלניק

00424 3 1928

"אחיספר"פארלאג 

צווייטער טייל- דאס בוך פון בלעטער  ר"ד. א, קאראלניק

00424 4 1943

פארלאג מתנות

דער גייער מנחם, באריישא

00424 5 1942

איקוף

דער בונט  .ש, אפטער

00424 6 1919

ארויסגעגעבן דורכן אויטאר

דער גייסט דער מלך אלטער, קאציזנע

00424 7 1912

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

צווייטער באנד- יודישע פאלקסליעדער  .ל.י, כהן

00424 8 1947 אויף דער קאטש ברוך, האגער

00424 9 1945

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון איאלטי

טאטע און זון .ח, איאלטי

00424 10 1948 דער שפיגל פון לעבן פעני, עדעלמאן

00424 11 1944

איקוף

מאטיוון- חסידות  אברהם, ביק

00424 12 1909

בוכהאנדלונג שלמה שרעבערק-פארלאגס

ערשטער באנד- שריפטען  לעווין-ליפמאן

00424 13 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מיט אש אויפן קאפ אברהם, זאק

00424 14 1935

"ליטערארישע בלעטער"ארויסגעגעבן דורך די 

רעפארטאזשן-פאלעסטינע לייב, מלאך

00424 15

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פון שטוב און גאס .ל.י, פרץ

00424 16 1939

פארלאג-ארויסגעגעבן פון אידישן קאאפעראטיוון פאלקס

קולטור און פאלק .מ, אלגין

00424 17 1914

פולפערמאן. פרענדזעל און י. ל. ארויסגעגעבן דורך וו

.עס פראצעס אין קיעוו'בייליס .ש, ביבער

00424 18 1940 זיבן טיילן- די גאנגרענע  משה, גראניטשטיין

00424 19 1951

ארויסגעגעבן פון יובילעאום קאמיטעט אין לאנדאן

דער כוח פון דער ערד יואל, מאסטבוים

00424 20 1947

פארבאנד אין פראנקרייך-ארויסגעגעבן דורך דעם יידישן פאלקס

פארוואקסענע וועגן חיים, גראדע

00424 21 1951

קלוב-ביכער פון יידישן פען

א שטוב אין שטעטל יצחק, יאנאסאוויטש

00424 22 1920 צווישן פיר ווענט אברהם, זאק
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00424 23 1934

גרופע באווייריס. ארויסגעגעבן פון א

קליינוועלט .ל, בערקאוויטש

00424 24 1949

פארלאג דער וועקער

2באנד - פיאנערן און בויער  דזשאן, מילל

00424 25 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היים און היימלאזיקייט .רחל ה, קארן

00424 26 1947

פארבאנד-פארלאג יידישער פאלקס

אין א פרעמדן דור מרדכי, שטריגלער

00424 27 1947

בימקא פארלאג. פ

ניינטער באנד- געקליבענע ווערק  .פ, בימקא

00424 28 1947

בימקא פארלאג. פ

צענטער באנד- געקליבענע ווערק  .פ, בימקא

00425 1 1913

"צענטראל"געזעלשאפט -פערלאגס

ערשטער טייל- בלאנזענדע שטערען  עליכם-שלום

00425 2 1913

"צענטראל"געזעלשאפט -פערלאגס

צווייטער טייל- בלאנזענדע שטערען  עליכם-שלום

00425 3 1948

פועלי ציון. ק.ביים צ" באפרייונג"פארלאג 

געוויטער מאלאשא, מאלי

00425 4 1917

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פערלאג 

שטילע ליעבע .א, רייזען

00425 5 1948

איקוף

1באנד - געקליבענע ווערק  לעאן, קאברין

00425 6 1958

ארויסגעגעבן פון א געזעלשאפטלעכן קאמיטעט צום זעכציקסטן

געבורטסטאג פון מחבר אויף נייע רעלסן נחמיה, צוקער

00425 7

"אחיספר"פארלאג 

ערשטער באנד- מיין לעבן  מרדכי, ספעקטאר

00425 8 1949

קאנגרעס-ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

1- אינאיינעם 

00425 9

פארלאג פנחס גראובארד

ערשטער באנד- אמאל און היינט  חיים, לעווין

00425 10 1923

יונג-פערלאג אלט

קאטאוועס טונקעלער

00425 11 1922

פארלאג-כלל

דאס אידישע פאלק אין ציפערן יעקב, לעשצינסקי

00425 12 1948

איקוף

טרוימען אנגעטאן אין שטאל צאלעל, בליץ

00425 13 1927

גאלדפארב. פארלאג ש

טאנקרעד ד איזראעלי-לארד ביקאנספעלד

00425 14 1916

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

4- געזאמלטע ווערק  גיו, מאפאסאן-דע

00425 15 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

דער וועג אויף צוריק עריק מאריא, רעמארק

00425 16 1916

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

3- געזאמלטע ווערק  גיו, מאפאסאן-דע

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

94

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00425 17 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פערל  .י.י, זינגער

00425 18 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

רוסלאנד-ניי .י.י, זינגער

00425 19 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

אויף פרעמדער ערד .י.י, זינגער

00425 20 1926

"שול-פאלק"פארלאג 

דערציילונגען  יהודה, שטיינבערג

00426 1 1940

"פרדס"בהוצאת בית מסחר ספרים 

די מלחמות פון די חשמונאים גרשם, באדער

00426 2 1922

"יהודיה"פערלאג 

זיבענטער באנד- געשיכטע -אידישע פאלקס צבי פראפעסאר, גרעטץ

00426 3 1917

"גיטלין. א"פערלאג 

געטער זענען דורשטיג אנאטאל, פראנס

00426 4 1937

קאאפעראטיווער פאלקס פארלאג

.י, סולטאן 1באנד - אמעריקע 

00426 5 1935

צענטראל-פארלאג קדימה

לעבן מיינס עליזה, גרינבלאט

00426 6 1929

"קולטור ליגע"קאאפעראטיווער פארלאג 

דערציילונגען .א, רייזען

00426 7 1931

בזשאזא. פארלאג ח

צוועלפטער באנד- געזאמלטע שריפטן  ר"ד. ח, זשיטלאווסקי

00426 8

פערלאג פון דיא היברו פאבלישינג קאמפאני

דער ווייבערשער גן עדן עמיל, זאלא

00426 9 1929

צוקער. א.פארלאג י

נישטא קיין נייעס- אויפן מערב  עריק מאריא, רעמארק

00426 10 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

אנדערסענס מעשהלעך  דער נסתר

00426 11 1910

פארלאג מייזעל עט קאמפאני

דער בוימייסטער הענריק, איבסען

00426 12 1931

"קולטור ליגע"פארלאג 

די נייסטע געשיכטע פון יידישן פאלק שמעון, דובנאוו

00426 13 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

1באנד - אלגעמיינע געשיכטע פון יידישן פאלק  שמעון, דובנאוו

00426 14 1936

ערליכמאן. פארלאג מ

די מפרשים פון דער תורה דוד , דרוק

00426 15 1922

"קולטור ליגע"פארלאג 

דראמען ביינוש, שטיימאן

00426 16

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

דאס בוך פון דזשאנגל רידיארד, קיפלינג

00426 17 1946

ייווא

דער קאמף קעגן אזארטשפילן ביי יידן יצחק , ריבקינד

00426 18 1911

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

פיסיגע חיה-דיא צוויי עמיל, זאלא
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00426 19 1917

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

דער שעהנער פריינד גיו, מאפאסאן-דע

00426 20

ארויסגעגעבן פון פארלאג מאקס יאנקעוויטש

די חכמה פון לעבן ארטור, שאפענהויער

00426 21 פראנט קיין נייעס- אויפן מערב  עריק מאריא, רעמארק

00426 22 1928

בזשאזא. פארלאג ח

דריטער באנד- געזאמעלטע שריפטען  ר"ד. ח, זשיטלאווסקי

00426 23 1929

בזשאזא. פארלאג ח

פיערטער באנד- געזאמעלטע שריפטען  ר"ד. ח, זשיטלאווסקי

00426 24 1935

בזשאזא. פארלאג ח

דרייצנטער באנד- געזאמעלטע שריפטען  ר"ד. ח, זשיטלאווסקי

00426 25 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

מעשהלעך .ה, אנדערסען

00426 26 1921

"ליטעראטור פאנד"ארויסגעגעבן דורכן 

פענסטער-טירען אפרים, קאגאנאווסקי

00426 27 1939

ייווא

יארבוך פון אמאפטייל

00426 28 1933

מאפר פסטר. ק.פארלאג צ

דער ברוינער בוך ווענג דער אונטערצינדונג פונעם רייכסטאג און וועגן דעם היטלערישן טעראר

00426 29 1949 דער מאסקען באל פון דער פארדארבענהייט סעמועל, בורשטין

00426 30 1945

"אליין"פארלאג 

מיין ברענענדיקער שטאם .י, פאפיערניקאוו

00427 1 1928

"קולטור ליגע"פארלאג 

צווייטער באנד- די נייסטע געשיכטע פון יידישן פאלק  שמעון, דובנאוו

00427 2 1943

ייווא

ערשטער באנד- באוועגונג אין די פאראייניקטע שטאטן -געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער

00427 3 1945

ייווא

צווייטער באנד- באוועגונג אין די פאראייניקטע שטאטן -געשיכטע פון דער יידישער ארבעטער

00427 4 1907

ביורא-אויסגאבע פערלאגס

גאט מענש און טייוועל יעקב, גארדאן

00427 5 1919

"ליטעראטור"פארלאג 

?ווער איז שולדיג  .סאראה ב, סמיטה

00427 6 1946

איקוף

צווייטער באנד- טן יארהונדערט -19צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין  .מ, ווינער

00427 7 1945

פארלאג באדן

ביים ראנד .ב.נ, מינקאוו

00427 8 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ערשטער באנד- געשיכטע פון חסידים  שמעון, דובנאוו

00427 9 1946 חסידות און לעבן מנשה, אונגער

00427 10 1926

צווייטע פארגרעסערטע אויפלאגע

לידער און געדיכטן- אין געשפאן  .פ, גודמאן

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

96

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00427 11 1951

אפאטשינסקי-ארויסגעגעבן פון זיין שוועסטער רינה אפער

געזאמלטע שריפטן פרץ, אפאטשינסקי

00427 12 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

געקליבענע שריפטן אלטער, קאציזנע

00427 13 1949

שאפירא כתבים קאמיטעט. ל

כתבים .ל, שאפירא

00427 14 1910

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

1באנד - בעשרייבונגען פון בעריהמטע מענער -לעבענס

00427 15 1929

ארויסגעגעבן פון אידישן ליטעראטן און זשורנאליסטן פאראיין אין

ארגענטינע פון מיין געמיט ישראל, העלפמאן

00427 16 1921

"קולטור ליגע"פארלאג 

זיבעטער באנד- געקליבענע שריפטן  שלום, אש

00427 17 1911

"פראגרעס"פארלאג 

וועג-אויפן שייד פרץ, הירשביין

00427 18 1946

ביכער ציקא פארלאג

אנטאלאגיע פון דער יידישער פראזע אין פוילן אהרן, צייטלין, .י.י, טרונק

00427 19 1916

ליטערארישער פארלאג

ביבלישע געזאנגען חיים, שויס

00427 20 1896

.ג.שע האפבוכדוקקערייא א'יאהאן ווירטה

אמירה לבית יעקב

00427 21 1921

ארויסגעגעבן פון פארפאסער

עונג יום טוב .ד.א, אגוז

00427 22 1937

בזשאזא. פארלאג ח

צווייטער טייל- די מפרשים פון דער תורה  דוד , דרוק

00428 1 1927

"טאמאר"פארלאג 

שטורעמווינט ר"מאקס ד, וויינרייך

00428 2 1942

איקוף

דער בונט  .ש, אפטער

00428 3 1945

מיללער בוך קאמיטעט. ארויסגעגעבן פון ש

רויט און שווארץ .ש, מיללער

00428 4 1945

איקוף

ערשטער באנד- טן יארהונדערט -19צו דער געשיכט פון דער יידישער ליטעראטור אין  .מ, ווינער

00428 5 1962

"עולמנו"הוצאת 

בוסק תולדות יהודיה ר"ד. מ.נ, גלבר

00428 6 1942

איקוף

דורות און תקופות אין דער יידישער ליטעראטור נחמן, מייזיל

00428 7 1933

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

גרוב-די שמאלץ .ש, מיללער

00428 8 1925

"קולטור ליגע"פארלאג 

פערצענטער באנד- געזאמלטע שריפטן  שלום, אש

00428 9 1932

"יידיש בוך"פארלאג 

מיטן פנים צו זיך יחזקאל, קייטעלמאן

00428 10 1952 די געראטעוועטע משה, גראניטשטיין
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00428 11 1928

פון ווייסרוסלאנד. ק.א.אויסגאבע פון דער נאצקאמיסיע באם צ

צווייטער אלווייסרוסישער צוזאמענפאר פון יידישע פויערים

00428 12 1923

פאר בינעס און פאריינען געדרוקט אלס מאנוסקריפט

אויבס-שבת יחזקאל משה, ניימאן

00428 13 1947

פארלאג יידישע זעצער

ירושה מענדל, מאן

00428 14 1957

ביבליאטעק-פארלאג פרץ

נאכט איבער גלושינא מענדל, מאן

00428 15 1924

"אינזיך"פארלאג 

לידער .ב.נ, מינקאוו

00428 16 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

שרייבער און ווערק לעא, קעניג

00428 17 1926 ערשטער באנד- דער אוצר פון אלע מדרשים  .ישראל י, זעווין

00428 18 1926 צווייטער באנד- דער אוצר פון אלע מדרשים  .ישראל י, זעווין

00428 19 אמאזאנען .ב, מיכאלעויטש

00428 20 1912

"יהודיה"פארלאג 

2באנד - הומאריסטישע שריפטן 

00428 21 1956

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון פאלגנדע אינסטיטוציעס אין פאריז

הערצל (בנימין זאב)טעאדאר  יעקב, צינעמאן

00428 22 1920

שרעבערק. פארלאג ש

ערשטער באנד- דריי ליטערארישע דורות  .ל.ש, ציטראן

00428 23 1925

"קאנאדע"פארלאג 

ערשטער באנד- דער איד אין קאנאדע  אברהם, ריינוויין

00428 24 1936

"יידיש"פארלאג 

ל און מאסאריק"אין לאנד פון מהר .ה.צ, וואקסמאן

00428 25 1940 הדין-פארן געשיכטלעכן יום (אדיר-בן). א, ראזין

00428 26

"די צייט"געוועזענער ארויסגעבער פון 

ווי אזוי לעבן יידן אין ישראל יהודה, קאברינסקי

00428 27 1951 דער אנאנים פון קויט און גלויבן משה, גראניטשטיין

00428 28 1943

פארלאג משה שמואל שקלארסקי

פינפטער באנד- די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי יידן  ר"ישראל ד, צינבערג

00429 1 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

איבערלעבענישן ר"גרשון ד, לעווין

00429 2 1923

ביבליאטעק-פארלאג פרץ

הער גאלדענבארג .א, ראבאי

00429 3 1908

"דער האמער"פארלאג 

שטימע זאמעלבוך-די יוגענד

00429 4 1955

ייווא

39באנד - ייווא בלעטער שריפט פון יידישן וויסנשאפטצעכן אינסטיטוט 
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00429 5 1950

ייווא

34באנד - ייווא בלעטער שריפט פון יידישן וויסנשאפטצעכן אינסטיטוט 

00429 6 1951

ביבליאטעק-פארלאג גרשון פאמעראנץ עסיי

רבנות און חסידות, שטאט פון תורה- לובלין  .ג, שמן

00429 7 1947 איך בין דער קרבן און דער עדות אהרן, טווערסקי

00429 8 1946

איקוף

לידער פון געטא אברהם, סוצקעווער

00429 9 1948 צווייטער באנד- בראשית פון מדינת ישראל  יעקב, באטאשאנסקי

00429 10 1910

פערלאג בוכהאנדלונג שלמה שרעבערק

געקליבענע שריפטן עליזא, ארזשעשקא

00429 11 1929

"ביכער"ארויסגעגעבן דורכן קאאפעראטיוו 

דריטער באנד- געקליבענע שריפטען  ר"עליאשעוו ד

00429 12 1931

בזשאזא. פארלאג ח

אונטער איין דאך צבי, הירשקאי

00429 13 1946 לעבן און אומקום אין ביאליסטאקער געטא .ד, קלעמענטינאווסקי

00429 14 1912

היברו פאבלישינג קאמפאני

פיערטער באנד- געקליבענע שריפטן  לעאניד, אנדרעעוו

00429 15 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

באנד איינס" - צע"ווערק  מרדכי, שטריגלער

00429 16 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

איבער די חורבות פון פלוינע .מ, בורשטין

00429 17 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיין חרוב שטעטל סאקאלאוו פרץ, גראנאטשטיין

00429 18 1946

ביכער ציקא פארלאג

אש און פייער יעקב, פאט

00429 19

פערלאג מאקס יאנקאוויץ

סאנין .מ, ארציבאשעוו

00429 20 ;

"ספר"פארלאג 

צווייטער באנד- דער וואס האט געבלאנדזשעט  פרץ, סמאלענסקין

00429 21 1949

"אונזער צייט"פארלאג 

פוילן זכרונות און בילדער  .י.י, טרונק

00429 22 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

חורבן ווארשע- אזוי איז עס געווען  יאנאס, טורקאוו

00430 1 1927

גאלדבערג. יאקובסאן און מ. פארלאג ת

1915-1918 שמואל, וואולמאן

00430 2 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

א טאג אין טרעבלינקע שמחה, פאליאקיעוויטש

00430 3 1925

ארויסגעגעבן פונם קאמיטעט פאר קאברינס שריפטן

ערשטער באנד- עראינערונגען פון א אידישן דראמאטורג  לעאן, קאברין

00430 4 1937

ארויסגעגעבן דורכן מחברס קינדער

פרויען רביים און בעריהמטע פערזעהנליכקייטען אין פוילען משה, פיינקינד
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00430 5 1931

פרייהייט בוכהאנדלונג און פארלאג

אויף רויער ערד .ל, טאלמי

00430 6 1947

ייווא

היטלערס פראפעסארן ר"מאקס ד, וויינרייך

00430 7 1948

.אינק, ארויסגעגעבן דורך דער יצחק און הענדעלע פאונדיישאן

!מיר זיינען דא  עמא, שייווער 

00430 8 1938

פארלאג ציוניסטישע פאראייניגונג

זכרונות פון א ציוניסטישן סאלדאט ר"ד. י.א, פריידענבערג

00430 9 1933

קראפאטקין גרופע-ארויסגעגעבן פון דער אמשאל

ער מארטירער'בארימטע רעדעס פון די שיקאגא

00430 10 1943 ווארעווער געטא אויפשטאנד

00430 11 1953

שטיין. מ.פארלאג ל

לעבן און שאפן .ב, ריווקין

00430 12 1947

ביכער ציקא פארלאג

חורבן ווילנע .ש, קאטשערגינסקי

00430 13 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

2געשיכטע באנד -וועלט הערבערט, וועלס

00430 14 1947

פאנד-לייוויק יוביליי. ארויסגעגעבן פונם ה

מיט דער שארית הפליטה .ה, לייוויק

00430 15 1938

"באפרייונג"פארלאג 

א לעבן גייט אויף .ש, בערלינסקי

00430 16 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

3געשיכטע באנד -וועלט הערבערט, וועלס

00430 17 1949

פארלאג פון יידישן פאלקספארבאנד אין פראנקרייך

זכרונות פון די קאצעטלאגערן...עבדים היינו ישראל, טאבאקסבלאט

00430 18 1912

"פרייע ארבייטער שטימע"ארויסגעגעבן פון דער 

1789-1793די גרויסע פראנצויזישע רעוואלוציואן  פעטער, קראפאטקין

00430 19 1945

שטיין. מ.פארלאג ל

צווייטער באנד- די אנטוויקלונג פונם אייראפייאישן דענקען און דער אידישער בייטראג  ר"יצחק ד, פאלישוק

00430 20 1915

יארק-אינזעל ניו

ליעדער .י, ראלניק

00430 21 1948

פארלאג אויף דער וואך

!פארטיזאנער גייען  .ש, קאטשערגינסקי

00430 22 1917

"פאלקסבילדונג"פארלאג 

יודישע נשמות .א, ליטווין

00430 23 1923

"ביבליאטעק-פרץ"פארלאג 

פון מענטש צו מענטש משה, נאדיר

00430 24 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

אונטער דער זון משה, נאדיר

00430 25 1926

"שול-פאלק"פארלאג 

דערציילונגען יהודה, שטיינבערג

00430 26 1932

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

נחמן בראסלאווער' ר יונה, ספיוואק
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00430 27 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

בלעטער פון מיין לעבען .אב, קאהאן

00431 1 1909

"הצפירה"דרוק 

קאריקאטורען יצחק, קאמענעלזאהן

00431 2 1928

"אחיספר"פארלאג 

יאסעלע יעקב, דינעזאן

00431 3 1925 ערשטער בוך- ס געשיכטע 'מיין לעבענ זישע, ברייטבארט

00431 4 1947

ארויסגעגעבן פון דער צישא און שלום עליכם שולן

יידן אין ארגענטינע

00431 5 1916

ליטערארישער פארלאג

2באנד - לעבענסבעשרייבונגען פון בעריהמטע מענער 

00431 6

"קולטור ליגע"פארלאג 

יאר אין בארדיטשעוו1905

00431 7 1939

צעראטא. ב.פארלאג פון א

ערשטער בוך- אויף די פראנטן פון שפאניע  .ט, עלסקי

00431 8 1949

ארויסגעגעבן דורכן מחבר אין צוויי טויזנט עקזעמפלראן

אוזבעקיסטאן טיפן און בילדער מלך, טשעמני

00431 9 1928

"אחיספר"פארלאג 

ערשטער טייל- ווידערקלאנגען און ווידערשפרוכן  ר"ד. א, קאראלניק

00431 10 1951

פארלאג אויפסניי פאריז

1930-1950כאר אין פאריז -צוואנציק יאר יידישער פאלקס

00431 11 1947

פארלאג אויפגאנג

בריוו פון לעקטור יחזקאל, קארנהענדלער

00431 12 1929

"ביכער"ארויסגעגעבן דורכן קאאפעראטיוו 

פינפטער באנד- געקליבענע שריפטן  ר"עליאשעוו ד

00431 13 1931

"פליט"פארלאג 

זייער רעדאקטאר און אונזער ליטערארישע סביבה- ליטערארישע בלעטער  .י, ראפאפארט

00431 14 1921

פראגען-פערלאג לעבענס

זכרונות פון א יודישען סאציאליסט .ב, מיכאלעויטש

00431 15 1937

קלוב.-נ.ע.ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון פ

ביי די טייכן פון מאזאוויע .מ, בורשטין

00431 16 1935

"די וואך"פארלאג 

שטאט אין פראפיל ליד און גראטעסק יעקב, שטערנבערג

00431 17 1937

פארלאג-קאאפעראטיווער פאלקס

וואטערטאון גאוולען און דערציילונגען משה, בלעכמאן

00431 18 1937

שטיין. מ.פארלאג ל

אין לאנד פון מיין געביין קאדיע, מאלאדאווסקי

00431 19 1933

"קולטור ליגע"פארלאג 

גרויזאמע יארן עמיל און דניאל, ווידאנס

00431 20 1949

אמת און פרייהייט

2- אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי  משה, גראסמאן

00431 21 1918

מייזעל. מאקס נ

צווייטע אויפלאגע- ליעדער -יודישע פאלקס .מ.מ, ווארשאווסקי
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00431 22 1946

פארלאג-און ציקא" צוקונפט"ארויסגעגעבן פון דער 

דארטן

00431 23 1948

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

א בוים אין ווינט .י, אקרוטני

00431 24 1939

"אייגנס"פארלאג 

אונטער פייער .י, פאפיערניקאוו

00431 25 1945 אן עמעסע מאיסע אבראם, ראזענשטיין

00431 26 1948

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מגילת ייד משה, קנאפהייס

00431 27

ווינטשעווסקי. מ

נארא הענריק, איבסען

00431 28

קאשוק. מ: דירעקציע-טורנע

מאסקווער טעאטר הבימה

00431 29 1928

"אחיספר"פארלאג 

צווייטער טייל- ווידערקלאנגען און ווידערשפרוכן  ר"ד. א, קאראלניק

00431 30 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

צווישן לעבן און טויט יעקב, לעשטשינסקי

00431 31 1926

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

ערשטער באנד- בלעטער פון מיין לעבען  .אב, קאהאן

00431 32 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מאמענטן פון א לעבן .א, אלמי

00431 33 1946

ייווא

זכרונות פון א שריפטזעצער שמואל פנחס, שיינפעלד

00432 1 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

באנד צוויי- פאמיליע קארפ  .ש, איזבאן

00432 2 1928

"אחיספר"פארלאג 

יידישער קאלאניסט מרדכי, ספעקטאר

00432 3 1946

פארלאג מתנות

פון א וועלט וואס איז נישטא מער .י.י, זינגער

00432 4 1932

פארלאג אויפקום

געקליבענע לידער .ז, ווינפער

00432 5 1930 פנקס פון דער שטאט פרוזשענע

00432 6 1920 לידער פון יידישע זעלנער .י.ש, לאנדינסקי

00432 7 1945

צעראטא. ב.פארלאג פון א

אויפן אש פון מיין היים משה, שולשטיין

00432 8 1957 פאעמען און לידער פון פיין רבקה, אקערמאן

00432 9

צענטרפארלאג

ערשטער באנד- געזאמלטע ווערק  .ד, האפשטיין

00432 10 1942

קאמיטעט-פאווער בוך-ארויסגעגעבן פון כאווער

די צען לאנדסלייט גערשון, איינבינדער
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00432 11 1913

"ארבייטער פריינד"פארלאג 

מאדערנע וויסענשאפט און אנארכיע פעטער, קראפאטקין

00432 12 1959

ארויסגעגעבן פון בענדזשאמין סאלאוו

לידער און אפשאצונגען חנה, סאלאוו-בושעל

00432 13 1924

"קולטור ליגע"פארלאג 

אונטער דער בריק .מ.א, פוקס

00432 14 1947

ארויסגעגעבן דורך א גרופע פריינט

1געזאמלטע שריפטן באנד - קינדער   .ש, פריילאך

00432 15 1921

"אידיש-יונג"פארלאג 

שבת-שווארץ משה, בראדערזאן

00432 16 1948

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

רו און אומרו מלך, כמעלניצקי

00432 17 1946 ו שבתי צבי אין סטאמבול"תכ - 1666יאר  .י.מ, זואימאוויטש

00432 18 1969

ייווא

למדו היטב יעקב-שלום, אבראמאוויטש

00432 19 1969

"זכור"בהוצאת 

כתבים מימי השואה- קידוש השם  הרב שמעון, הוברבאנד

00432 20 1970

יד ושם

העמידה היהודית בתקופת השואה

00432 21 1968

פרץ. ל.פארלאג י

מיטן מלאך המוות אונטערן ארעם דוד, קלין

00432 22 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

חושך כיסה ארץ דניאל, פרייברג

00433 1 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

צלם הילך בגיטו מנדל, גרוסמן

00433 2 1968

יד ושם

העמידה היהודית בתקופת השואה

00433 3 1970

יד ושם

1942-1944מחנות היהודים באסטוניה  ר"ד. מ, צקי'דבורז

00433 4

"פראגרעס"פערלאג 

3באנד - די נייעסטע ווערק  עליכם-שלום

00433 5 1925

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

צענטער באנד- אלע ווערק  עליכם-שלום

00433 6 1925

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

זעכצנטער באנד- אלע ווערק  עליכם-שלום

00433 7 1926

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פינפאונצוואנציגסטער באנד- אלע ווערק  עליכם-שלום

00433 8 1970 על קידוש השם ירחמיאל, בריקס

00433 9

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פאר קליין און גרויס .ל.י, פרץ

00433 10

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

בילדער און סקיצן .ל.י, פרץ
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00433 11 1936

"עמעס"פארלאג 

צווייטער בוך- פונעם יאריד  עליכם-שלום

00433 12 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומן אבי אדם אריה ומאלווינה, קלוניצקי

00433 13 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

היברו .י, אפאטאשו

00433 14 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

רשימות פרץ, ינסקי'אופוצ

00433 15 1955

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

פון נאענטן עבר

00433 16 1967

הוצאת ידידים

כזוהר הרקיע מזהירים מנחם, הלוי

00433 17 1936

"עמעס"פארלאג 

מאנאלאגנ עליכם-שלום

00433 18 1936

"עמעס"פארלאג 

דאס קליינע מענטשעלע, מאסאעס ביניאמין האשלישי מענדעלע מוכר ספרים

00433 19 1958

ברית עברית עולמית

3- ידיעות על המתחדש בעולם הספר העברי - מגילת הספר 

00433 20 1961

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ווייטער פון טראקט מנוחה, ראם

00433 21 1934

"פאריז"פארלאג 

דער שקלאווער גר .ז, שניאור

00433 22 1947

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

אונדזער געזאנג

00433 23 1955

ארויסגעגעבן דורכן פאריין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין

פראנקרייך אלמאנאך

00433 24 1953

ייווא

37באנד - ייווא בלעטער שריפט פון יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט 

00433 25 1969

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

רצח הצוענים בימי השלטון הנאצי מרים', נוביץ

00433 26 1927

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

לינטשעריי .י, אפאטאשו

00434 1 1949

קיבוץ גבעת ברנר

לזכר המרד בגיטאות פולין- יזכור חללי יהדות פולין  אריה, פיק

00434 2 1970

אסירי המחנות וקרבנות הנאציזם, ארגון עולמי של לוחמים יהודים

צוזאמענפאר פון יידישע קעמפער און געוועזענע קאצעטלער-ערשטער וועלט

00434 3 1946

אפריקאנער אידישע צייטונג

2נומער - דער בליץ 

00434 4 1950 2העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 5 1950 3-4העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 6 1951 5-6העפט - פאר אונזערע קינדער 
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00434 7 1951 7-8העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 8 1951 9-10העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 9 1952 11-12העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 10 1952 13-14העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 11 1952 15-16העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 12 1952 17-18העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 13 1953 19-20העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 14 1953 21-22העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 15 1954 23-24העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 16 1954 25-26העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 17 1954 27-28העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 18 1955 29-30העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 19 1955 31-32העפט - פאר אונזערע קינדער 

00434 20 1945

פארלאג מתנות

7נומער - קינדער זשורנאל 

00434 21 1954

פארלאג מתנות

6נומער - קינדער זשורנאל 

00434 22 1957

פארלאג מתנות

1נומער - קינדער זשורנאל 

00434 23 1957

פארלאג מתנות

2נומער - קינדער זשורנאל 

00434 24 1957

פארלאג מתנות

3נומער - קינדער זשורנאל 

00434 25 1957

פארלאג מתנות

4נומער - קינדער זשורנאל 

00434 26 1946

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

12נומער - קינדער צייטונג 

00434 27 1948

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

3נומער - קינדער צייטונג 

00434 28 1948

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

5נומער - קינדער צייטונג 
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00434 29 1949

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

1נומער - קינדער צייטונג 

00434 30 1949

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

4נומער - קינדער צייטונג 

00434 31 1949

רינג-דעפארטמענס פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

5נומער - קינדער צייטונג 

00434 32 1946

ארדן-ארויסגעגעבן פון די שולן פון דעם יידישן פראטערנאלן פאלקס

4נומער - יונגווארג 

00434 33 1946

ארדן-ארויסגעגעבן פון די שולן פון דעם יידישן פראטערנאלן פאלקס

5נומער - יונגווארג 

00434 34 1952

הסתדרות פועלי אגודת ישראל

' כרך ב11- שערים לנוער 

00434 35 1933

חבורת מורים

'גליון ז- עתוננו לילדים קטנים 

00434 36 1933

חבורת מורים

ג"גליון י- עתוננו לילדים קטנים 

00434 37 1933

חבורת מורים

ז"גליון ט- עתוננו לילדים קטנים 

00434 38 1933

חבורת מורים

'גליון ב- עתוננו לילדים קטנים 

00434 39 1947 8' מס- משמר לילדים 

00434 40 1947

הוצאת המשרד לחנוך ולתרבות עברית

'גליון א- עתון לילדי ישראל - חברי 

00434 41 1948

"דרור באראכאוו יוגנט"ארויסגעגעבן דורכן מרכז 

1נומער - פלאמען 

00434 42 1947 (2)1נומער - וועקער -יוגנט

00434 43 1947 (3)2נומער - וועקער -יוגנט

00434 44 1956 11גליון - במחנה 

00434 45 1956 12גליון - במחנה 

00434 46 1956 13גליון - במחנה 

00434 47 1958 32גליון - במחנה 

00434 48 1948

מ"דבר בע

21' גליון מס- דבר השבוע 

00434 49 1948

מ"דבר בע

51' גליון מס- דבר השבוע 

00434 50 1949

מ"דבר בע

1' גליון מס- דבר השבוע 
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00434 51 1949

מ"דבר בע

2' גליון מס- דבר השבוע 

00434 52 1949

מ"דבר בע

3' גליון מס- דבר השבוע 

00434 53 1949

מ"דבר בע

4' גליון מס- דבר השבוע 

00434 54 1949

מ"דבר בע

5' גליון מס- דבר השבוע 

00434 55 1949

מ"דבר בע

6' גליון מס- דבר השבוע 

00434 56 1949

מ"דבר בע

7' גליון מס- דבר השבוע 

00434 57 1949

מ"דבר בע

8' גליון מס- דבר השבוע 

00434 58 1958

מ"דבר בע

18' גליון מס- דבר השבוע 

00434 59 1950

ישראל-מפלגת פועלי ארץ

15- הפועל הצעיר 

00434 60 1950

ישראל-מפלגת פועלי ארץ

20- הפועל הצעיר 

00434 61 1950

ישראל-מפלגת פועלי ארץ

21- הפועל הצעיר 

00434 62 1958

ישראל-מפלגת פועלי ארץ

29-30- הפועל הצעיר 

00434 63 1945 1- בלעטער -אילוסטרירטע פאלקס

00434 64 1945 3- בלעטער -אילוסטרירטע פאלקס

00434 65 1946 4- בלעטער -אילוסטרירטע פאלקס

00434 66 1950  קונסט ביילאגע3 חלק 56- פארווערטס 

00434 67 1946 יאר נייע פרעסע12

00434 68 1945  1944-1945אויסגאבע -אונזער ווארט יובילעאום

00434 69 1952 געווען אמאל א שטאט בערדיטשעוו ר"צבי ד, קאמינסקי

00434 70

ארויסגעגעבן דורך דער ארגאניזאציע פון די פוילישע יידן אין

פראנקרייך אויפן וועג צום זיג דיאדיא, מישא

00434 71 1945

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

תיל על הדנייסטר אמה, לווין

00434 72 1945

מ"בע" מסדה"הוצאת 

זכור אליעזר, אונגר
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00434 73 1930

צוקער. א.פארלאג י

באסטאן אייפטאן, סינקלער

00434 74 1962

"יידיש בוך"פארלאג 

זיבן אין בונקער .א.ח, גאלדשטיין

00434 75 1967

אויפסניי, "יידיש בוך"פארלאג 

1936-1939יידן אין שפאנישן קריג  דוד, דיאמאנט

00434 76 1949

פארלאג אויפסניי פאריז

דאס ווארט פון ווידערשטאנד און זיג

00435 1 1931

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

ענינים-געזעלשאפטלאכע און קולטור, ביאליסטאקער אלמאנאך פאר עקאנאמישע

00435 2 1949

"ציוניסט-עכא"ארויסגעגעבן דורך 

דער ציוניזם אויף נייע וועגן יוסף, וויינבערג

00435 3 1934

"עמעס"פארלאג 

בירעבידזשאנער .ד, בערגעלסאנ

00435 4 1936

צעשינסקי. פארלאג מ

די זון אין מיזראך .מ, גיציס

00435 5 1958

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

...דער חשבון בלייבט אפן לעאן, לענעמאן

00435 6 1913

"פראגרעס"פערלאג 

פערברעכען און שטראף פ, דאסטאיעווסקי

00435 7 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

מגילת אוישוויץ בער, מארק

00435 8

"נייע פרעסע"ארויסגעגעבן דורך דער 

וועג פון דער אנטיפאשיסטישער קעמפערין-דער לעבנס- דעווערפ -פאני קאפשטוק יהודית, קאלמאן

00435 9 1967

אונזער קיום

אויפן וועג צו זיך לייב, קורלאנד

00435 10 1936

צעשינסקי. פארלאג מ

טיילן-פון ווייטע וועלט .ס, בארענשטיין

00435 11

"יונגבוך"פארלאג 

כנען און מצרים הירש, מלמד

00435 12 1934 די טאכטער פון מדבר שאול, ספיר

00435 13 1950

"יידישער היסטארישער אינסטיטוט"פארלאג 

דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא בער, מארק

00435 14 1926

בזשאזא. פארלאג ח

דעם מכשפס תלמיד היינץ האנס, עווערס

00435 15 1922

Tashrak Publishing Company

אלע אגדות פון תלמוד

00435 16 1946

פארלאג מתנות

שטראלנדיקע יידן יעקב, גלאטשטיין

00435 17 1956

ארויסגעגעבן פון מרים לעווי

1בוך - געזאמלטע שריפטן  יוסף הלל, לעווי

00435 18 דער פאשיזם .א, סילאנע
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00435 19 1948

ארויסגעגעבן פון דער צענטראלער היסטארישער קאמיסיע

מגילת סקאלאט- עס שטארבט א שטעטל  אברהם, ווייסבראד

00435 20 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

נע ונד פרידע, זרובבל

00436 1 1945

הוצאת הקיבוץ המאוחד

בנדודים ובמחתרת רניה

00436 2 1987

בית לוחמי הגיטאות

אק'שפיל האחרון של היתומים של דוקטור יאנוש קורצ-הפורים עמנואל, עדו

00436 3 1946

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

1946פוילן  ר"ד. ח, שאשקס

00436 4

"ספר"פארלאג 

ערשטער באנד- דער וואס האט געבלאנדזשעט  פרץ, פמאלענסקין

00436 5 1921

פארלאג-וועלט

קארל ליבקנעכט בריוו .א, ווילענשטוק

00436 6 1947

"יידישע זעצער"פארלאג 

אויסטערלישע געשיכטן  יחזקאל, קייטיעלמאן

00436 7 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

א הויז אויף גזשיבאוו דוד, פלינקער

00436 8 1912

פרייע ארבייטער שטימע

1789-1793די גרויסע פראנצויזישע רעוואלוציואן  פעטער, קראפאטקין

00436 9 1950

ארויסגעגעבן פון דער געזעלשאפט פאר געשיכטע פון ביאליסטאק

2באנד - פנקס ביאליסטאק  יודל, מארק

00436 10 1949

"אונזער צייט"פארלאג 

פינפט בוך- זכרונות און בילדער - פוילן  .י.י, טרונק

00436 11 1913

"פראגרעס"פערלאג 

פ, דאסטאיעווסקי טער באנד1- פערברעכען און שטראף 

00436 12 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

דאס טאגבוך פון קאסטיא ריאבצעוו .נ, אגניעוו

00436 13 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

באנד איינס- אין שטורעם  דוד, פלינקער

00436 14 1937

"לאנדסמאנשאפטן"פארלאג 

צווייטער באנד- לענדער און לעבנס  ברוך, גלאזמאן

00436 15 1948

קאנגרעס-קאמיטעט פארן אלוועלטלעכן יידישן קולטור-ארגאניזיר

קאנפערענץ-יארקער קולטור-באריכט פון דער ניו

00436 16 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש

00436 17 1969

אונזער קיום

גאולה לייב, קורלאנד

00436 18 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

מגילת אוישוויץ בער, מארק

00436 19 1947

"אויפגאנג"פארלאג 

בריוו פון לעקטור יחזקאל, קארנהענדלער

00436 20 1958

ייווא

בוך-שמואל ניגער
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00436 21 1954

פארלאג אביגדור שפריצער

געקליבענע לידער מרדכי, געבירטיג

00436 22 1953

פארלאג אביגדור שפריצער

די ערד רירט יעקב, שודריך

00436 23 1955

.אינק, ארויסגעגעבן פון די פאראייניקטע קוידענאווער אסאסיאיישאן

קוידענאוו זאמלבוך

00437 1 1953

שטיין. מ.פארלאג ל

!גלויבן און בטחון , קדושה וגבורה משה, מאנדעלמאן

00437 2 1958

"אונדזער אייניקייט"איבערגעדרוקט פון 

די יידן אין ראטנפארבאנד .ל, אסטראווסקי

00437 3 1958

ניב הרופא

הרעב המתוכנן ר"ד. מ, צקי'דבורז

00437 4 1958

דפים רפואיים

הפתולוגיה של הלב בגיטאות ובמחנות הריכוז ר"ד. מ, צקי'דבורז

00437 5 1947

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

לקראת מדינה דוד, גוריון-בן

00437 6 1951

שרותי המודיעין

שליחות און אייגנארטיקייט דוד, גוריון-בן

00437 7 1935

"פרייהייט. "ק.צ

מיטן פנים צו זיך

00437 8 1949 דער אומקום און ווידערשטאנד פון א יידישער שטאט בנימין, ארענשטיין

00437 9 1955

ניב הרופא

נשק ההרס הביולוגי ר"ד. מ, צקי'דבורז

00437 10 1955

יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מימי השואה והגבורה

00437 11 1948

פאנד-ארויסגעגעבן דורך דעם שלמה מענדעלסאן

פון ווארשע ביז שאנכיי יוסף, ראטנבערג

00437 12 1949

ביכער ציקא פארלאג

מענטשן פון געטא .א, אייזען

00437 13 1947

"אונזער צייט"פארלאג 

בוך-זיגעלבוים

00437 14 1958

פארלאג גאטאן

לידער געזונגען פונעם פאלק נחום, שאכנאווסקי

00437 15 1958

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

1933-1958פאבריקאנט - דער טריקא 

00437 16 1961

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יאנואר- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 17 1961

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

מאי- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 18 1961

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יולי- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 19 1961

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

אקטאבער- פארבריקאנט - דער טריקא 
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00437 20 1962

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יאנואר- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 21 1962

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יוני- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 22 1963

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יאנואר- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 23 1963

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

אפריל- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 24 1964

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יאנואר- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 25 1964

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

אפריל- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 26 1964

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

יולי- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 27 1964

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

אקטאבער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 28 1965

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

צווייטער טרימעסטער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 29 1965

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

דריטער טרימעסטער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 30 1965

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

פערטער טרימעסטער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 31 1966

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

נאוועמבער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 32 1967

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

ערשטער טרימעסטער- פארבריקאנט - דער טריקא 

00437 33 1944

הוצאת עם עובד

מתוך המפלת שלמה, רוזן

00437 34

הוצאת עם עובד

מכתבים מן הגיטאות

00437 35 1958

הוצאת סולם

מדינת ישראל ראש גשר למלכות ישראל ר"ישראל ד, אלדד

00437 36 1945

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

נסטוכוב'צ-גיטאות וארשה אדם

00437 37 1956 יום הקדיש

00437 38

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

גולת ישמעאל ובנין ישראל יצחק, צבי-בן

00437 39 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

וואס איז אזוינס די הסתדרות .צ, ראזענשטיין

00437 40 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

די צווייטע עליה .ד, קלעי

00437 41 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

די כנסת ישראל .ד, האי-רב-בר
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00437 42 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

אין אנהויב

00437 43 1947

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ויים"די ביל .ש, ציון-בן

00437 44 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ערד

00437 45 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

די ציוניסטישע קאנגרעסן .ג, קרעסעל

00437 46 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

דער נגב יוסף, בראסלאווסקי

00437 47 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

ישראל אין קאמף

00437 48 1949

הוצאת מחלקת ההסברה של תנועת החרות

מהותה ודרכה במדינה, יסודותיה ועקרונותיה- תנועת החרות 

00437 49

ישראל-מכבי הצעיר בארץ- התנועה גורדוניה 

הקבוצות יסודותיו ומפעליו-חבר מאיר, מנדל

00437 50 1945

התאחדות-(.ס.צ)פארייניקונג פועלי ציון -וועלט

באראטונג פון איחוד אין לאנדאן-די וועלט

00437 51 1938

התאחדות-(.ס.צ)פארייניקונג פועלי ציון -וועלט

היסטארישע פארבינדונג און היסטארישע רעכט .ב, לאקער

00438 1 1923

ישראל-מחלקת החנוך של ההנהלה הציונית בארץ

תכנית בתי הספר העממיים העירונים

00438 2 1932

ישראל-מחלקת החנוך של הסוכנות היהודית לארץ

הספר העממיים של המזרחי-תכנית הלמודים הנהוגה בבתי

00438 3 1949

"תרבות לעם"און " יידיש בוך"פארלאג 

דער מענטש האט געזיגט אליהו, גאזשאנסקי

00438 4 1950 יידישע טעכטער דיאדיא, מישא

00438 5 1931 למנחמי אברהם , חן

00438 6 1955

המכון ההיסטורי היהודי בורשה

חורבן ומרד יהודי פולין בתקופת הכיבוש ההיטלרי .ב, מארק

00438 7 1955

פארבאנד פון ווארשעווער יידן און אומגעגנט אין מאנטרעאל

כבוד די געפאלענע העלדן אין ווארשעווער געטא

00438 8 1948

אין" צוקונפט. "ב.קאמיטעט פון י-ארויסגעגעבן דורך דעם צענטראל

פוילן 1871-1941די פאריזער קאמונע 

00438 9 1958

ארויסגעגעבן דורכן מחבר

ערשטער באנד- מיינע זכרונות  שמריהו, נעמיראווסקי

00438 10 1950

ישראל המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה-הסוכנות היהודית בארץ

סמינר קיץ למורים עברים מן התפוצות

00438 11 1951

ההסתדרות הציונית העולמית

(חוברת סכום)טברון עתון סמינר הקיץ למורים -קול

00438 12 1946 האוניברסיטה העברית בירושלים
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00438 13 1947 האוניברסיטה העברית בירושלים- המכון למדעי היהדות 

00438 14 1930

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

פ"הספרים הלאומי והאוניברסיטאי עד שנת תר-תולדות בית

00438 15 1945

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

מבפנים

00438 16 1946

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

מבפנים

00438 17 1953

"קיום"פארלאג 

לעגיטימאציע פון יידישקייט .י, גאטפארשטיין

00438 18 1949

סעמינאר-ארויסגעגעבן דורך דעם מעטאדישן קאבינעט ביים לערער

אין פאריז צו הילף דעם לערער

00438 19 1948

הוצאת מחלקת ההסברה של הועד הפועל

מהויות הזמן

00438 20 1946

הוצאת מחלקת ההסברה של הועד הפועל

מבזל עד בזל .ג, קרסל

00438 21 1944

ישראל-הוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ

ערעורים על המצב הקיים .ב, כצנלסון

00438 22 1951

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

במערכות ההסתדרות והמדינה .פ, לוביאניקר

00438 23 1942

התאחדות-(.ס.צ)פארייניקונג פועלי ציון -וועלט

דער כח פון דער הסתדרות .מ, ניישטאדט

00438 24 1946

ישראל-לשכת ההסברה של הסוכנות היהודית לארץ

אמריקאית-ישראל לועדת החקירה האנגלו-תזכיר הסוכנות היהודית לארץ

00438 25 ספרנו-בעית לימוד התלמוד בבתי ישי, אדלר

00438 26

מחלקת התרבות של צבא הגנה לישראל

מבצע יפתח לשחרור הגליל יוסף, אוליצקי

00438 27 1950

קאמיטעט פון דער פראגרעסיווער-ארויסגעגעבן דורך דעם צענטראל

פארטיי אין פראנקרייך דער וועג פון פראגרעסיוון אלגעמיינעם ציוניזם

00438 28 1947

הלשכה הראשית של קרן היסוד

ב בבזל"קרן היסוד בקונגרס הציוני הכ

00438 29 1952

הוצאת המחלקה האירגונית של ההסתדרות הציונית

ג"החלטות הקונגרס הציוני הכ

00438 30 1947 ה שנות יצירה"כ צבי, ברנשטין

00438 31 1957

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית הארכיון הציוני המרכזי

00438 32 1951 שמואל אבא הורדוצקי במלאת לו שמונים שנה' ן לר"לוית ח

00438 33 1945

"גורן"הוצאת 

ההתישבות החקלאית העברית במספרים אהרן, גרץ

00438 34 1945

היים-פארלאג ארבעטער

צום צווייטן יארטאג פון העלדישן אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא- יזכור 
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00438 35

הוצאת ראובן מס

תעודות על סבלות היהודים תחת שלטון הנאצים- מפרשת השואה 

00438 36 1953

הוצאת מחברות לספרות

צרכי הספרות העברית בשעה זאת ישראל, זמורה

00438 37 1950

"עם עובד"הוצאת 

אמא פרקי חיים מרים, ברץ

00438 38 1946

התאחדות (.ס.צ)עולמי פועלי ציון -איחוד

ציון פארטיי אין פוילן-באוועגונג צו דער פועלי-דער רוף פון דער וועלט

00438 39 1946

פארלאג אויפסניי פאריז

רעטונג פון יידישן פאלק דורך דעמאקראטיע און פרידן .א, ראיסקי

00438 40 1954

התאחדות - (.ס.צ)עולמי פועלי ציון -בלעטער פון איחוד

איחוד באראטונג אין זשענעווע- ישראל 

00438 41 1952

ארויסגעגעבן פון קאמיטעט אויף צו גרינדן א יידישע קהלה

וואס מיר זענען אויסן מיט א יידישער קהלה אין פראנקרייך

00438 42 1949

"מחברות"הוצאת 

על החוקה לישראל סבא ישראל, אפרויקין

00438 43 1948 'דמות הפלאים של שארית הפליטה חלק א 'פרופ. פ, שניאורסון

00438 44 1954

מ"בע" מסדה"הוצאת 

סיפורי התגלות חסידיים . פ, שניאורסון

00438 45 1945

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

(237) 172עלון לאינפורמציה פנימית - צרור מכתבים 

00438 46

הנהלת בית המדרש בית שמואל

חוברת קרית חנה דוד

00438 47 1956 טאג-צו-די ציוניסטישע באוועגונג היינט אוירווינג, מילער

00438 48 1946

פון. ק.שוץ ביים צ-ארויסגעגעבן דורכן אפטייל פאר שול און קינדער

יידן אין פוילן גרעבער-דאס ליד פונם יידישן קוילן אלחנן, אינדעלמאן

00438 49 1948

"גידערשרעזיע"פארלאג 

לידער און רעטענישן-קינדער ישראל, שטיינבערג

00438 50 1926

"פונקען"פארלאג 

אוקראינישע מאטיוון שמואל, פרידמאן

00438 51 1928

"ארט"פארבאנד 

1- ווירטשאפט און לעבן 

00438 52 1923 2- דאס פרייע ווארט 

00438 53 1922

ליגע-פארלאג קולטור

יונגהארבסט .א, לעיעלעס

00438 54 1889 דיא קאלאניסטען אראמאן פאן רומיניען און ארץ ישראל יצחק הלוי, לעווינסקי

00438 55 1934

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

קאיבאלער סטעפעס מענדל, עלקין

00438 56 1948

רינג-אפטיילונג פון ארבעטער-ארויסגעגעבן פון בילדונגס

איבערלעבונגען פון א יידישן פארשוטיסט מאיר, הורוויץ
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00438 57 1949 ערשטער באנד- מיין היים , וואלין משה, גראניטשטיין

00438 58 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

געלעכטער דורך טרערן .מ, נודעלמאן

00438 59 1927

"מיר אליין"פארלאג 

אן א זייט מרדכי, יאפע

00438 60 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ארום זיך חיים, קרול

00438 61 1947

ייווא

2'  נומ30באנד - ייווא בלעטער שריפט פון יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט 

00438 62 1924

שרעבערק. פארלאג ש

ערשטער באנד- א ווירקליכע הערצליכע ליבע  מעשה, אלפס

00438 63 1921 (24)3- די טריבונע 

00438 64 1923 1- דאס פרייע ווארט 

00438 65 1937 1אלמאנאך -יידיש באלטישער קולטור-יונג

00439 1 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין די פאבריקן פון טויט מרדכי, שטריגלער

00439 2 1925

ארויסגעגעבן פון דער נאציאנאלער עקזעקוטיוו קאמיטע פון ארבייטער

טער יובלעאום קאנווענשאן25רינג צו דער  די געשיכטע פון ארבייטער רינג .ש.א, זאקס

00439 3 1949

ייווא

 33באנד - ייווא בלעטער שריפט פון יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט 

00439 4 1931

"פאפולער וויסנשאפטלעכע ביבליאטעק"יאטשקאווסקיס 

.ד, ריאזאנאוו טייל1ערשטער באנד - אפהאנדלונגען צו דער געשיכטע פון מארקסיזם 

00439 5 1924

"כאליאסטרע"פארלאג 

 2כאליאסטרע 

00439 6 1948

ארגאן פון וועלטפארבאנד פון געזעלשאפטן צו פארהיטן דאס געזונט

פון דער יידישער באפעלקערונג 1פאלקסגעזונט 

00439 7 1928

בזשאזא. פארלאג ח

אמאל אין אמעריקע .י, קאפעליאוו

00439 8 1928

ביכער פאר אלעמען

די פרוי פון אונדזער ביינקשאפט מאקס, בראד

00439 9 1910

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

די ערסטע פרינציפען פון א סיסטעם פון סינטעטישער פילאזאפיע הערבערט, ספענסער

00439 10 1946

ארויסגעגעבן פון צענטראלער היסטארישער קאמיסיע ביים צענטראל

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע 2- פון לעצטן חורבן 

00439 11

אברהם כהנא' הוצאת בית מסחר הספרים של ר

סידור תקון שמואל

00439 12 1936

ארויסגעגעבן פון דעם מחבר

"אבענדבלאט"און זיין קאמף מיטן " פארווערטס"די אנטשטייאונג פון  יעקב, מילך

00439 13 1937 צווישן קראנקע גאלדע, קרימער
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00439 14 1928

גיטלין. פארלאג א

דער סוד פון טויט .ק, גוטנבוים

00439 15 1935

"סיגנאל"פארלאג 

דאס ליכט אף מיין גאס .א.מ, סול

00439 16 1949

"דער בעכער"פארלאג 

צווישן טאג און נאכט יחזקאל, בראנשטיין

00439 17 1956

פארלאג געליע

אויף די ראנדן מיכל, ליכט

00439 18 1942

פארלאג-קאאפעראטיווער פאלקס

דוד עדעלשטאט קלמן, מרמר

00439 19 1925

"שול און בוך"פארלאג 

שטיינוועבס ברוך, גלאזמאן

00439 20 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ווען טאג פארגייט משה, סטאווסקי

00439 21 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

הדין-מידת דוד, בערגעלסאנ

00439 22

שימין. פארלאג ב

הומארעסקען און ערצעהלונגען .ז, ווענדראף

00439 23 1938

"ווארט"פארלאג 

אויף וועגן אלימלך, שמואלאוויטש

00439 24 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

צוגווינטן  דוד, בערגעלסאנ

00439 25 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

מיל-די ברויט דוד, בערגעלסאנ

00439 26 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ארום וואקזאל דוד, בערגעלסאנ

00439 27 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

נאך אלעמען דוד, בערגעלסאנ

00439 28 1920

"ליגע-קולטור"פארלאג 

צווייטער בוך- אייגנס 

00440 1 1937

יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

צווייטער באנד- היסטארישע שריפטן  

00440 2 1944

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

אפ עונדזער ערד אווראמ, קאהאן

00440 3 1929

"ליגע-קולטור"פארלאג 

האדין-מידאס דוד, בערגעלסאנ

00440 4 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

געברענטע טריט .ז, סעגאלאוויטש

00440 5 1947

"נידערשלעזיע"פארלאג 

צו א ניי לעבן יעקב, עגיט

00440 6 1948

ייווא

ביביליאגראפיע פון אליהו טשעריקאווער

00440 7 1926

"שול און בוך"פארלאג 

ערינערונגען .מ, ווינטשעווסקי
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00440 8 1925

"וועקער"פארלאג 

אויף אמעריקאנער וועגען .ה, לאנג

00440 9 1946

פארלאג דער וועקער

פיאנערן און בויער  דושאן, מילל

00440 10 1936

צעשינסקיס פארלאג

זון איבער אלץ .מ, טקאטש

00440 11 1946

פארלאג איקוף

צייט-זריעה לעא, קאץ

00440 12 1948

ווירניק. הוצאת י

תולדות שחרור עמים .ש, אמסטר

00440 13 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פעטער זשאמע .ז, שניאור

00440 14 1963 געקליבענע שריפטן יחיאל, שטיינזאלץ

00440 15 1957

-און קולטור- פעריאדישע אויסגאבע פאר ליטעראטור קונסט

פראבלעמען 18פאריזער צייטשריפט נומער 

00440 16 1951 פינפטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00440 17 1956

-און קולטור- פעריאדישע אויסגאבע פאר ליטעראטור קונסט

פראבלעמען 14פאריזער צייטשריפט נומער 

00440 18 1911

פריינד ביבליאטעק

א שטעדטיל .מ.א, ווייסענבערג

00440 19 1952

ביכער ציקא פארלאג

פינפטער באנד די עקידה- קיסר און רבי  .ז, שניאור

00440 20 1932

"אייגנס"פארלאג 

גאלדענע זאמדן .י, פאפיערניקאוו

00440 21 1929

"נייע קולטור"פארלאג 

רויט אויף שווארץ .י, פאפיערניקאוו

00440 22 1931

ארגאניזציע אין פוילן-ארויסגעגעבן דורך דער יידישער שול

מעשהלעך קאדיע, מאלאדאווסקי

00440 23 1936

בזשאזא. פארלאג ח

טאנץ-דער שדים אסתר, קרייטמאן

00440 24 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

שקלאווער אידען .ז, שניאור

00441 1 1947

ר"הוצאת המשרד האירופאי של שלטון בית

רישער יוגענד"זאמעלבוך פאר בית .וו, זשאבאטינסקי

00441 2 1945

ציקא און צוקונפט

צו אייך שוועסטער און ברידער באפרייטע מרדכי, שטריגלער

00441 3 1957

-און קולטור- פעריאדישע אויסגאבע פאר ליטעראטור קונסט

פראבלעמען 19נומער - פאריזער צייטשריפט 

00441 4 1948

יובל פארלאג

די משומדתטע .ז, שניאור

00441 5 1938

"צוזאמען"פארלאג 

פאריזער אבאזשורן .ק, בענעק
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00441 6 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

ארץ ישראל שלום, אש

00441 7 1918

ליטערארישער פארלאג

געזאמלטע שריפטן  .ז, שניאור

00441 8 1930

"ליגע-קולטור"פארלאג 

א שטעטל שלום, אש

00441 9 1927

"ליגע-קולטור"פארלאג 

מיין רייזע איבער שפאניעו שלום, אש

00441 10 1925

פארלאג ווייסענבערג

ווירקליכקייט .מ.י, ווייסענבערג

00441 11 1931

"ליגע-קולטור"פארלאג 

ווארשע שלום, אש

00441 12 1925

פארלאג ווייסענבערג

רעאלע קרעפטן .מ.י, ווייסענבערג

00441 13 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

איז געקומען א ייד קיין אמעריקע .א, ראבאי

00441 14

פארלאג בוכהאנדלונג שלמה שרעבערק

ערשטער באנד- געקליבענע שריפטען  .מ.י, ווייסענבערג

00441 15 1913

"צענטראל. "פארלאג געז

פון דער וועלט און יענער יהואש

00441 16 1928

ראנטש. א.ביכער פון י

שאטנס פון ניו יארק .א.י, ראנטש

00441 17 1931

ביבליאטעק-פארלאג ייידישע פאלקלאר

1באנד - יידישע פאלקסמעשיות  .ל.י, כהן

00441 18 1925

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

געשיכטן און סצענעס .ל.י, פרץ

00441 19 1927

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

לידער און באלאדן .ל.י, פרץ

00441 20 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

שטומע פריינט משה, סטאווסקי

00441 21 1944

ביכער ציקא פארלאג

ערשטער באנד דער נדר- קיסר און רבי  .ז, שניאור

00441 22 1945

איקוף

ערשטער באנד- מיין לעבן  .א, ראבאי

00441 23 1945

איקוף

ייד און וועלט ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00441 24 1942 צווישן די ווענט פון א שפיטאל ר"נאהאן ד, מיזשעריצקי

00441 25

.ארויסגעגעבן דורך דוד פינסקי ביכער קאמיטעט אינק

ארנאלד לעווענבערג דוד, פינסקי

00442 1 1911

פארלאג פראגרעס

קנאה און תאוה .מ.א, ווייסענבערג

00442 2 1939

צעראטא. ב.פארלאג א

אויף שווערן גרונט יאנקל, שפאן
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00442 3 1919

ארויסגעגעבן פון דער עדיוקיישאנאל קאמיטע פון ארבייטער רינג

די קאאפעראטיווע באוועגונג אהרן, סטאלינסקי

00442 4 1928

פארלאג שאפירא וואללענטיין

ן לאנד'אין קאמפף פאר לייב, נירענשטיין

00442 5 1944

.פ.א.נ.א, 130. ארויסגעגעבן פון איוואנגאראדער בר

א מאנאגראפיע  ברוך, גלאזמאן

00442 6 1941 ראפסאדיעס אין רויט- חיים זשיטלאווסקי . דר יעקב, סטאראלסקי

00442 7 1949

ביכער ציקא פארלאג

פערטער באנד צוויי צארן- קיסר און רבי  .ז, שניאור

00442 8 1923

"ילקוט"פארלאג 

אהין .ז, שניאור

00442 9 1931

"ליגע-קולטור"פארלאג 

מאסקווע שלום, אש

00442 10 1947

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

א גלויבן פאר אומגלויביקע .ב, ריווקין

00442 11 1937

פריוואטע אויסגאבע

קאמעדיעס אין פערזן- עס איז גארנישט ניט געשען  זישא, לאנדוי

00442 12 1909

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

ערצעהלונגען יעקב, גארדין

00442 13 1912

"יהואש"פארלאג 

פאבלען יהואש

00442 14

"אחיספר"פארלאג 

שפיל און לעבן דער לעבעדיקער

00442 15 1928

"אחיספר"פארלאג 

פיתום און רעמסס דער לעבעדיקער

00442 16 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

מיל-די ברויט דוד, בערגעלסאנ

00442 17 1946

איקוף

פרינץ ראובני דוד, בערגעלסאנ

00442 18 1947

ייווא

1באנד - געשיכטע פון יידן אין ווארשע  ר"יעקב ד, שאצקי

00442 19 1945

ביכער ציקא פארלאג

מעשיות פון בראשית חיים, שויס

00442 20 1914

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

2- געזאמעלטע ווערק  גיו, דע מאפאסאן

00442 21 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא ר"יוסף ד, קערמיש

00442 22 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין שאטן פון עבר ר"יעקב ד, שאצקי

00442 23 1949

פארלאג יידישע עטישע געזעלשאפט

יידן צווישן פעלקער .ש, סיימאן

00442 24 1937 פארשטעלונגען משה, בראדערזאן

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

119

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00442 25 1935

בזשאזא. פארלאג ח

די פסיכאלאגיע פון סאציאליזם הענדריק, דע מאן

00442 26 1909

פארלאג מאקס מייזעל

וואס זי איז און ווי זי האט זיך ענטוויקעלט- די פילאסאפיע  ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00443 1 1930

"קולטור ליגע"פארלאג 

1דראמאטישע שריפטן באנד  שלום, אש

00443 2 1931

"קולטור ליגע"פארלאג 

3דראמאטישע שריפטן באנד  שלום, אש

00443 3 1933

פארלאג אינטערנאציאנאלער ארבעטער ארדן

קלאסנקאמפן אין אלטערטום קלמן, מרמר

00443 4 1949

אונזער צייט פארלאג

די יידן אין אוקראינע .ש.י, הערץ

00443 5 1932

"ליטערארישע בלעטער"ארויסגעגעבן דורך די 

יארן-מיינע קינדער פרץ, הירשביין

00443 6 1916 פון ווייטע לענדער פרץ, הירשביין

00443 7 1936

בזשאזא. פארלאג ח

מאריא ספירידאנאווא .נ. י, שטיינבערג

00443 8

בזשאזא. פארלאג ח

אויף די וועגן פון מאדערנעם געדאנקענגאנג ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00443 9 1927

ארויסגעגעבן פון פארפאסער

ס באראט'אויף גאט .מ, טקאטש

00443 10 1929

בזשאזא. פארלאג ח

אין קאמף פאר פאלק און שפראך ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00443 11 1948

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

א ליכט גייט אויף נח, גאלדבערג

00443 12 1944

נאראדיצקי און זין. פארלאג י

אמאל אין געווען א דארף לייב, קורלאנד

00443 13 1937

בזשאזא. פארלאג ח

צווייטער באנד- מארי אנטואנעט  .מ, אשעראוויטש

00443 14 1917

בזשאזא. פארלאג ח

זעקסטער באנד- געזאמעלטע שריפטען  ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00443 15 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

1באנד - צווישן לעבן און טויט  יעקב, לעשטשינסקי

00443 16 1930

"כחות"פארלאג 

דאס לעבן פון מארטירער זשארזש, דיהאמעל

00443 17

"יידיש"פארלאג 

מיין ווידוי- קאנפעסיאן  זשאק-זשאן, רוסא

00443 18 1923

"קולטור ליגע"פארלאג 

דאס געוועט נח, פרילוצקי

00443 19 1950

בונין בוך קאמיטעט. ארויסגעגעבן פון ז

געזאנג פון מיינע טעג .ז, בונין

00443 20 1927

"צענטער"פארלאג 

פון קאזארמע און מלחמה דערציילונגען יעקב, קרעפליאק
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00443 21 1931

"קולטור ליגע"פארלאג 

משיחס צייטן שלום, אש

00443 22 1954

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

אין רבנישן שאטן יעקב, צינעמאן

00443 23 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

פעלקער און לענדער פרץ, הירשביין

00443 24 1962

בהוצאת אגודת הרופאים שרידי השואה

1946-1961אירופה -עליית ר"ד. מ, צקי'דבורז

00443 25 1929

בזשאזא. פארלאג ח

פינפטער זאמלבוך- פארן יידישן סאציאליסטישן געדאנק - פרייע שריפטן 

00444 1 1962

געזעלשאפט-פארלאג יידישע קולטור

הונדערט יאר יידיש טעאטער

00444 2 1947

ארויסגעגעבן דורך דעם פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

דאס געזאנג פון ווילנער געטא

00444 3 1944 לידער- צייט  אברהם, שבזז

00444 4 1958

מ"בע" אנציקלופדיה של גלויות"פארלאג פון 

דליטא-לענדער בריסק-ענציקלאפעדיע פון די גלות

00444 5 1957 יובל נומער- די ציוניסטישע שטימע 

00444 6 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

לענדער און שטעט .ח, שאשקעס

00444 7 1934

צעשינסקי. פארלאג מ

לידער און פאעמען יעקב, בראדסקי

00444 8 1923

פארלאג יונג

ווינטן .א.י, ראנטש

00444 9 1931

בזשאזא. פארלאג ח

עלפטער באנד- געזאמלטע שריפטן  ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00444 10 1925

פארלאג נחמן הורביץ

דער מאקסימאליזם אין דער יידישער וועלט יצחק נחמן, שטיינבערג

00444 11 1962

הוצאת מחברות לספרות

סלסטינה טרגיקומדיה על קליסטו ומליביה פרננדו, דה רוחס

00444 12 1963

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

אויסגאבע-פאבריקאנט יובל-דער טריקא

00444 13 1967

"אויפסניי"און " יידיש בוך"פארלאג 

1936-1939יידן אין שפאנישן קריג  דוד, דיאמאנט

00444 14 1968

הוצאת הקיבוץ המאוחד

אוד מכיכר היובל יעקב, גרינשטיין

00444 15 1967 קאלירן און קלאנגען רבקה, קאפע

00444 16 1966

יד ושם

חות של הגנרל יירגן שטרופ"הדו- מרד גיטו וארשה בעיני האויב 

00444 17 1968

הוצאת הקיבוץ המאוחד

קורות לוחם יהודי שלום, גרלינג
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00444 18 1967

פארלאג בערגען בעלזען

טו דערמאנען'כ יעקב, גלאטשטיין

00444 19 1969

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומנו של נער מווילנה יצחק, רודאשבסקי

00444 20 1966 חתול בגיטו ירחמיאל, בריקס

00444 21 1968

"אידישער קעמפער"פארלאג 

איליא ערענבורג .ל.ש, שניידערמאן

00444 22 1969

"ירחמיאל בריקס בוך קאמיטעט"ארויסגעגעבן פון 

די פאפירענע קרוין ירחמיאל, בריקס

00444 23 1968

פארלאג אויפסניי פאריז

דאס יינגל פון דער קראכמאלנע יאנקל, פערלמאן

00445 1 1968 מיין טרויער ליד שמאי, וואקס

00445 2 1967 געזען און געהערט אין ראטנפארבאנד מרדכי, שנער

00445 3 1968

ילקוט מורשת

יהודי צרפת במלחמת העולם השנייה לוסיין, שטיינברג

00445 4 1963

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון א קאמיטעט

א שטאט אויפן בוג אברהם, סילקעס

00445 5 1949

הברית העברית העולמית בצרפת

'שנה רביעית גליון א- מחברות 

00445 6 1950

הברית העברית העולמית בצרפת

'שנה חמישית גליון א- מחברות 

00445 7 1951

הברית העברית העולמית בצרפת

'שנה חמישית גליון ב- מחברות 

00445 8 1968

רוסקה והסביבה בישראל-ארגון יוצאי רוה

ביולטין

00445 9 1946

ארויסגעגעבן פון צענטראלער היסטארישער קאמיסיע ביים צענטראל

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע 1- פון לעצטן חורבן 

00445 10 1967

מערכות

1940-1945יהודים בתנועת המרי בצרפת  ר"לוסיין ד, שטיינברג

00445 11 1968

הוצאת הקיבוץ המאוחד

1933-1948ישראל בשנים -הגרמנים בארץ- הגייס החמישי  חביב, כנען

00445 12 1968

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ביערות הנקם ברוך, לוין

00445 13 1965

הוצאת מוסד הרב קוק

עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה- אני מאמין  מרדכי, אליאב

00445 14 1968

הוצאה משותפת של ארגוני יוצאי איביה בישראל ובאמריקה

ספר זכרון לקהילת איביה

00445 15 1967

פארלאג בערגען בעלזען

1לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן באנד  אהרן, צייטלין

00445 16 1968

ארויסגעגעבן דורך די גאוואראווער לאנדסמאנשאפטן

בוך-גאוואראווע יזכור
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00445 17 1960

יד ושם וייווא

ביבליוגרפיה של הספרים העבריים על השואה ועל הגבורה

00445 18 1967

Sharon Books Inc.

באוועגונג אין פוילן-די יידישע ווידערשטאנד .נ, קאנטאראוויטש

00445 19

בלזן-בהוצאת ברית עולמית של ניצולי ברגן

קראתיך ירושלים סלב'צ, שלזק

00445 20 1965

פרץ. ל.פארלאג י

דבורה די נביאה און ברק בן אבינועם אהרן, ראפאפארט

00445 21 ספר שלישי משעבוד לגאולה- העולם שנחרב  ר"ד. פ, בלצן

00445 22 1966

קורות

"מעשה טוביה"לחקירת ספרו - ץ ממיץ "תקונים ומלואים בתולדות הרופא טוביה כ 'מאיר פרופ, הלוי

00446 1 1948

פארבאנד-לאנדסלייט

1גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 2 1949

פארבאנד-לאנדסלייט

2גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 3 1950

פארבאנד-לאנדסלייט

3-4גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 4 1966

פארבאנד-לאנדסלייט

16גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 5 1968

פארבאנד-לאנדסלייט

17-18גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 6 1970

פארבאנד-לאנדסלייט

19-20גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 7 1975

פארבאנד-לאנדסלייט

23-24גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 8 1978

פארבאנד-לאנדסלייט

25גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 9 1980

פארבאנד-לאנדסלייט

26גראדנער אפקלאנגען נומער 

00446 10

"יידיש"פארלאג 

גור אריה רחל, שאבאד

00446 11 1946

"יידישע שול"פארלאג 

דעם זיידנס טאביק פושקע לאה, האפמאן-קאפעלאוויטש

00446 12 1946

"יידישע שול"פארלאג 

דער פעטער עליע נחום, יוד

00446 13 1946

"יידישע שול"פארלאג 

מעשה-דער נשיא הלל פאלקס יחיאל, שטערן

00446 14 1946

"יידישע שול"פארלאג 

די מאמע מיט די פינף זין אליעזר, שטיינבארג

00446 15 1946

"יידישע שול"פארלאג 

בערעלע און דאס הינטעלע יחיאל, שטערן

00446 16 1946

"יידישע שול"פארלאג 

די קו און די קוקאווקע אליעזר, שטיינבארג
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00446 17 1949

פארלאג אויפסניי פאריז

דאס ווארט פון ווידערשטאנד און זיג

00446 18 1968

ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

רבעון לביבליוגרפיה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים- ג "קרית ספר כרך מ

00446 19 1986 יומן אישי רגינה, ברודינגר

00446 20 1947

ציוניסטישער-ארויסגעבער אייראפעאישער ביורא פון דער אלגעמיין

קאנפעדעראציע-וועלט קאנפעדעראציע-ציוניסטישער וועלט-ערשטע אייראפעאישע קאנפערענץ פון דער אלגעמיין

00446 21 1954

מחלקת ההסברה

חוקת התנועה- תנועת החרות בארץ ישראל 

00446 22 1952

פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

2ביולעטין נומער - חודש 

00446 23 1947

-צענטראל קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער בריטישער זאנע 

בעלזן-בערגן 21אונדזער שטימע נומער 

00446 24 1982

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רשימת פרסומים ומחירון

00446 25 1968 1פאריזער העפטן נומער 

00446 26 1965

"יידיש בוך"פארלאג 

!מיר ווארענען 

00446 27 1970 19זשורנאל נומער -יוגנטרוף אלוועלטלעכער יידישער יוגנט

00446 28 1947

"סיני"הוצאת הספרים 

לשבת מזמור- נגינה -זמירות לשבת עם תוי

00446 29 1961

ארגון יוצאי לוצק בישראל

ספר לוצק

00446 30 1982

יד ושם

לאומי-פסק הדין של בית הדין הצבאי הבין- משפט נירנברג 

00446 31 1961

"אנציקלופדיה של גלויות"הוצאת 

'חלק א- פרשת משפט אייכמן ותקופת השואה - השואה והמשפט 

00446 32 1952

צענטער. ראט ביים ייד-ארויסגעגעבן פון קולטור

יזכור שריפט...זאג נישט קיינמאל

00446 33 1961

ניב הרופא

הריכוז שבאסטוניה-וילנה ובמחנות-בגיטו ר"ד. מ, צקי'דבורז

00446 34 1955

"נוסח ווילנע"ארויסגעגעבן פון 

238' יונג ווילנע נומ

00446 35 1945

היים-פארלאג ארבעטער

צום צווייטן יארטאג פון העלדישן אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא- יזכור 

00446 36 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

פארניכטונג ערשטער באנד-די היטלעריסטישע פאליטיק פון יידן .א, אייזענבאך

00446 37

"יידיש בוך"פארלאג 

פארניכטונג צווייטער באנד-די היטלעריסטישע פאליטיק פון יידן .א, אייזענבאך

00446 38 1950

"יידיש בוך"פארלאג 

די יידישע טראגעדיע אין דער פוילישער ליטעראטור .ב, מארק
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00447 1 1935

"ליגע-קולטור"פארלאג 

צוויי וועלטן שמעון, האראנטשיק

00447 2 1953

הוצאת דביר

הבובות-בית .ק, צטניק

00447 3 1949

גראהאר. פארלאג ט

צווייטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00447 4 1950

ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון ארגון אסירי הנאצים לשעבר

הענט רבקה, פנחסיק-קוויאטקאווסקי

00447 5

ביבליאטעק-סאבוויי

פארלוירן א שוך אין סאבוויי .ש, דאווידמאן

00447 6 1948

"נבו"הוצאת 

כב-בטרם כא

00447 7 1961

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער ראדאמער לאנדסמאנשאפט

מיין קינדס בריוו יהושע, לענדער

00447 8 1961

פרץ. ל.פארלאג י

נשים מאחורי הגדר רבקה, פנחסיק-קביאטקובסקי

00447 9 1982 שבת אמזלאג-הפרופסור משה בן אברהם, אלמאליח

00447 10 1964

"עם-ידע"הוצאת החברה הישראלית לפולקלור ואתנולוגיה 

28-29מספר ' עם כרך י-ידע טוב-יום, לוינסקי

00447 11 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

ערשטער באנד- דאס בוך פון גבורה  .ב, מארק

00447 12 1949

"בוך-יידיש"פארלאג 

דער וועג פון פיין .ד, האפנונג

00447 13 1933

"ליגע-קולטור"פארלאג 

גרויזאמע יארן עמיל און דניאל, ווידאנס

00447 14 1960

קאמיטעט-און בוך-ארויסגעגעבן דורכן יובל

א יינגל פון ווארשע משה, קנאפהייס

00447 15 1961

מ"בע" מסדה"הוצאת 

גחלי רתמים שלמה, שביסגולד

00447 16 1955

מ"הוצאת ספרים בע- שלמה שרברק 

פרטיזנים צעירים

00447 17 1950

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

1-2'  ה3בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00447 18 1953

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

3'  ה6בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00447 19 1953

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

4'  ה6בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00447 20 1958

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

11בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00447 21 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

די אומגעקומענע שרייבער פון די געטאס און לאגערן און זייערע ווערק .ב, מארק

00447 22 1950

קלוב-ביכער פון יידישן פען

צווישן שאטנס אברהם, זאק
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00447 23

"יידיש בוך"פארלאג 

נאוועלן .י, פינער

00447 24 1962

יד ושם

מוכרי הסיגאריות מכיכר שלושת הצלבים יוסף, מיאן'ז

00447 25 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פעטערבורג שלום, אש

00447 26 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

ווארשע שלום, אש

00447 27 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מאסקווע שלום, אש

00447 28 1954

מ"הוצאת ספרים קרני בע

ידידי היער דוניה, רוזן

00448 1 1954

הוצאת ארגון עולי קרמניץ בישראל

ספר זכרון- פנקס קרמניץ 

00448 2 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

בוך פון מיין לעבן-דאס מעשה מלך, ראוויטש

00448 3 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אלמי בוך. א

00448 4

ארויסגעגעבן דורך דער ארגאניזאציע פון די פוילישע יידן אין

פראנקרייך שטערן איבערן געטא ישעיהו, שפיגל

00448 5 1956

"גלויות"פארלאג 

די בייטש פון האקנקרייץ לארד ראסעל אף ליווערפול

00448 6 1948

"יידיש בוך"פארלאג 

יידן אן געלע לאטעס הערש, סמאליאר

00448 7 1961

קאנגרעס-יידישער קולטור. אלוו

צעשאטענע קערנער .ל, דאמאנקעוויטש

00448 8 1948

פארלאג אויפסניי פאריז

אותיות אין בלוט אברהם, ווייץ

00448 9 1957

ארויסגעגעבן פון רפאל פעדערמאן

ביי די טייכן ווארטע און איסט ריווער רפאל, פעדערמאן

00448 10 1949

גראהאר. פארלאג ט

ערשטער  באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00448 11 1949

גראהאר. פארלאג ט

צווייטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00448 12 1949

גראהאר. פארלאג ט

דרייטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00448 13 1950

גראהאר. פארלאג ט

פערטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00448 14 1955

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דאס הויז פון די ליאלקעס .ק, צעטניק

00448 15 1962

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יידן אין אלטן פוילן ר"יצחק ד, לעווין

00448 16 1962

ניב הרופא

השואה-הפאתולוגיה המאוחרת של ניצולי ר"ד. מ, צקי'דבורז
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00448 17 1961

פרץ. ל.פארלאג י

דער זייגער וואס איבערן קאפ .ק, צעטניק

00448 18 1951

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

יידן פון א גאנץ יאר יהושע, פערלע

00448 19

"בוך-יידיש"פארלאג 

באנד איינס- כתבים פון געטא  עמנואל, רינגעלבלום

00448 20 1962

ייווא, יד ושם

ביבליוגרפיה של הספרים ביידיש על השואה ועל הגבורה פיליפ, פרידמאן, יוסף, נאר

00449 1 1955

פארבאנד פון ווילנער יידן אין די פארייניקטע שטאטן

יידישע ווילנע אין ווארט און בילד

00449 2 1957

פארבאנד פון ווילנער יידן אין די פארייניקטע שטאטן

נוסח ווילנע בולעטין נומער צוויי

00449 3 1958

פארבאנד פון ווילנער יידן אין די פארייניקטע שטאטן

נוסח ווילנע בולעטין נומער דריי

00449 4 1946

"נוסח ווילנע"פארלאג 

א בריוו פון אנגעקומענעם לייזער, ראן

00449 5 1935

ביבליאטעק-יידישע אוניווערסאל

צווייטע בוך- דער שטילער דאן  מיכאל, שאלאכאוו

00449 6 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

6געשיכטע באנד -וועלט הערבערט, וועלס

00449 7 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

דעקאבריסטן לעוו, טאלסטאי

00449 8 1954 פון אקטועלן און אייביקן .ל, ראמאנקעוויטש

00449 9 1945

ארויסגעגעבן דורך דער ארגאניזאציע פון פוילישע יידן ביי דעם פוילישן

קאמיטעט פון נאציאנאלער באפרייונג דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא .ב, מארק

00449 10 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

4געשיכטע באנד -וועלט הערבערט, וועלס

00449 11 1928

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

מיינע אוניווערסיטעטן  מאקסים, גארקי

00449 12 1930

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

5געשיכטע באנד -וועלט הערבערט, וועלס

00449 13 1911

היברו פאבלישינג קאמפאני

ערשטער באנד- געקליבענע שריפטען  איוואן, טורגעניעוו

00449 14 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היימלאזע יידן ישראל, אפרת

00449 15 1945

The Health Publishing Co.

אלמאנאך-געזוגט

00449 16 1923

היברו פאבלישינג קאמפאני

דריטער באנד- געוועהלטע ווערק  גראף לעא, טאלסטאי

00449 17 1950 יידישע טעכטער דיאדיא, מישא

00449 18 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מארטיראלאגיע זאמלונג פון דאקומענטן-קינדער
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00449 19 1938

"נייע יידישע שול"פארלאג 

(211) 1' גרינינקע ביימעלעך נומ

00449 20 1947

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

א גלויבן פאר אומגלויביקע .ב, ריווקין

00449 21 1914

"די וועלט"פארלאג 

די יודישע עמיגראציע ר"ד. ל, הערש

00449 22 1949

אונזער צייט פארלאג

שלמה מענדעלסאן זיין לעבן און שאפן

00449 23 1948

נייוועלט

א העלד אין לעגיאן פון די גבורי ישראל אין געטא עמנואל, רינגעלבלום

00449 24 1946 לעבן און אומקום אין ביאליסטאקער געטא .ד, קלעמענטינאווסקי

00449 25 1951 די אייביקע תפיסה משה, גראניטשטיין

00449 26 1950

"מענש און ייד"פארלאג 

בלוט אויף דער זון הערשל, וויינרויך

00449 27 1947

ייווא

1'  נומ29באנד - ייווא בלעטער 

00449 28 1917

אמעריקאנער ציוניסטישע פעדעראציאן

צייטען-אין מלחמה ר"שמריה ד, לעווין

00449 29 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

!פארטיזאנער גייען  .ש, קאטשערגינסקי

00449 30 1947

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

אויף די פעלדער פון טרעבלינקע רחל, אויערבאך

00449 31 1936 1פארפאסט 

00450 1 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא ר"יוסף ד, קערמיש

00450 2 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מלכות געטא ישעיהו, שפיגל

00450 3 1929

"פאפולער וויסנשאפטלעכע ביבליאטעק"יאטשקאווסקיס 

צווייטער באנד- געשלעכט און כאראקטער  אטא, וויינינגער

00450 4 1917 ווילנער קולטורעלע אנשטאלטען .מ, שאליט

00450 5 1946

ביכער ציקא פארלאג

אש און פייער יעקב, פאט

00450 6 1920

פארלאג יהודה

דער אידישער חורבן אין אוקריינע .ל, חאזאנאוויטש

00450 7 1929

"פאפולער וויסנשאפטלעכע ביבליאטעק"יאטשקאווסקיס 

לוקסוס און קאפיטאליזם, ליבע ווערנער, זאמבארט

00450 8 1936

"טאמאר"פארלאג 

פון אוטאפיע צו וויסנשאפט .ג, פלעכאנאוו

00450 9 1946

איקוף

בוך-פון מיין לעבנס ראובן, בריינין
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00450 10 1927

בזשאזא. פארלאג ח

ערשטער טייל- מלחמה און שלום  .נ.ל, טאלסטאי

00450 11 1931

ייווא

1'  נומ1באנד - ייווא בלעטער 

00450 12 1929

"פאפולער וויסנשאפטלעכע ביבליאטעק"יאטשקאווסקיס 

דריטער באנד- געשלעכט און כאראקטער  אטא, וויינינגער

00450 13 1939 צווייטער זאמלבוך- אויפן שיידוועג זאמלביכער 

00450 14 1911

היברו פאבלישינג קאמפאני

צווייטער באנד- געקליבענע שריפטען  איוואן, טורגעניעוו

00450 15 1948

"ביאליסטאקער צענטר"ארויסגעגעבן דורך דעם 

טראפנס גלויבן . י, ראפאפארט

00450 16 1945

איקוף

פרץ זיין לעבן און שאפן. ל.י נחמן, מייזיל

00450 17 1943

פארלאג משה שמואל שקלארסקי

אכטער באנד- די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי יידן  ר"ישראל ד, צינבערג

00450 18 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היימלאזע יידן ישראל, אפרת

00450 19 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פליטים חיים, גראדע

00450 20

"מחברות"הוצאת 

פרקים נבחרים- מספר הזכרונות של רב ליטאי 

00450 21 1946

ייווא

זכרונות פון א שריפטזעצער שמואל פנחס, שיינפעלד

00450 22 1937

פארלאג-קאאפעראטיווער פאלקס

אנטראפאלאגיע ר"ד. א, מאנדעל

00450 23 1937

-קלוב אין ארץ-און זשורנאליסטן-ארויסגעבער יידישער ליטעראטן

ישראל  זאמלבוך1937ארץ ישראל שריפטן 

00450 24 1947

ציון אין די פארייניקטע-פארלאג צענטראל קאמיטעט פון לינקע פועלי

שטאטן און קאנאדע 1897-1947קווערשניט  יעקב, קענער

00451 1 1933

"ליגע-קולטור"פארלאג 

אויפן שוועל בנימין, טייטלבוים

00451 2 1934

"עמעס"פארלאג 

בירעבידזשאנער דוד, בערגעלסאנ

00451 3 1947

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

ערשטער בוך- באמ דניעפער  דוד, בערגעלסאנ

00451 4 1948

ארוןיסגעגעבן פון מחבר מיט דער מיטהילף פון ייווא

ווענעסען-דאס לשון פון די יידן אין די ארבע קהילות פון קאמטא .ז, שייקאווסקי

00451 5 1947

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אין שאטן פון עבר ר"יעקב ד, שאצקי

00451 6 1921

ארויסגעגעבן פון פארפאסער

עונג יום טוב .ד.א, אגוז

00451 7 1951

פארלאג פון דער ציוניסטישער ארגאניזאציע אין אמריקע

דער פארגעסענער נביא יעקב, צינעמאן
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00451 8 1947

איקוף

פאנפילאווס מענטשן אלעקסאנדער, בעק

00451 9 1913

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

1- געזאמעלטע ווערק  גיו, דע מאפאסאן

00451 10 1913

גיטלין. פארלאג א

אפיקורסים .ב, יאושזאהן

00451 11 1948

ייווא

2באנד - געשיכטע פון יידן אין ווארשע  ר"יעקב ד, שאצקי

00451 12

בזשאזא. פארלאג ח

די ווירטשאפטסגעשיכטע פון די יידן אין פוילן בעתן מיטלאלטער ר"יצחק ד, שיפער

00451 13 1947

פארלאג אליהו שולמאן

קאראימער ר"רפאל ד, מאהלער

00451 14 1927

פאריין-פרץ. ל.י, קאמיטעט-מחשבות-ארויסגעבער בעל

5באנד - אונטערן ראד  ר"ד. עליאשעוו איס

00451 15 1927

"ליגע-קולטור"פארלאג 

מאהאטמא גאנדי ראמען, ראלאן

00451 16 1929

"טאמאר"פארלאג 

די געשיכטע פון דער פאריזער קאמונע .ע, ליסאגאדע

00451 17 1920

פארלאג אידיש

פיערטער באנד- נאוועליסטישע פראגמענטען  היינריך, היינע

00451 18 1929

ארויסגעגעבן פון יעקב מילך

ס דיאלאגן'פלאטאנ יעקב, מילך

00451 19 1927

"יהודיה"פארלאג 

דרייצעהנטער באנד- געשיכטע -אידישע פאלקס צבי פראפעסאר, גרעטץ

00451 20 1949

פארלאג פון דוד לערמאן

איינעמס יידישע מחשבות אין צוואנציקסטן יארהונדערט מלך, ראוויטש

00451 21 1914

"יהודיה"פארלאג 

ערשטער באנד- געשיכטע -אידישע פאלקס צבי פראפעסאר, גרעטץ

00451 22

"יהודיה"פארלאג 

צעהנטער באנד- געשיכטע -אידישע פאלקס צבי פראפעסאר, גרעטץ

00451 23 1920

מייזעל. מאקס נ

צווייטער טייל- פערדינאנד לאסאל  געארג, בראנדעס

00451 24 1918

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

דיא פאמיליע אמאל און היינט פריעדריך, ענגעלס

00452 1 1930

אוואנגארד

לענין און גאנדי רענע, מילער-פילעפ

00452 2 1922

ארויסגעגעבן פון דער קראפאטקין ליטעראטור געזעלשאפט

אין רוסישע און פראנצויזישע טורמעס פעטער, קראפאטקין

00452 3 1921

גיטלין. פארלאג א

וועגן נייע נאוועלן-שטעגן .ז, סעגאלאוויטש

00452 4 1929 דער מענטש .ל, כאנוקאוו

00452 5 1913

"יהודיה"פארלאג 

ערשטער טייל דער מענש- זאאלאגיע 
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00452 6 1931

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

דער וועג אויף צוריק עריך מאריא, רעמארק

00452 7 1934

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

קאיבאלער סטעפעס מענדל, עלקין

00452 8 1937

ארויסגעגעבן דורכן מעכאבער

ערשטער באנד- עטיודן  שמואל, פרידמאן

00452 9 1929

"טאמאר"פארלאג 

די געשיכטע פון דער גרויסער פראנצויזישער רעוואלוציע פעטער, קראפאטקין

00452 10 1937

פארלאג-קאאפעראטיווער פאלקס

1באנד - אמעריקא א געשיכטע פון די פאראייניקטע שטאטן  .י, סולטאן

00452 11 1932

פארלאג אמעריקע

אף ווייטע וועגן דוד, איגנאטאוו

00452 12

"אחיספר"פארלאג 

טענות צו אמעריקע דער לעבעדיקער

00452 13

"אחיספר"פארלאג 

די פערטע וואנט דער לעבעדיקער

00452 14 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אשוויענטשים ר"פיליפ ד, פרידמאן

00452 15 1923

"עפשטיין און שותפים-ברידער לעווין"פארלאג 

1788-1914די געשיכטע פון יודען אין פוילען  .ש, הירשהארן

00452 16

"מאקס יאנקאוויטש"פארלאג 

דער אויפשטאנד פון די מלאכים אנאטאל, פראנס

00452 17

פארלאג יידיש

טע יאהר-93דאס  וויקטאר, הוגא

00452 18 1942

ייווא

צווייטער באנד- יידן אין פראנקרייך שטודיעס און מאטעריאלן 

00452 19 1955

"גרוינעמקין"פארלאג 

א קייט פון דורות שמריהו, גוטמאן

00452 20 1931

"ביכער"קאאפעראטיוו 

די פרוי פון שטאט אברהם, זאק

00452 21 1912

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

ערשטער באנד- געוועהלטע שריפטן  מארריס, ראזענפעלד

00452 22 1930

"כוחות"פארלאג 

דאס לעבן פון קלים סאמגין מאקסים, גארקי

00452 23 1946

איקוף

אויף די זאמדן פון יהודה .ז, וויינפער

00453 1 1959

קאמיטעט-פרידלאנד בוך. ארויסגעגעבן פון י

וואנדערונגען און נסיונות .י, פרידלאנד

00453 2 1962

"חשבון"פארלאג 

אין טעג פון געראנגל .י, פרידלאנד

00453 3 1946

איקוף

אין דער רוימישער געטא .ש, אפטער

00453 4 1947

ביכער ציקא פארלאג

דרייטער באנד די קאטאסטראפע- קיסר און רבי  .ז, שניאור
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00453 5 1945

"המשך"פארלאג 

1918-1943יידישער -המשך אנטאלאגיע פון אמעריקאנער

00453 6 1947

ארויסגעגעבן דורך דעם פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

דאס געזאנג פון ווילנער געטא

00453 7 1910

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

צווייטער באנד- שריפטען  מארריס, ראזענפעלד

00453 8 1909

"פראגרעס"פארלאג 

פאלקסטימליכע געשיכטען .ל.י, פרץ

00453 9 1949

ביכער ציקא פארלאג

דאס ראד פון מזל משה, דלוזשנאווסקי

00453 10 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

אינדיע פרץ, הירשביין

00453 11 1939

שטיין. מ.פארלאג ל

מאנאלאגן פרץ, הירשביין

00453 12 1950

פארלאג שאולזאן דרוק

יידיש .ל, פיינבערג

00453 13 1947 די שריפט אויפן האריזאנט .ש, טענענבוים

00453 14 1929

"ליגע-קולטור"פארלאג 

1905 שמעון, האראנטשיק

00453 15 1929

"ליגע-קולטור"פארלאג 

פעטערבורג שלום, אש

00453 16 1949

קאמיטעט-פרידלאנד בוך. ארויסגעגעבן פון י

ערד-רוי .י, פרידלאנד

00453 17 1948

"בוך-יידיש"פארלאג 

דער מלך שאול ישראל, אשענדארף

00453 18 1928

שטיין. מ.פארלאג ל

יידישע דיכטערינס אנטאלאגיע .ע, קארמאן

00453 19 1946

"בכורים"פארלאג 

געקליבענע חסידישע סקיצן...אויפן וועג ברוך, האגער

00454 1 1910

היברו פאבלישינג קאמפאני

ערשטער באנד- אלע שריפטן  .ש, פרוג

00454 2 1932

פארלאג אמעריקע

אף ווייטע וועגן דוד, איגנאטאוו

00454 3 1923

יונג-פארלאג אלט

אוקראינע וויינט .א, שטיינמאז

00454 4 1948

"די פעדער"פארלאג 

ניגון און ווינט לוי, גאלדבערג

00454 5 1953

פארלאג מתנות

מיין טאטנס קרעטשמע יצחק, האראוויץ

00454 6 1951

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

שעה פון ליד חיים לייב, פוקס

00454 7 1913

"צענטראל"פארלאג 

יודישע קינדער עליכם-שלום
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00454 8 1943

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

פאר פאלק און היימלאנד פערעצ, מארקיש

00454 9 1939

ייווא

די שווארצע פינטעלעך .מ, וויינרייך

00454 10 1921

ווייסענבערג פארלאג

שמוגלארס עוזר, ווארשאווסקי

00454 11

שימין. פארלאג ב

שריפטען  .י.ז, אנכי

00454 12 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיין היים יחיאל, לערער

00454 13 1944

ארויסגעגעבן פון שרייבער סעקציע יידישער קולטור פארבאנד

אינמיטן וועלט דארע, טייטלבוים

00454 14

בזשאזא. פארלאג ח

ניינטער טייל- מלחמה און שלום  .נ.ל, טאלסטאי

00454 15 1944

איקוף

בידזשאנער אויפן אמור-בירא .מ, גאלדשטיין

00454 16 1938

"נייע פרעסע"ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון דער 

דער מארש אויף בריסק בנימין, שלעווין

00454 17 1910

ארויסגעגעבן פון די אינטערנאציאנלע ביבליאטהעק פארלאג קאמפ

ערשטער באנד- ערצעהלונגען  דוד, פינסקי

00454 18 1919

"פועלי ציון"פארלאג 

צווייטער באנד- דראמען  דוד, פינסקי

00454 19 1924

"פעדער"פארלאג 

די טראגעדיע פון א זוכענדען גייסט- ערנסט טאלער  חיים, ליעבערמאן

00454 20 1927

"ליגע-קולטור"פארלאג 

זומפ שמעון, האראנטשיק

00454 21 1921

"די צייט"פארלאג 

אויפן ברעגווייסעל .פ, בימקא

00454 22 1938 זומערדיקע טעג יעקב, פישמאן

00454 23 1930

יאנקעוויטש. ארויסגעגעבן פון ס

שפילן-טעאטער .לאה ק, האפמאן

00454 24 1909

"פראגרעס"פארלאג 

1באנד - די נייעסטע ווערק  עליכם-שלום

00454 25 1931

סגל. פארלאג ש

דורך פייער און וואסער יוסף, ראבינאוויטש

00455 1 1949

גראהאר. פארלאג ט

צווייטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00455 2 1952

גראהאר. פארלאג ט

אכטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00455 3 1953

גראהאר. פארלאג ט

ניינטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00455 4 1952

ביכער ציקא פארלאג

דערציילונגען אברהם, רייזען
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00455 5 1955 ביי פארשידענע טישן בנימין, עליס

00455 6 1968

"אונזער וועג"פארלאג 

?וווהין  .ז.ש, שרגאי

00455 7 1949

"זעלבסטהילף. "ארויסגעגעבן דורך דער נעז

אן ענטפער אונזערע קריטיקער מנדל-הערש

00455 8 1930

גאלדפארב. פארלאג ש

דזשימי היגינס אייפטאן, סינקלער

00455 9 1962

"המנורה"פארלאג 

עמיל זאלא דאס לעבן פון א שרייבער און קעמפער יעקב, צינעמאן

00455 10 1956

קאנגרעס-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון יידישן וועלט

פון מיין גאנצער מי יעקב, גלאטשטיין

00455 11 1968

"עדיסיאן פאליגלאט"פארלאג 

1905-1917לעבן און קאמף פון יידן אין צארישן רוסלאנד  יצחק, שניאורסאן

00455 12 1975 פון יוסף פלאוויוס ביז עמנואל רינגעלבלום טוביה, גראל

00455 13 1951

ביבליאטעק-פארלאג גרשון פאמעראנץ עסיי

1888-1948לייוויק . ה .ש, ניגער

00456 1 1964 מענטשן און פראבלעמען וולאדימיר, גראסמאן

00456 2 1965

פארערער פון- ארויסגעגעבן דורך א גרופע לאנדסלייט און פריינט 

דיכטער (1941-1965בוך -בלעטלעך פון א לירישן טאג)היימוויי  מענדל, גאלדמאן

00456 3 1964

"המנורה"פארלאג 

געשטויגן און געפלויגן אברהם, גאפלאט

00456 4 1948

פארלאג אויפסניי פאריז

צווייטער באנד- אלט פאריז  יחזקאל, קארנהענדלער

00456 5 1953

"בוך-יידיש"פארלאג 

ערשטער באנד- אויסגעוויילטע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00456 6 1974 דער מארגנשטערן אין מיין פענצטער  משה, שולשטיין

00456 7 1964

"יידבוך"פארלאג 

ווינטן מנוחה, ראם

00456 8 1946

פארלאג געצעלטן

1929-1939יונג ווילנע  אליהו, שולמאן

00456 9 1984 א יידישער בליק אויף בעטהאוון עקיבא, פישבין

00456 10 1971

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ישראל צינבערג זיין לעבן און ווערק ר"אליהו ד, שולמאן

00456 11 1950

"המנורה"פארלאג 

דאס הויז צווישן דערנער מענדל, מאן

00456 12 1971

פולה צינעמאן

בענדזשאמין דיזראעלי  ר"יעקב ד, צינעמאן

00456 13 1960

ארויסגעגעבן דורכן פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין

פראנקרייך אלמאנאך 
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00456 14 1969 ריזן און קאליקעס אונטער איין דאך . י, ראפאפארט

00456 15 1970

"ישראל בוך"פארלאג 

ארום דער ווערבע מנוחה, ראם

00456 16 1972 סו-פון דער ווייסל ביזן טייך קיזל קלמן, גאלדוואסער

00456 17 1967

פון. נ.פאנד א-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון ליטעראטור סטיפענדיע

קארל ראטמאן א פונק אין טונקל יאסל, קאהן

00456 18 1950

צעראטא. ב.פארלאג פון א

לידער פון דער נאכט יחיאל, האפער

00456 19 1885 סדור לכל ימי השנה

00456 20 1949

"אונזער צייט"פארלאג 

פערט בוך- פוילן זכרונות און בילדער  .י.י, טרונק

00457 1 1962

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

יונגע טעג פערל, האלטער

00457 2 1961

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

צעשאטענע קערנער .ל, דאמאנקעוויטש

00457 3 1961

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

דער קארשנבוים אברהם, ווייץ

00457 4 1961

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ווייטער פון טראקט מנוחה, ראם

00457 5 1947

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

אין א גוטער שא .אי, בארוכאוויטש

00457 6 1940

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

פאעמע וועגן סטאלינען פערעצ, מארקיש

00457 7 1942

"אליינעניו"פארלאג 

וואלקענס איבערן דאך איציק, מאנגער

00457 8 1980 קעמפער-דער העראישער יידישער פרייהייטס (קאלאנעל זשיל)יוסף עפשטיין  משה, זאלצמאן

00457 9 1949

גראהאר. פארלאג ט

דרייטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00457 10 1953

אפטיילונג ביים-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער קולטור

אין פראנקרייך" דזשאינט" רוסלאנד-מיינע פיר יאר אין סאוויעט יצחק, עדיסאן

00457 11 1963

פרץ. ל.פארלאג י

מיט מיינע פארטאגביכער יעקב, גלאטשטיין

00457 12 1900

רעדעלהיים

מחזור לראש השנה ויום כפור

00457 13 1954

אויפסניי

5נומער - פאריזער צייטשריפט 

00457 14 1950

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

דער ניגון פון דורות משה, שולשטיין

00457 15 1956

פארלאג אויפסניי פאריז

...זשאק-אזוי האט געזאגט יאנקל יאנקל, פרידמאן
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00457 16 1953

"בוך-יידיש"פארלאג 

צווייטער באנד- אויסגעוויילטע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00457 17 1948

ביכער ציקא פארלאג

בוך איינס- אין גאנג פון לעבן  פרץ, הירשביין

00457 18 1956

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

25- די גאלדענע קייט 

00457 19 1958

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

32- די גאלדענע קייט 

00457 20 1960

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

38- די גאלדענע קייט 

00457 21 1961

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

39- די גאלדענע קייט 

00457 22 1961

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

40- די גאלדענע קייט 

00457 23 1962

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

42- די גאלדענע קייט 

00457 24 1962

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

43- די גאלדענע קייט 

00457 25 1962

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

45- די גאלדענע קייט 

00458 1 1963

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

46- די גאלדענע קייט 

00458 2 1963

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

47- די גאלדענע קייט 

00458 3 1964

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

48- די גאלדענע קייט 

00458 4 1964

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

50- די גאלדענע קייט 

00458 5 1965

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

53- די גאלדענע קייט 

00458 6 1966

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

54- די גאלדענע קייט 

00458 7 1966

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

56- די גאלדענע קייט 

00458 8 1966

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

57- די גאלדענע קייט 

00458 9 1967

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

59- די גאלדענע קייט 

00458 10 1974

פארלאג קריטעריאן

צופיל אין איין וואך חיים, גאלדענשטיין

00458 11 1941

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

טרייהייט .ש, ראסין

00458 12 1952

פארלאג אויפסניי פאריז

אונדזערע באפרייער .ג, קעניג
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00458 13 1957

ביבליאטעק-פארלאג פרץ

אין מידבר סיני .א, סוצקעווער

00458 14 1964

"המנורה"פארלאג 

די פאפיראסן הענדלער פון פלאץ דריי קרייצן יוסף, זשעמיאן

00458 15 1966

פארלאג אונדזער קיום

קערנער אין מידבר מענדל, מאן

00458 16 1980

פארלאג-לייוויק. ה

פון אלע ווייטן .מ, וואלדמאן

00458 17 1935

פארבאנד-נאציאנלאן ארבעטער-ארויסגעגעבן פון אידיש

לידער און פאעמען חיים נחמן, ביאליק

00458 18 1977 די געשיכטע פון א רעוואלוציע ר"יעקב ד, צינעמאן

00458 19 1858

בהוצאת הגבירים פייט ושותפו

חלק ראשון- מחזור לכל מועדי השנה 

00458 20 1860

גערשעל. בהוצאת הגביר ל

חלק חמישי- מחזור לכל מועדי השנה 

00458 21 1860

גערשעל. בהוצאת הגביר ל

חלק שביעי- מחזור לכל מועדי השנה 

00458 22 מחזור שפת אמת לראש השנה

00458 23 1928

הוצאת שמחה פרינד

סדור תפלה יפה

00459 1 1967

-צענטער פאר געשיכטע אנגעשלאסן אין יידישן קולטור-פארשונגס

קאנגרעס יאר יידיש לעבן אין פוילן1000 מיכאל, בארוויטש

00459 2 1854

"בוך-יידיש"פארלאג 

פערטער באנד- אויסגעוויילטע ווערק  עליכם-שלום

00459 3 1957

"בוך-יידיש"פארלאג 

בענקשאפט ישראל, עמיאט

00459 4 1900

רעדעלהיים

שבועות וסוכות, מחזור לפסח

00459 5 1971

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ישראל צינבערג זיין לעבן און ווערק ר"אליהו ד, שולמאן

00459 6 1959

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

צווישן שאקאלן .ב, טערקעל

00459 7 1964 ערשטער טייל- אונטער דער דייטשישער אקופאציע אין פראנקרייך  הערש יאנקל, קויפמאן

00459 8 1959

יאריקן100קאמיטעט צו פייערן דעם -יובל"ארויסגעגעבן פון 

"געבוירנטאג פון שלום עליכם צו זיין הונדערטסטן געבוירנטאג- עליכם זאמלבוך -שלום

00459 9 1969 ערשטער באנד- דער תלמוד און זיינע פערזענלעכקייטן  דוד, מלכי

00459 10 1967

אונזער קיום

אויפן וועג צו זיך לייב, קורלאנד

00459 11 1953

ביכער ציקא פארלאג

געקליבענע ווערק בעל מחשבות
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00459 12 1955

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

זכרונות...געווען אמאל ווארשע .ב, קוטשער

00459 13 1964

"יידבוך"פארלאג 

ווינטן מנוחה, ראם

00459 14 1980

פארלאג-לייוויק. ה

פון אלע ווייטן .מ, וואלדמאן

00459 15 1961

פארלאג פון קינסטלערישער ליטעראטור-מעלוכע

אלע לידער און בריוו אשער, שווארצמאן

00459 16 1947

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

!זינגער , גוטמארגן שלוימע, רויטמאן

00459 17 1966

"אונדזער קיום"פארלאג 

הירשקע גליק ר"ד. מ, דווארזשעצקי

00459 18 1945

פארלאג-פאנד דורכן ציקא-לייוויק יוביליי. ארויסגעגעבן פונעם ה

אין טרעבלינקע בין איך ניט געווען .ה, לייוויק

00459 19 1965

פרץ. ל.פארלאג י

ווערטער און ווערטן .ל, דאמאנקעוויטש

00459 20 1963

ביכער ציקא פארלאג

גימפל תם און אנדערע דערציילונגען יצחק, באשעוויס

00460 1 1945

New York National Jewish Welfare Board

הגדה של פסח

00460 2

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

לייוויק זאמלבוך. ה .מ, וואלדמאן

00460 3 1967

"קעגן שטראם"פארלאג 

די דעקאדענץ פון א משיח .מ, צאנין

00460 4 1947

"יידישע שול אין מעקסיקע"פארלאג 

מיין ביבל פארן ערשטן שול יאר ציפע, פרעס

00460 5 1972

הברית העברית העולמית

ספר השנה לקהילות וארגונים יהודיים

00460 6 1973

הברית העברית העולמית

 שנה למדינת ישראל25- ספר השנה לקהילות וארגונים יהודיים 

00460 7 1920

הוצאת המחבר

דקדוקה וספרותה לבתי ספר ולמתלמדים, ספר להוראת הלשון העברית- שפת עמנו  משה, ראטה

00460 8 1959

פרץ. ל.פארלאג י

מיט דער שיף טשיטשערין .א, ריוועס

00460 9 1963

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

3- סאוועטיש היימלאנד 

00460 10 1968

המכון הישראלי לבעיות בינלאומיות

3-4' בעיות בינלאומיות מס

00460 11 1941

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

!א טויט די קאניבאלן  פערעצ, מארקיש

00460 12 1965

אונזער קיום

נומער אונזער קיום -יובל

00460 13 1949

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מאסקווע שלום, אש
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00460 14 1948

איקוף

ערשטער טייל- די משפחה מאשבער  דער נסתר

00460 15 1968

אונזער קיום

פראנצייזישע פאעזיע .מ, ליטווין

00460 16 1947

ביכער ציקא פארלאג

באנד זעקס דראמאטישע ווערק- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00460 17 1948

ביכער ציקא פארלאג

באנד צען פינף מגילות- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00460 18 1946

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער פעדעראציע פון יידישע

געזעלשאפטן אין פראנקרייך אין די ארעמס פון טויט מרדכי, סארנא

00460 19 1950

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מיינע שטורמישע יארן יואל, מאסטבוים

00460 20 1953

ביכער ציקא פארלאג

געקליבענע ווערק משה, קולבאק

00460 21 1954

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

אין רבנישן שאטן יעקב, צינעמאן

00460 22 1955

אפטיילונג-ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון דער קולטור

זכרונות...געווען אמאל ווארשע .ב, קוטשער

00460 23 1949

"אונזער צייט"פארלאג 

פינפט בוך- פוילן זכרונות און בילדער  .י.י, טרונק

00460 24 1946

איקוף

יעקב עמדין' ר אברהם, ביק

00461 1 1967

אונזער קיום

לעצטע שריפטן ר"יעקב ד, צינעמאן

00461 2 1941 קאהאן ביבליאגראפיע. אב יעפים, ישורון

00461 3 1966

פארלאג אונדזער קיום

קערנער אין מידבר מענדל, מאן

00461 4 1959

"בוך-יידיש"פארלאג 

פון כתרילעווקע עליכם-שלום

00461 5 1929

קלעצקין. ווילנער פארלאג פון ב

ארום די חורבות .י, אפאטאשו

00461 6

'הוצאת האחים לוין אפשטין ושות

מחזור מעשה חכמים לראש השנה ויום כפור

00461 7 1949

ביכער ציקא פארלאג

די חתונה אין פערנוואלד .ה, לייוויק

00461 8 1951 פינפטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00461 9 1953 צענטער באנד- טייל -א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00461 10 1959

פרץ. ל.פארלאג י

דער פראגער ארעסטאנט דערציילט מרדכי, אורן

00461 11 1949

"דער בעכער

צוויישן טאג און נאכט יחזקאל, בראנשטיין
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00461 12 1956

פעדעראציע-אפריקאנער יידישער קולטור-ארויסגעגעבן דורך דער דרום

יידן אין יאהאנעסבורג לייבל, פעלדמאן

00461 13 1939

פאנד-דובנאוו

'יידן א- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00461 14 1940

פאנד-דובנאוו

'יידן ב- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00461 15 1937

פאנד-דובנאוו

ישראל-ארץ-פערטער באנד אנטיסעפטיק- אלגעמיינע נעציקלאפעדיע 

00461 16 1951

"בוך-יידיש"פארלאג 

אנטאלאגיע- דאס ליד איז געבליבן  בינעם, העלער

00461 17 1964

פרץ. ל.פארלאג י

דאס ברויט פון צער לייזער, אייכענראנד

00461 18 1964

Les Editions Polyglottes

ארום מאסקווער יידישן טעאטער יוסף, שיין

00461 19 1956

פארלאג אויפסניי פאריז

יידישע שרייבער אין דער חיים אפרים, קאגאנאווסקי

00461 20 1956

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון פאלגנדע אינסטיטוציעס אין פאריז

הערצל (בנימין זאב)טעאדאר  יעקב, צינעמאן

00462 1 1920

הוצאת שטיבל

הנסיעה בהרי הרץ הינריך, הינה

00462 2 1978 פון ווייט און פון נאענט לילי, בערגער

00462 3 1958 1אונדזער אייניקייט נומער 

00462 4 1958 2אונדזער אייניקייט נומער 

00462 5 1958 3אונדזער אייניקייט נומער 

00462 6 1958 4-5אונדזער אייניקייט נומער 

00462 7 1958 6אונדזער אייניקייט נומער 

00462 8 1959 (7) 1אונדזער אייניקייט נומער 

00462 9 1959 (8-9) 2-3אונדזער אייניקייט נומער 

00462 10 1959 (10-11) 4-5אונדזער אייניקייט נומער 

00462 11 1978 17אויף דער וואך נומער 

00462 12 1981 38אויף דער וואך נומער 

00462 13 1981 39אויף דער וואך נומער 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

140

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00462 14 1981 40אויף דער וואך נומער 

00462 15 1982 41אויף דער וואך נומער 

00462 16 1982 42אויף דער וואך נומער 

00462 17 1982 43אויף דער וואך נומער 

00462 18 1982 44אויף דער וואך נומער 

00462 19 1983 45אויף דער וואך נומער 

00462 20 1983 46אויף דער וואך נומער 

00462 21 1949 599העולם הזה מספר 

00462 22 1949

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

(142) 10דבר השבוע 

00462 23 1949

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

(143) 11דבר השבוע 

00462 24 1949

צאנין. מ

37אילוסטרירטער וואכנבלאט נומער 

00462 25 ר ברוך"יעקב צבי ב' ר- חג היובל לדובינסקי 

00462 26 1970

מפלגת העבודה הישראלית

17הפועל הצעיר 

00462 27 1970

מפלגת העבודה הישראלית

18הפועל הצעיר 

00462 28 1970

מפלגת העבודה הישראלית

19הפועל הצעיר 

00462 29 1970

מפלגת העבודה הישראלית

20הפועל הצעיר 

00462 30 1970

מפלגת העבודה הישראלית

21הפועל הצעיר 

00462 31 1970

מפלגת העבודה הישראלית

22הפועל הצעיר 

00462 32 1970

מפלגת העבודה הישראלית

23הפועל הצעיר 

00462 33 1970

מפלגת העבודה הישראלית

24הפועל הצעיר 

00462 34 1970

מפלגת העבודה הישראלית

25הפועל הצעיר 

00462 35 1970

מפלגת העבודה הישראלית

26הפועל הצעיר 
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00462 36 1970

מפלגת העבודה הישראלית

27הפועל הצעיר 

00462 37 1970

מפלגת העבודה הישראלית

28הפועל הצעיר 

00462 38 1970

מפלגת העבודה הישראלית

29הפועל הצעיר 

00462 39 1970

מפלגת העבודה הישראלית

30הפועל הצעיר 

00462 40 1970

מפלגת העבודה הישראלית

31-32הפועל הצעיר 

00462 41 1970

מפלגת העבודה הישראלית

33-34הפועל הצעיר 

00462 42 1964

הוצאת קבוצת כנרת

אלבום לציון יובלה של הקבוצה- כנרת 

00462 43 1947

הוצאת שילה

'שער הלשון א צבי, שרפשטיין

00462 44 1962

הוצאת ראובן מס

גישה חדשה ללימוד השפה העברית למתחילים- הצעד הראשון  יהודה, רדאי

00462 45 1996

"מורשת"הוצאת 

1939-1946פעולות עזרה והצלה בשנים - האי שווייץ  הייני, בורנשטיין

00462 46 1947

"אויפגאנג"פארלאג 

בריוו פון לעקטור יחזקאל, קארנהענדלער

00462 47 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

השיר על העם היהודי שנהרג יצחק, קצנלסון

00462 48 1996 פגישה עם מלאך שמעון, המל

00462 49 1967

ארגון נכי המלחמה בנאצים

1939-1945לוחמים מספרים - ' כרך ב- מול האויב הנאצי 

00462 50 1957

עיינות הוצאת ספרים

גוריון-דוד בן

00462 51 1995

הוצאת סער

.חבר, שלום- נפרדים מרבין בכיכר 

00462 52 1942

(קיץ)יאסל קוצענאגי 

בוך צוויי- ווערטלעך -ווערטלעך און טייטש, בילדער, טיפן- עליכם -שלום-קליין עליכם-שלום

00462 53 1974

פארלאג קריטעריאן

צופיל אין איין וואך חיים, גאלדענשטיין

00462 54 1995

הוצאת הקיבוץ המאוחד

כי"מחזה תנ- על נהרות בבל  יצחק, קצנלסון

00462 55 1958

פארלאג אויפסניי פאריז

פאריז א שטאט פון פראנט אלפרעד, גראנט

00462 56 1950

גראהאר. פארלאג ט

טייל פערטער באנד-א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00462 57 1999

ההוצאה לאור- משרד הביטחון 

האור בקצה המנהרה כבה רחל, פרידמן-ברנהיים
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00462 58 1978

הוצאת עידנים

שבעה דיוקנאות- לך עם האנשים  שמעון, פרס

00462 59 1999

"ירושלים-נוה"הוצאת סמינר לבנות 

חורבן יהדות אירופה .ד, שפיגל

00462 60 1978

ארויסגעגעבן דורכן מחבר

א טרער און א תפילה יוסף, וויינבערג

00463 1 1995 ...ארוכה הדרך הביתה  ארנה, פרידמן-שפגטנר

00463 2 1999

פולה פפקה ברגמן

...איך  ר"ד (מונק)משה , ברגמן

00463 3 1999

הוצאת המחבר

זכרונותיו של ילד מגיטו ורשה- הנצר האחרון  דב, קורנבלום

00463 4

'הוצאת האחים לוין אפשטין ושות

'ספר שמות ב- חק לישראל 

00463 5 1968

"עדיסיאן פאליגלאט"פארלאג 

1905-1917לעבן און קאמף פון יידן אין צארישן רוסלאנד  יצחק, שניאורסאן

00463 6 1948

פארבאנד פון פוילשע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא ר"יוסף ד, קערמיש

00463 7 1946

ייווא

זכרונות פון א שריפטזעצער שמואל פנחס, שיינפעלד

00463 8 1946

ארויסגעגעבן פון צענטראלער היסטארישער קאמיסיע ביים צענטראל

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע 3' פון לעצטן חורבן נומ

00463 9 1947

ארויסגעגעבן פון צענטראלער היסטארישער קאמיסיע ביים צענטראל

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין דער אמעריקאנער זאנע 4' פון לעצטן חורבן נומ

00463 10 1999

הוצאת מורשת

עגילים במרתף רחל, פרידמן-ברנהיים

00463 11

'הוצאת האחים לוין אפשטין ושות

ספר ויקרא- חק לישראל 

00463 12 1995

במת האיגוד העולמי למדעי היהדות

35' מדעי היהדות מס

00463 13 1957

פודלסקי בישראל-ארגון יוצאי סוקולוב

אין שאטן פון טרעבלינקע שמחה, פאליאקעוויטש

00463 14

'הוצאת האחים לוין אפשטין ושות

ספר שמות- חק לישראל 

00463 15 1939

(קיץ)יאסל קוצענאגי 

בוך איינס- ווערטלעך -ווערטלעך און טייטש, בילדער, טיפן- עליכם -שלום-קליין עליכם-שלום

00463 16 1952

"בוך-יידיש"פארלאג 

נאטיצן פון ווארשעווער געטא עמנואל, רינגעלבלום

00463 17 1988

הוצאת מורשת

מינוח וסוגיות יסוד, המשגה- השואה וחקרה  דן, מכמן

00463 18 1926

רעדעלהיים

סדור שפת אמת

00463 19 1919

פאלקספאנד אויסגאבע

צווייטעס בוך- מעשיות פאר אידישע קינדער  עליכם-שלום
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00463 20 1959

הוצאת ארגון יוצאי שצקוצין בישראל

שטשעקאטשינער יזכור בוך- ין 'קוצ'פנקס שצ

00463 21 1967

"מסביב לעולם"הוצאה לאור 

ל בגבורתו"צה

00464 1

Alef-Bel Judaica

הגדה של פסח

00464 2 1980

ההסתדרות הציונית העולמית/בהוצאת המחלקה להסברה

8עת ליהדות ולציונות חוברת -כתב- כיוונים 

00464 3 1983

ההסתדרות הציונית העולמית/בהוצאת המחלקה להסברה

19עת ליהדות ולציונות חוברת -כתב- כיוונים 

00464 4 1961

יד ושם רשות הזכרון לשואה ולגבורה

לסיכום משפט אייכמן  - 28' ושם מס-ידיעות יד

00464 5 1962

"לעצטע נייעס"פארלאג 

דאס געזאנג פון ליבשאפט און צער .מ, געבירטיג

00464 6

גשר

זוהי הארץ אפרים, קישון

00464 7 1978

The Orphan Hospital Ward of Israel

1751ווינא - סדר הגדה של פסח 

00464 8 1962

מ"הוצאת ספרים יובל בע

?כצאן לטבח  .ק, שבתאי

00464 9 1964

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

...צוואנציק יאר שפעטער מיכאל, בארוויטש

00464 10 1955

אויפסניי

11' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 11 1956

אויפסניי

12' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 12 1957

אויפסניי

19' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 13 1958

אויפסניי

21' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 14 1959

אויפסניי

22-23' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 15 1962

אויפסניי

30' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 16 1963

אויפסניי

31' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 17 1968

אויפסניי

38' פאריזער צייטשריפט נומ

00464 18 1949

"נבו"הוצאת 

(ק)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ט- בטרם 

00464 19 1948

"נבו"הוצאת 

(פה-פד)יח -ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת יז- בטרם 

00464 20 1948

"נבו"הוצאת 

(צא-צ)כד -ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת כג- בטרם 
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00464 21 1949

"נבו"הוצאת 

(צז)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ו- בטרם 

00464 22 1949

"נבו"הוצאת 

(צח)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ז- בטרם 

00464 23 1949

"נבו"הוצאת 

(קא)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת י- בטרם 

00464 24 1949

"נבו"הוצאת 

(קג-קב)יב-ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת יא- בטרם 

00464 25 1950

"נבו"הוצאת 

(קד)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת א- בטרם 

00464 26 1950

"נבו"הוצאת 

(קב)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ב- בטרם 

00464 27 1950

"נבו"הוצאת 

(קג)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ג- בטרם 

00464 28 1950

"נבו"הוצאת 

(קח-קז)ה-ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ד- בטרם 

00464 29 1950

"נבו"הוצאת 

(קט)ירחון למדיניות ענייני חברה ובקורת ו- בטרם 

00464 30 1959

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

35גאלדענע קייט 

00464 31 1960

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

36גאלדענע קייט 

00464 32 1994

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

138גאלדענע קייט 

00464 33 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 1קיום 

00464 34 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 2קיום 

00464 35 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 3קיום 

00464 36 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 4קיום 

00464 37 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 5קיום 

00464 38 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 7-8קיום 

00464 39 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 9-10קיום 

00464 40 1948

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך 12קיום 

00464 41 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (13)1קיום 

00464 42 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (14-15)2-3קיום 
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00464 43 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (18)6קיום 

00464 44 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (19-20)7-8קיום 

00464 45 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (21-22)9-10קיום 

00464 46 1949

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (23-24)11-12קיום 

00464 47 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (25)1קיום 

00464 48 1950

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (27)3קיום 

00464 49 1951

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (41)5קיום 

00464 50 1952

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (49)1קיום 

00464 51 1952

צענטער ביי דער פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין-קולטור

פראנקרייך (50)2קיום 

00464 52 1953

איקוף

2יידישע קולטור 

00464 53 1956

איקוף

9יידישע קולטור 

00464 54 1994

איקוף

1-2יידישע קולטור 

00464 55 1994

איקוף

3-4יידישע קולטור 

00464 56 1995

איקוף

1-2יידישע קולטור 

00464 57 1956

הברית העברית העולמית

2' עם וספר מס

00464 58 1956

הברית העברית העולמית

3' עם וספר מס

00464 59 1956

הברית העברית העולמית

4' עם וספר מס

00464 60 1956

הברית העברית העולמית

6' עם וספר מס

00465 1 1960

הברית העברית העולמית

ט-עם וספר ח

00465 2 1960

הברית העברית העולמית

'עם וספר י

00465 3 1961

הברית העברית העולמית

ד"עם וספר י

00465 4 1964

הברית העברית העולמית

ז"כ-ו"עם וספר כ
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00465 5 1965

הברית העברית העולמית

'ל-ח"עם וספר כ

00465 6 1968

הברית העברית העולמית

ו"ל-ה"עם וספר ל

00465 7 1973

הברית העברית העולמית

'נ-ט"עם וספר מ

00465 8 1974

הברית העברית העולמית

ב"נ-א"עם וספר נ

00465 9 1990

קלוב און-ארויסגעגעבן פון לאס אנדזשעלעסער יידישן קולטור

שרייבער קריין 116' חשבון נומ

00465 10 1995

קלוב און-ארויסגעגעבן פון לאס אנדזשעלעסער יידישן קולטור

שרייבער קריין 126' חשבון נומ

00465 11 1993

קלוב און-ארויסגעגעבן פון לאס אנדזשעלעסער יידישן קולטור

שרייבער קריין 122' חשבון נומ

00465 12 1994 79זשורנאל נומער -יוגנטרוף אלוועלטלעכער יידישער יוגנט

00465 13 1994 80זשורנאל נומער -יוגנטרוף אלוועלטלעכער יידישער יוגנט

00465 14 1946

יצחק למדן

(קט)מחשבה ובקורת א, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 15 1946

יצחק למדן

(קיא-קי)ג-מחשבה ובקורת ב, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 16 1946

יצחק למדן

(קיב)מחשבה ובקורת ד, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 17 1946

יצחק למדן

(ר-קיג)ו-מחשבה ובקורת ה, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 18 1948

יצחק למדן

(קכו-קכה)ו-מחשבה ובקורת ה, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 19 1947

יצחק למדן

(קטו)מחשבה ובקורת ז, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 20 1947

יצחק למדן

(קטז)מחשבה ובקורת ח, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 21 1947

יצחק למדן

(קיז)מחשבה ובקורת ט, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 22 1947

יצחק למדן

(קיח)מחשבה ובקורת י, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 23 1948

יצחק למדן

(קכג)מחשבה ובקורת ג, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 24 1948

יצחק למדן

(קכד)מחשבה ובקורת ד, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 25 1951

יצחק למדן

(קנא)מחשבה ובקורת א, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 26 1953

יצחק למדן

(קסח-קסז)ו-מחשבה ובקורת ה, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן
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00465 27 1953

יצחק למדן

(קסט)מחשבה ובקורת ז, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 28 1953

יצחק למדן

(קע)מחשבה ובקורת ח, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 29 1953

יצחק למדן

(קעא)מחשבה ובקורת ט, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 30 1953

יצחק למדן

(קעב)מחשבה ובקורת י, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 31 1954

יצחק למדן

(קעה)מחשבה ובקורת א, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 32 1954

יצחק למדן

(קעו)מחשבה ובקורת ב, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 33 1954

יצחק למדן

(קעז)מחשבה ובקורת ג, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 34 1954

יצחק למדן

(קעח)מחשבה ובקורת ד, גליונות לדברי ספרות למדן יצחק

00465 35 1954

יצחק למדן

(קפ-קעט)ו-מחשבה ובקורת ה, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 36 1954

יצחק למדן

(קעד-קעג)יב-מחשבה ובקורת יא, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 37 1954

יצחק למדן

חוברת מיוחדת- מחשבה ובקורת , גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 38 1955

יצחק למדן

(קפו)מחשבה ובקורת יב, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 39 1955

יצחק למדן

(קפה)מחשבה ובקורת יא, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 40 1954

יצחק למדן

(קפא)מחשבה ובקורת ז, גליונות לדברי ספרות יצחק למדן

00465 41 1994

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

(99)2' די צוקונפט נומ

00465 42 1994

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

(99)3' די צוקונפט נומ

00465 43 1995

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

(99)1' די צוקונפט נומ

00465 44 1949

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ז"י)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ג

00465 45 1950

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ז"ט-ו"שלוחות ירחון לנוער הדתי ט

00465 46 1950

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 47 1951

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

א"כ-'שלוחות ירחון לנוער הדתי כ

00465 48 1951

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ג"שלוחות ירחון לנוער הדתי כ
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00465 49 1951

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ז"שלוחות ירחון לנוער הדתי כ

00465 50 1951

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ח"שלוחות ירחון לנוער הדתי כ

00465 51 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי ל

00465 52 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(א"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי א

00465 53 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ב"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ב

00465 54 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ג"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ג

00465 55 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ד"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ד

00465 56 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ה"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ה

00465 57 1952

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

(ו"ל)'שלוחות ירחון לנוער הדתי ו

00465 58 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי ז

00465 59 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי ח

00465 60 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי ט

00465 61 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 62 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

א"שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 63 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ב"שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 64 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ג"שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 65 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ד"שלוחות ירחון לנוער הדתי י

00465 66 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ו"שלוחות ירחון לנוער הדתי ט

00465 67 1953

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ז"שלוחות ירחון לנוער הדתי ט

00465 68 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ח"שלוחות ירחון לנוער הדתי ל

00465 69 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ט"שלוחות ירחון לנוער הדתי ל

00465 70 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

א"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ
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00465 71 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ב"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 72 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ד"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 73 1956

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ה"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 74 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ו"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 75 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ז"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 76 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ח"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 77 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ט"שלוחות ירחון לנוער הדתי מ

00465 78 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 79 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

א"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 80 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ב"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 81 1957

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ג"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 82 1948

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ד"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 83 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ה"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 84 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ו"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 85 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ז"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 86 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ח"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 87 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ט"שלוחות ירחון לנוער הדתי נ

00465 88 1958

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

'שלוחות ירחון לנוער הדתי ס

00465 89 1959

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ב"שלוחות ירחון לנוער הדתי ס

00465 90 1959

המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ג"שלוחות ירחון לנוער הדתי ס

00465 91 משמרת צבורית בתפוצות של הזכאים לפי חק השבות- מצב 

00465 92

ארויסגעגעבן פון דעם אידישן הילפסיקאמיטעט פאר די הונגערליידנדע

הונגער העפט
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00466 1 1955

הסתדרות המורים העבריים בישראל

'במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה חוברת ב- החינוך 

00466 2 1955

הסתדרות המורים העבריים בישראל

'במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה חוברת ג- החינוך 

00466 3 1955

הסתדרות המורים העבריים בישראל

'במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה חוברת ד- החינוך 

00466 4 1955

הסתדרות המורים העבריים בישראל

'במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה חוברת ה- החינוך 

00466 5 1958

הסתדרות המורים העבריים בישראל

'במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה חוברת ה- החינוך 

00466 6 1956

הברית העברית העולמית

5עם וספר מספר 

00466 7 1957

הברית העברית העולמית

'עם וספר מספר ב

00466 8 1957

הברית העברית העולמית

'עם וספר מספר ג

00466 9 1960

הברית העברית העולמית

'עם וספר מספר ז

00466 10 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

1- סאוועטיש היימלאנד 

00466 11 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

4- סאוועטיש היימלאנד 

00466 12 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

5- סאוועטיש היימלאנד 

00466 13 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

6- סאוועטיש היימלאנד 

00466 14 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

7- סאוועטיש היימלאנד 

00466 15 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

8- סאוועטיש היימלאנד 

00466 16 1989

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

12- סאוועטיש היימלאנד 

00466 17 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

1- סאוועטיש היימלאנד 

00466 18 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

2- סאוועטיש היימלאנד 

00466 19 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

3- סאוועטיש היימלאנד 

00466 20 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

5- סאוועטיש היימלאנד 

00466 21 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

7- סאוועטיש היימלאנד 

00466 22 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

8- סאוועטיש היימלאנד 
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00466 23 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

9- סאוועטיש היימלאנד 

00466 24 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

10- סאוועטיש היימלאנד 

00466 25 1990

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

12- סאוועטיש היימלאנד 

00466 26 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

1- סאוועטיש היימלאנד 

00466 27 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

2- סאוועטיש היימלאנד 

00466 28 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

3- סאוועטיש היימלאנד 

00466 29 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

4- סאוועטיש היימלאנד 

00466 30 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

5- סאוועטיש היימלאנד 

00466 31 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

6- סאוועטיש היימלאנד 

00466 32 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

7- סאוועטיש היימלאנד 

00466 33 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

8- סאוועטיש היימלאנד 

00466 34 1991

מאסקווע" סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

9- סאוועטיש היימלאנד 

00467 1 1961

הוצאת הקיבוץ המאוחד

לתולדות השואה והמרי שרה, נשמית

00467 2 1962

יד ושם

'ה- קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה  אריה ליאון, קובובי/ נתן , עק

00467 3 1948

פארלאג אויפסניי

אין קאמף פאר פרייהייט

00467 4 1961

מ"הוצאת מסדה בע

גחלי רתמים שלמה, שביסגולד

00467 5 1968

.ק. וו. דעפארטאמענט פון יי-קולטור

קאנגרעס-אסיפות פון יידישן וועלט- יידישע דיאלאגן  ר"אהרן ד, שטיינבערג

00467 6 1960

פרץ. ל.פארלאג י

רב זלמן יחיאל, האפער

00467 7 1974

"בוך-ישראל"פארלאג 

ישעיהו שפיגל און זיין ווערק- פון פינצטערניש צו ליכט  נח, גריס

00467 8 1961

החברה ההיסטורית הישראלית

1917-1960המועצות -פרסומים יהודיים בברית  .ח, שמרוק

00467 9 1965

איקוף

שאפן-קעגנזייטיקע השפעות אין וועלט נחמן, מייזיל

00467 10 1975

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

!ברייטער די טריט  מארק, ראזומני
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00467 11 1946

הוצאת ראובן מס

העליה וההצלה בשנות השואה אליהו, דובקין

00467 12 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

פון יענער זייט לעאן, מור

00467 13

"יידיש בוך"פארלאג 

נאוועלן .י, פינער

00467 14 !אלגין דערמאנט אונז 

00467 15 1970

פרייהייט-מארגן

די נאציאנאלע און אידישע פראגע אין איצטיקן מאמענט .פ, נאוויק

00467 16 1979

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

האבאיס-כאנוקאס כאים, ביידער

00467 17 1983

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

נאענטע ווייטן יאסל, בוכבינדער

00467 18 1980

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

לידער ועליק, אקסעלראד

00467 19 1932

הוצאת ראובן מס

עברית-גרמנית/ גרמנית -עברית- צרופי לשון  ברוך, קרופניק

00467 20

"יהואש"פארלאג 

אידיש ווערטערבוך

00467 21 1927

"Le Triangle"פארלאג 

מארק שאגאל יצחק, ליכטענשטיין

00467 22

"Le Triangle"פארלאג 

נאטאן אלטמאן איליא, ערענבורג/ וואלדעמאר , זשארזש

00467 23 1968

יד ושם

תקצירי הרצאות- הכינוס לבעיות העמידה היהודית בתקופת השואה 

00467 24 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומנו של הנער דוד רובינוביץ שרה, נשמית

00467 25 1946

פארבאנד-אזע

ווילנע-קאמף פארן געזונט אין געטא ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00467 26 1935

הוצאת רמתים

פרק ראשון- תלמוד בבלי וירושלמי 

00467 27 1960

ניב הרופא

פשעי המדענים הנאציים ר"ד. מ, צקי'דבורז

00467 28 1957

ניב הרופא

השואה-בעיות דימוגרפיות וביולוגיות של עליית ניצולי ארצות ר"ד. מ, צקי'דבורז

00467 29 1977 די געשיכטע פון א רעוואלוציע ר"יעקב ד, צינעמאן

00467 30 1953

הוצאת המדפיס הממשלתי

ה"תש-ש"ילקוט על חורבן יהדות אירופה בשנות ת- השואה והמרי 

00467 31 1961

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מן הדליקה ההיא חיים, פרימר/ אהרן , כרמי

00467 32 1979 סאוועטישע יידישע מלוכהשקייט .ח, סלאוועס
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00467 33 1963

בוטינסקי'הוצאת מכון ז

מצדה של וארשה חיים, לזר

00467 34 1955

יד ושם

פעולות, אירגון, תפקידים

00467 35 1948

יידישן פאלקסאר באנד אין פראנקרייך

ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום ר"מארק ד, דווארזשעצקי

00467 36 1938

ארגאניזאציע אין פוילן-שול' פאנד ביי דער ייד-כמורנער

כרעסטאמאטיע פארן פינפטן לערניאר- יידיש  .י, ראטנבערג. / ל, האלפערן

00467 37 1959

פאריזער צייטשריפט

ראק-די באלאדע פון ליטל דארע, טייטלבוים

00467 38 1970

פארלאג אויפסניי

אין געראנגל קעגן נאצישן שונא זשאק, ראווין

00468 1 1952

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

2' ידיעות מס

00468 2 1953

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

3' ידיעות מס

00468 3 1954

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

5-6' ידיעות מס

00468 4 1954

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

7' ידיעות מס

00468 5 1955

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

 1 (8)' ידיעות מס

00468 6 1955

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

2-3 (9-10)' ידיעות מס

00468 7 1956

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

2-3 (14-15)' ידיעות מס

00468 8 1956

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

4-5 (16-17)' ידיעות מס

00468 9 1958

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

20' ידיעות מס

00468 10 1954

הוצאת המזכירות הקיבוץ הדתי

101' ידיעות הקיבוץ הדתי מס

00468 11 1955

הוצאת המזכירות הקיבוץ הדתי

106' ידיעות הקיבוץ הדתי מס

00468 12 1950

אגוד הקבוצות של הפועל המזרחי

58' ידיעות המזכירות מס

00468 13 1967

יד ושם

38' ידיעות יד ושם מס

00468 14 1952

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

1939-1945תערוכת השואה והמרד בספרות ובאמנות 

00468 15 1959

ש יצחק קצנלסון"בית לוחמי הגיטאות ע

 1' עלון אינפורמציה מס

00468 16 1946

פארלאג אויפסניי

 אומגעקומענע פאריזער יידישע שרייבער14בוך צום אנדענק פון -יזכור
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00468 17 1951

"מערכות"הוצאת 

עם דור ההגנה שאול, (מאירוב)אביגור 

00468 18

אכא/ל"ענף הסברה במטכ

ראשי פרקים בתולדות ההגנה

00468 19 1946

י"הוצאת המרכז לספרות חרדית בא

תולדות עם ישראל ספר שני חלק ראשון ר"משה הרב ד, אויערבך

00468 20 1976

משרד החינוך והתרבות המחלקה לחינוך חברתי

ר"ד. ש, דותן שנה30ז לפני "תקוה ומאבק תש

00468 21 1978

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

4' תכנים יהודים בחינוך בישראל מס

00468 22 1978

הסתדרות המורים בישראל

ד -ג' רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה מס- החינוך 

00468 23 1967

"יבנה"הוצאת 

תולדות עמנו בזמן החדש כרך חמישי ר"אפרים ד, שמואלי

00468 24 1965

משרד החינוך והתרבות

11' מס' ילקוט לבירור בעיות חברה ומדינה שנה ב- בעד ונגד 

00468 25 1962

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

4דברי ימי ישראל דורות אחרונים כרך ראשון ספר  רפאל, מאהלר

00468 26 1987

משרד החינוך והתרבות

הברית-פרקים בגיאוגרפיה של ארצות

00468 27 1965

מ"הוצאת מסדה בע

'היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל  כרך שני חלק ד שלום, בארון

00468 28 1972

אביב-הוצאת שוקן ואוניברסיטת תל

סמכויות המדינה כלפי פנים יורם, דינשטיין

00468 29 1955

צבא הגנה לישראל

ירחון המגן ואיש הצבא העברי- מערכות 

00468 30 1977

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

שיחות על מחשבה מדינית- רשות הרבים  שלמה, אבינרי

00468 31 1945

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

היישוב העברי במוצאי המלחמה .נ. אב, פולק

00468 32 1967

מ"מפעלי תרבות וחינוך בע

יהדות ברית המועצות

00468 33 1968

שירותי ההסברה במשרד ראש הממשלה

בטחון ללא שלום או שלום ללא בטחון (במיל)מ "יוסף אל, נבו

00468 34 1987

עם עובד

תרנגול כפרות אלי, עמיר

00468 35 1976

יד ושם

השואה פרקי עדות וספרות

00468 36 1987

עם-הוצאת אור

שיעורים בתולדות מלחמת העצמאות ר"מנחם ד, קדם

00468 37 1982

הוצאת הוועד היהודי האמריקני

'חוברת ד' שנה כ- תפוצות ישראל שירות מידע על חיי היהודים בעולם 

00468 38 1971

מ"מפעלי תרבות וחינוך בע

בעיות בטיפוח התודעה היהודית .י, פרישמן
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00468 39 1972

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

במפנה הדורות ציון-בן, דינור

00468 40 1965

"יבנה"הוצאת 

תולדות עמנו בזמן החדש כרך שביעי ר"אפרים ד, שמואלי

00468 41 1966

יד ושם

חות של הגנרל יירגן שטרופ"הדו- מרד גיטו וארשה בעיני האויב 

00468 42 1960

עם עובד

מערכות סיני דוד, גוריון-בן

00468 43 1980

הוצאת ספרים קרני

תורת האזרחות .ש, אטינגר

00468 44

יק'צ'הוצאת יהושע צ

מקורות ללמוד ההסטוריה כרך ראשון .יע, שוחט. / מ., הנדל

00469 1 1973

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

זלמן ארן

00469 2 1987

המועצות-המועצה הציבורית למען יהודי ברית

מאבקם של יהודים בברית המועצות לחרות ולעליה- על נהרות היגון 

00469 3 1955

"יבנה"הוצאת 

תולדות עמנו בזמן החדש כרך רביעי ר"אפרים ד, שמואלי

00469 4 1977

הספר לחינוך-המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה של בית

אנטישמיות ושואה

00469 5 1988

המכון להכשרה והשתלמות

סיור בני נוער בפולין...- את אחי אנכי מבקש 

00469 6 1973

המחלקה לחינוך חברתי, משרד החינוך והתרבות אגף הנוער

שנה לאסון מינכן גלילה, פדר-רון

00469 7 1958

"יבנה"הוצאת 

תולדות עמנו בזמן החדש כרך שלישי ר"אפרים ד, שמואלי

00469 8 1966

יק'צ'הוצאת יהושע צ

מקורות ללמוד ההסטוריה כרך שני ר"מיכאל ד, הנדל

00469 9 1962

יק'צ'הוצאת יהושע צ

מקורות ללמוד ההסטוריה כרך שלישי ר"מיכאל ד, הנדל

00469 10 1965

אביב-הוצאת אגודת העתונאים בתל

ספר השנה של העתונאים שמואל, שניצר

00469 11 1960

עם עובד

מערכת סיני דוד, גוריון-בן

00469 12 1969

הוצאת תנועת העבודה הציונית

"השמאל החדש"ישראל ו יהודה, גוטהלף

00469 13 1968

המרכז לתרבות ולחינוך

ח"פזורי ישראל תשכ

00469 14 1975

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

ארנולד טוינבי' ויכוח עם פרופ- על ישראל וארצו  ר"יעקב ד, הרצוג

00469 15 1974

ספרית מעריב והקונגרס היהודי העולמי

יהודי מצריים יאור-בת

00469 16 1990

עם עובד

ישראל-גיאוגרפיה של ארץ דב, ניר/ מנשה , הראל
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00469 17 1971

משרד החינוך והתרבות המרכז לטיפוח התודעה היהודית

בעיות בטיפוח התודעה היהודית .י, פרישמן

00469 18 1976

המחלקה לחינוך חברתי, משרד החינוך והתרבות אגף הנוער

?אק 'מי היה יאנוש קורצ

00469 19 1984

מוסד ביאליק

אתונה בימי גדולתה אלכסנדר, פוקס

00469 20 1988

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

גלות הכלל וגאולת הפרט

00469 21 1978

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

גולדה מאיר

00469 22 1961

"ממעמקים"הוצאת 

ילדי השואה אליעזר, ירושלמי

00469 23

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

הן עם לבדד תשכון ר"יעקב ד, הרצוג

00469 24 1975

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

חיוניות יהודית בשואה

00469 25 1974

יד ושם

תמרוף גיבור הגיטאות-מרדכי טננבוים- האדם והלוחם  נינה, בקר-טננבוים

00469 26 1976

יד ושם

מבחר מאמרים- משמעות , קורות, רקע- שואה וגבורה 

00469 27 1987

מ"טרקלין בע

אשר קראתי למתים וולאדיסלב, שלנגל

00469 28 1982

הוצאת ספרים יובל

'הזמן החדש חלק א- ' דברי הימים כרך ג שמואל, אטינגר/ מיכאל , זיו

00469 29 1981

משרד החינוך והתרבות המרכז לתכניות לימודים

'השואה חלק ב .א, כרמון

00469 30 1956

"מדע"הוצאת 

דעות-פילוסופים והוגי ר"יוסף ד, קלוזנר

00469 31 1955

"מדע"הוצאת 

ספר ראשון- יהדות ואנושיות  ר"יוסף ד, קלוזנר

00469 32 1955

"מדע"הוצאת 

ספר שני- יהדות ואנושיות  ר"יוסף ד, קלוזנר

00469 33

יד ושם

דפים מן הדליקה מרדכי, תמרוף-טננבוים

00469 34 1979

אוניברסיטה משודרת

אנטישמיות מודרנית צבי, בכרך

00470 1 1963

"המנורה"הוצאת 

מרד גיטו וארשה רחל, אוירבך

00470 2 1964

"מערכות"הוצאת 

יסודות בתורת האזרחות- אזרח ומדינתו  ד"שולמית עו, אלוני

00470 3 1990

ספרית מעריב

שירים לפני ומתוך המבול הלינה, בירנבאום

00470 4 1973

הוצאת ספרים יבנה

1945-1970פרקים בתולדות העמים בדורנו  .יעקב מ, לנדאו/ מיכאל , זיו
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00470 5 1979

הוצאת הקיבוץ המאוחד

סוביבור מחנה האבדון והמרד מרים', נוביץ

00470 6 1976

הוצאת ספרית פועלים

וילנה היהודית במאבק ובכליון  יצחק, ארד

00470 7

הוצאת ועדת הלימודים מדור ההדרכה

הילד היהודי במלחמה ובשואה

00470 8

מ"מערכות חינוך בע-הוצאת רמות

אק ידיד הילדים'יאנוש קורצ מרים, לוין/ רות , לבנית/ ר "ד. ש, זקס

00470 9 1961

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

עדויות ילדים מן השואה- אנו מאשימים  לנה, זילברמן-קיכלר

00470 10 1966

מ"הוצאת קרית ספר בע

ילדי השואה מספרים

00470 11 1975

הוצאת דביר

ישראל והעמים חלק שני משה, הרשקו/ יעקב , ץ"כ

00470 12 1979

אוניברסיטה משודרת

אנטישמיות מודרנית צבי, בכרך

00470 13 1973

יד ושם

תעודות, זכרונות, עדויות, מאמרים- שואה וגבורה 

00470 14 1957

מוסד ביאליק

'א- יד ושם קובץ מחקרים בפרשיות השואה והגבורה 

00470 15 1979

יד ושם

יודנראט ישעיה, טרונק

00470 16 1984

רביבים

הסרט הנאצי האנטישמי- קולנוע ותעמולה  ברוך, גיטליס

00470 17 1965

מ"הוצאת קרית ספר בע

הילד והנער בשואה ובגבורה ר"ד. י, קרמיש. נ, בלומנטל, ר"ד. א, באומינגר

00470 18 1952

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

1דברי ימי ישראל דורות אחרונים כרך ראשון ספר  רפאל, מאהלר

00470 19 1954

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

2דברי ימי ישראל דורות אחרונים כרך ראשון ספר  רפאל, מאהלר

00470 20 1955

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

3דברי ימי ישראל דורות אחרונים כרך ראשון ספר  רפאל, מאהלר

00470 21 1970

מוסד ביאליק

אתונה בימי גדולתה אלכסנדר, פוקס

00470 22 1965

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

מחקרים וסקירות- בתפוצות הגולה 

00470 23 1983

הוצאת מרכז זלמן שזר

השואה ומשמעותה ר"חיים ד, שצקר/ ר "ישראל ד, גוטמן

00471 1 1976

עם עובד

שחרורו של היהודי אלבר, ממי

00471 2 1959

הוצאת הקיבוץ המאוחד

היהדות וזכויות היהודים נתן, רוטנשטרייך

00471 3 1950

הוצאת הקרן הקיימת לישראל

לימה-לזכר נחמיה דה- בשבילי יחיד  נתן, ביסטריצקי
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00471 4 1977

הוצאת ספרית פועלים

1939-1943יהודי וארשה  ישראל, גוטמן

00471 5 1970

מוסד ביאליק

אתונה בימי גדולתה אלכסנדר, פוקס

00471 6 1966

מ"הוצאת קרית ספר בע

תולדות היהודים משה, קטן

00471 7 1987

מרכז ההסברה

סטריאוטיפים ואנטישמיות מימי הביניים ועד ימינו הנרי, ווסרמן

00471 8

יק'צ'הוצאת יהושע צ

תולדות העולם .ג.ה, ולס

00471 9 1952

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

תעודות ועלילות, עדויות- מגן בסתר  זרובבל, גלעד

00471 10

הוצאת כרמל

יפו- אביב -תל

00471 11 2002

הוצאת הקונגרס היהודי העולמי

163ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00471 12 1948

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

1חוברת ' ירחון מדיני וספרותי כרך א- מולד 

00471 13 1949

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

17-18חוברת ' ירחון מדיני וספרותי כרך ג- מולד 

00471 14 1949

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

19חוברת ' ירחון מדיני וספרותי כרך ד- מולד 

00471 15 1995

ש משה שרת"בית הספר הישראלי ע

סיור בני נוער בפולין- מסע לפולין 

00471 16 1967

מ"מפעלי תרבות וחינוך בע

לחגים ולנושאים למודיים, תערוכות, במה, כתב- קשוט  יהודית, גינת-ילין

00471 17 1997

ישיבת באר ישראל

מי באר

00471 18

"יבנה"הוצאת 

ההתנדבות

00471 19 1997

YCLC

הבדלה וקריאת שמע, שבע ברכות, ברכת המזון, קידוש ליום טוב, סדר תקוני שבת

00471 20 1949

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

21- ירחון מדיבי וספרותי - מולד 

00471 21 2003

יד ושם

יום הזכרון לשואה ולגבורה- לכל איש יש שם 

00471 22 1966 ביים פנקס פון לובלין משה, שולשטיין

00471 23 1949

פארלאג אויפסניי

דאס ווארט פון ווידערשטאנד און זיג

00471 24 2003

הוצאת הקונגרס היהודי העולמי

165' בתפוצות גליון מס

00471 25 2002

הוצאת הקונגרס היהודי העולמי

164' בתפוצות גליון מס

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

159

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00471 26 1996

יד ושם

קרבנות ורוצחים

00471 27 1950

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

31- ירחון מדיני וספרותי - מולד 

00471 28 1947

פריינט פון לעווערטאוו

חורבן לעווערטאוו

00471 29 1955

פארטיי-פון דער פוילישער פאראייניקטער ארבעטער. ק.ארגאן פון צ

(1086) 16' שטימע נומ-פאלקס

00471 30 1983 (9329) 173' אונזער ווארט נומ

00471 31 2002

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

2001דין וחשבון על הפעולות בשנת 

00471 32 2001

הועד הפועל הציוני

5ג "החלטות הועד הפועל הציוני הל

00471 33 1993

אלפא-קיבוץ בית

הקיבוץ ותרבות היחד, על הקשר בין האמן- מצב הרוח 

00471 34 2002

החברה ההיסטורית הישראלית

21' ידיעון מס

00472 1 1952

נתנאל לעווקאוויטש

מסכת בבא קמא מן תלמוד בבלי

00472 2 1952

פאריזער קאמיטעט פאר שאפן א מאנאגרפיע וועגן יידישן ישוב אין

לובלין דאס בוך פון לובלין

00472 3 1965

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

קהלת

00472 4 1976

שקמונה

ששת הימים ושבעת השערים יצחק, נבון

00472 5 2003

הועד הפועל הציוני

2ד "קובץ החלטות הוועד הפועל הציוני הל

00472 6 2003

החברה ההיסטורית הישראלית

23' ידיעון מס

00472 7 1965

"יידיש בוך"פארלאג 

מיר ווארענען

00472 8

גולד. ט.ב

מאחורי גדר תיל טדי

00472 9 1955

ארגון יוצאי קוריב אין ישראל

בוך קאריוו-יזכור

00472 10 1947

התאחדות ברוסיה-לארץ של צעירי ציון-הוצאת משלחת חוץ

נפתולי דוד .א, קריב. / ב, וסט

00472 11 1968

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

62/63גאלדענע קייט 

00472 12 1950

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

25- ירחון מדיני וספרותי - מולד 

00472 13 1950

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

29-30- ירחון מדיני וספרותי - מולד 
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00472 14 1950

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

28- ירחון מדיני וספרותי - מולד 

00472 15 1949

ישראל-הוצאת מפלגת פועלי ארץ

' כרך ג16- ירחון מדיני וספרותי - מולד 

00472 16 1972

המכון האמריקאי לחקר ארץ הצבי

21-30 יחידות 3 ספר 40עברית 

00472 17 1987

Éditions Colbo

מגילת אסתר

00472 18 1955

פארלאג אויפסניי

8' פאריזער צייטשריפט נומ

00472 19 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

ישראל אין קאמף

00472 20

Édition Nadjar

הגדה של פסח

00472 21 1970

הוצאת הקיבוץ המאוחד

עם וארצו- שער לעברית ספר שני  מרדכי, רון

00472 22 1954

פארבאנד פון די  ווילנער אין פראנקרייך

פרילינג אויפן טראקט אלחנן, וואגלער

00472 23 1927

.היברו פבלישינג קפמ

קריאה .א.ה, גולדין

00472 24 1984

אוצר החסידים

לקוטי מאמרים תניא

00472 25 1947

הוצאת יוסף שרברק

עברי-אנגלי/ אנגלי -מלון כיס עברי

00472 26 1944

עם עובד

לי נקם ושילם פרידריך, טורברג

00472 27 1960

'זק ושות. הוצאת ש

מדריך שימושי לתייר- אירופה  .ש, מיכאל

00472 28 1957

הוצאת דביר

צרפתי-כיס עברי-מלון ר"ד. י, קרניאלי/ יהודה , גור

00472 29 1973

הוצאת ראובן מס

גישה חדשה ללימוד השפה העברית- הצעד הראשון  יהודה, רדאי

00472 30 1977

הוצאת ספרית פועלים

1942-1944לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים  שמואל, קרקובסקי

00472 31 1962

יד ושם

תולדותיה של מחתרת דב, לוין/ ' צבי א, בראון

00472 32 1918

.היברו פבלישינג קפמ

וועלטגעשיכטע פון אוראלטע צייטען ביז היינטיגען טאג .ג.י, פאגט

00472 33 1953

אגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל

ספר זכרון- יהדות לטביה 

00473 1 1988

משרד החינוך והתרבות האגף לתוכניות לימודים

עמידה יהודית בשואה נעמי, קאוסוטו

00473 2 1948

הוצאת ראובן מס

ארץ ישראל בחינוכנו ר"צבי ד, זהר
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00473 3 1966

הוצאת קשב

?כצאן לטבח  .ק, שבתאי

00473 4 1966

משרד החינוך והתרבות המרכז לטיפוח התודעה היהודית

למהותה של התודעה היהודית ר"ד. ב, יהודה-בן

00473 5 1978

משרד הביטחון

ל"יום הזיכרון לחללי צה

00473 6 1968

מרכז ההסברה

פרקי מקרא ליום הזכרון לשואה ולגבורה

00473 7 1994

אק בישראל'ש יאנוש קורצ"האגודה ע

אק'הכינוס הבינלאומי החמישי למורשתו של יאנוש קורצ

00473 8 1963

משרד החינוך והתרבות

עשרים שנה למותו- אק 'יאנוש קורצ

00473 9 1961

עם עובד

או נו קולה של בורמה

00473 10 1975

מרכז ההסברה

פרקי מקרא ליום הזכרון לשואה ולגבורה

00473 11 1982

יד ושם

טקס הענקת אות הוקרה ופרס קצטניק

00473 12 1977

המחלקה לחינוך חברתי, משרד החינוך והתרבות אגף הנוער

בדמייך חיי

00473 13 1986

ריקובר מוציאים לאור'צ

עמנו בשואה יעל, רוזיק

00473 14 1987

מרכז ההסברה

מרידות בגיטאות ובמחנות בתקופת השואה

00473 15 1983

מ"מפעלי תרבות וחינוך בע

פרקים ולקריאה ולהמחזה- ארבעים שנה למרד הגיטאות 

00473 16 1970

הוצאת ההסתדרות הציונית העולמית

'ה- זמננו -המחשבה הלאומית היהודית בת

00473 17 1964

יק'צ'הוצאת יהושע צ

דברי ימי רומי .פרופ. מ, רוסטובצב

00473 18 1956

"אלתירא"הוצאת 

'חוברת ד- רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה - העבר 

00473 19 1964

"מערכות"הוצאת 

פרקי רמת הכובש- ימי רמה  אלוף-גרשון סגן, ריבלין

00473 20 1954

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ביערות, במחנות, ספר מלחמות הגיטאות בין החומות משה, בסוק/ יצחק , צוקרמן

00473 21 1955

משרד הביטחון- בהוצאת ממשלת ישראל 

פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במלחמת הקוממיות בישראל- יזכור 

00473 22 1973

י הנהלת ההסתדרות הציונית"הספריה הציונית ע

ישראל הווה ונצח אברהם יהושע, השל

00473 23 1955

מוסד ביאליק

האפוס של אמריקה ימס טראסלו'ג, אדמס

00473 24 1965

עם עובד

תולדות היהודים בספרד הנוצרית יצחק, בער
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00473 25 1990

עם עובד

ישראל-גיאוגרפיה של ארץ דב, ניר/ מנשה , הראל

00473 26 1979

יד ושם

יודנראט ישעיה, טרונק

00473 27 1965

משרד החינוך והתרבות

ברל כצנלסון

00473 28 1976

אביב-הוצאת שוקן ואוניברסיטת תל

הגות יהודית נוכח התרבות הכללית משה, שוורץ

00473 29 1962

הוצאת ספרים אחיאסף

לפתרון בעית הפליטים הערביים- המפתח בידי הערבים  יוחנן, כהן

00473 30 1983

משרד הביטחון

תגובות בעת השואה יהודה, באואר

00474 1 1993

הוצאת הקיבוץ המאוחד

צטניק. ישראל בספרי ק-השואה ותקומת: לתלמיד בנושא, למנחה, מדריך למורה

00474 2 1972

עם עובד

הכשר לרצח עם נורמן, כוהן

00474 3 1964

עם עובד

חורין-זאמביה בת .קנת ד, קאונדה

00474 4 1989

הוצאת הקיבוץ המאוחד

סוכנים של הלקח רות, פירר

00474 5 1966

יד ושם

חות של הגנרל יירגן שטרופ"הדו- מרד גיטו וארשה בעיני האויב  יוסף, קרמיש

00474 6 1988

עם עובד

אושוויץ ובעלות הברית מרטין, גילברט

00474 7 1980

משרד החינוך והתרבות המרכז לתכניות לימודים

'השואה חלק א .א, כרמון

00474 8 1966

עם עובד

1946-1949בשער האומות  משה, שרת

00474 9 1983

משרד החינוך והתרבות המרכז לתכניות לימודים

'תולדות ישראל והעמים חלק ב

00474 10 1980

הוצאת מרכז זלמן שזר

שנאת ישראל לדורותיה

00474 11 1970

הוצאת כתר

הרעיון הציוני אברהם, הרצברג

00474 12 2000

משרד הביטחון

בין פאריס לירושלים צילה, הרשקו

00474 13 1961

יד ושם

חורבן יהדות סלובאקיה ליוויה, רוטקירכן

00474 14 1971

יסודי המקיף באשדוד-בית הספר העל

פרשת רות אלכסנדרוביץ

00474 15 1965

מ"בע" אמנות"חברת 

כרך שני- תולדות עם ישראל בדורנו  ר"ד. ל.ש, קירשנבוים

00474 16 1946

"דביר"הוצאת 

ילדים במחתרת לוין, קיפניס
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00474 17 1976

יד ושם

השואה פרקי עדות וספרות

00474 18

משרד החינוך התרבות והספורט מינהל חברה ונוער

סיור בני נוער בפולין...- את אחי אנכי מבקש 

00474 19

הוצאת המחלקה לחינוך ולנוער של הקרן הקיימת לישראל

יהודים בארצות האלם

00474 20 1985

מ"טרקלין בע

ניגון פנימי הלינה, בירנבאום

00474 21 1986

משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית

מהיבדלות להשתלבות

00474 22

משרד החינוך והתרבות המרכז לתכניות לימודים

מדריך למורה- ראשית העת החדשה  .מ, צימרמן

00474 23 1970

יד ושם

העמידה היהודית בתקופת השואה

00474 24 1963

משרד הביטחון

שרידי חרב אפרים, דקל

00475 5 1964

משואה

יד לחברי תנועות הנוער הציוני הכללי בשואה ובמרי- משואה 

00475 6 1992

אק בישראל'ש יאנוש קורצ"אגודה ע

35-  ידיעון 

00475 7 1992

אק בישראל'ש יאנוש קורצ"אגודה ע

37- ידיעון 

00475 8 1992

לפיד

משמעות השואה לדורנו אריה, ברנע

00475 9 1995

יד ושם

2בשביל הזיכרון 

00475 10 1986

מחלקת הנוער והחלוץ- ההסתדרות הציונית העולמית 

לקט מאמרים למשלחת הנוער היהודי לפולין איל, לוין

00475 11 2000

משרד החינוך המינהל הפדגוגי

ל"יום הזיכרון החמישי ליצחק רבין ז

00475 12

מ"מערכות חינוך בע-הוצאת רמות

אק ידיד הילדים'יאנוש קורצ מרים, לוין/ רות , לבנית/ ר "ד. ש, זקס

00475 13 1997

ש משה שרת"בית הספר הישראלי ע

חוברת הכנה לקראת הסיור בפולין...- את אחי אנכי מבקש  סיגל, זוהר

00475 14 2002

ש משה שרת"בית הספר הישראלי ע

סיור בני נוער בפולין- את אחי אנכי מבקש 

00475 15 1992

ש משה שרת"בית הספר הישראלי ע

בגלל המלחמה ההיא- אחרי המסע הזה 

00475 16 1995

ש משה שרת"בית הספר הישראלי ע

מסע לפולין אל עולם יהודי שנעלם

00475 17 1956

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

באנד איינס- קנעכט זענען מיר געווען  אברהם, זאק

00475 18 1956

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

באנד צוויי- קנעכט זענען מיר געווען  אברהם, זאק
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00475 19 1954

פרייען יידישן פאריין פון געוועזענע דעפארטירטע און אינטערנירטע אין

פראנקרייך צווישן גאט און פענריר יוסף, וויינבערג

00475 20 1982

פרץ. ל.פארלאג י

מיין לובלין רוזשא, שניידמאן-פישמאן

00475 21 1947

"דער אמת"פארלאג -מלוכה

פארבאנד-וועגן דער גרויסער פאטערלענדישער מלחמה פונעם סאוועטן .י, סטאלין

00475 22 1982

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דארט ווו מיין וויג איז געשטאנען משה, שולשטיין

00475 23 1955

פאריין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין פראנקרייך

אלמאנאך

00475 24 1970

הוצאת דביר

שירים .נ.ח, ביאליק

00475 25 1968

מכון רינגלבלום

בריוו פון פראנט- מכתבים מן החזית  שלמה, מיטלמאן

00475 26 1969

פרץ. ל.פארלאג י

זאלץ און שוועבל אננא, לאנגפוס

00475 27 1991 געשטאלטן און פאסירונגען לילי, בערגער

00475 28 1965

פאנד פאר יידישע ליטעראטור אין זשענעוו-נוימאן

טרילאגיע-די מלחמה מענדל, מאן

00475 29 1953

"יידיש בוך"פארלאג 

צום צענטן יארטאג פון אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא

00475 30 1963

קאנגרעס-יידישן וועלט

אויפשטאנד און זיין היסטארישע באדייטונג-דער ווארשעווער געטא

00475 31 1963

הוצאת המועצה המקומית רמת השרון

ב"תשכ-ב"ספר רמת השרון תרפ .ג, קרסל

00476 1 1994

מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית

1938-1946השואה בראי הספרות - תעודה וזהות 

00476 2 1986 1כרך -  כתגובה על האתגר של המשטר הנציונלסוציאליסטי 1933-1941פעילות תרבותית וחינוכית של יהודי גרמניה  יהויקים, כוכבי

00476 3 1986 2כרך -  כתגובה על האתגר של המשטר הנציונלסוציאליסטי 1933-1941פעילות תרבותית וחינוכית של יהודי גרמניה  יהויקים, כוכבי

00476 4 1986 3כרך -  כתגובה על האתגר של המשטר הנציונלסוציאליסטי 1933-1941פעילות תרבותית וחינוכית של יהודי גרמניה  יהויקים, כוכבי

00476 5 2002 1948-1998קורבנות השואה כמרכיב בשיח התרבותי פוליטי בחברה הישראלית בין השנים  עדה, יורמן

00476 6 1991 דאס פאלקסטימלעכע געזאנג דאניעל, קוקיעלקא

00476 7 1961

התאחדות עולי פולין בישראל

לאנדסמאנשאפטן אין ישראל

00476 8 1955

ארגון יוצאי גרוייץ בישראל

מגילת גריצע .ב.י, אלטערמאן

00476 9 1969

"נווה ירושלים"הוצאת סמינר לבנות 

היסטוריה והשקפה יהודית- חורבן יהדות אירופה  .ד, שפיגל
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00476 10 1951

פארלאג אויפסניי

1930-1950כאר אין פאריז -צוואנציק יאר יידישער פאלקס

00476 11 1948

פארלאג אויפסניי

די  יידן פון בעלוויל .ב, שלעווין

00476 12 1980

"בוך-ישראל"פארלאג 

?פאר וואס גראד איך  ישראל, אייזענבערג

00476 13 1957 פאעמען און לידער פון פיין רבקה, אקערמאן

00476 14 1979

"לעבן-ניי"פארלאג 

(היים און חורבן)ליכט -נשמה שיע, טשעכעווער

00476 15 1953

אפטיילונג פון דער ציוניסטישער עקזעקוטיווע-אויפקלערונגס

פראגע-רוסלאנד און די יידן-סאוויעט מרדכי, יארבלום

00476 16 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש

00476 17 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

פארניכטונג-די היטלעריסטישע פאליטיק פון יידן .א, אייזענבאך

00476 18 1949

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

3גאלדענע קייט 

00476 19 1967

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

61גאלדענע קייט 

00476 20 1966

משרד המסחר והתעשיה

1960-1965תצפית ההתפתחויות בתעשית ישראל 

00476 21 1949

אמת און פרייהייט

אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי (משה גראסמאן). פ, גרים

00476 22 1964 ערשטער טייל- אונטער דער דייטשישער אקופאציע אין פראנקרייך  הערש יאנקל, קויפמאן

00476 23 1968

"עדיסיאן פאליגלאט"פארלאג 

1905-1917לעבן און קאמף פון יידן אין צארישן רוסלאנד  יצחק, שניאורסאן

00476 24 1949

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

צווישן רואינען און רושטאוואניעס משה, שולשטיין

00476 25 1956

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומן במחתרת בתיה, ברמן-טמקין

00476 26

הוצאת ספרים אחיאסף

אורה הכפולה אריך, קסטנר

00476 27 1994

ספרית פועלים

שחק אותה משה, בנטוב

00476 28 1948

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

2אלע ווערק באנד  אלייכעם-שאלעמ

00476 29 1948

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

3אלע ווערק באנד  אלייכעם-שאלעמ

00476 30 1954

פארלאג אויפסניי

7' פאריזער צייטשריפט נומ

00477 1 1961

"יידבוך"פארלאג 

די לעצטע געטא אברהם, ווייץ
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00477 2 1939

פארלאג פאר ליטעראטור אויף אויסלענדישע שפראכן

געשיכטע פון דער אלפארבאנדישער קאמוניסטישער פארטיי

00477 3 1951

אין פראנקרייך" דזשאינט"אפטיילונג ביים -קולטור

א שטוב אין שטעטל יצחק, יאנאסאוויטש

00477 4 1926

"ליגע-קולטור"פארלאג 

צוועלפטער באנד- געזאמלטע שריפטן  שלום, אש

00477 5 1948

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

...לייענענדיך פרצן  יוסף, וואלף

00477 6 1951

אין פראנקרייך" דזשאינט"אפטיילונג ביים -קולטור

קריכער-לבנה משה, קנאפהייס

00477 7 1946

פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

אין די ארעמס פון טויט מרדכי, סארנא

00477 8 1955

קאנגרעס-אלוועלטלעכן יידישן קולטור

פון נאענטן עבר

00477 9 1954

פארבאנד פון די  ווילנער אין פראנקרייך

פרילינג אויפן טראקט אלחנן, וואגלער

00477 10 1965

שילדקרויט-חוג מוקירי שמה של בלה מנדלסברג

מחקרים לתולדות יהודי לובלין שילדקרויט-מנדלסברג

00477 11 1953

פארלאג די גאלדענע פאווע

לידער און סאנעטן- ממעמקים  לייזער, אייכענראנד

00477 12 1947

"יבנה"הוצאת 

ספר הבריגדה היהודית יעקב קפיטן, ליפשיץ

00477 13 1971

ארגון יוצאי טלושטש בישראל

ספר זכרון לקהילת טלושטש .מ, גלברט

00477 14 1961

ארגון נכי המלחמה בנאצים

' כרך א1939-1945לוחמים מספרים - מול האויב הנאצי 

00477 15 1984

אביב-הוצאת סיני תל

סדור עבודת ישראל

00477 16 1946

הוצאת סיני מינכן

סדור כל בו 

00477 17 1973

אביב-הוצאת סיני תל

סדור שערי תפילה

00477 18 1954

פארלאג אויפסניי

4' פאריזער צייטשריפט נומ

00477 19 1941

צעירי ציון דורך דעם פארלאג- צענטראל קאמיטעט פון פועלי ציון 

אידישער קעמפער דאס סאוועטישע אידנטום יעקב, לעשצינסקי

00477 20 1974

פארלאג פריינדשאפט

צווישן שטורעמס לילי, בערגער

00478 1 1934

פאנד-דובנאוו

ערשטער באנד- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00478 2 1935

פאנד-דובנאוו

צווייטער באנד- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00478 3 1936

פאנד-דובנאוו

דריטער באנד- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 
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00478 4 1937

פאנד-דובנאוו

ערשטער באנד- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00478 5 1971

York Press Ltd.

געזאמלטע שריפטן פון מיינע אקטיוויטעטן ביי געזעלשאפטלעכער ארבעט אפרים, (רייך)ראש 

00478 6 1947

ביכער ציקא פארלאג

באנד דריי- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00478 7 1975

פארלאג אויפסניי

לעבן לאנג און בלייבן יונג ר"פאל ד, הירשמאן

00478 8 1963

איקוף

גרשון אין אמעריקע פאווער=כאווער

00478 9 1947 ערשטער באנד- די געשיכטע פון ציוניזם  יעקב, צינעמאן

00478 10

"גבורה"הוצאת ספרי 

אלי כהן הגיבור הישראלי בדמשק .א, חגי

00478 11 1946 לעבן און אומקום אין ביאליסטאקער געטא .ד, קלעמענטינאווסקי

00478 12 1986

הוצאת הקיבוץ המאוחד

1905-1912ציון -יצחק טבנקין במפלגת פועלי- חבר ויריב  מתתיהו, מינץ

00478 13 1982

"בוך-ישראל"פארלאג 

נישט פארענדיקטע בלעטלעך לילי, בערגער

00478 14 1984

בית התפוצות

1914-1984וינט 'המציל נפש אחת הג

00478 15 1948

הוצאת גניגר

ה שנה"גניגר כ

00478 16 1962

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן פון צערקל פון יידישע שטריקער

פאבריקאנט-דער טריקאוו

00478 17 1967

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן פון צערקל פון יידישע שטריקער

פאבריקאנט-דער טריקאוו

00478 18 1964

Éditions Polyglottes

ארום מאסקווער יידישן טעאטער יוסף, שיין

00478 19 1949

אמת און פרייהייט

2- אין פארכישופטן לאנד פון לעגענדארן דזשוגאשווילי  (משה גראסמאן). פ, גרים

00478 20 1968

"עדיסיאן פאליגלאט"פארלאג 

1905-1917לעבן און קאמף פון יידן אין צארישן רוסלאנד  יצחק, שניאורסאן

00478 21 1963

פאבריקאנטן-ארויסגעגעבן פון צערקל פון יידישע שטריקער

אויסגאבע- יובל1933-1963- פאבריקאנט -דער טריקאוו

00479 1 1976

הפועל המזרחי-ארגאן פון מזרחי-צענטראל

 מאי7 - (1185) 13' אונזער וועג נומ

00479 2 1982

הפועל המזרחי-ארגאן פון מזרחי-צענטראל

 אפריל7 - (1394) 10' אונזער וועג נומ

00479 3 1963 בילדער און געשטאלטן פון מאנפארנאס כיל, אראנסאן

00479 4 1970 אפגעריסענע צווייגן לילי, בערגער
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00479 5 1947

ביכער ציקא פארלאג

באנד צוויי- אלע ווערק  .ל.י, פרץ

00479 6 1977

קאמיטעט-בוך

?דאניעל , וווהין גייסטו .ב, שלעווין

00479 7 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

מרימל טעא, ארצישעווסקא

00479 8 1965

פארלאג המנורה

די טונקעלע דירה אפרים, קאגאנאווסקי

00479 9 1986

פארלאג קריטעריאן בוקארעשט

'זאמלבוך ט- בוקארעשטער שריפטן 

00479 10 1947

פארלאג אויפסניי

א בוים צווישן חורבות משה, שולשטיין

00479 11 1946

ארדן-פארלאג פון אידישן פראטערנאלן פאלקס

די גרויסע פארשווערונג .אלבערט ע, קאהן/ מייקל , סעיערס

00480 1 1977

פארלאג זלמן שניאור

טוב מאטיוון און אנדערע דערציילונגען-שם-בעל אברהם, ווייץ

00480 2 1978

ארויסגעגעבן דורך פריינט

פון מטולה ביז אילת מרדכי, שנער

00480 3 1977 זכרונות פון מיין לעבן ישראל, ליליענשטיין

00480 4 1978 סימפאניע אין ווינט רבקה, קאפע

00480 5 1936

"פרייהייט-מארגן"פארלאג 

איד-דער תהילים שלום, אש

00480 6 1959

פארלאג פון קינסטלערישער ליטעראטור-מעלוכע

אויסגעוויילטע ווערק אלייכעם-שאלעמ

00480 7 1962

פארלאג יידיש בוך

זיבן אין בונקער .י.ח, גאלדשטיין

00480 8 1965

פארלאג המנורה

די טונקעלע דירה אפרים, קאגאנאווסקי

00480 9 1983

מסדה

ציידי החלקיקים יורם, קירש/ יובל , נאמן

00480 10

יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן

ווידערשטאנד און אומקום אין טשענסטאכאווער .ל, ברענער

00480 11 1897

מנשה קאדישזאהן

חק לישראל ספר דברים

00480 12

'האחים לעווין עפשטיין ושות

'ספר בראשית ב- ספר חק לישראל עם חמשה חומשי תורה 

00480 13

'האחים לעווין עפשטיין ושות

ספר במדבר- ספר חק לישראל עם חמשה חומשי תורה 

00480 14 1947

הוצאת דביר

עברי-מלון אנגלי ר"יהודה ד, שמואל קופמן-אבן/ בנימין , סילקינר/ ר "ישראל ד, אפרת

00480 15 1859 ספר שמות
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00481 1 1963

"קרית ספר"הוצאת 

ט-מלון חדש כרך ראשון א אברהם, שושן-אבן

00481 2 1963

"קרית ספר"הוצאת 

נ-מלון חדש כרך שני י אברהם, שושן-אבן

00481 3 1963

"קרית ספר"הוצאת 

ק-מלון חדש כרך שלישי ס אברהם, שושן-אבן

00481 4 1963

"קרית ספר"הוצאת 

ת ומוספים-מלון חדש כרך רביעי ר אברהם, שושן-אבן

00481 5 1963

"קרית ספר"הוצאת 

מלון חדש כרך המלואים אברהם, שושן-אבן

00481 6 1937

פאנד-דובנאוו

פערטער באנד - אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00481 7 1939

פאנד-דובנאוו

יידן' א- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00481 8 1940

פאנד-דובנאוו

יידן' ב- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00481 9 1942

פאנד און ציקא-דובנאוו

יידן' ג- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00481 10 1968

פארלאג יידיש בוך

שרייבער און ווערק רבקה, רובין

00481 11 1948

פארלאג אויפסניי

די יידן פון בעלוויל .ב, שלעווין

00481 12 1968

פארלאג אויפסניי

ליד און באלאדע אויף די קארפאטן יעקב, שטערנבערג

00481 13 1971

ארויסגעגעבן פון ראובן בריינין קליניק קאמיטעט

קליניק-ביולעטין פון דעם ראובן בריינין קינדער  

00481 14 1952

הוצאת נצח

ניצוצי גבורה משה, פראגר

00481 15 1985

החברה ההיסטורית הישראלית

ה"תשמ-ו"תרצ' ספר היובל שנה נ- ציון 

00481 16 1952

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'ב- דפים לחקר השואה והמרד 

00482 1 1977

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

לידער און פאעמעס- נעגינע  אווראם, גאנטאר

00482 2 1961

פארלאג פון קינסטלערישער ליטעראטור-מעלוכע

אלע לידער און בריוו אשער, שווארצמאן

00482 3 1970

ביילין בוך קאמיטעט. ב.ארויסגעגעבן פון י

אלץ אין איין לעבן .ב.י, ביילין

00482 4 1960

פארלאג סביבה

א שטיין צוקאפנס יוסף, אקרוטני

00482 5 1973

"בוך-ישראל"פארלאג 

געזאנג פון זינקזאמד דור דארע, טייטלבוים

00482 6 1973

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'סדרה שניה מאסף ב- דפים לחקר השואה והמרד 
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00482 7 1971 א ייד אין א נאצישן אוניפארם גרשון, ריטוואס

00482 8 1971

ההורים השכולים

לזכרו- דוד איזן - דודי 

00482 9 1946

הוצאת הקיבוץ המאוחד

משעולים לאפק יהושע, רבינוב

00482 10 1947

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

ספר ראשון- הגוארדיה הצעירה  .אל, פאדייב

00482 11 1946

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

ילדותם של בעלי החיים .'צ.פ, ל'מיטצ

00482 12 1945

הוצאת הקיבוץ המאוחד

שירי הימים .א, שלונסקי

00482 13 1950

טברסקי. הוצאת ספרים נ

1948בשדות פלשת  אורי, אבנרי

00482 14 1983

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד שמואל, ספראי

00482 15 1950

הוצאת המדפיס הממשלתי

שנתון הממשלה

00482 16 1955

פארלאג אויפסניי

11' נומ- פאריזער צייטשריפט 

00482 17 1988

פפירוס

1941-1945זכרונות - בדרכי גירוש  סולומון, שפירא

00482 18 1935

ספר

ללמד בני ישראל קרא וכתב- ספר יהי אור  ר"יחיאל ד, ליכטנשטיין

00482 19 1958

"דביר"הוצאת 

כרך ראשון- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 20 1958

"דביר"הוצאת 

כרך שני- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 21 1958

"דביר"הוצאת 

כרך רביעי- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 22 1958

"דביר"הוצאת 

כרך ששי- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 23 1958

"דביר"הוצאת 

כרך שביעי- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 24 1959

"דביר"הוצאת 

כרך שמיני- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 25 1958

"דביר"הוצאת 

כרך תשיעי- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00482 26 1958

"דביר"הוצאת 

כרך עשירי- דברי ימי עולם  שמעון, דובנוב

00483 1 1947

פארלאג-פאנד דורכן ציקא-לייוויק יוביליי. ה

מיט דער שארית הפליטה .ה, לייוויק

00483 2 1949

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

...א וועלט וואס איז פארביי ר"ד. ח, שאשקעס
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00483 3 1948

פארלאג אויפסניי

אין קאמף פאר פרייהייט

00483 4 1945

פארלאג-פאלקס

ברענענדיקע ליכט בעלא, שאגאל

00483 5 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש

00483 6 1949

-פריינט פון מינסק"קאמיסיע ביי דער געזעלשאפט -פארלאג

"מאזאוויעצק און אין דיין בלוט זאלסטו לעבן לייב, ראכמאן

00483 7 1948

רינג-קאמיטעט פון ארבעטער-בילדונגס

מויער-פון ביידע זייטן געטא וולאדקע

00483 8 1963 געקליבענע שריפטן יחיאל, שטיינזאלץ

00483 9 1963

פארבאנד פון לאשיצער לאנדסלייט אין ישראל און אין די תפוצות

לזכר אן אומגעבראכטער קהילה- לאשיץ 

00483 10 1972

"פנקס סלונים"מערכת 

'ספר ג- פנקס סלונים 

00483 11 1952

פארלאג פון צענטער

יידן אונטער דער איטאליענישער אקופאציע .ל, פאליאקאוו

00483 12 1947 ז"תשרי תש-ו"מסע ההצלה שבט תש

00483 13 1956

'כרך מ', שנה כ" סיני"תדפיס מ

ההיסטוריוגרפיה היהודית בהונגריה נתנאל, קצבורג

00483 14 1982

אפטיילונג-בילדונגס, מיאמי, קלובן-קאמיטעט פון די יידיש-קאארדיניר

יארק-ניו, רינג-פון ארבעטער טראדיציע-פאן מיט דער שווארצמאן-מיט דער פרץ

00483 15 1942 ערשטע טייל- עלעמענטארע געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור  ברוך, באריאך

00483 16 1942 צווייטע טייל- עלעמענטארע געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור  ברוך, באריאך

00483 17 1962

פאראיין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין ישראל

אלמאנאך פון די יידישע שרייבער אין ישראל

00483 18 1954

"היים-ארבעטער"פארלאג 

דער באהאלטענער ייד אברהם, ווייץ

00483 19 1934

ארדן-פארלאג אינטערנאציאנאלער ארבעטער

מאמענטן אין דער אמעריקאנער געשיכטע-רעוואלט .י, סולטאן

00483 20 1990

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יומן במלחמה רגינה, ברודינגר

00483 21 1947

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

אויף די פעלדער פון טרעבלינקע רחל, אויערבאך

00483 22 1972

משרד החינוך והתרבות מרכז ההסברה

 ימי זיכרון ומועד2- פרקי מקרא ליום הזכרון לשואה ולגבורה 

00483 23 1959

פרץ. ל.יד ושם והוצאת י

מאות שעות בגיטו הדועך-שלוש .מ, ברלנד

00483 24 1952

"יזרעאל"הוצאת ספרים 

פלוגת הפרטיזנים זאב, דומניץ
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00483 25 1990

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

צווייטע אופלאגע- רוסישער ווערטערבוך -קורצער יידיש

00483 26 1971

"זכרון"הוצאת 

יומן של מתחזה כבלתי שפוי בבית חולים בצרפת הכבושה- פרקי שואה  יהודה, ברשרגא

00483 27 1989

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

ערשטער העפט- רוסישער ווערטערבוך -קורצער יידיש

00483 28 1986

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

גענעראל דוגלאס דמיטרי, זילמאנאוויטש

00484 1 1946

איקוף

דער ברענענדיקער דארן שלום, אש

00484 2 1956

פארלאג אויפסניי

13' נומ- פאריזער צייטשריפט 

00484 3 1947

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

אין שאטן פון עבר ר"יעקב ד, שאצקי

00484 4 1951

יידישער היסטארישער אינסטיטוט אין פוילן

1' ה, 4בלעטער פאר געשיכטע באנד 

00484 5 1948

"נידערשלעזיע"פארלאג 

אויפן קבר פון צבי הירש גרעץ .ב, מארק

00484 6 1980 נצח יידישקייט .ל, דאמאנקעוויטש

00484 7 1948

פארלאג אויפסניי

צען יאר פארבאנד פון יידישע געזעלשאפטן

00484 8 1951 טייל-א זעקסטער וועלט .מ, סמבטיון

00484 9 1964

מורשת

'חוברת ב' ילקוט מורשת שנה ב

00484 10 1949

צענטראלער יידישער היסטארישער קאמיסיע

קלעם-מויל אין נאצי-דאס פאלקס .י, קאפלאן

00484 11 1945

ארגאניזאציע פון פוילישע יידן ביים פוילישן קאמיטעט פון נאציאנאלער

באפרייונג דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא .ב, מארק

00484 12 דער משפט פון לעבן און טויט הערשל, זאנשיין

00484 13 1971 י" של מק17-ראשי הפרקים לוועידה ה- תוספת מיוחדת לקול העם 

00484 14 1954 23-24' פאר אונזערע קינדער נומ

00484 15 1970

"קשב"הוצאת 

יהודים בשואה-יהודים ולא .ק, שבתאי

00484 16

הסתדרות מדיצינית הדסה

עשר חלונות שגאל-שנים

00484 17 1972

הוצאת הקיבוץ המאוחד

והעולם שתק עת ניספו ששה מיליונים .ארתור ד, מורס

00484 18 1959

"יידיש אמעריקע"פארלאג 

אייביק לעבן .ל, מילער
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00484 19 1933

יד האוניברסיטה העברית-חברה להוצאת ספרים על

התועלתיות ון סטוארט'י, מיל

00484 20 1936

רויטער הילף און צענטראלע פון די פאטראנאטן איבער די פאליטישע

ארעטירטע לאגער-בערעזע דער פוילישער קאנצענטראציע-קארטוז דאוויד, קוטנער

00484 21 1937

אויסגאבע" פרייהייט-מארגן"ספעציעלע 

פון צוויי וועלטען- עליכם -אלע ווערק פון שלום

00484 22 1958

"דביר"הוצאת 

כרך שלישי- דברי ימי עם עולם  שמעון, דובנוב

00484 23 1962

שמעון אלתר ואברהם מרדכי רוטבלט

חלק רביעי- ספר שפתי צדיק  פנחס מנחם, אלעזר

00484 24 1973

שמעון אלתר ואברהם מרדכי רוטבלט

חלק שלישי- ספר שפתי צדיק  פנחס מנחם, אלעזר

00484 25 1976

פרץ. ל.פארלאג י

דער כוח צו שטארבן פייוול, זיגעלבוים

00484 26 1969

הוצאת המחבר

פרקי זכרונות מן התופת הנאצי- מפי אוד מוצל  מנחם-פנחס, פיבלוביץ

00484 27 1962

המכון לחקר התפילה והמנהגים

ספר עדות לישראל יעקב, חנוך

00484 28 1988

ספריית מעריב

חשיבה חדשה לארצנו ולעולם- פרסטרויקה  מיכאיל, וב'גורבאצ

00484 29 1986

זמורה ביתן

הצניחות העיוורות של שייקה דן- צניחה עיוורת  עמוס, אטינגר

00484 30 1948

צענטראלע היסטארישע קאמיסיע

פון לעצטן חורבן- מהחורבן האחרון 

00485 1 1954 Supplement du "monde juif" - revue du centre de documentation juive contemporaine - no. 1(68)

00485 2 1995

הקונגרס היהודי העולמי

145ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 3 1996

הקונגרס היהודי העולמי

147ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 4 1997

הקונגרס היהודי העולמי

149ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 5 1997

הקונגרס היהודי העולמי

150ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 6 1998

הקונגרס היהודי העולמי

151ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 7 1998

הקונגרס היהודי העולמי

152ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 8 1999

הקונגרס היהודי העולמי

154ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 9 1999

הקונגרס היהודי העולמי

155ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 10 1999

הקונגרס היהודי העולמי

156ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 
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00485 11 1999

הקונגרס היהודי העולמי

157ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 12 1999

הקונגרס היהודי העולמי

158ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 13 2000

הקונגרס היהודי העולמי

159ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון - בתפוצות 

00485 14 1996

מורשת

61גליון - תדפיס מתוך ילקוט מורשת לתיעוד ועיון 

00485 15

C.D.J.C.

48' נומ- זעקס מיליאן אומגעקומענע און קיין איינציקער קבר 

00485 16 1989

יד ושם

אוסף שארית הפליטה הוועדה ההיסטורית היהודית המרכזית במינכן הדסה, מודלינגר

00485 17 1946

ייווא

7' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 18 1946

ייווא

8' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 19 1947

ייווא

9' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 20 1947

ייווא

10' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 21 1947

ייווא

11' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 22 1948

ייווא

12' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 23 1949

ייווא

14' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 24 1949

ייווא

15' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 25 1949

ייווא

16' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 26 1950

ייווא

17' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 27 1951

ייווא

18' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 28 1951

ייווא

19' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 29 1952

ייווא

20' ידיעות נומ-ארגענטינער ייווא

00485 30 1994

אלן הירש, ננסי גליק

 אוגוסט17-18מפגש ירושלים - משפחת סונבורן לדורותיה 

00485 31 1975

עם עובד

'חלק א- גוריון -בן מיכאל, זוהר-בר

00485 32 1956

פארלאג אויפסניי

12' נומ- פאריזער צייטשריפט 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

175

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00485 33 1962

פארלאג אויפסניי

29' נומ- פאריזער צייטשריפט 

00485 34 1978

משרד הביטחון

1945-48באירופה " הגנה"מעלילות ה- חרב בנכר  יהודה, דוד-בן

00485 35 1988

"מטר"הוצאת 

האמר ניל, לינדון/ ארמאנד , האמר

00485 36 1948

הוצאת ועד היובל

חלק שני בין החרבות- שירים  יעקב, כהן

00485 37 1951

הוצאת ועד היובל

מן התיק/חלק שני בני אדם וצלליהם- ספורים  יעקב, כהן

00485 38 1952

"יידיש בוך"פארלאג 

נאטיצן פון ווארשעווער געטא עמנואל, רינגעלבלום

00485 39 1959

"הדר"הוצאת ספרים 

'כתבים כרך א- במחתרת  מנחם, בגין

00485 40 1948

פארלאג אויפסניי

אין קאמף פאר פרייהייט

00485 41 1967  מאי11 - (6006)108' אונזער ווארט נומ

00485 42 1976  אקטאבער21 - (7683)238' אונזער ווארט נומ

00485 43 1980  מאי29 - (8613)100' אונזער ווארט נומ

00485 44 1983  אפריל21 - (9222)76' אונזער ווארט נומ

00485 45 1991

קאמיטעט פאר יידיש און יידישער קולטור אין פראנקרייך

 פעברואר18 - 182' אונזער שטימע נומ

00485 46 1963  סעפטעמבער7-8-9 - (5706)180' אונזער שטימע נומ

00485 47 1995 אפריל  (52)1' ליטא נומ'ירושלים ד

00486 1 1990  סעפטעמבער3-4' יידישע קולטור אין סקאנדינאוויע נומ

00486 2 1986

הוצאת הקיבוץ המאוחד

'א- קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בארצות האסלאם - שורשים במזרח 

00486 3 1987

פעדעראציע-דרום אפריקאנער יידישער קולטור

יוני -אפריל- דרום אפריקע 

00486 4 1949

פעדעראציע-דרום אפריקאנער יידישער קולטור

יולי" דרום אפריקע- "טרייערס  ראכמיעל, פעלדמאן

00486 5 1965 א העראישער און רטאגישער דור ר"נחום ד, גאלדמאן

00486 6

צענטער-היינטצייטקער יידישער דאקומענטאציע

!כדי נישט צו פארגעסן - פן תשכח 

00486 7 2001

הוצאת שוקן

 יוני4 - 24,923- הארץ 
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00486 8 1967

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

יולי-מאי  - 5-7- סקירה חודשית 

00486 9 1969

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

ספטמבר-אוגוסט  - 8-9- סקירה חודשית 

00486 10 1969

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

נובמבר - 10- סקירה חודשית 

00486 11 1969

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

דצמבר-נובמבר - 11-12- סקירה חודשית 

00486 12 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

ינואר - 1- סקירה חודשית 

00486 13 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

פברואר - 2- סקירה חודשית 

00486 14 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

מרץ - 3- סקירה חודשית 

00486 15 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

אפריל - 4- סקירה חודשית 

00486 16 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

יוני-מאי - 5-6- סקירה חודשית 

00486 17 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

יולי - 7- סקירה חודשית 

00486 18 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

ספטמבר- סקירה חודשית 

00486 19 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

אוקטובר- סקירה חודשית 

00486 20 1970

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

דצמבר- סקירה חודשית 

00486 21 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

ינואר - 1- סקירה חודשית 

00486 22 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

פברואר - 2- סקירה חודשית 

00486 23 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

אפריל - 4- סקירה חודשית 

00486 24 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

מאי - 5- סקירה חודשית 

00486 25 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

 טבלת אירועי הבטחון1971מאי -1970נספח מיוחד יוני - סקירה חודשית 

00486 26 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

יולי - 7- סקירה חודשית 

00486 27 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

אוגוסט - 8- סקירה חודשית 

00486 28 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

ספטמבר - 9- סקירה חודשית 

00486 29 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

אוקטובר - 10- סקירה חודשית 
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00486 30 1971

קצין חינוך ראשי/ל"הוצאת מטכ

נובמבר - 11- סקירה חודשית 

00486 31 1935 א שטורמיש לעבן .ב, לאוורעניעוו

00486 32 1947

קאמיטעט-אמאלגאמעיטעד פרעסע

!פראוואקאטארן זיינען א שאנד פארן אידישן פאלק  סעם, ליפצין

00486 33 1943

פאנד ביים איקוף-לאה קעסמאן ליטעראטור

דער זיידע מיטן אייניקל דער נסתר

00486 34 1988 אין לויף פון צייט לילי, בערגער

00486 35 1947

"יידישע סאלידאריטעט"ארגאניזאציע 

קאמף און ווידעראויפבוי

00486 36 1980 (קאלאנעל זשיל)יוסף עפשטיין  משה, זאלצמאן

00486 37 1947

קאמיטעט-אלגעמיינעם יידישן פארטיידיקונגרס

קעמפער-טוער און פרייהייט-דער קולטור- לעא גלעזער 

00486 38

גרופע-יידישער פארטיזאנער

צוזאמען געקעמפט צוזאמען געפאלן .י, אלבינסקי

00486 39 1947

"אוניאן"צענטער ביים -דאקומענטאציע

יידן אין ווידערשטאנד

00486 40 1947

פריינט פון דער נייע פרעסע

רעוואלוציע און דעס יידישע פאלק-יאר אקטאבער30 .א, ראיסקי

00486 41 1987

לייוויק פארלאג. ה

מאטיוון פון ציג און ציגעלע אברהם, בעקער

00486 42

C.D.J.C.

48' נומ- זעקס מיליאן אומגעקומענע און קיין איינציקער קבר 

00486 43 1945 אפריל- מערץ2' בלעטער נומ-אילוסטריטע פאלקס

00486 44 1945 סעפטעמבער- אויגוסט3' בלעטער נומ-אילוסטריטע פאלקס

00486 45 1946  מאי4' בלעטער נומ-אילוסטריטע פאלקס

00486 46 1949

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 נובמבר10 - (175)44דבר השבוע 

00486 47 1950

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ינואר19 - (185)3דבר השבוע 

00486 48 1950

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 ינואר26 - (186)4דבר השבוע 

00486 49 1950

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 מרץ16 - (193)11דבר השבוע 

00486 50 1950

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 יוני8 - (205)23דבר השבוע 

00486 51 1950

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

 אוגוסט17 - (215)33דבר השבוע 
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00486 52 1927

עליכם פאלקספאנד אויסגאבע-שלום

קליינע מענשעלעך מיט קליינע השגות- עליכם -אלע ווערק פון שלום

00486 53 1996

לייוויק פארלאג. ה

אויף גאטס באראט בנימין, לובעלסקי

00486 54 1976 אין גאנג פון צייט לילי, בערגער

00486 55 1995

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

140' גאלדענע קייט נומ

00486 56 1964

"יידבוך"פארלאג 

חנהקע די טאכטער פון דער לערערין שיינע יעקב, פאט

00486 57 1982

"בוך-ישראל"פארלאג 

נישט פארענדיקטע בלעטלעך לילי, בערגער

00486 58 1970 אפגעריסענע צווייגן לילי, בערגער

00487 1 1999  מערץ26' יידישע העפטן נומ

00487 2 1999  אפריל27' יידישע העפטן נומ

00487 3 1964

הוצאת הקיבוץ המאוחד

דאס ליד פונם אויסגעהרגעטן יידישן פאלק, דאס ליד וועגן ראדזינעד יצחק, קאצענעלסאן

00487 4 1962

פארלאג יידיש בוך

עסייען און שקיצן לילי, בערגער

00487 5 1965

פארלאג יידיש בוך

פון היינט און נעכטן לילי, בערגער

00487 6 1961

"מסדה"הוצאת 

גחלי רתמים .ש, שביסגולד

00487 7 1983

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון א קאמיטעט

די יידן פון נעכטן .ק, בענעק

00487 8 1991 געשטאלטן און פאסירונגען לילי, בערגער

00487 9 1927

עליכם פאלקספאנד אויסגאבע-שלום

מאנאלאגען- עליכם -אלע ווערק פון שלום

00487 10 1959

ביכער ציקא פארלאג

מרימל טעא, ארצישעווסקא

00487 11 1970

פרץ. ל.פארלאג י

ווייסע נעכט און שווארצע טעג ר"ד. מ, דווארזשעצקי

00487 12 1986 אויף די כוואליעס פון גורל לילי, בערגער

00487 13 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

בלומען פון באדויער משה, שולשטיין

00487 14 1971

עם עובד

פרשת אקסודוס באור חדש ק'ז, י'דרוז

00488 1 1992

קרן לספרות עברית

2בצרון כרך היובל 
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00488 2 1971

לייב היינה' יהודה ארי

במדבר חלק שני- מאמרים יקרים על התורה - ספר ליקוטי יהודה 

00488 3 1970

אונזער קיום

דער שווארצער דעמב מענדל, מאן

00488 4 1972 לעתן-די ברוינע מעת .ק, בענעק

00488 5 1949

ביכער ציקא פארלאג

פערטער באנד צוויי צארן- קיסר און רבי  .ז, שניאור

00488 6 1958

"דביר"הוצאת 

כרך חמישי- דברי ימי עם עולם  שמעון, דובנוב

00488 7

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

פשיסכע און קאצק מנשה, אונגער

00488 8

"סיני"הוצאת 

תפלת ראש השנה

00488 9

"סיני"הוצאת 

תפלת יום כיפור

00488 10 1991

"מילר"הוצאת 

מצוה של אלכסנדר יצחק מאיר רוזנעל-מזכרת מחגיגת בר- סידור בית תפלה לימות החול 

00488 11 1998

"מילר"הוצאת 

מצוה של יוסף פנחס רוזנעל-מזכרת מחגיגת בר- סידור בית תפלה לימות החול 

00488 12 1990

"מילר"הוצאת 

"אגודת ישראל"השני של ראשי ועסקני " מפגש השנתי"משתתפי ה- סידור בית תפלה לימות החול 

00488 13 1985

איקוף

א שליחות קיין מאסקווע .ח, סלאוועס

00488 14 1947

Centre de documentation auprès de l'U.J.R.E.

בריוו פון ראמען ראלאן צו א יידישן פארטיזאן

00488 15 1952

ישראל" דבר"הוצאת 

עיון וסקירה, לדברי ספרות" דבר"שנתון 

00488 16 1952

קאמיטעט-בוך

בוך איינס- מאטעק און סאלטשע  .א.י, ראנטש

00488 17 1957

פרץ. ל.פארלאג י

מיינע איבערלעבונגען ישראל, טאבאקמאן

00488 18 1984

"התקווה"פארלאג 

חד גדיא, אקדמות, שיר השירים אברהם, בעקער

00488 19 1977

"לעבן-ניי"פארלאג 

ערשטער באנד- טאמאראף דער העלד פון די געטאס -מרדכי טענענבוים נינא, בעקער-טענענבוים

00488 20 1977

"לעבן-ניי"פארלאג 

צווייטער באנד- טאמאראף דער העלד פון די געטאס -מרדכי טענענבוים נינא, בעקער-טענענבוים

00488 21 1971

פארלאג קיום

באנד איינס- פנימער און נעמען  יצחק, יאנאסאוויטש

00488 22 1973

פארלאג אונזער צייט

זיין לעבן און טעטיקייט לעאן, אלער

00488 23 1951

ביכער ציקא פארלאג

לעגענדע-יידן .י, אפאטשו
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00488 24 1948

קאלאני סקאלער

רי אמעלא הילף און ווידערשטאנד .י, יאקובאוויטש

00488 25 1953

"יידיש בוך"פאראלג 

צווייטער באנד- אויסגעוויילטע ווערק  מענדעלע מוכר ספרים

00488 26 1939

פארווערטס

יידיש- ך "תנ יהואש

00488 27 1958

פארלאג אונזער צייט

בוך-כמורנער

00488 28 1965

"חיפה"פארלאג 

אין זיכערע הענט רבקה, פנחסיק-קוויאטקאווסקי

00489 1 1950

הוצאת אחיאסף

ישראל-זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ- המרד  מנחם, בגין

00489 2 1978

עם עובד

'חלק ב- גוריון -בן מיכאל, זוהר-בר

00489 3 1984

יד ושם

דאס שווארצע בוך

00489 4 1956

"לעבן-ניי"פארלאג 

ערשטער טייל- נח פאנדרע  .ז, שניאור

00489 5 1979

הוצאת הקיבוץ המאוחד

5170אושוויץ  אלזה, פולק

00489 6 1981

"לעבן-ניי"פארלאג 

בלעטלעך פון א לעבן (איזידאר)יצחק , פרידמאן

00489 7 1973

לייב היינה' יהודה ארי

דברים חלק שני- מאמרים יקרים על התורה - ספר ליקוטי יהודה 

00489 8 1948

ארגאניזאציע-ועדת הגולה פון דער אלגעמיינער אידישער ארבעטער

ערשטער טייל- חורבן און אויפשטאנד פון די אידן אין ווארשע  מלך, ניישטאדט

00489 9 1948

Research Institute for Post-War problems of religious Jewry

חורבן אייראפע ר"יצחק ד, לעווין

00489 10

מונק. הוצאת בית מסחר ספרים מ

נוסח ספרד- מחזור תפלת ישראל החדש פסח 

00489 11 1945

הוצאת שוקן

שירים שאול, טשרניחובסקי

00489 12 1969

איקוף

מיין גארטן סעם, ליפצין

00489 13 1967 במלאות שלוש עשרה שנה למותו (מישהו ווייסמן)מיכאל עמיר 

00489 14 1990

משרד הביטחון

שרה, נשמית-שנר 51-הפלוגה ה

00489 15 1973

אביב-המכון לחקר התפוצות אוניבסיטת תל

(מקור ותרגום, נוסח ההסכם: בנספח)גראבסקי עם הנציגות הפארלאמנטארית היהודית ' הסכם ממשלת ו פאוול, ץ'קוז

00489 16 1977

קאנגרעס-אלוועלטלעכן יידישן קולטור

סטן יארהונדערט20די יידישע דראמע פון 

00489 17 1946

פארלאג מתנות

פון א וועלט וואס איז נישטא מער .י.י, זינגער
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00489 18 1959

פרץ. ל.פארלאג י

א הויף אויף פאקארנע יחיאל, האפער

00489 19 1946

הוצאת הקיבוץ המאוחד

...אשר שמעתי וסיפרתי דוד, כהן

00489 20 1984

הוצאת הקיבוץ המאוחד

יצחק, קצנלסון מבחר שירים1903-1937מעינות 

00489 21 1947

קאמיטעט-אלגעמיינעם יידישן פארטיידיקונגרס

...וואס האט ניט געטראכט, דער מענטש לעא, גלעזער

00489 22 1992

ההסתדרות הציונית- הוצאת המחלקה לארגון ולקשרים קהילתיים 

העולמית 1992 ביולי 26039ב "הקונגרס הציוני הל

00489 23 1956

The Hebrew Medical Journal

'הרופא העברי חוברת ב

00489 24 1989

הוצאת עידנים

לא אירא רע נתן, שרנסקי

00489 25 1951

"מחברות"הוצאת 

קובץ מסות ומאמרים- יהדות צרפת  יעקב ישראל, פינק

00490 1 1963  יאנואר11 - (5016) 9' אונזער ווארט נומ

00490 2 1963  יאנואר18 - (5022) 15' אונזער ווארט נומ

00490 3 1963  אפריל20 - (1803) 92' אונזער ווארט נומ

00490 4 1963  אפריל27 - (4809) 98' אונזער ווארט נומ

00490 5 1963  מאי3 - (4813) 103' אונזער ווארט נומ

00490 6 1963  מאי11 - (4820) 109' אונזער ווארט נומ

00490 7 1963  מאי18 - (4826) 115' אונזער ווארט נומ

00490 8 1963  מאי25 - (4832) 121' אונזער ווארט נומ

00490 9 1963  יוני1 - (4837) 126' אונזער ווארט נומ

00490 10 1963  יוני8 - (4842) 131' אונזער ווארט נומ

00490 11 1963  יוני15 - (4848) 137' אונזער ווארט נומ

00490 12 1963  יוני22 - (4854) 143' אונזער ווארט נומ

00490 13 1963  יוני27 - (1465) 145' אונזער ווארט נומ

00490 14 1963  יוני29 - (4860) 149' אונזער ווארט נומ
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00490 15 1963  יולי6 - (4866) 155' אונזער ווארט נומ

00490 16 1963  יולי9 - (3177) 160' אונזער ווארט נומ

00490 17 1963  יולי20 - (4878) 167' אונזער ווארט נומ

00490 18 1963  אויגוסט17 - (4901) 190' אונזער ווארט נומ

00490 19 1963  אויגוסט24 - (4907) 196' אונזער ווארט נומ

00490 20 1963  סעפטעמבער27 - (4933) 223' אונזער ווארט נומ

00490 21 1963  אקטאבער3 - (4937) 226' אונזער ווארט נומ

00490 22 1963  אקטאבער10 - (4941) 230' אונזער ווארט נומ

00490 23 1963  אקטאבער19 - (4947) 236' אונזער ווארט נומ

00490 24 1963  אקטאבער26 - (4953) 242' אונזער ווארט נומ

00490 25 1963  נאוועמבער7 - (4985) 277' אונזער ווארט נומ

00490 26 1963  נאוועמבער9 - (4964) 253' אונזער ווארט נומ

00490 27 1963  נאוועמבער14 - (4994) 283' אונזער ווארט נומ

00490 28 1963  נאוועמבער23 - (4980) 265' אונזער ווארט נומ

00490 29 1963  נאוועמבער16 - (4970) 259' אונזער ווארט נומ

00490 30 1963  נאוועמבער30 - (4982) 271' אונזער ווארט נומ

00490 31 1963  דעצעמבער21 - (5000) 289' אונזער ווארט נומ

00490 32 1964  יאנואר4 - (5010) 3' אונזער ווארט נומ

00490 33 1964  אפריל11 - (5092) 85' אונזער ווארט נומ

00490 34 1964  אפריל25 - (5104) 97' אונזער ווארט נומ

00490 35 1964  מאי9 - (5115) 108' אונזער ווארט נומ

00490 36 1964  מאי16 - (5121) 114' אונזער ווארט נומ
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00490 37 1964  מאי23 - (5126) 119' אונזער ווארט נומ

00490 38 1964  מאי30 - (5132) 125' אונזער ווארט נומ

00490 39 1964  יוני6 - (5138) 131' אונזער ווארט נומ

00490 40 1964  יוני13 - (5144) 137' אונזער ווארט נומ

00490 41 1964  יוני20 - (5150) 143' אונזער ווארט נומ

00490 42 1964  יוני24 - (5156) 149' אונזער ווארט נומ

00490 43 1964  יולי4 - (5162) 155' אונזער ווארט נומ

00490 44 1964  יולי7 - (5164) 157' אונזער ווארט נומ

00490 45 1964  יולי8 - (5165) 158' אונזער ווארט נומ

00490 46 1964  יולי11 - (5168) 161' אונזער ווארט נומ

00490 47 1964  אויגוסט1 - (5185) 178' אונזער ווארט נומ

00490 48 1964  אויגוסט8 - (5191) 184' אונזער ווארט נומ

00490 49 1964  אויגוסט14 - (5196) 189' אונזער ווארט נומ

00490 50 1964  אויגוסט22 - (5202) 195' אונזער ווארט נומ

00490 51 1964  אויגוסט29 - (5208) 201' אונזער ווארט נומ

00490 52 1964  סעפטעמבער19 - (5223) 216' אונזער ווארט נומ

00490 53 1964  סעפטעמבער26 - (5228) 221' אונזער ווארט נומ

00490 54 1964  אקטאבער3 - (5233) 226' אונזער ווארט נומ

00490 55 1964  אקטאבער10 - (5239) 232' אונזער ווארט נומ

00490 56 1964  אקטאבער17 - (5245) 238' אונזער ווארט נומ

00490 57 1964  אקטאבער24 - (5250) 243' אונזער ווארט נומ

00490 58 1964  אקטאבער31 - (5256) 249' אונזער ווארט נומ
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00490 59 1964  נאוועמבער7 - (5262) 255' אונזער ווארט נומ

00490 60 1964  נאוועמבער14 - (5267) 260' אונזער ווארט נומ

00490 61 1964  דעצעמבער19 - (5297) 290' אונזער ווארט נומ

00490 62 1964  דעצעמבער26 - (6002) 295' אונזער ווארט נומ

00490 63 1965  יאנואר2 - (5307) 1' אונזער ווארט נומ

00490 64 1965  יאנואר9 - (5314) 7' אונזער ווארט נומ

00490 65 1965  יאנואר13 - (5344) 37' אונזער ווארט נומ

00490 66 1965  יאנואר16 - (5320) 13' אונזער ווארט נומ

00490 67 1965  יאנואר20 - (5350) 43' אונזער ווארט נומ

00490 68 1965  יאנואר23 - (5326) 19' אונזער ווארט נומ

00490 69 1965  יאנואר30 - (5332) 25' אונזער ווארט נומ

00490 70 1965  פעברואר6 - (5338) 31' אונזער ווארט נומ

00490 71 1965  פעברואר27 - (5356) 49' אונזער ווארט נומ

00490 72 1965  מערץ6 - (5962) 55' אונזער ווארט נומ

00490 73 1965  מערץ13 - (1968) 61' אונזער ווארט נומ

00490 74 1965  מערץ20 - (5374) 67' אונזער ווארט נומ

00490 75 1984  יאנואר1- דעצעמבער29-  יאר 50נייע פרעסע 

00490 76 1958  אפריל17- מארגען זשורנאל -דער טאג

00490 77 1958  אפריל18- מארגען זשורנאל -דער טאג

00490 78 1958  אפריל20- מארגען זשורנאל -דער טאג

00490 79

מ"הוצאת אנציקלופדיה של גלויות בע

אנציקלופדיה של גלויות

00490 80 1945 מערץ - 2' דער באגינען נומ
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00490 81 1945 מאי - 3' דער באגינען נומ

00490 82 1973

הוצאת המשפחה

ר סלבה מיקוניס"לזכרה של ד

00490 83 1977

Alerte

אקטאבער - 12' אויף דער וואך נומ

00490 84 1983

Alerte

אפריל - 45' אויף דער וואך נומ

00490 85 1983

Alerte

יוני - 46' אויף דער וואך נומ

00490 86 1983

Alerte

סעפטעמבער - 47' אויף דער וואך נומ

00490 87 1968

פראגרעסיווער ארגאניזאציע אין-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

פראנקרייך  1' פאריזער העפטן נומ

00490 88 1968

פראגרעסיווער ארגאניזאציע אין-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

פראנקרייך 2' פאריזער העפטן נומ

00490 89 1968

פראגרעסיווער ארגאניזאציע אין-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

פראנקרייך 3' פאריזער העפטן נומ

00490 90 1968

פראגרעסיווער ארגאניזאציע אין-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

פראנקרייך 4' פאריזער העפטן נומ

00490 91 1963

"יידיש בוך"פארלאג 

מיר באשולדיקן

00490 92 1974

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

ינואר - (44) 5' בעסאראבער יידן נומ

00490 93 1974

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

מאי - (45) 6' בעסאראבער יידן נומ

00490 94 1975

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

ינואר - (46) 7' בעסאראבער יידן נומ

00490 95 1975

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

יוני - (47) 8' בעסאראבער יידן נומ

00490 96 1975

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

דצעמבר - (48) 9' בעסאראבער יידן נומ

00490 97 1976

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

יולי - (49) 10' בעסאראבער יידן נומ

00490 98 1977

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

פברואר - (50) 11' בעסאראבער יידן נומ

00490 99 1977

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

אוגוסט - (51-52) 12-13' בעסאראבער יידן נומ

00490 100 1978

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

אפריל - (53-54) 14-15' בעסאראבער יידן נומ

00490 101 1979

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

מרץ - (57-58) 18-19' בעסאראבער יידן נומ

00490 102 1979

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

נובמבר - (59-60) 20-21' בעסאראבער יידן נומ
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00490 103 1980

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

אוגוסט - (61-62) 22-23' בעסאראבער יידן נומ

00490 104 1981

איגוד עולמי של יהודי בסרביה

אפריל - (63-64) 24-25' בעסאראבער יידן נומ

00490 105 1971

באוועגונג אין פראנקרייך-ארגאן פון דער ציוניסטישער ארבעט

מערץ - 3' ווארט נומ-ארבעטער

00490 106 1946 יולי-יוני - 6-7' ביולעטין פון דער פעדעראציע פון די יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך נומ

00490 107 1947

המחלקה לעלית ילדים ונוער- ישראל -הסוכנות היהודית לארץ

יוני - (ב"כ)' עלים לעניני התנועה של עלית ילדים ונוער א

00490 108 1953

"נתיב"הוצאת 

קדיש נאך דעם בעסאראבער יידנטום

00490 109 1951

אגוד יוצאי בסרביה בישראל

טבת - 7-8' צרור ידיעות מן הנעשה והמתרחש באיגוד ומוסדותיו מס

00490 110 1951

אגוד יוצאי בסרביה בישראל

אב - 9-10' צרור ידיעות מן הנעשה והמתרחש באיגוד ומוסדותיו מס

00490 111 1953

אגוד יוצאי בסרביה בישראל

כסלו - 11-12' צרור ידיעות מן הנעשה והמתרחש באיגוד ומוסדותיו מס

00490 112 1953

אגוד יוצאי בסרביה בישראל

תמוז - 13-14' צרור ידיעות מן הנעשה והמתרחש באיגוד ומוסדותיו מס

00490 113 1961

אגודת שוחרי חופש- ח "אשו

10' פרובלימות מס

00490 114 1962

אגודת שוחרי חופש- ח "אשו

12' פרובלימות מס

00490 115 1963

אגודת שוחרי חופש- ח "אשו

21' פרובלימות מס

00490 116 1963 ('שנה ב)מאי  - 23' במערכה מס

00490 117 1948

הוצאת תנועת חרות

ו תמוז"ט- חרות 

00490 118 1948

הוצאת תנועת חרות

אב-ח מנחם"כ- חרות 

00490 119 1945

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

אוגוסט- ידיעות 

00490 120 1945

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

נובמבר - 2' ידיעות מס

00490 121 1946

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

מערץ - 3' ידיעות נומ

00490 122 1946

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

מרץ - 3' ידיעות מס

00490 123 1946

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

אויגוסט - 4' ידיעות נומ

00490 124 1946

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

אוגוסט - 4' ידיעות מס
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00490 125 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

יאנואר - 5' ידיעות נומ

00490 126 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

ינואר - 5' ידיעות מס

00490 127 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

מאי - 6' ידיעות נומ

00490 128 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

מאי - 6' ידיעות מס

00490 129 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

נובמבר - 7' ידיעות מס

00490 130 1947

ישראל-ארגון יוצאי מלבה בארץ

נאוועמבער - 7' ידיעות נומ

00490 131 1955

פיאניערן אין פראנקרייך-פרויען

מערץ - 22' די פיאנערין נומ

00490 132 1955

הסתדרות המורים העברים בישראל

שבט- ' החינוך חוברת ב

00490 133 1955

מגנס. ל.ש י"הוצאת ספרים ע

תשרי- ד "תדפיס מיוחד מתוך כרך כ- תרביץ רבעון למדעי היהדות 

00491 1 1948

פארלאג אויפסניי

אין קאמף פאר פרייהייט

00491 2 1952

ההסתדרות הציונית- המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה 

העולמית חינוך וחינוך עצמי ר"אלכסנדר הרב ד, שפרן

00491 3 1947

"יבנה"ברית סטודנטים דתיים 

אלול-אב-מנחם- ' ו-'ד' לבעית ההומניסם בחנוך ובספרות חוב פנחס, וולמן

00491 4 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

שבט  - 38' בהסתדרות מס

00491 5 1957

ק"התאחדות תלמידי ישיבת פרשבורג באה

תשרי - (ה"כ)א' חוב' המעין שנה ג

00491 6 1952 אב-מנחם - ('מ)'סלם למחשבת חרות ישראל גליון ד

00491 7 1964

המכון הישראלי לבעיות בינלאומיות

דצמבר-נובמבר - (5)3-4' מס' בעיות בינלאומיות כרך ב

00491 8 1953

מוסד ביאליק

אדר - 4' בחינות בביקורת הספרות מס

00491 9 1968

EIF

ערבית של שבת

00491 10 1964

אגודה לעזרת הנרדפים ברוסיה הסובייטית

אוגוסט- א "ל' ילקוט מגן מס

00491 11 1964

אגודה לעזרת הנרדפים ברוסיה הסובייטית

דצמבר- ב "ל' ילקוט מגן מס

00491 12 1957

ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי

אלול - (12)3' גשר רבעון לשאלות חיי האומה מס

00491 13 1965

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

 53' די גאלדענע קייט נומ
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00491 14 1966

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

 55' די גאלדענע קייט נומ

00491 15 1969

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

 65' די גאלדענע קייט נומ

00491 16 1986

אילן-אוניברסיטת בר- המכון לחקר השואה 

1939-1945היהדות הדתית בשואה 

00491 17 1915  אקטאבער17 - 2' די אידישע טריבונע נומ

00491 18 1950

אונזער וואלט

פראבלעמען פון ציוניזם און מדינת ישראל מאיר, גראסמאן

00491 19 1946

מרכז החינוך העברי בצרפת

סיון- ' מחברות ירחון לספרות ותרבות עברית גליון ה

00491 20 1949

פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

יולי - 6' אונזער טריבונע נומ

00491 21 1957

Bureau Européen des Sionistes Généraux

סעפטעמבער - 5' דער ציוניסטישער עכא נומ

00491 22 1957

Bureau Européen des Sionistes Généraux

אקטאבער - 6' דער ציוניסטישער עכא נומ

00491 23 1958

Bureau Européen des Sionistes Généraux

פעברואר-יאנואר - 7' דער ציוניסטישער עכא נומ

00491 24 1951

פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

דעצעמבער - 1' ביולעטין נומ- חודש 

00491 25 1952

פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

יאנואר - 2' ביולעטין נומ- חודש 

00491 26 1972 טבת - 6' טורים מוסף לבצרון מס

00491 27

הוצאת ארגון בני לאנצוט והסביבה

ספר זכרון- לאנצוט 

00491 28 1931

"אלישבע"פארלאג 

לעקסיקאן פון יידישן טעאטער

00491 29 קבר פארן אומבאקאנטן יידישן מארטירער

00491 30 1985

נכי המלחמה בנאצים, ארגון החיילים והפרטיזנים

פברואר - 132' קול נכי המלחמה מס

00491 31 1962

מעמאריאל פון אומבאקאנטן יידישן מארטירער

דאס לעבן און דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא

00491 32 1958

הסוכנות היהודית

אויגוסט - 15' פאלק און ציון נומ

00491 33 1958

הסוכנות היהודית

סעפטעמבער - 16' פאלק און ציון נומ

00491 34 1985

המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח- משגב ירושלים 

על משה מונטיפיורי ופעליו- משה בדורו 

00491 35 1989

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

 9' סאוועטיש היימלאנד נומ
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00491 36

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים

'ג' א חוב"קרית ספר רבעון לביבליוגרפיה כרך נ

00491 37 1949

קאנגרעס-אייראפישער אפטיילונג פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

מאי- קולטור ידיעות 

00491 38 1946 זאמלונג פון קאצעט און געטא לידער זאמי, פעדער

00491 39 1996

המחלקה לארגון ולקשרים קהילתיים- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני17-20 - 6/ב"הועד הפועל הציוני מושב ל

00491 40 1996

הארכיון הציוני המרכזי- ההתדרות הציונית העולמית 

944' ב מס"הספרים החדשים שנתקבלו בספריה כרך ל- הספרות הציונית 

00491 41 1978

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

יאנואר-דעצעמבער - 20' פאלק און ציון נומ

00491 42 1948 דעצעמבער- אין פראנקרייך " ארט"ביולעטין פון 

00491 43 1953

המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ניסן- ב "י' שלוחות ירחון לנוער הדתי מס

00491 44 1950

המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

אלול- ח "י-ז"י' שלוחות ירחון לנוער הדתי מס

00491 45 1951

המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

טבת- ב "כ' שלוחות ירחון לנוער הדתי מס

00491 46 1958

המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ניסן-אדר- ח "נ' שלוחות ירחון לנוער הדתי מס

00491 47

CDJC

!כדי נישט צו פארגעסן - פן תשכח 

00491 48 1966

"פריינט פון טארנע און אומגעגנט"לאנדסמאנשאפט 

ספר הזכרון

00491 49 1952 יולי-יוני - 144' ארט כראניק נומ

00491 50 1955

המדור הדתי במחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית

ניסן-אדר- ' מ' שלוחות ירחון לנוער הדתי מס

00491 51 1980 יאנואר - 30' אויף דער וואך נומ

00491 52 1980 נאוועמבער - 35' אויף דער וואך נומ

00491 53 1981 מערץ - 37' אויף דער וואך נומ

00491 54 1963

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

מרץ- השואה והמרד 

00492 1 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר7 - (403)1' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 2 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר21 - (404-405)2-3' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 3 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 פברואר11 - (406-408)4-6' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

190

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00492 4 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 פברואר25 - (409-410)7-8' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 5 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אפריל8 - (415-416)13-14' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 6 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מאי27 - (423)21' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 7 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני10 - (424-425)22-23' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 8 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני17 - (426)24' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 9 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי1 - (427-428)25-26' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 10 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי8 - (429)27' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 11 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי22 - (430-431)28-29' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 12 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט12 - (432-434)30-32' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 13 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט19 - (435)33' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 14 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט26 - (436)34' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 15 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ספטמבר9 - (437-438)35-36' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 16 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ספטמבר16 - (439)37' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 17 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוקטובר7 - (440-442)38-40' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 18 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוקטובר28 - (443-445)41-43' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 19 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר4 - (446)44' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 20 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר11 - (447)45' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 21 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר18 - (448)46' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 22 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר25 - (449)47' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 23 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר9 - (450-451)48-49' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 24 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר16 - (452)50' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 25 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר23 - (453)51' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 
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00492 26 1955

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר30 - (454)52' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 27 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר20 - (455-457)1-3' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 28 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר27 - (458)4' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 29 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 פברואר17 - (459-461)5-7' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 30 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 פברואר21 - (462)8' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 31 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרץ9 - (463-464)9-10' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 32 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרץ23 - (465-466)11-12' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 33 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרץ30 - (467)13' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 34 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אפריל27 - (468-471)14-17' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 35 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מאי18 - (472-474)18-20' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 36 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני8 - (475-477)21-23' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 37 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני22 - (478-479)24-25' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 38 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני29 - (480)26' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 39 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי6 - (481)27' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 40 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי27 - (482-484)28-30' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 41 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט3 - (485)31' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 42 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט17 - (486-487)32-33' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 43 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ספטמבר21 - (488-492)34-38' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 44 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ספטמבר28 - (493)39' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 45 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר2 - (494-498)40' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 46 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר9 - (499)45' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 47 1956

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר23 - (500-501)46-47' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 
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00492 48 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר18 - (509-508)2-3' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 49 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרץ3 - (514-515)8-9' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 50 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מרץ15 - (516-517)10-11' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 51 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אפריל19 - (518-522)12-16' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 52 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מאי10 - (523-525)17-19' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 53 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מאי24 - (526-527)20-21' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 54 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני14 - (528-530)22-24' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 55 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי5 - (531-533)25-27' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 56 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי26 - (534-536)28-30' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 57 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוגוסט23 - (537-540)31-34' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 58 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ספטמבר20 - (541-544)35-38' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 59 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אוקטובר18 - (545-548)39-42' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 60 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 נובמבר22 - (545-549)43-47' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 61 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר6 - (550-551)48-49' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 62 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר13 - (556)50' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 63 1957

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 דצמבר27 - (557-558)51-52' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 64 1958

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 ינואר17 - (559-561)1-3' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 65 1958

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 אפריל4 - (564-572)6-14' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 66 1958

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 מאי9 - (573)15' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 67 1958

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יוני15 - (574)16' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 68 1958

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

 יולי20 - (576)18' רשימה שבועית של ספרים ועתונים חדשים מס- הספרות הציונית 

00492 69 1988

מארגן פרייהייט

 מערץ6 - 19,345' מארגן פרייהייט נומ
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00492 70 1988

מארגן פרייהייט

 מערץ20 - 19,347' מארגן פרייהייט נומ

00492 71 1989 מאי - (53)2' ליטא נומ'ירושלים ד

00492 72 1970

עיתון מעריב

 אפריל10- מוסף שבועי - ימים ולילות 

00492 73 1970

עיתון מעריב

 אוגוסט28- מוסף שבועי - ימים ולילות 

00492 74 1970

עיתון מעריב

 ספטמבר4- מוסף שבועי - ימים ולילות 

00492 75 1970

עיתון מעריב

 ספטמבר30- מוסף שבועי - ימים ולילות 

00492 76 1970

עיתון מעריב

 אוקטובר9- מוסף שבועי - ימים ולילות 

00492 77 1991  דעצעמבער1 - (1122)11' ישראל שטימע נומ

00492 78 1969 יאנואר - (101)1' די נייע שטימע נומ

00492 79 1969 אפריל - (103)3' די נייע שטימע נומ

00492 80 1969 יולי - (104)4' די נייע שטימע נומ

00492 81 1969 סעפטעמבער - (105)5' די נייע שטימע נומ

00492 82 1969 אקטאבער - (106)6' די נייע שטימע נומ

00492 83 1970 פעברואר - (107)7' די נייע שטימע נומ

00492 84 1970 מערץ - (108)8' די נייע שטימע נומ

00492 85 1970 מאי-אפריל - (109)9' די נייע שטימע נומ

00492 86 1970 יולי - (110)10' די נייע שטימע נומ

00492 87 1970 סעפטעמבער - (111)11' די נייע שטימע נומ

00492 88 1964

געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די יידן אין פוילן-ארגאן פון קולטור

 אויגוסט15 - (3036)126' שטימע נומ-פאלקס

00492 89 1960 ינואר - 1' ספרות מס, תרבות, חברה- מערך 

00492 90 1960 פברואר - 2' ספרות מס, תרבות, חברה- מערך 

00492 91 1966

געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די יידן אין פוילן-ארגאן פון קולטור

אויגוסט-יולי - (228-229)7-8' יידישע שריפטן נומ
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00492 92 1965

הסתדרות פועלי אגודת ישראל

ב תשרי"י- ו " שנה ט4014שערים גליון 

00492 93 1945

פריינט פון דער נייע פרעסע

 אקטאבער12 - 113' נייע פרעסע נומ

00492 94 1946

פריינט פון דער נייע פרעסע

 נאוועמבער9 - 96' נייע פרעסע נומ

00492 95 1946

פריינט פון דער נייע פרעסע

 נאוועמבער12 - 97' נייע פרעסע נומ

00492 96 1946

אייראפעאושן ביורא פון די אלגעמיינע ציוניסטן

 אקטאבער14 - 30' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 97 1946

אייראפעאושן ביורא פון די אלגעמיינע ציוניסטן

 אקטאבער30 - 31' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 98 1968

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  מערץ12 - (701)150' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 99 1968

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  מאי15 - (702)151' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 100 1968

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  יולי25 - (703)152' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 101 1968

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  סעפטעמבער20 - (704)153' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 102 1969

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  מערץ2 - (705)154' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 103 1969

אפריקאנער-ארגאן פון דער אייראפעאישער און צפון-צענטראל

קאנפעדעראציע פון אלגעמיינע ציוניסטן  מאי30 - (706)155' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 104 1969

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן  סעפטעמבער12 - (707)156' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 105 1970

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן  מאי10 - (708)157' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 106 1970

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן  סעפטעמבער29 - (709)158' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 107 1971

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן  אפריל25 - (710)159' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 108 1971

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן סעפטעמבער - (711)160' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 109 1971

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן דעצעמבער - (712)161' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 110 1972

ארגאן פון דער אייראפעאישער קאנפעדעראציע פון-צענטראל

אלגעמיינע ציוניסטן סעפטעמבער - (713)162' די ציוניסטישע שטימע נומ

00492 111 1964  פעברואר7 - 2771' לעצטע נייעס נומ

00492 112 1964  פעברואר14 - 2777' לעצטע נייעס נומ

00492 113 1964  פעברואר21 - 2771' לעצטע נייעס נומ
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00493 1

צענטער פאר געשיכטע-פארשונגס

יאר יידיש לעבן אין פוילן1000

00493 2 1984  יאנואר10 - (970)1' ישראל שטימע נומ

00493 3 1984  יוני5 - (980)11' ישראל שטימע נומ

00493 4 1984  יוני19 - (981)12' ישראל שטימע נומ

00493 5 1984  יולי3 - (982)13' ישראל שטימע נומ

00493 6 1984  אויגוסט7 - (984)15' ישראל שטימע נומ

00493 7 1984  סעפטעמבער11 - (985)16' ישראל שטימע נומ

00493 8 1984  סעפטעמבער25 - (986)17' ישראל שטימע נומ

00493 9 1984  אקטאבער23 - (988)19' ישראל שטימע נומ

00493 10 1984  נאוועמבער6 - (989)20' ישראל שטימע נומ

00493 11 1984  נאוועמבער20 - (990)21' ישראל שטימע נומ

00493 12 1984  דעצעמבער4 - (991)22' ישראל שטימע נומ

00493 13 1984  דעצעמבער18 - (992)23' ישראל שטימע נומ

00493 14 1985  יאנואר15 - (994)2' ישראל שטימע נומ

00493 15 1985  פעברואר5 - (995)3' ישראל שטימע נומ

00493 16 1985  פעברואר19 - (996)4' ישראל שטימע נומ

00493 17 1985  מערץ5 - (997)5' ישראל שטימע נומ

00493 18 1985  מערץ19 - (998)6' ישראל שטימע נומ

00493 19 1985  אפריל2 - (999)7' ישראל שטימע נומ

00493 20 1985  אפריל16 - (1000)8' ישראל שטימע נומ

00493 21 1985  מאי2 - (1001)9' ישראל שטימע נומ

00493 22 1985  מאי15 - (1002)10' ישראל שטימע נומ
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00493 23 1985  מאי29 - (1003)11' ישראל שטימע נומ

00493 24 1985  יוני11 - (1004)12' ישראל שטימע נומ

00493 25 1985  יוני25 - (1005)13' ישראל שטימע נומ

00493 26 1985  יולי9 - (1006)14' ישראל שטימע נומ

00493 27 1985  יולי23 - (1007)15' ישראל שטימע נומ

00493 28 1985  סעפטעמבער3 - (1008)16' ישראל שטימע נומ

00493 29 1985  סעפטעמבער18 - (1009)17' ישראל שטימע נומ

00493 30 1985  אקטאבער1 - (1010)18' ישראל שטימע נומ

00493 31 1985  אקטאבער15 - (1011)19' ישראל שטימע נומ

00493 32 1985  נאוועמבער19 - (1013)21' ישראל שטימע נומ

00493 33 1985  דעצעמבער3 - (1014)22' ישראל שטימע נומ

00493 34 1985  יוני3 - (1027)11' ישראל שטימע נומ

00493 35 1986  אקטאבער11 - (1080)17' ישראל שטימע נומ

00493 36 1986  אקטאבער25 - (1081)18' ישראל שטימע נומ

00493 37 1988  נאוועמבער8 - (1082)19' ישראל שטימע נומ

00493 38 1988  נאוועמבער22 - (1083)20' ישראל שטימע נומ

00493 39 1988  דעצעמבער6 - (1084)21' ישראל שטימע נומ

00493 40 1988  דעצעמבער20 - (1085)22' ישראל שטימע נומ

00493 41 1989  יאנואר3 - (1086)1' ישראל שטימע נומ

00493 42 1989  יאנואר17 - (1087)2' ישראל שטימע נומ

00493 43 1989  פעברואר7 - (1088)3' ישראל שטימע נומ

00493 44 1989  פעברואר21 - (1089)4' ישראל שטימע נומ
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00493 45 1989  מערץ7 - (1090)5' ישראל שטימע נומ

00493 46 1989  מערץ21 - (1091)6' ישראל שטימע נומ

00493 47 1989  אפריל11 - (1092)7' ישראל שטימע נומ

00493 48 1989  מאי3 - (1093)8' ישראל שטימע נומ

00493 49 1989  יוני6 - (1094)9' ישראל שטימע נומ

00493 50 1989  יולי4 - (1095)10' ישראל שטימע נומ

00493 51 1989  אויגוסט1 - (1096)11' ישראל שטימע נומ

00493 52 1989  סעפטעמבער5 - (1097)12' ישראל שטימע נומ

00493 53 1989  אקטאבער3 - (1098)13' ישראל שטימע נומ

00493 54 1989  נאוועמבער2 - (1099)14' ישראל שטימע נומ

00493 55 1989  דעצעמבער5 - (1100)15' ישראל שטימע נומ

00493 56 1990  יאנואר2 - (1100)1' ישראל שטימע נומ

00493 57 1990  פעברואר5 - (1101)2' ישראל שטימע נומ

00493 58 1990  מערץ5 - (1102)3' ישראל שטימע נומ

00493 59 1990  אפריל3 - (1103)4' ישראל שטימע נומ

00493 60 1990  מאי2 - (1104)5' ישראל שטימע נומ

00493 61 1990  יוני5 - (1105)6' ישראל שטימע נומ

00493 62 1990  יולי3 - (1106)7' ישראל שטימע נומ

00493 63 1990  אויגוסט2 - (1107)8' ישראל שטימע נומ

00493 64 1990  סעפטעמבער3 - (1108)9' ישראל שטימע נומ

00493 65 1990  אקטאבער1 - (1109)10' ישראל שטימע נומ

00493 66 1991  אפריל1 - (1115)4' ישראל שטימע נומ
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00493 67 1973

מרכז ההסברה שירות הפרסומים

פברואר - 24' דף למסביר גליון מס- דע 

00493 68 1957 'קובץ רפואי מדעי חוברת ב- הרופא העברי 

00493 69 1960

איקוף

אקטאבער - 8' יידישע קולטור נומ

00493 70 1966

איקוף

אפריל - 4' יידישע קולטור נומ

00493 71 1969

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

פעברואר - 8' מיטעלע נייעסן נומ

00493 72 1969

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

סעפטעמבער - 10' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 73 1969

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

דעצעמבער - 11' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 74 1970

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

מערץ - 12' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 75 1970

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

מאי - 13' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 76 1970

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

סעפטעמבער - 14' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 77 1971

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

פעברואר-יאנואר - 15' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 78 1971

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

יולי-יוני - 16' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 79 1971

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

דעצעמבער - 17' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 80 1972

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

סעפטעמבער - 18' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 81 1973

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

אפריל - 19' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 82 1974

פארבאנד פון די יידישע מיטיעלע געזעלשאפטן אין פראנקרייך

מערץ - 20' מיטיעלע נייעסן נומ

00493 83 1963

לאטיין אמעריקאנער דעפארטאמענט פאר דער הסתדרות

טן יארטאג פון געטא20יזכור אין טיפסטן צער און אין טיפסטן טרויער דערמאנען מיר דעם 

00493 84 1955

יד ושם

יוני - 4-5' ידיעות יד ושם מס

00493 85 1956

יד ושם

ינואר - 6-7' ידיעות יד ושם מס

00493 86 1956

יד ושם

מארס - 8-9' ידיעות יד ושם מס

00493 87 1959

יד ושם

דצמבר - 21-22' ידיעות יד ושם מס

00493 88 1961

יד ושם

מערץ - 6' ידיעות פון יד ושם נומ
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00493 89 1974

מיטועלע נייעסן

מערץ - 20' פרייע טריבונע נומ

00493 90 1946

ייווא

יוני - 15' ידיעות פון ייווא נומ

00493 91 1946

ייווא

סעפטעמבער - 16' ידיעות פון ייווא נומ

00493 92 1946

ייווא

דעצעמבער -18' ידיעות פון ייווא נומ

00493 93 1947

ייווא

פעברואר - 19' ידיעות פון ייווא נומ

00493 94 1947

ייווא

אפריל - 20' ידיעות פון ייווא נומ

00493 95 1953

ייווא

דעצעמבער - 51' ידיעות פון ייווא נומ

00493 96 1954

ייווא

מערץ - 52' ידיעות פון ייווא נומ

00493 97 1954

ייווא

יוני - 53' ידיעות פון ייווא נומ

00493 98 1954

ייווא

סעפטעמבער - 54' ידיעות פון ייווא נומ

00493 99 1954

ייווא

דעצעמבער - 55' ידיעות פון ייווא נומ

00493 100 1955

ייווא

מערץ - 56' ידיעות פון ייווא נומ

00493 101 1955

ייווא

סעפטעמבער - 58' ידיעות פון ייווא נומ

00493 102 1955

ייווא

דעצעמבער - 59' ידיעות פון ייווא נומ

00493 103 1956

ייווא

מערץ - 60' ידיעות פון ייווא נומ

00493 104 1956

ייווא

יוני - 61' ידיעות פון ייווא נומ

00493 105 1956

ייווא

סעפטעמבער - 62' ידיעות פון ייווא נומ

00493 106 1956

ייווא

דעצעמבער - 63' ידיעות פון ייווא נומ

00493 107 1957

ייווא

מערץ - 64' ידיעות פון ייווא נומ

00493 108 1957

ייווא

יולי - 65' ידיעות פון ייווא נומ

00493 109 1958

ייווא

מערץ - 67' ידיעות פון ייווא נומ

00493 110 1990  דעצעמבער3 - 181' אונזער שטימע נומ
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00493 111 1976

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יאנואר - (98)1' פאלקסבלאט נומ

00493 112 1976

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

נאוועמבער-אקטאבער - (95-96)10-11' פאלקסבלאט נומ

00493 113 1977

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

פעברואר - (99)2' פאלקסבלאט נומ

00493 114 1977

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אפריל-מערץ - (100-101)3-4' פאלקסבלאט נומ

00493 115 1977

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

מאי - (102)5' פאלקסבלאט נומ

00493 116 1977

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יולי-יוני - (103-104)6-7' פאלקסבלאט נומ

00493 117 1977

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

סעפטעמבער-אויגוסט - (105-106)8-9' פאלקסבלאט נומ

00493 118 1982

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יאנואר - (138)1' פאלקסבלאט נומ

00493 119 1983

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אפריל - (139)2' פאלקסבלאט נומ

00493 120 1984

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יולי - (145)3' פאלקסבלאט נומ

00493 121 1984

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אקטאבער-סעפטעמבער - (146)4' פאלקסבלאט נומ

00493 122 1985

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יאנואר - (147)1' פאלקסבלאט נומ

00493 123 1985

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

מערץ - (148)2' פאלקסבלאט נומ

00493 124 1985

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

יוני - (149)3' פאלקסבלאט נומ

00493 125 1985

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אקטאבער-סעפטעמבער - (150)43' פאלקסבלאט נומ

00493 126 1986

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

פעברואר-יאנואר - (151)1' פאלקסבלאט נומ

00493 127 1986

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אפריל-מערץ - (152)2' פאלקסבלאט נומ

00493 128 1986

באוועגונג-אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

אויגוסט-יולי - (153)3' פאלקסבלאט נומ

00494 1 1991  אפריל22 - 183' אונזער שטימע נומ

00494 2 1991  יוני26 - 183' אונזער שטימע נומ

00494 3 1991  אקטאבער11 - 185' אונזער שטימע נומ

00494 4 1991  דעצעמבער17 - 186' אונזער שטימע נומ
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00494 5 1980  נאוועמבער20 - 29,826' פארווערטס נומ

00494 6 1983  יאנואר25 - 30,384' פארווערטס נומ

00494 7 1949

ייווא

אפריל - 32' ידיעות פון ייווא נומ

00494 8 1949

ייווא

יוני - 33' ידיעות פון ייווא נומ

00494 9 1949

ייווא

סעפטעמבער - 34' ידיעות פון ייווא נומ

00494 10 1949

ייווא

דעצעמבער - 35' ידיעות פון ייווא נומ

00494 11 1950

ייווא

פעברואר - 36' ידיעות פון ייווא נומ

00494 12 1950

ייווא

מאי - 37' ידיעות פון ייווא נומ

00494 13 1950

ייווא

סעפטעמבער - 38' ידיעות פון ייווא נומ

00494 14 1950

ייווא

דעצעמבער - 39' ידיעות פון ייווא נומ

00494 15 1951

ייווא

מארץ - 40' ידיעות פון ייווא נומ

00494 16 1951

ייווא

יוני - 41' ידיעות פון ייווא נומ

00494 17 1951

ייווא

דעצעמבער - 43' ידיעות פון ייווא נומ

00494 18 1952

ייווא

מארץ - 44' ידיעות פון ייווא נומ

00494 19 1952

ייווא

יוני - 45' ידיעות פון ייווא נומ

00494 20 1952

ייווא

סעפטעמבער - 46' ידיעות פון ייווא נומ

00494 21 1952

ייווא

דעצעמבער - 47' ידיעות פון ייווא נומ

00494 22 1981  יאנואר6 - (900)1' ישראל שטימע נומ

00494 23 1981  יאנואר20 - (901)2' ישראל שטימע נומ

00494 24 1981  פעברואר3 - (902)3' ישראל שטימע נומ

00494 25 1981  פעברואר17 - (903)4' ישראל שטימע נומ

00494 26 1981  מערץ3 - (904)5' ישראל שטימע נומ
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00494 27 1981  מערץ17 - (905)6' ישראל שטימע נומ

00494 28 1981  מערץ31 - (906)7' ישראל שטימע נומ

00494 29 1981  אפריל14 - (907)8' ישראל שטימע נומ

00494 30 1981  אפריל28 - (908)9' ישראל שטימע נומ

00494 31 1981  מאי12 - (909)10' ישראל שטימע נומ

00494 32 1981  יוני2 - (910)11' ישראל שטימע נומ

00494 33 1981  יוני16 - (911)12' ישראל שטימע נומ

00494 34 1981  יולי1 - (912)13' ישראל שטימע נומ

00494 35 1981  יולי14 - (913)14' ישראל שטימע נומ

00494 36 1981  יולי28 - (914)15' ישראל שטימע נומ

00494 37 1981  אויגוסט25 - (915)16' ישראל שטימע נומ

00494 38 1981  סעפטעמבער8 - (916)17' ישראל שטימע נומ

00494 39 1981  סעפטעמבער22 - (917)18' ישראל שטימע נומ

00494 40 1981  אקטאבער6 - (918)19' ישראל שטימע נומ

00494 41 1981  אקטאבער27 - (919)20' ישראל שטימע נומ

00494 42 1981  נאוועמבער10 - (920)21' ישראל שטימע נומ

00494 43 1981  נאוועמבער24 - (921)22' ישראל שטימע נומ

00494 44 1981  דעצעמבער8 - (922)23' ישראל שטימע נומ

00494 45 1981  דעצעמבער22 - (923)24' ישראל שטימע נומ

00494 46 1982  יאנואר5 - (924)1' ישראל שטימע נומ

00494 47 1982  יאנואר19 - (925)2' ישראל שטימע נומ

00494 48 1982  פעברואר16 - (927)4' ישראל שטימע נומ
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00494 49 1982  מערץ2 - (928)5' ישראל שטימע נומ

00494 50 1982  מערץ16 - (929)6' ישראל שטימע נומ

00494 51 1982  מערץ30 - (930)7' ישראל שטימע נומ

00494 52 1982  אפריל20 - (931)8' ישראל שטימע נומ

00494 53 1982  מאי4 - (931)9' ישראל שטימע נומ

00494 54 1982  מאי18 - (932)10' ישראל שטימע נומ

00494 55 1982  יוני1 - (933)11' ישראל שטימע נומ

00494 56 1982  יוני15 - (934)12' ישראל שטימע נומ

00494 57 1982  יולי6 - (935)13' ישראל שטימע נומ

00494 58 1982  יולי20 - (936)14' ישראל שטימע נומ

00494 59 1982  אויגוסט3 - (937)15' ישראל שטימע נומ

00494 60 1982  אויגוסט31 - (938)16' ישראל שטימע נומ

00494 61 1982  סעפטעמבער14 - (939)17' ישראל שטימע נומ

00494 62 1982  סעפטעמבער28 - (940)18' ישראל שטימע נומ

00494 63 1982  אקטאבער12 - (941)19' ישראל שטימע נומ

00494 64 1982  אקטאבער26 - (942)20' ישראל שטימע נומ

00494 65 1982  נאוועמבער19 - (943)21' ישראל שטימע נומ

00494 66 1982  דעצעמבער7 - (945)23' ישראל שטימע נומ

00494 67 1982  דעצעמבער21 - (946)24' ישראל שטימע נומ

00494 68 1982  דעצעמבער23 - (944)22' ישראל שטימע נומ

00494 69 1983  יאנואר4 - (947)1' ישראל שטימע נומ

00494 70 1983  יאנואר18 - (948)2' ישראל שטימע נומ
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00494 71 1983  פעברואר1 - (949)3' ישראל שטימע נומ

00494 72 1983  פעברואר15 - (950)4' ישראל שטימע נומ

00494 73 1983  מערץ1 - (951)5' ישראל שטימע נומ

00494 74 1983  מערץ15 - (952)6' ישראל שטימע נומ

00494 75 1983  אפריל5 - (953)7' ישראל שטימע נומ

00494 76 1983  אפריל19 - (954)8' ישראל שטימע נומ

00494 77 1983  מאי3 - (955)9' ישראל שטימע נומ

00494 78 1983  מאי17 - (956)10' ישראל שטימע נומ

00494 79 1983  מאי31 - (956)11' ישראל שטימע נומ

00494 80 1983  יוני14 - (957)12' ישראל שטימע נומ

00494 81 1983  יוני28 - (958)13' ישראל שטימע נומ

00494 82 1983  יולי12 - (959)14' ישראל שטימע נומ

00494 83 1983  יולי26 - (960)15' ישראל שטימע נומ

00494 84 1983  סעפטעמבער6 - (961)16' ישראל שטימע נומ

00494 85 1983  סעפטעמבער20 - (962)17' ישראל שטימע נומ

00494 86 1983  אקטאבער4 - (963)18' ישראל שטימע נומ

00494 87 1983  אקטאבער18 - (964)19' ישראל שטימע נומ

00494 88 1983  נאוועמבער1 - (965)20' ישראל שטימע נומ

00494 89 1983  נאוועמבער15 - (966)21' ישראל שטימע נומ

00494 90 1983  נאוועמבער29 - (967)22' ישראל שטימע נומ

00494 91 1983  דעצעמבער13 - (968)23' ישראל שטימע נומ

00494 92 1983  דעצעמבער27 - (969)24' ישראל שטימע נומ
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00494 93 1984  יאנואר24 - (971)2' ישראל שטימע נומ

00494 94 1984  פעברואר7 - (972)3' ישראל שטימע נומ

00494 95 1984  פעברואר28 - (973)4' ישראל שטימע נומ

00494 96 1984  מערץ13 - (974)5' ישראל שטימע נומ

00494 97 1984  מערץ27 - (975)6' ישראל שטימע נומ

00494 98 1984  אפריל10 - (976)7' ישראל שטימע נומ

00494 99 1984  אפריל24 - (977)8' ישראל שטימע נומ

00494 100 1984  מאי8 - (978)9' ישראל שטימע נומ

00494 101 1984  מאי22 - (979)10' ישראל שטימע נומ

00494 102 1984  יולי17 - (983)14' ישראל שטימע נומ

00494 103 1984  אקטאבער9 - (987)18' ישראל שטימע נומ

00494 104 1985  דעצעמבער17 - (1015)23' ישראל שטימע נומ

00494 105 1985  דעצעמבער31 - (1016)24' ישראל שטימע נומ

00494 106 1986  יאנואר14 - (1017)1' ישראל שטימע נומ

00494 107 1986  יאנואר28 - (1018)2' ישראל שטימע נומ

00494 108 1986  פעברואר11 - (1019)3' ישראל שטימע נומ

00494 109 1986  פעברואר25 - (1020)4' ישראל שטימע נומ

00494 110 1986  מערץ11 - (1021)5' ישראל שטימע נומ

00494 111 1986  מערץ25 - (1022)6' ישראל שטימע נומ

00494 112 1986  אפריל8 - (1023)7' ישראל שטימע נומ

00494 113 1986  אפריל22 - (1024)8' ישראל שטימע נומ

00494 114 1986  מאי6 - (1025)9' ישראל שטימע נומ
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00494 115 1986  מאי20 - (1026)10' ישראל שטימע נומ

00494 116 1986  יוני17 - (1028)12' ישראל שטימע נומ

00494 117 1986  יולי1 - (1029)13' ישראל שטימע נומ

00494 118 1986  יולי15 - (1030)14' ישראל שטימע נומ

00494 119 1986  סעפטעמבער2 - (1031)15' ישראל שטימע נומ

00494 120 1986  סעפטעמבער16 - (1032)16' ישראל שטימע נומ

00494 121 1986  סעפטעמבער30 - (1033)17' ישראל שטימע נומ

00494 122 1986  אקטאבער14 - (1034)18' ישראל שטימע נומ

00494 123 1986  אקטאבער28 - (1035)19' ישראל שטימע נומ

00494 124 1986  נאוועמבער11 - (1036)20' ישראל שטימע נומ

00494 125 1986  נאוועמבער25 - (1037)21' ישראל שטימע נומ

00494 126 1986  דעצעמבער23 - (1039)23' ישראל שטימע נומ

00494 127 1987  יאנואר6 - (1040)1' ישראל שטימע נומ

00494 128 1987  יאנואר20 - (1041)2' ישראל שטימע נומ

00494 129 1987  פעברואר3 - (1042)3' ישראל שטימע נומ

00494 130 1987  פעברואר17 - (1043)4' ישראל שטימע נומ

00494 131 1987  מערץ3 - (1044)51' ישראל שטימע נומ

00494 132 1987  מערץ17 - (1045)6' ישראל שטימע נומ

00494 133 1987  אפריל7 - (1046)7' ישראל שטימע נומ

00494 134 1987  אפריל21 - (1047)8' ישראל שטימע נומ

00494 135 1987  מאי5 - (1048)9' ישראל שטימע נומ

00494 136 1987  מאי19 - (1049)10' ישראל שטימע נומ
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00494 137 1987  יוני2 - (1050)11' ישראל שטימע נומ

00494 138 1987  יוני16 - (1051)12' ישראל שטימע נומ

00494 139 1987  יוני30 - (1052)13' ישראל שטימע נומ

00494 140 1987  יולי14 - (1053)14' ישראל שטימע נומ

00494 141 1987  יולי28 - (1054)15' ישראל שטימע נומ

00494 142 1987  סעפטעמבער8 - (1055)16' ישראל שטימע נומ

00494 143 1987  סעפטעמבער22 - (1056)17' ישראל שטימע נומ

00494 144 1987  אקטאבער6 - (1057)18' ישראל שטימע נומ

00494 145 1987  אקטאבער20 - (1058)19' ישראל שטימע נומ

00494 146 1987  נאוועמבער3 - (1059)20' ישראל שטימע נומ

00494 147 1987  נאוועמבער17 - (1060)21' ישראל שטימע נומ

00494 148 1987  דעצעמבער1 - (1061)22' ישראל שטימע נומ

00494 149 1987  דעצעמבער 15 -  (1062)23' ישראל שטימע נומ

00494 150 1987  דעצעמבער29 - (1063)24' ישראל שטימע נומ

00494 151 1988  יאנואר12 -  (1064)1' ישראל שטימע נומ

00494 152 1988  יאנואר26 -  (1065)2' ישראל שטימע נומ

00494 153 1988  פעברואר9 -  (1066)3' ישראל שטימע נומ

00494 154 1988  פעברואר23 -  (1067)4' ישראל שטימע נומ

00494 155 1988  מערץ8 -  (1068)5' ישראל שטימע נומ

00494 156 1988  מערץ22 -  (1069)6' ישראל שטימע נומ

00494 157 1988  אפריל13 -  (1070)7' ישראל שטימע נומ

00494 158 1988  אפריל26 -  (1071)8' ישראל שטימע נומ
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00494 159 1988  מאי10 -  (1072)9' ישראל שטימע נומ

00494 160 1988  מאי24 -  (1073)10' ישראל שטימע נומ

00494 161 1988  יוני7 -  (1074)11' ישראל שטימע נומ

00494 162 1988  יוני21 -  (1075)12' ישראל שטימע נומ

00494 163 1988  סעפטעמבער6 -  (1078)15' ישראל שטימע נומ

00494 164 1991  יאנואר1 -  (1112)1' ישראל שטימע נומ

00494 165 1995  אקטאבער1 -  (1164)9' ישראל שטימע נומ

00494 166 1995  נאוועמבער1 -  (1165)10' ישראל שטימע נומ

00494 167 1995  דעצעמבער1 -  (1166)11' ישראל שטימע נומ

00494 168 1996  יאנואר1 -  (1167)1' ישראל שטימע נומ

00494 169 1996  פעברואר1 -  (1168)2' ישראל שטימע נומ

00494 170 1996  מערץ1 -  (1169)3' ישראל שטימע נומ

00494 171 1996  אפריל1 -  (1170)4' ישראל שטימע נומ

00494 172 1996  מאי1 -  (1171)5' ישראל שטימע נומ

00494 173 1996  יולי1 -  (1173)7' ישראל שטימע נומ

00494 174 1996  אקטאבער1 -  (1174)8' ישראל שטימע נומ

00494 175 1996  נאוועמבער1 -  (1175)9' ישראל שטימע נומ

00494 176 1996  דעצעמבער1 -  (1176)10' ישראל שטימע נומ

00494 177 1997  יאנואר1 -  (1177)1' ישראל שטימע נומ

00494 178 1997  פעברואר2 -  (1178)2' ישראל שטימע נומ

00494 179 1997  מערץ2 -  (1179)3' ישראל שטימע נומ

00494 180 1997  אפריל1 - (1180)4' ישראל שטימע נומ
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00494 181 1997  מאי1 -  (1181)5' ישראל שטימע נומ

00494 182 1997  יוני1 -  (1182)6' ישראל שטימע נומ

00494 183 1997  יולי1 -  (1183)7' ישראל שטימע נומ

00494 184 1997  סעפטעמבער1 -  (1184)8' ישראל שטימע נומ

00494 185 1997  אקטאבער1 -  (1185)9' ישראל שטימע נומ

00495 1 1993

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

מערץ-פעברואר-יאנואר - 98' פאלק און ציון נומ

00495 2 1993

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

יוני-מאי-אפריל -99' פאלק און ציון נומ

00495 3 1994

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

מערץ-פעברואר-יאנואר - (401)101' פאלק און ציון נומ

00495 4 1994

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

יוני-מאי-אפריל - (402)102' פאלק און ציון נומ

00495 5 1994

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

דעצעמבער-יולי - (403-404)103-104' פאלק און ציון נומ

00495 6 1995

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

מערץ-פעברואר-יאנואר - (405)105' פאלק און ציון נומ

00495 7 1995

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

יוני-מאי-אפריל - (406)106' פאלק און ציון נומ

00495 8 1966

התאחדות הצופים

3סדרה  (17)/11' בטאון הסתדרות הצופים העברים בישראל חוברת מס- היה נכון 

00495 9 2001  יאנואר12 - (235)1' דאס יידיש ווארט נומ

00495 10 2001  פעברואר9 - (237)3' דאס יידיש ווארט נומ

00495 11 2000 יוני-מאי - 577-578' פראגן נומ-לעבנס

00495 12 2000 דעצעמבער-נאוועמבער - 583-584' פראגן נומ-לעבנס

00495 13 2001 פעברואר-יאנואר - 586-585' פראגן נומ-לעבנס

00495 14 2001 אפריל-מערץ - 587-588' פראגן נומ-לעבנס

00495 15 2000 מערץ - 38' יידישע העפטן נומ

00495 16 2001 אפריל - 49' יידישע העפטן נומ

00495 17 1981

ארגאניזאציע ירושלים-עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

אקטאבער-סעפטעמבער - 42' פאלק און ציון נומ
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00495 18 1956

נייע פרעסע

פראגן און ענטפערס וועגן ישראל און דעם נאענטן מזרח40  .י, הירש

00495 19 1948

געזעלשאפטן אין פראנקרייך-פארבאנד פון יידישע קולטור

סעפטעמבער - 4' פאריזער שריפטן נומ

00495 20 1947

ייווא

2'  נומ30ייווא בלעטער באנד 

00495 21 1968

איקוף

42' זאמלונגען נומ

00495 22 1968  2' פאריזער העפטן נומ

00495 23 1971 10' פאריזער העפטן נומ

00495 24 1971  11' פאריזער העפטן נומ

00495 25 1972  12' פאריזער העפטן נומ

00495 26 1950

הוצאת ראובן מס

לוח הפעלים השלם ר"שאול ד, ברקלי

00495 27 1950

הוצאת ראובן מס

לוח השמות השלם ר"שאול ד, ברקלי

00495 28 1949

הספר הריאלי העברי בחיפה-הוצאת בית

עיקרי הדקדוק העברי ר"מנחם ד, נאור

00495 29 1951

איקוף

יצחק לייבוש פרץ ר"חיים ד, זשיטלאווסקי

00495 30 1952

פארלאג פון צענטער

די געלע לאטע .ל, פאליאקאוו

00495 31 1970

איקוף

אין און ארום .ח, סלאוועס

00495 32 1949

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

4' די גאלדענע קייט נומ

00495 33 1952

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

12' די גאלדענע קייט נומ

00495 34 1952

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

13' די גאלדענע קייט נומ

00495 35 1952

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

14' די גאלדענע קייט נומ

00495 36 1954

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

18' די גאלדענע קייט נומ

00495 37 1958

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

32' די גאלדענע קייט נומ

00495 38 1959

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

34' די גאלדענע קייט נומ

00495 39 1959

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

35' די גאלדענע קייט נומ
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00495 40 1961

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

39' די גאלדענע קייט נומ

00495 41 1962

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

44' די גאלדענע קייט נומ

00495 42 1964

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

48' די גאלדענע קייט נומ

00495 43 1965

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

52' די גאלדענע קייט נומ

00496 1 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 פעברואר27 - (1361)5' אונזער וועג נומ

00496 2 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ6 - (1362)6' אונזער וועג נומ

00496 3 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ13 - (1363)7' אונזער וועג נומ

00496 4 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ27 - (1364)8' אונזער וועג נומ

00496 5 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אפריל3 - (1365)9' אונזער וועג נומ

00496 6 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אפריל10 - (1366)10' אונזער וועג נומ

00496 7 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אפריל17 - (1366)11' אונזער וועג נומ

00496 8 1981

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מאי8 - (1367)12' אונזער וועג נומ

00496 9 1990

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 נאוועמבער23 - 1589אונזער וועג נומ 

00496 10 1990

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 דעצעמבער14 - 1590' אונזער וועג נומ

00496 11 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יאנואר15 - 1591' אונזער וועג נומ

00496 12 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 פעברואר8 - 1592' אונזער וועג נומ

00496 13 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 פעברואר26 - 1593' אונזער וועג נומ

00496 14 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ15 - 1594' אונזער וועג נומ

00496 15 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ26 - 1595' אונזער וועג נומ

00496 16 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מאי17 - 1597' אונזער וועג נומ

00496 17 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יוני7 - 1598' אונזער וועג נומ

00496 18 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יוני28 - 1599' אונזער וועג נומ
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00496 19 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 סעפטעמבער6 - 1601/2' אונזער וועג נומ

00496 20 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 סעפטעמבער20 - 1603' אונזער וועג נומ

00496 21 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אקטאבער18 - 1604' אונזער וועג נומ

00496 22 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אקטאבער31 - 1605' אונזער וועג נומ

00496 23 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 נאוועמבער15 - 1606' אונזער וועג נומ

00496 24 1991

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 דעצעמבער20 - 1607' אונזער וועג נומ

00496 25 1995

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 דעצעבמער22 - 1658' אונזער וועג נומ

00496 26 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 פעברואר22 - 1659' אונזער וועג נומ

00496 27 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ22 - 1660' אונזער וועג נומ

00496 28 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מאי3 - 1661' אונזער וועג נומ

00496 29 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יוני21 - 1662' אונזער וועג נומ

00496 30 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 סעפטעמבער11 - 1663/4' אונזער וועג נומ

00496 31 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 נאוועמבער14 - 1665' אונזער וועג נומ

00496 32 1996

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 דעצעמבער3 - 1666' אונזער וועג נומ

00496 33 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יאנואר24 - 1667' אונזער וועג נומ

00496 34 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מערץ13 - 1668' אונזער וועג נומ

00496 35 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 אפריל12 - 1669' אונזער וועג נומ

00496 36 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 מאי9 - 1670' אונזער וועג נומ

00496 37 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 יוני24 - 1671' אונזער וועג נומ

00496 38 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 סעפטעמבער19 - 1672/3' אונזער וועג נומ

00496 39 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 נאוועמבער28 - 1674' אונזער וועג נומ

00496 40 1997

פארטיי אין אייראפע"-הפועל המזרחי- מזרחי "ארגאן פון -צענטראל

 דעצעמבער19 - 1675' אונזער וועג נומ

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

213

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00496 41 1989  מאי12 - 9' נייע פרעסע נומ

00496 42 1989  מאי26 - 10' נייע פרעסע נומ

00496 43 1989  יוני9 - 11' נייע פרעסע נומ

00496 44 1989  יוני23 - 12' נייע פרעסע נומ

00496 45 1989  סעפטעמבער5 - 13' נייע פרעסע נומ

00496 46 1989  סעפטעמבער15 - 14' נייע פרעסע נומ

00496 47 1989  סעפטעמבער29 - 15' נייע פרעסע נומ

00496 48 1989  אקטאבער13 - 16' נייע פרעסע נומ

00496 49 1989  נאוועמבער3 - 17' נייע פרעסע נומ

00496 50 1989  נאוועמבער17 - 18' נייע פרעסע נומ

00496 51 1989  דעצעמבער1 - 19' נייע פרעסע נומ

00496 52 1989  דעצעמבער15 - 20' נייע פרעסע נומ

00496 53 1989  דעצעמבער29 - 21' נייע פרעסע נומ

00496 54 1990  יאנואר12 - 1' נייע פרעסע נומ

00496 55 1990  יאנואר26 - 2' נייע פרעסע נומ

00496 56 1990  פעברואר9 - 3' נייע פרעסע נומ

00496 57 1990  פעברואר23 - 4' נייע פרעסע נומ

00496 58 1990  מערץ8 - 5' נייע פרעסע נומ

00496 59 1990  מערץ24 - 6' נייע פרעסע נומ

00496 60 1990  אפריל6 - 7' נייע פרעסע נומ

00496 61 1990  אפריל20 - 8' נייע פרעסע נומ

00496 62 1990  מאי4 - 9' נייע פרעסע נומ
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00496 63 1990  מאי18 - 10' נייע פרעסע נומ

00496 64 1990  יוני1 - 11' נייע פרעסע נומ

00496 65 1990  יוני15 - 12' נייע פרעסע נומ

00496 66 1990  יוני29 - 13' נייע פרעסע נומ

00496 67 1990  סעפטעמבער7 - 14' נייע פרעסע נומ

00496 68 1990  סעפטעמבער19 - 15' נייע פרעסע נומ

00496 69 1990  אקטאבער5 - 16' נייע פרעסע נומ

00496 70 1990  נאוועמבער2 - 18' נייע פרעסע נומ

00496 71 1990  נאוועמבער16 - 19' נייע פרעסע נומ

00496 72 1990  נאוומעבער30 - 20' נייע פרעסע נומ

00496 73 1990  דעצעמבער14 - 21' נייע פרעסע נומ

00496 74 1990  דעצעמבער29 - 22' נייע פרעסע נומ

00496 75 1991  יאנואר11 - 1' נייע פרעסע נומ

00496 76 1991  פעברואר22 - 2' נייע פרעסע נומ

00496 77 1991  אפריל26 - 7' נייע פרעסע נומ

00496 78 1991  מאי24 - 9' נייע פרעסע נומ

00496 79 1991  סעפטעמבער6 - 12' נייע פרעסע נומ

00496 80 1991  סעפטעמבער20 - 13' נייע פרעסע נומ

00496 81 1991  אקטאבער25 - 15' נייע פרעסע נומ

00496 82 1991  נאוועמבער22 - 17' נייע פרעסע נומ

00496 83 1991  דעצעמבער6 - 18' נייע פרעסע נומ

00496 84 1991  דעצעמבער20 - 19' נייע פרעסע נומ
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00496 85 1951  אפריל19 - (1389)92' אונזער ווארט נומ

00496 86 1975  אפריל29 - (7283)96' אונזער ווארט נומ

00496 87 1975  יולי15 - (7341)154' אונזער ווארט נומ

00496 88 1975  יולי22 - (7247)160' אונזער ווארט נומ

00496 89 1978  דעצעמבער16 - (8269)240' אונזער ווארט נומ

00496 90 1979  אויגוסט1 - (8417)140' אונזער ווארט נומ

00496 91 1979  אויגוסט3 - (8419)142' אונזער ווארט נומ

00496 92 1979  אויגוסט7 - (8420)143' אונזער ווארט נומ

00496 93 1979  אויגוסט8 - (8421)144' אונזער ווארט נומ

00496 94 1979  אויגוסט9 - (8422)145' אונזער ווארט נומ

00496 95 1979  אויגוסט10 - (8423)146' אונזער ווארט נומ

00496 96 1979  אויגוסט11 - (8424)147' אונזער ווארט נומ

00496 97 1979  אויגוסט14 - (8425)148' אונזער ווארט נומ

00496 98 1979  אויגוסט15-16 - (8426)149' אונזער ווארט נומ

00496 99 1979  אויגוסט17 - (8427)150' אונזער ווארט נומ

00496 100 1979  אויגוסט21 - (8429)152' אונזער ווארט נומ

00496 101 1979  אויגוסט22 - (8430)153' אונזער ווארט נומ

00496 102 1979  אויגוסט23 - (8431)154' אונזער ווארט נומ

00496 103 1979  אויגוסט24 - (8432)155' אונזער ווארט נומ

00496 104 1979  אויגוסט25 - (8433)156' אונזער ווארט נומ

00496 105 1979  אויגוסט29 - (8435)158' אונזער ווארט נומ

00496 106 1980  אפריל12 - (8585)72' אונזער ווארט נומ
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00496 107 1980  אפריל15 - (8586)73' אונזער ווארט נומ

00496 108 1980  אפריל16 - (8587)74' אונזער ווארט נומ

00496 109 1980  אפריל17 - (8588)75' אונזער ווארט נומ

00496 110 1980  אפריל19 - (8590)77' אונזער ווארט נומ

00496 111 1980  יולי19 - (8648)135' אונזער ווארט נומ

00496 112 1980  יולי22 - (8649)136' אונזער ווארט נומ

00496 113 1980  יולי23 - (8650)137' אונזער ווארט נומ

00496 114 1980  יולי24 - (8651)138' אונזער ווארט נומ

00496 115 1980  יולי25 - (8652)139' אונזער ווארט נומ

00496 116 1980  יולי26 - (8653)140' אונזער ווארט נומ

00496 117 1980  יולי29 - (8654)141' אונזער ווארט נומ

00496 118 1980  יולי30 - (8655)142' אונזער ווארט נומ

00496 119 1980  יולי31 - (8656)143' אונזער ווארט נומ

00496 120 1980  אקטאבער23 - (8708)194' אונזער ווארט נומ

00496 121 1980  אקטאבער24 - (8709)195' אונזער ווארט נומ

00496 122 1980  אקטאבער25 - (8710)196' אונזער ווארט נומ

00496 123 1980  נאוועמבער25 - (8729)215' אונזער ווארט נומ

00496 124 1980  נאוועמבער26 - (8730)216' אונזער ווארט נומ

00496 125 1980  נאוועמבער27 - (8731)217' אונזער ווארט נומ

00496 126 1981  אויגוסט12 - (8900)147' אונזער ווארט נומ

00496 127 1981  אויגוסט13 - (8901)148' אונזער ווארט נומ

00496 128 1981  אקטאבער10 - (8932)180' אונזער ווארט נומ
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00496 129 1981  אקטאבער15 - (8934)182' אונזער ווארט נומ

00496 130 1981  אקטאבער24 - (8940)188' אונזער ווארט נומ

00496 131 1986  מערץ1 - (9907)43' אונזער ווארט נומ

00496 132 1986  מערץ26 - (9924)60' אונזער ווארט נומ

00496 133 1986  מערץ27 - (9925)61' אונזער ווארט נומ

00496 134 1986  מערץ28 - (9926)62' אונזער ווארט נומ

00496 135 1986  מערץ29 - (9927)63' אונזער ווארט נומ

00496 136 1986  אפריל2 - (9928)64' אונזער ווארט נומ

00496 137 1986  אפריל4 - (9930)66' אונזער ווארט נומ

00496 138 1986  אפריל4 - (9929)65' אונזער ווארט נומ

00496 139 1986  אפריל5 - (9931)67' אונזער ווארט נומ

00496 140 1986  אפריל8 - (9932)68' אונזער ווארט נומ

00496 141 1986  אפריל9 - (9933)69' אונזער ווארט נומ

00496 142 1986  אפריל10 - (9934)70' אונזער ווארט נומ

00496 143 1986  אפריל11 - (9935)71' אונזער ווארט נומ

00496 144 1986  אפריל12 - (9936)72' אונזער ווארט נומ

00496 145 1986  אפריל15 - (9937)73' אונזער ווארט נומ

00496 146 1986  אפריל16 - (9938)74' אונזער ווארט נומ

00496 147 1986  אפריל17 - (9939)75' אונזער ווארט נומ

00496 148 1986  אפריל18 - (9940)76' אונזער ווארט נומ

00496 149 1986  אפריל19 - (9941)77' אונזער ווארט נומ

00496 150 1986  אפריל22 - (9942)78' אונזער ווארט נומ
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00496 151 1986  אפריל23 - (9943)79' אונזער ווארט נומ

00496 152 1986  אפריל24 - (9944)80' אונזער ווארט נומ

00496 153 1986  אפריל29 - (9945)81' אונזער ווארט נומ

00496 154 1986  אפריל30 - (9946)82' אונזער ווארט נומ

00496 155 1986  מאי3 - (9947)83' אונזער ווארט נומ

00496 156 1986  מאי6 - (9948)84' אונזער ווארט נומ

00496 157 1986  מאי7 - (9949)85' אונזער ווארט נומ

00496 158 1986  מאי9 - (9950)86' אונזער ווארט נומ

00496 159 1986  מאי10 - (9951)87' אונזער ווארט נומ

00496 160 1986  מאי13 - (9952)88' אונזער ווארט נומ

00496 161 1986  מאי14 - (9953)89' אונזער ווארט נומ

00496 162 1986  מאי15 - (9954)90' אונזער ווארט נומ

00496 163 1986  מאי16 - (9955)91' אונזער ווארט נומ

00496 164 1986  מאי17 - (9955)91' אונזער ווארט נומ

00496 165 1986  מאי22 - (9558)94' אונזער ווארט נומ

00496 166 1986  מאי23 - (9559)95' אונזער ווארט נומ

00496 167 1986  נאוועמבער13 - (10060)197' אונזער ווארט נומ

00496 168 1979  אויגוסט18 - (8428)151' אונזער ווארט נומ

00497 1 1990

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 6' יידישע קולטור נומ

00497 2 1991

איקוף

אויגוסט-יולי - 4' יידישע קולטור נומ

00497 3 1992

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 6' יידישע קולטור נומ

00497 4 1993

איקוף

פעברואר-יאנואר - 1' יידישע קולטור נומ
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00497 5 1993

איקוף

אפריל- מערץ2' יידישע קולטור נומ

00497 6 1993

איקוף

יוני-מאי - 3' יידישע קולטור נומ

00497 7 1993

איקוף

אויגוסט-יולי - 4' יידישע קולטור נומ

00497 8 1993

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 5' יידישע קולטור נומ

00497 9 1993

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 6' יידישע קולטור נומ

00497 10 1994

איקוף

פעברואר-יאנואר - 1-2' יידישע קולטור נומ

00497 11 1994

איקוף

אפריל-מערץ - 3-4' יידישע קולטור נומ

00497 12 1994

איקוף

יוני-מאי - 5-6' יידישע קולטור נומ

00497 13 1994

איקוף

אויגוסט-יולי - 7-8' יידישע קולטור נומ

00497 14 1994

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 9-10' יידישע קולטור נומ

00497 15 1994

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 11-12' יידישע קולטור נומ

00497 16 1995

איקוף

פעברואר-יאנואר - 1-2' יידישע קולטור נומ

00497 17 1995

איקוף

אפריל-מערץ - 3-4' יידישע קולטור נומ

00497 18 1995

איקוף

יוני-מאי - 5-6' יידישע קולטור נומ

00497 19 1995

איקוף

אויגוסט-יולי - 7-8' יידישע קולטור נומ

00497 20 1995

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 9-10' יידישע קולטור נומ

00497 21 1995

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 11-12' יידישע קולטור נומ

00497 22 1996

איקוף

פעברואר-יאנואר - 1-2' יידישע קולטור נומ

00497 23 1996

איקוף

אפריל-מערץ - 3-4' יידישע קולטור נומ

00497 24 1996

איקוף

יוני-מאי - 5-6' יידישע קולטור נומ

00497 25 1996

איקוף

אויגוסט-יולי - 7-8' יידישע קולטור נומ

00497 26 1996

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 9-10' יידישע קולטור נומ
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00497 27 1996

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 11-12' יידישע קולטור נומ

00497 28 1997

איקוף

אפריל-מערץ - 3-4' יידישע קולטור נומ

00497 29 1997

איקוף

יוני-מאי - 5-6' יידישע קולטור נומ

00497 30 1997

איקוף

אויגוסט-יולי - 7-8' יידישע קולטור נומ

00497 31 1997

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 9-10' יידישע קולטור נומ

00497 32 1997

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 11-12' יידישע קולטור נומ

00497 33 1998

איקוף

פעברואר-יאנואר - 1-2' יידישע קולטור נומ

00497 34 1998

איקוף

אפריל-מערץ - 3-4' יידישע קולטור נומ

00497 35 1998

איקוף

יוני-מאי - 5-6' יידישע קולטור נומ

00497 36 1998

איקוף

אקטאבער-סעפטעמבער - 9-10' יידישע קולטור נומ

00497 37 1998

איקוף

דעצעמבער-נאוועמבער - 11-12' יידישע קולטור נומ

00497 38 1964

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

49' די גאלדענע קייט נומ

00497 39 1965

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

51' די גאלדענע קייט נומ

00497 40 1965

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

52' די גאלדענע קייט נומ

00497 41 1966

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

54' די גאלדענע קייט נומ

00497 42 1966

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

56' די גאלדענע קייט נומ

00497 43 1967

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

59' די גאלדענע קייט נומ

00497 44 1967

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

61' די גאלדענע קייט נומ

00497 45 1968

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

62-63' די גאלדענע קייט נומ

00497 46 1968

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

64' די גאלדענע קייט נומ

00497 47 1936

רויטער הילף און צענטראלע פון די פאטראנאטן איבער די פאליטישע

ארעסטירטע בערעזע-קארטוז דאוויד, קוטנער

00497 48 1959

מוזיי ביים מעמאריאל פון אומבאקאנטן יידישן מארטירער

בעלזען-בערגען
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00497 49 1983

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

ארבעים שנה למרד- העמידה והמרד בגיטו וארשה 

00497 50 1953

בית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים

מסכות עמים פרימיטיביים

00497 51 1978

הוצאת דביר

תולדות החסידות שמעון, דובנוב

00498 1 1955 סעפטעמבער- יידישע שריפטן 

00498 2 1956 יאנואר- יידישע שריפטן 

00498 3 1956 סעפטעמבער-אויגוסט- יידישע שריפטן 

00498 4 1946 דעצעמבער - 3' פרייע יידישע טריבונע נומ

00498 5 1958

פארלאג נאטאן

געזונגען פונעם פאלק- לידער 

00498 6 1995  פעברואר24 - (82)4' דאס יידישע ווארט נומ

00498 7 1994

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים

מוגש לחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים - 1993דין וחשבון על הפעולות בשנת 

00498 8 1998

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

אפריל-מארס - 27' בשביל הזכרון גליון מס

00498 9 1998

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

יוני-מאי - 28' בשביל הזכרון גליון מס

00498 10 1946

פארלאג אויפסניי

 אומגעקומענע פאריזער יידישע שרייבער14בוך צום אנדענק פון -יזכור

00498 11 1999 יום השואה והגבורה שלא ישכח לעולם דוד, גרשט

00498 12 1990

אילן-המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר

מפתחות לאוסף הראיונות עם ניצולי שואה- צקי 'אוסף דבורז רבקה, קנולר/ ר "ודי ד'ג, באומל

00498 13 1990

אילן-המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר

פי ספרי הזיכרון לקהילות-החיים הדתיים בשואה על פנינה, מיזליש

00498 14 1968

Fédération des Sociétés Juives de France et Kehila

דעצעמבער - 88' אונזער קיום נומ

00498 15 1967

"אלישבע"פארלאג 

פינפטער באנד- לעקסיקאן פון יידישן טעאטער 

00498 16 1991

המכון לחקר תפוצות ישראל בעת החדשה

1918-1938האנטישמיות ורדיפות היהודים בגרמניה , מפתח לידיעות על היהדות החרדית ר"יהודה ד, אבנר-בן

00498 17 1973

מרכז ההסברה

קווים לתולדות השואה ישראל, גוטמן

00498 18 1996

בית אנה פראנק

אנה פראנק

00498 19 1967

משרד החינוך והתרבות

חסידי אומות העולם ר"אריה ד, באומינגר
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00498 20 1988

משרד החינוך והתרבות האגף לתוכניות לימודים

עמידה יהודית בשואה נעמי, קאוסוטו

00498 21 1965

לע מאנד זשוויף

א העראישער און טראגישער דור

00498 22 1946

מרכז החינוך העברי בצרפת

 מרץ2- ' מחברות גליון ב

00498 23 1947

מרכז החינוך העברי בצרפת

ינואר- ' מחברות גליון י

00498 24 1967

"אהל שם"בית הספר 

מרד גיטו וילנה אילנה, איסלר

00498 25 1935  יוני28- פאריז אומפארטייאישע צייטונג 

00498 26 1985  אפריל14 - 19,194' מארגן פרייהייט נומ

00498 27 1995 אפריל - (52)1' ליטא נומ'ירושלים ד

00498 28 1948

פאריין פון יידישע ליטעראטן און זשורנאליסטן אין פוילן

פעברואר-יאנואר - (11-12)1-2' יידישע שריפטן נומ

00498 29 1934  נאוועמבער9 - (257)22' יידישע פרעסע נומ

00498 30 1934  נאוועמבער16 - (258)23' יידישע פרעסע נומ

00498 31 1934  נאוועמבער23 - (259)24' יידישע פרעסע נומ

00498 32 1934  נאוועמבער30 - (260)25' יידישע פרעסע נומ

00498 33 1935  יאנואר4 - (265)30' יידישע פרעסע נומ

00498 34 1935  יאנואר11 - (266)31' יידישע פרעסע נומ

00498 35 1953  יוני4 - 20,394' פארווערטס נומ

00498 36 1966

פארבאנד. פוילן קולטור געז

סעפטעמבער - (229)9' יידישע שריפטן נומ

00498 37 1991  אקטאבער1 - (1120)9' ישראל שטימע נומ

00498 38 1954 חלקי פעברואר1 - (2678)26' אונזער שטימע נומ

00498 39 1954  נאוועמבער5 - (2885)266' אונזער שטימע נומ

00498 40 1955  פעברואר23 - (2976)46' אונזער שטימע נומ

00498 41 1955  דעצעמבער28 - (3210)280' אונזער שטימע נומ
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00498 42 1963  סעפטעמבער3 - (5702)176' אונזער שטימע נומ

00498 43 1967  מאי5 - (1721)88' אונזער שטימע נומ

00498 44 1954  יאנואר16-17 - (2227)14' נייע פרעסע נומ

00498 45 1964  יאנואר4-5 - (5048)3' נייע פרעסע נומ

00498 46 1971  יאנואר8 - 6' נייע פרעסע נומ

00498 47 1984  דעצעמבער28 - 48' נייע פרעסע נומ

00498 48 1988  אקטאבער14 - 17' נייע פרעסע נומ

00498 49 1988  אקטאבער28 - 18' נייע פרעסע נומ

00498 50 1988  נאוועמבער10 - 19' נייע פרעסע נומ

00498 51 1945  יולי13 - 32' אונזער ווארט נומ

00498 52 1946  יאנואר11 - (58)2' אונזער ווארט נומ

00498 53 1946  פעברואר8 - (62)6' אונזער ווארט נומ

00498 54 1946 (חלקי) מערץ 10 - (66)10' אונזער ווארט נומ

00498 55 1946  סעפטעמבער25 - (130)70' אונזער ווארט נומ

00498 56 1954  יולי4 - (1471)151' אונזער ווארט נומ

00498 57 1954  דעצעמבער18 - (3309)292' אונזער ווארט נומ

00498 58 1954  דעצעמבער21 - (3311)294' אונזער ווארט נומ

00498 59 1955  פעברואר21 - (3364)44' אונזער ווארט נומ

00498 60 1955  מערץ24 - (3391)71' אונזער ווארט נומ

00498 61 1955  יולי5 - (1472)152' אונזער ווארט נומ

00498 62 1955  אקטאבער31 - (2620)250' אונזער ווארט נומ

00498 63 1955  נאוועמבער1 - (2621)251' אונזער ווארט נומ
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00499 1 1932  סעפטעמבער13 - 13' דער טאג נומ

00499 2 1932  סעפטעמבער14 - 14' דער טאג נומ

00499 3 1932  סעפטעמבער16 - 15' דער טאג נומ

00499 4 1932  סעפטעמבער17 - 16' דער טאג נומ

00499 5 1932  סעפטעמבער18 - 17' דער טאג נומ

00499 6 1932  סעפטעמבער19 - 18' דער טאג נומ

00499 7 1932  סעפטעמבער20 - 19' דער טאג נומ

00499 8 1932  סעפטעמבער21 - 20' דער טאג נומ

00499 9 1932  סעפטעמבער22 - 21' דער טאג נומ

00499 10 1932  סעפטעמבער23 - 22' דער טאג נומ

00499 11 1932  סעפטעמבער24 - 23' דער טאג נומ

00499 12 1932  סעפטעמבער26 - 25' דער טאג נומ

00499 13 1932  סעפטעמבער27 - 26' דער טאג נומ

00499 14 1932  סעפטעמבער28 - 27' דער טאג נומ

00499 15 1932  סעפטעמבער29 - 28' דער טאג נומ

00499 16 1932  סעפטעמבער30 - 29' דער טאג נומ

00499 17 1932  אקטאבער3 - 30' דער טאג נומ

00499 18 1932  אקטאבער4 - 31' דער טאג נומ

00499 19 1932  אקטאבער5 - 32' דער טאג נומ

00499 20 1932  אקטאבער6 - 33' דער טאג נומ

00499 21 1932  אקטאבער7 - 34' דער טאג נומ

00499 22 1932  אקטאבער8 - 35' דער טאג נומ
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00499 23 1932  אקטאבער9 - 36' דער טאג נומ

00499 24 1932  אקטאבער11 - 37' דער טאג נומ

00499 25 1932  אקטאבער13 - 39' דער טאג נומ

00499 26 1932  אקטאבער14 - 40' דער טאג נומ

00499 27 1932  אקטאבער16 - 42' דער טאג נומ

00499 28 1932  אקטאבער18 - 44' דער טאג נומ

00499 29 1932  אקטאבער19 - 45' דער טאג נומ

00499 30 1932  אקטאבער21 - 47' דער טאג נומ

00499 31 1932  אקטאבער22 - 48' דער טאג נומ

00499 32 1932  אקטאבער23 - 49' דער טאג נומ

00499 33 1932  אקטאבער24 - 50' דער טאג נומ

00499 34 1932  אקטאבער27 - 53' דער טאג נומ

00499 35 1932  נאוועמבער1 - 58' דער טאג נומ

00499 36 1932  נאוועמבער2 - 59' דער טאג נומ

00499 37 1932  נאוועמבער3 - 60' דער טאג נומ

00499 38 1932  נאוועמבער4 - 61' דער טאג נומ

00499 39 1932  נאוועמבער5 - 62' דער טאג נומ

00499 40 1932  נאוועמבער6 - 63' דער טאג נומ

00499 41 1932  נאוועמבער7 - 64' דער טאג נומ

00499 42 1932  נאוועמבער8 - 65' דער טאג נומ

00499 43 1932  נאוועמבער9 - 66' דער טאג נומ

00499 44 1932  נאוועמבער10 - 67' דער טאג נומ
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00499 45 1932  נאוועמבער12 - 69' דער טאג נומ

00499 46 1932  נאוועמבער13 - 70' דער טאג נומ

00499 47 1932  נאוועמבער14 - 71' דער טאג נומ

00499 48 1932  נאוועמבער15 - 72' דער טאג נומ

00499 49 1932  נאוועמבער16 - 73' דער טאג נומ

00499 50 1932  נאוועמבער17 - 74' דער טאג נומ

00499 51 1932  נאוועמבער18 - 75' דער טאג נומ

00499 52 1932  נאוועמבער19 - 76' דער טאג נומ

00499 53 1932  נאוועמבער20 - 77' דער טאג נומ

00499 54 1932  נאוועמבער21 - 78' דער טאג נומ

00499 55 1932  נאוועמבער22 - 79' דער טאג נומ

00499 56 1932  נאוועמבער23 - 80' דער טאג נומ

00499 57 1932  נאוועמבער24 - 81' דער טאג נומ

00499 58 1932  נאוועמבער25 - 82' דער טאג נומ

00499 59 1932  נאוועמבער26 - 83' דער טאג נומ

00499 60 1932  נאוועמבער27 - 84' דער טאג נומ

00499 61 1932  נאוועמבער28 - 85' דער טאג נומ

00499 62 1932  נאוועמבער29 - 86' דער טאג נומ

00499 63 1932  נאוועמבער30 - 87' דער טאג נומ

00499 64 1932  דעצעמבער12 - 99' דער טאג נומ

00499 65 1956  יאנואר24 - (2641)20' נייע פרעסע נומ

00499 66 1985  פעברואר15 - 7' נייע פרעסע נומ
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00499 67 1985  פעברואר22 - 10' נייע פרעסע נומ

00499 68 1989  אפריל14 - 7' נייע פרעסע נומ

00499 69 1989  אפריל28 - 8' נייע פרעסע נומ

00499 70 1988  יולי5 - (1076)13' ישראל שטימע נומ

00499 71 1988  יולי19 - (1077)14' ישראל שטימע נומ

00499 72 1988  סעפטעבמער20 - (1079)16' ישראל שטימע נומ

00499 73 1991  פעברואר7 - (1113)2' ישראל שטימע נומ

00499 74 1991  יולי1 - (1118)7' ישראל שטימע נומ

00499 75 1991  סעפטעמבער1 - (1119)8' ישראל שטימע נומ

00499 76 1991  נאוועמבער3 - (1121)10' ישראל שטימע נומ

00499 77 1944  דעצעמבער20 - (133)23' אונזער שטימע נומ

00499 78 1944  דעצעמבער30 - (136)26' אונזער שטימע נומ

00499 79 1945  יאנואר10 - (139)29' אונזער שטימע נומ

00499 80 1945  יאנואר13 - (140)30' אונזער שטימע נומ

00499 81 1945  יאנואר20 - (142)32' אונזער שטימע נומ

00499 82 1945  יאנואר24 - (143)33' אונזער שטימע נומ

00499 83 1945  פעברואר3 - (146)36' אונזער שטימע נומ

00499 84 1945  פעברואר21 - (151)41' אונזער שטימע נומ

00499 85 1945  פעברואר24 - (152)42' אונזער שטימע נומ

00499 86 1966  מאי25 - (5723)119' אונזער ווארט נומ

00499 87 1966  יוני4 - (5730)126' אונזער ווארט נומ

00499 88 1967  מאי3 - (5999)101' אונזער ווארט נומ
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00499 89 1971  סעפטעמבער7 - (6187)206' אונזער ווארט נומ

00499 90 1971  סעפטעמבער9 - (6189)208' אונזער ווארט נומ

00499 91 1986  יאנואר2 - (9865)1' אונזער ווארט נומ

00499 92 1986  יאנואר3 - (9866)2' אונזער ווארט נומ

00499 93 1986  יאנואר4 - (9867)4' אונזער ווארט נומ

00499 94 1986  יאנואר7 - (9868)4' אונזער ווארט נומ

00499 95 1986  יאנואר8 - (9869)5' אונזער ווארט נומ

00499 96 1986  יאנואר9 - (9870)6' אונזער ווארט נומ

00499 97 1986  יאנואר10 - (9871)7' אונזער ווארט נומ

00499 98 1986  יאנואר11 - (9872)8' אונזער ווארט נומ

00499 99 1986  יאנואר14 - (9873)9' אונזער ווארט נומ

00499 100 1986  יאנואר15 - (9874)10' אונזער ווארט נומ

00499 101 1986  יאנואר16 - (9875)11' אונזער ווארט נומ

00499 102 1986  יאנואר17 - (9876)12' אונזער ווארט נומ

00499 103 1986  יאנואר18 - (9877)13' אונזער ווארט נומ

00499 104 1986  יאנואר21 - (9878)14' אונזער ווארט נומ

00499 105 1986  יאנואר22 - (9879)15' אונזער ווארט נומ

00499 106 1986  יאנואר23 - (9880)16' אונזער ווארט נומ

00499 107 1986  יאנואר24 - (9881)17' אונזער ווארט נומ

00499 108 1986  יאנואר25 - (9882)18' אונזער ווארט נומ

00499 109 1986  יאנואר28 - (9883)19' אונזער ווארט נומ

00499 110 1986  יאנואר29 - (9884)20' אונזער ווארט נומ
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00499 111 1986  יאנואר30 - (9885)21' אונזער ווארט נומ

00499 112 1986  יאנואר31 - (9886)22' אונזער ווארט נומ

00499 113 1986  פעברואר1 - (9887)23' אונזער ווארט נומ

00499 114 1986  פעברואר4 - (9888)24' אונזער ווארט נומ

00499 115 1986  פעברואר5 - (9889)25' אונזער ווארט נומ

00499 116 1986  פעברואר6 - (9890)26' אונזער ווארט נומ

00499 117 1986  פעברואר7 - (9891)27' אונזער ווארט נומ

00499 118 1986  פעברואר8 - (9892)28' אונזער ווארט נומ

00499 119 1986  פעברואר11 - (9892)29' אונזער ווארט נומ

00499 120 1986  פעברואר12 - (9894)30' אונזער ווארט נומ

00499 121 1986  פעברואר13 - (9895)31' אונזער ווארט נומ

00499 122 1986  פעברואר14 - (9896)32' אונזער ווארט נומ

00499 123 1986  פעברואר15 - (9897)33' אונזער ווארט נומ

00499 124 1986  פעברואר18 - (9898)34' אונזער ווארט נומ

00499 125 1986  פעברואר19 - (9899)35' אונזער ווארט נומ

00499 126 1986  פעברואר20 - (9900)36' אונזער ווארט נומ

00499 127 1986  פעברואר21 - (9901)37' אונזער ווארט נומ

00499 128 1986  פעברואר22 - (9902)38' אונזער ווארט נומ

00499 129 1986  פעברואר25 - (9903)39' אונזער ווארט נומ

00499 130 1986  פעברואר26 - (9904)40' אונזער ווארט נומ

00499 131 1986  פעברואר27 - (9905)41' אונזער ווארט נומ

00499 132 1986  פעברואר28 - (9906)42' אונזער ווארט נומ

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

230

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00499 133 1986  מערץ4 - (9908)44' אונזער ווארט נומ

00499 134 1986  מערץ5 - (9909)45' אונזער ווארט נומ

00499 135 1986  מערץ6 - (9910)46' אונזער ווארט נומ

00499 136 1986  מערץ7 - (9911)47' אונזער ווארט נומ

00499 137 1986  מערץ8 - (9912)48' אונזער ווארט נומ

00499 138 1986  מערץ11 - (9913)49' אונזער ווארט נומ

00499 139 1986  מערץ12 - (9914)50' אונזער ווארט נומ

00499 140 1986  מערץ13 - (9915)51' אונזער ווארט נומ

00499 141 1986  מערץ14 - (9916)52' אונזער ווארט נומ

00499 142 1986  מערץ15 - (9917)53' אונזער ווארט נומ

00499 143 1986  מערץ18 - (9918)54' אונזער ווארט נומ

00499 144 1986  מערץ19 - (9919)55' אונזער ווארט נומ

00499 145 1986  מערץ21 - (9921)57' אונזער ווארט נומ

00499 146 1986  מערץ20 - (9920)56' אונזער ווארט נומ

00499 147 1986  מערץ22 - (9922)58' אונזער ווארט נומ

00499 148 1986  מערץ25 - (9923)59' אונזער ווארט נומ

00499 149 1986  מאי21 - (9957)93' אונזער ווארט נומ

00499 150 1986  מאי24 - (9560)96' אונזער ווארט נומ

00499 151 1986  מאי27 - (9561)97' אונזער ווארט נומ

00499 152 1986  מאי28 - (9562)98' אונזער ווארט נומ

00499 153 1986  מאי29 - (9563)99' אונזער ווארט נומ

00499 154 1986  מאי30 - (9564)100' אונזער ווארט נומ
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00499 155 1986  מאי31 - (9965)101' אונזער ווארט נומ

00499 156 1986  יוני3 - (9966)102' אונזער ווארט נומ

00499 157 1986  יוני4 - (9967)103' אונזער ווארט נומ

00499 158 1986  יוני5 - (9968)104' אונזער ווארט נומ

00499 159 1986  יוני6 - (9969)105' אונזער ווארט נומ

00499 160 1986  יוני7 - (9970)106' אונזער ווארט נומ

00500 1 1986  יוני10 - (9971)107' אונזער ווארט נומ

00500 2 1986  יוני11 - (9972)108' אונזער ווארט נומ

00500 3 1986  יוני12 - (9973)109' אונזער ווארט נומ

00500 4 1986  יוני13 - (9974)110' אונזער ווארט נומ

00500 5 1986  יוני17 - (9975)111' אונזער ווארט נומ

00500 6 1986  יוני18 - (9976)112' אונזער ווארט נומ

00500 7 1986  יוני19 - (9977)116' אונזער ווארט נומ

00500 8 1986  יוני20 - (9978)117' אונזער ווארט נומ

00500 9 1986  יוני21 - (9979)115' אונזער ווארט נומ

00500 10 1986  יוני24 - (9980)116' אונזער ווארט נומ

00500 11 1986  יוני25 - (9981)117' אונזער ווארט נומ

00500 12 1986  יוני26 - (9982)118' אונזער ווארט נומ

00500 13 1986  יוני27 - (9983)114' אונזער ווארט נומ

00500 14 1986  יולי1 - (9985)116' אונזער ווארט נומ

00500 15 1986  יולי2 - (9986)122' אונזער ווארט נומ

00500 16 1986  יולי5 - (9988)124' אונזער ווארט נומ
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00500 17 1986  יולי8 - (9989)125' אונזער ווארט נומ

00500 18 1986  יולי9 - (9990)126' אונזער ווארט נומ

00500 19 1986  יולי11 - (9991)127' אונזער ווארט נומ

00500 20 1986  יולי12 - (9992)128' אונזער ווארט נומ

00500 21 1986  יולי16 - (9992)129' אונזער ווארט נומ

00500 22 1986  יולי18 - (9993)130' אונזער ווארט נומ

00500 23 1986  יולי19 - (9994)131' אונזער ווארט נומ

00500 24 1986  יולי22 - (9995)132' אונזער ווארט נומ

00500 25 1986  יולי23 - (9996)133' אונזער ווארט נומ

00500 26 1986  יולי25 - (9997)134' אונזער ווארט נומ

00500 27 1986  יולי26 - (9998)135' אונזער ווארט נומ

00500 28 1986  יולי28 - (9984)115' אונזער ווארט נומ

00500 29 1986  יולי29 - (9999)136' אונזער ווארט נומ

00500 30 1986  יולי30 - (10000)137' אונזער ווארט נומ

00500 31 1986  אויגוסט1 - (10001)138' אונזער ווארט נומ

00500 32 1986  אויגוסט2 - (10002)139' אונזער ווארט נומ

00500 33 1986  אויגוסט8 - (10005)142' אונזער ווארט נומ

00500 34 1986  אויגוסט9 - (10006)143' אונזער ווארט נומ

00500 35 1986  אויגוסט12 - (10007)144' אונזער ווארט נומ

00500 36 1986  אויגוסט13 - (10008)145' אונזער ווארט נומ

00500 37 1986  אויגוסט16 - (10009)146' אונזער ווארט נומ

00500 38 1986  אויגוסט19 - (10010)147' אונזער ווארט נומ
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00500 39 1986  אויגוסט22 - (10011)148' אונזער ווארט נומ

00500 40 1986  אויגוסט23 - (10012)149' אונזער ווארט נומ

00500 41 1986  אויגוסט26 - (10013)150' אונזער ווארט נומ

00500 42 1986  אויגוסט27 - (10014)151' אונזער ווארט נומ

00500 43 1986  אויגוסט29 - (10015)152' אונזער ווארט נומ

00500 44 1986  אויגוסט30 - (10016)153' אונזער ווארט נומ

00500 45 1986  סעפטעמבער2 - (10017)154' אונזער ווארט נומ

00500 46 1986  סעפטעמבער3 - (10019)155' אונזער ווארט נומ

00500 47 1986  סעפטעמבער3 - (10019)155' אונזער ווארט נומ

00500 48 1986  סעפטעמבער5 - (10017)156' אונזער ווארט נומ

00500 49 1986  סעפטעמבער6 - (10020)157' אונזער ווארט נומ

00500 50 1986  סעפטעמבער9 - (10021)158' אונזער ווארט נומ

00500 51 1986  סעפטעמבער10 - (10022)159' אונזער ווארט נומ

00500 52 1986  סעפטעמבער12 - (10023)160' אונזער ווארט נומ

00500 53 1986  סעפטעמבער13 - (10024)161' אונזער ווארט נומ

00500 54 1986  סעפטעמבער17 - (10026)163' אונזער ווארט נומ

00500 55 1986  סעפטעמבער19 - (10027)164' אונזער ווארט נומ

00500 56 1986  סעפטעמבער20 - (10028)165' אונזער ווארט נומ

00500 57 1986  סעפטעמבער23 - (10029)166' אונזער ווארט נומ

00500 58 1986  סעפטעמבער24 - (10030)167' אונזער ווארט נומ

00500 59 1986  סעפטעמבער26 - (10031)168' אונזער ווארט נומ

00500 60 1986  סעפטעמבער27 - (10032)169' אונזער ווארט נומ
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00500 61 1986  סעפטעמבער30 - (10033)170' אונזער ווארט נומ

00500 62 1986  אקטאבער1 - (10034)171' אונזער ווארט נומ

00500 63 1986  אקטאבער3 - (10035)172' אונזער ווארט נומ

00500 64 1986  אקטאבער7 - (10036)173' אונזער ווארט נומ

00500 65 1986  אקטאבער8 - (10037)174' אונזער ווארט נומ

00500 66 1986  אקטאבער9 - (10038)175' אונזער ווארט נומ

00500 67 1986  אקטאבער10 - (10039)176' אונזער ווארט נומ

00500 68 1986  אקטאבער11 - (10040)177' אונזער ווארט נומ

00500 69 1986  אקטאבער15 - (10041)178' אונזער ווארט נומ

00500 70 1986  אקטאבער16 - (10042)179' אונזער ווארט נומ

00500 71 1986  אקטאבער18 - (10044)181' אונזער ווארט נומ

00500 72 1986  אקטאבער21 - (10045)182' אונזער ווארט נומ

00500 73 1986  אקטאבער22 - (10046)183' אונזער ווארט נומ

00500 74 1986  אקטאבער23 - (10047)184' אונזער ווארט נומ

00500 75 1986  אקטאבער24 - (10048)185' אונזער ווארט נומ

00500 76 1986  אקטאבער25 - (10049)186' אונזער ווארט נומ

00500 77 1986  אקטאבער28 - (10050)187' אונזער ווארט נומ

00500 78 1986  אקטאבער29 - (10051)188' אונזער ווארט נומ

00500 79 1986  אקטאבער30 - (10052)189' אונזער ווארט נומ

00500 80 1986  אקטאבער31 - (10053)190' אונזער ווארט נומ

00500 81 1986  נאוועמבער5 - (10055)192' אונזער ווארט נומ

00500 82 1986  נאוועמבער6 - (10056)193' אונזער ווארט נומ
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00500 83 1986  נאוועמבער7 - (10057)194' אונזער ווארט נומ

00500 84 1986  נאוועמבער8 - (10058)195' אונזער ווארט נומ

00500 85 1986  נאוועמבער12 - (10059)196' אונזער ווארט נומ

00500 86 1986  נאוועמבער14 - (10061)198' אונזער ווארט נומ

00500 87 1986  נאוועמבער15 - (10062)199' אונזער ווארט נומ

00500 88 1981  דעצעמבער29 - 30,108' פארווערטס נומ

00500 89 1982  יאנואר3 - 30,111' פארווערטס נומ

00500 90 1982  יאנואר5 - 30,112' פארווערטס נומ

00500 91 1982  יאנואר6 - 30,113' פארווערטס נומ

00500 92 1982  יאנואר7 - 30,114' פארווערטס נומ

00500 93 1982  יאנואר8 - 30,115' פארווערטס נומ

00500 94 1982  יאנואר10 - 30,116' פארווערטס נומ

00500 95 1982  יאנואר12 - 30,117' פארווערטס נומ

00500 96 1982  יאנואר13 - 30,118' פארווערטס נומ

00500 97 1982  יאנואר14 - 30,119' פארווערטס נומ

00500 98 1982  יאנואר15 - 30,120' פארווערטס נומ

00500 99 1982  יאנואר17 - 30,121' פארווערטס נומ

00500 100 1982  יאנואר19 - 30,122' פארווערטס נומ

00500 101 1982  יאנואר20 - 30,123' פארווערטס נומ

00500 102 1982  יאנואר21 - 30,124' פארווערטס נומ

00500 103 1982  יאנואר22 - 30,125' פארווערטס נומ

00500 104 1982  יאנואר24 - 30,126' פארווערטס נומ
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00500 105 1982  יאנואר26 - 30,127' פארווערטס נומ

00500 106 1982  יאנואר27 - 30,128' פארווערטס נומ

00500 107 1982  יאנואר28 - 30,129' פארווערטס נומ

00500 108 1982  יאנואר29 - 30,130' פארווערטס נומ

00500 109 1982  יאנואר31 - 30,131' פארווערטס נומ

00500 110 1982  פעברואר2 - 30,132' פארווערטס נומ

00500 111 1982  פעברואר3 - 30,133' פארווערטס נומ

00500 112 1982  פעברואר4 - 30,134' פארווערטס נומ

00500 113 1982  פעברואר5 - 30,135' פארווערטס נומ

00500 114 1982  פעברואר7 - 30,136' פארווערטס נומ

00500 115 1982  פעברואר9 - 30,137' פארווערטס נומ

00500 116 1982  פעברואר10 - 30,138' פארווערטס נומ

00500 117 1982  פעברואר11 - 30,139' פארווערטס נומ

00500 118 1982  פעברואר12 - 30,140' פארווערטס נומ

00500 119 1982  פעברואר14 - 30,141' פארווערטס נומ

00500 120 1982  פעברואר16 - 30,142' פארווערטס נומ

00500 121 1982  פעברואר18 - 30,144' פארווערטס נומ

00500 122 1982  פעברואר19 - 30,145' פארווערטס נומ

00500 123 1982  פעברואר21 - 30,146' פארווערטס נומ

00500 124 1982  פעברואר23 - 30,147' פארווערטס נומ

00500 125 1982  פעברואר24 - 30,148' פארווערטס נומ

00500 126 1982  פעברואר25 - 30,149' פארווערטס נומ
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00500 127 1982  פעברואר26 - 30,150' פארווערטס נומ

00500 128 1982  פעברואר28 - 30,151' פארווערטס נומ

00500 129 1982  מערץ2 - 30,152' פארווערטס נומ

00500 130 1982  מערץ3 - 30,153' פארווערטס נומ

00500 131 1982  מערץ4 - 30,154' פארווערטס נומ

00500 132 1982  מערץ5 - 30,155' פארווערטס נומ

00500 133 1982  מערץ7 - 30,156' פארווערטס נומ

00500 134 1982  מערץ9 - 30,157' פארווערטס נומ

00500 135 1982  מערץ10 - 30,158' פארווערטס נומ

00500 136 1982  מערץ11 - 30,159' פארווערטס נומ

00500 137 1982  מערץ12 - 30,160' פארווערטס נומ

00500 138 1982  מערץ14 - 30,161' פארווערטס נומ

00500 139 1982  מערץ16 - 30,162' פארווערטס נומ

00500 140 1982  מערץ17 - 30,163' פארווערטס נומ

00500 141 1982  מערץ18 - 30,164' פארווערטס נומ

00500 142 1982  מערץ21 - 30,166' פארווערטס נומ

00500 143 1982  מערץ23 - 30,167' פארווערטס נומ

00500 144 1982  מערץ24 - 30,168' פארווערטס נומ

00500 145 1982  מערץ25 - 30,169' פארווערטס נומ

00500 146 1982  מערץ26 - 30,170' פארווערטס נומ

00500 147 1982  מערץ28 - 30,171' פארווערטס נומ

00500 148 1982  מערץ30 - 30,172' פארווערטס נומ
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00500 149 1982  מערץ31 - 30,173' פארווערטס נומ

00500 150 1982  אפריל1 - 30,174' פארווערטס נומ

00500 151 1982  אפריל2 - 30,175' פארווערטס נומ

00500 152 1982  אפריל4 - 30,176' פארווערטס נומ

00500 153 1982  אפריל6 - 30,177' פארווערטס נומ

00500 154 1982  אפריל7 - 30,178' פארווערטס נומ

00500 155 1982  אפריל8 - 30,179' פארווערטס נומ

00500 156 1982  אפריל9 - 30,180' פארווערטס נומ

00500 157 1982  אפריל11 - 30,181' פארווערטס נומ

00500 158 1982  אפריל13 - 30,182' פארווערטס נומ

00500 159 1982  אפריל14 - 30,183' פארווערטס נומ

00500 160 1982  אפריל15 - 30,184' פארווערטס נומ

00500 161 1982  אפריל16 - 30,185' פארווערטס נומ

00500 162 1982  אפריל18 - 30,186' פארווערטס נומ

00500 163 1982  אפריל19 - 30,185' פארווערטס נומ

00500 164 1982  אפריל20 - 30,187' פארווערטס נומ

00500 165 1982  אפריל21 - 30,188' פארווערטס נומ

00500 166 1982  אפריל22 - 30,189' פארווערטס נומ

00500 167 1982  אפריל23 - 30,190' פארווערטס נומ

00500 168 1982  אפריל25 - 30,191' פארווערטס נומ

00500 169 1982  אפריל27 - 30,192' פארווערטס נומ

00500 170 1982  אפריל29 - 30,194' פארווערטס נומ
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00500 171 1982  אפריל30 - 30,195' פארווערטס נומ

00501 1 1982  מאי2 - 30,196' פארווערטס נומ

00501 2 1982  מאי4 - 30,197' פארווערטס נומ

00501 3 1982  מאי5 - 30,198' פארווערטס נומ

00501 4 1982  מאי6 - 30,199' פארווערטס נומ

00501 5 1982  מאי7 - 30,200' פארווערטס נומ

00501 6 1982  מאי8 - 30,201' פארווערטס נומ

00501 7 1982  מאי11 - 30,202' פארווערטס נומ

00501 8 1982  מאי12 - 30,203' פארווערטס נומ

00501 9 1982  מאי13 - 30,204' פארווערטס נומ

00501 10 1982  מאי16 - 30,206' פארווערטס נומ

00501 11 1982  מאי18 - 30,207' פארווערטס נומ

00501 12 1982  מאי19 - 30,208' פארווערטס נומ

00501 13 1982  מאי20 - 30,209' פארווערטס נומ

00501 14 1982  מאי23 - 30,211' פארווערטס נומ

00501 15 1982  מאי25 - 30,212' פארווערטס נומ

00501 16 1982  מאי26 - 30,213' פארווערטס נומ

00501 17 1982  מאי27 - 30,214' פארווערטס נומ

00501 18 1982  מאי28 - 30,215' פארווערטס נומ

00501 19 1982  מאי30 - 30,216' פארווערטס נומ

00501 20 1982  יוני1 - 30,217' פארווערטס נומ

00501 21 1982  יוני2 - 30,218' פארווערטס נומ
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00501 22 1982  יוני3 - 30,219' פארווערטס נומ

00501 23 1982  יוני4 - 30,220' פארווערטס נומ

00501 24 1982  יוני6 - 30,221' פארווערטס נומ

00501 25 1982  יוני8 - 30,222' פארווערטס נומ

00501 26 1982  יוני9 - 30,223' פארווערטס נומ

00501 27 1982  יוני10 - 30,224' פארווערטס נומ

00501 28 1982  יוני11 - 30,225' פארווערטס נומ

00501 29 1982  יוני13 - 30,226' פארווערטס נומ

00501 30 1982  יוני15 - 30,227' פארווערטס נומ

00501 31 1982  יוני16 - 30,228' פארווערטס נומ

00501 32 1982  יוני17 - 30,229' פארווערטס נומ

00501 33 1982  יוני18 - 30,230' פארווערטס נומ

00501 34 1982  יוני20 - 30,231' פארווערטס נומ

00501 35 1982  יוני22 - 30,232' פארווערטס נומ

00501 36 1982  יוני23 - 30,233' פארווערטס נומ

00501 37 1982  יוני24 - 30,234' פארווערטס נומ

00501 38 1982  יוני25 - 30,235' פארווערטס נומ

00501 39 1982  יוני27 - 30,236' פארווערטס נומ

00501 40 1982  יוני29 - 30,237' פארווערטס נומ

00501 41 1982  יוני30 - 30,238' פארווערטס נומ

00501 42 1982  יולי1 - 30,239' פארווערטס נומ

00501 43 1982  יולי2 - 30,240' פארווערטס נומ
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00501 44 1982  יולי4 - 30,241' פארווערטס נומ

00501 45 1982  יולי6 - 30,242' פארווערטס נומ

00501 46 1982  יולי7 - 30,243' פארווערטס נומ

00501 47 1982  יולי8 - 30,244' פארווערטס נומ

00501 48 1982  יולי9 - 30,245' פארווערטס נומ

00501 49 1982  יולי11 - 30,246' פארווערטס נומ

00501 50 1982  יולי13 - 30,247' פארווערטס נומ

00501 51 1982  יולי14 - 30,248' פארווערטס נומ

00501 52 1982  יולי15 - 30,249' פארווערטס נומ

00501 53 1982  יולי16 - 30,250' פארווערטס נומ

00501 54 1982  יולי18 - 30,251' פארווערטס נומ

00501 55 1982  יולי20 - 30,252' פארווערטס נומ

00501 56 1982  יולי21 - 30,253' פארווערטס נומ

00501 57 1982  יולי22 - 30,254' פארווערטס נומ

00501 58 1982  יולי23 - 30,255' פארווערטס נומ

00501 59 1982  יולי25 - 30,256' פארווערטס נומ

00501 60 1982  יולי27 - 30,257' פארווערטס נומ

00501 61 1982  יולי28 - 30,258' פארווערטס נומ

00501 62 1982  יולי29 - 30,259' פארווערטס נומ

00501 63 1982  יולי30 - 30,260' פארווערטס נומ

00501 64 1982  אויגוסט1 - 30,261' פארווערטס נומ

00501 65 1982  אויגוסט3 - 30,262' פארווערטס נומ
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00501 66 1982  אויגוסט4 - 30,263' פארווערטס נומ

00501 67 1982  אויגוסט5 - 30,264' פארווערטס נומ

00501 68 1982  אויגוסט6 - 30,265' פארווערטס נומ

00501 69 1982  אויגוסט8 - 30,266' פארווערטס נומ

00501 70 1982  אויגוסט10 - 30,267' פארווערטס נומ

00501 71 1982  אויגוסט11 - 30,268' פארווערטס נומ

00501 72 1982  אויגוסט12 - 30,269' פארווערטס נומ

00501 73 1982  אויגוסט13 - 30,270' פארווערטס נומ

00501 74 1982  אויגוסט15 - 30,271' פארווערטס נומ

00501 75 1982  אויגוסט17 - 30,272' פארווערטס נומ

00501 76 1982  אויגוסט18 - 30,273' פארווערטס נומ

00501 77 1982  אויגוסט19 - 30,274' פארווערטס נומ

00501 78 1982  אויגוסט20 - 30,275' פארווערטס נומ

00501 79 1982  אויגוסט22 - 30,276' פארווערטס נומ

00501 80 1982  אויגוסט24 - 30,277' פארווערטס נומ

00501 81 1982  אויגוסט25 - 30,278' פארווערטס נומ

00501 82 1982  אויגוסט26 - 30,279' פארווערטס נומ

00501 83 1982  אויגוסט27 - 30,280' פארווערטס נומ

00501 84 1982  אויגוסט29 - 30,281' פארווערטס נומ

00501 85 1982  אויגוסט31 - 30,282' פארווערטס נומ

00501 86 1966 גוריון- ספטמבר מוסף מיוחד לציון יום הולדתו השמונים של דוד בן28- מעריב 

00501 87 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

 דצמבר10- דבר 
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00501 88 1948

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

 דצמבר12- דבר 

00501 89 1947  יולי24- המשקיף 

00501 90 1947  יוני27- המשקיף 

00501 91 1948

מ"הוצאת עיתון הארץ בע

 אוקטובר29 - 8871הארץ 

00501 92 1948

מ"הוצאת עיתון הארץ בע

 דצמבר17 - 8914הארץ 

00501 93 1948

מ"הוצאת עיתון הארץ בע

 דצמבר19 - 8915הארץ 

00501 94 1947

התנועה העולמית של מזרחי

 אוגוסט14- הצופה 

00501 95 1948  אוקטובר3 - 1' חרות מס

00501 96 1968  יוני15 - 187' כתב עת של היהדות הדתית הרומנית מס

00501 97 1952

ציוניסטישער ארגאניזאצציע אין פראנקרייך-ארגאן פון דער אלגעמיין

 נאוועמבער16 - 15' ציוניסטישע בלעטער נומ

00544 1 1948

אמעריקאנער זאנע, פון די יידן אין עסטרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אויגוסט24 - 4' אונטערוועגנס נומ

00544 2 1948

אמעריקאנער זאנע, פון די יידן אין עסטרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 סעפטעמבער3 - 5' אונטערוועגנס נומ

00544 3 1948

אמעריקאנער זאנע, פון די יידן אין עסטרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 סעפטעמבער17 - 6' אונטערוועגנס נומ

00544 4 1948

אמעריקאנער זאנע, פון די יידן אין עסטרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אקטאבער1 -7' אונטערוועגנס נומ

00544 5 1947

פון די באפרייטע יידן אין פראנקרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 מערץ28 - (52/53)14/15' אונדזער ווארט נומ

00544 6 1947

פון די באפרייטע יידן אין פראנקרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אויגוסט8 - (68)30' אונדזער ווארט נומ

00544 7 1947

פון די באפרייטע יידן אין פראנקרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אויגוסט15 - (69)31' אונדזער ווארט נומ

00544 8 1947

פון די באפרייטע יידן אין פראנקרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אויגוסט22 - (70)32' אונדזער ווארט נומ

00544 9 1947

פון די באפרייטע יידן אין פראנקרייך. ק.ארויסגעגעבן דורכן צ

 אויגוסט29 - (71)33' אונדזער ווארט נומ

00544 10

המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית

בדרום צרפת ימי פורים

00544 11

המחלקה לענייני הנוער והחלוץ- ההסתדרות הציונית העולמית 

ל"רשימה מבוארת של מאמרים שניתן להשיג במשרדי המחלקה בחו- שרות מאמרים 

00544 12 1970

מעריב

ל"עשר השירים של פסטיבל הזמר תש-שניים
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00544 13 1970

מעריב

עתידה של ישראל ר"גולדמן ד

00544 14 1968

המחלקה להסברה- ההסתדרות הציונית העולמית 

ארגון, מחשבה, תנועה - 1968ציונות  יעקב, צור

00544 15 1969

הלשכה לעיתונות ויחסי ציבור- הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

קווי היסוד של תוכניות הממשלה: מתוך

00544 16 1948

פעדעראציע-ארויסגעגעבן פון דער דרום אפריקאנער יידישער קולטור

דעצעמבער - 4' דרום אפריקע נומ

00544 17 1948

פעדעראציע-ארויסגעגעבן פון דער דרום אפריקאנער יידישער קולטור

נאוועמבער - 3' דרום אפריקע נומ

00544 18 1948

פעדעראציע-ארויסגעגעבן פון דער דרום אפריקאנער יידישער קולטור

אקטאבער - 2' דרום אפריקע נומ

00544 19 1948

פעדעראציע-ארויסגעגעבן פון דער דרום אפריקאנער יידישער קולטור

סעפטעמבער - 1' דרום אפריקע נומ

00544 20 1968 סעפטעמבער - 53' יום טוב בלעטער נומ

00544 21 1970

שירותי התרבות והחינוך- הסוכנות היהודית בצרפת 

חוברת למורה- יום העצמאות  משה, סטרץ

00544 22 1960

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

37' די גאלדענע קייט נומ

00544 23 1960

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

38' די גאלדענע קייט נומ

00544 24 1961

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

41' די גאלדענע קייט נומ

00544 25 1965

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

52' די גאלדענע קייט נומ

00544 26 1966

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

55' די גאלדענע קייט נומ

00544 27 1973

ישראל-ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ

81' די גאלדענע קייט נומ

00544 28 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

בלומען פון באדויען משה, שולשטיין

00544 29 1961

הוצאת ועד ארגון יוצאי קוצק בישראל

ספר קוצק אליהו, פורת

00544 30 1936

פאנד-דובנאוו

דריטער באנד- אלגעמיינע ענציקלאפעדיע 

00544 31 1940

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

ליריק עזרא, פינינבערג

00544 32 1957

ביבליאטעק-פארלאג פרץ

אין מידבר סיני .א, סוצקעווער

00544 33 1960

מ"בע" יסוד"הוצאת 

ספר הכתיב והדקדוק המעשי זאב, לבנה

00544 34 1948

פאריז" אויפגאנג"פארלאג 

אלט פאריז יחזקאל, קארנהענדלר

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

245

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00544 35 1963

קאנגרעס אין פראנקרייך-יידישער קולטור. אלוו

מיט יידישע קינסטלער בארווין, פרענקעל

00544 36 1960

Le Centre Culturel auprès de l'U.J.R.E.

מערץ - 24' פאריזער צייטשריפט נומ

00544 37 1981

"בוך-ישראל"פארלאג 

די גרויסע ענדערונג אין יידישן לעבן אין פראנקרייך משה, זאלצמאן

00544 38 1968

פרץ. ל.פארלאג י

כוח פון גלויבן .י, מאניטש

00544 39 1966

ייווא

יוני - 1'  נומ36יידישע שפראך באנד 

00544 40 1956

"דזשאינט"אפטיילונג פון -קולטור

"באפרייאונג"פוילן נאך דער  יצחק, עדיסאן

00544 41 1962

קלוב.-נ.ע.יידישן פ

לידער- שווייגנדיקע טירן  רייזל, זשיכלינסקי

00544 42 1955

גאלאמב. קאלעגיע מיט דער נאענטער מיטארבעט פון א-רעדאקציע

אויגוסט-יולי-יוני - 157-159' פערצנטער יארגאנג שריפטן נומ

00544 43 1945

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland יולי - 7' אונזער צייט נומ

00544 44 1945

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland אויגוסט - 8' אונזער צייט נומ

00544 45 1946

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland אפריל-מערץ - 3-4' אונזער צייט נומ

00544 46 1946

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland נאוועמבער - 11' אונזער צייט נומ

00544 47 1947

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland דעצעמבער-נאוועמבער - 3-4' אונזער צייט נומ

00544 48 1948

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland מערץ - 3' אונזער צייט נומ

00544 49 1948

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland מאי-אפריל - 4-5' אונזער צייט נומ

00544 50 1949

American Representation of the General Jewish Workers'

Union of Poland פעברואר - 2' אונזער צייט נומ

00544 51 1946

"הנוער העברי"יוצא לאור על ידי 

נובמבר-אוקטובר - 1'  מס9ניב כרך " הגנה"חוברת ה

00544 52 1978

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

1977אוגוסט  - 1971דין וחשבון על הפעולות אוקטובר 

00544 53 1999

החברה ההיסטורית הישראלית

יוני - 4היסטוריה גליון 

00544 54 1984

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

קאסרילעווקע מאנאלאגן אלייכעם-שאלעם

00544 55 1945

פארבאנד פון יידישע קעמפער-וועלט

צוזאמענקונפט פון יידישע קעמפער

00544 56 1994

ארויסגעגעבן דורך יאסל ווייסבלאט

דאס געזאנג פון לאדזשער געטא יאנקל, הערשקאוויטש
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00544 57 1968 הכינוס לבעיות העמידה היהודית בתקופת השואה- קטעי עיתונות 

00544 58 1948

י הועד המרכזי של היהודים"הועדה ההיסטורית המרכזית ע

המשוחררים באיזור האמריקאי תערוכה- פון לעצטן חורבן - מהחורבן האחרון 

00544 59 1947

בעלזן-ביי דער צענטראלער היסטארישע קאמיסיע אין בערגען

1' יידישע היסטארישע קאמיסיע נומ

00544 1 2000

מכון הקונגרס היהודי העולמי

ציונות כאיום על העתיד היהודי-פוסט? קץ החלום  איזי, ליבלר

00545 2 1992

המחלקה לארגון- ההסתדרות הציונית העולמית 

הוועד הפועל הציוני

00545 3 1962

מעמאריאל פון אומבאקאנטן יידישן מארטירער

דאס לעבן און דער אויפשטאנד פון ווארשעווער געטא

00545 4 1949

צענטער פאר געשיכטע פון פוילישע יידן-פארשונג

מאי- פראבלעמען 

00545 5 1947 אויגוסט - 5-6' קרנגו נומ

00545 6 1947

ארגאן פון די באפרייטע יידן אין בערלין

 אפריל1- אונדזער לעבן 

00545 7 1947 דצמבר-נובמבר - 5-6' ירחון לספרות ולתרבות עברית מס- מחברות 

00545 8 1965

הלשכה העולמית של העתונאים היהודיים בירושלים

 נובמבר25- קורות העתונאים היהודיים 

00545 9 1999

יד ושם

אוקטובר-ספטמבר - 34' בשביל הזיכרון גליון מס

00545 10 2000

יד ושם

מארס-פברואר - 36' בשביל הזיכרון גליון מס

00545 11 2000

יד ושם

מאי-אפריל - 37' בשביל הזיכרון גליון מס

00545 12 2000

הקונגרס היהודי העולמי

ספטמבר - 160' ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון מס- בתפוצות 

00545 13 2001

הקונגרס היהודי העולמי

אפריל - 162' ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון מס- בתפוצות 

00545 14 2000

הקונגרס היהודי העולמי

דצמבר - 161' ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות גליון מס- בתפוצות 

00545 15 1963

ארגאניזאציע פון נייע יידישע אמעריקאנער אין פילאדעלפיע

 מערץ23- יוביליי אויסגאבע 

00545 16 1949

הנהלת הסוכנות היהודית והנהלת ההסתדרות הציונית

 יוני13 - 37' אגרת לעסקן הציוני מס

00545 17 1948

ארט אין פראנקרייך

פעברואר- אין פראנקרייך " ארט"ביולעטין פון 

00545 18 2000

החברה ההיסטורית הישראלית

נובמבר - 17' ידיעון החברה ההיסטורית הישראלית מס

00545 19 2001

החברה ההיסטורית הישראלית

מארס - 18' ידיעון החברה ההיסטורית הישראלית מס
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00545 20 L'affiche rouge הלית, נריה

00545 21 1993

ש ארנולד וליאונה פינקלר"המכון לחקר השואה ע

1939-1945הפעילות של קבוצות נוער ציוניות דתיות באירופה בתקופת השואה  רבקה, קנולר

00545 22

צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן

דער יום טוב פון יידישער גבורה- חנוכה  שרה, (נשמית),שנער

00545 23 1947

ק פון די יידן אין פוילן"אפטיילונג פאר קולטור און פראפאגאנדע ביים צ

 יולי 31 - 21' יידישע נייעס פון פוילן נומ

00545 24 1946

ארויסגעגעבן דורכן יידישן וואיעוואדישן קאמיטעט אין ביאליסטוק

מאי-אפריל - 3' ביולעטין נומ

00545 25 1978

R.A.N.A.S.

סעפטעמבער - 21' אויף דער וואך נומ

00545 26 1978

R.A.N.A.S.

דעצעמבער - 23' אויף דער וואך נומ

00545 27 1979

R.A.N.A.S.

יאנואר - 24' אויף דער וואך נומ

00545 28 1979

R.A.N.A.S.

סעפטעמבער - 27' אויף דער וואך נומ

00545 29 1979

R.A.N.A.S.

דעצעמבער - 29' אויף דער וואך נומ

00545 30 1980

R.A.N.A.S.

יאנואר - 30' אויף דער וואך נומ

00545 31 1980

R.A.N.A.S.

מאי - 32' אויף דער וואך נומ

00545 32 1980

R.A.N.A.S.

יולי-יוני - 33' אויף דער וואך נומ

00545 33 1981

R.A.N.A.S.

יאנואר - 36' אויף דער וואך נומ

00545 34 1981

R.A.N.A.S.

יולי - 39' אויף דער וואך נומ

00545 35 1982

R.A.N.A.S.

מערץ - 42' אויף דער וואך נומ

00545 36 1982

R.A.N.A.S.

יוני - 43' אויף דער וואך נומ

00545 37 1964

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע אקטאבער - 27' פריינט נומ

00545 38 1964

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע דעצעמבער - 28-29' פריינט נומ

00545 39 1965

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע יאנואר - 30' פריינט נומ

00545 40 1965

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע מערץ - 31-32' פריינט נומ

00545 41 1965

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע מאי-אפריל - 33-34' פריינט נומ
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00545 42 1965

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע אקטאבער-סעפטעמבער - 37-38' פריינט נומ

00545 43 1965

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע נאוועמבער - 39' פריינט נומ

00545 44 1966

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע יאנואר-דעצעמבער - 40-41' פריינט נומ

00545 45 1966

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע מערץ-פעברואר - 42-43' פריינט נומ

00545 46 1966

אין" פריינט פון ארבעטנדיקן ישראל"ארגאן פון דער געזעלשאפט 

מעקסיקע מאי-אפריל - 44-45' פריינט נומ

00545 47 1963 יולי-יוני - (58-59)6-7' שריפט פאר ליטעראטור און קולטור נומ-חודש! דא 

00545 48 1964 פעברואר-יאנואר - (65-66)1-2' שריפט פאר ליטעראטור און קולטור נומ-חודש! דא 

00545 49 1969

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

אוקטובר-ספטמבר - (674-675)9-10' הספרות הציונית מס

00545 50 1969

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

דצמבר-נובמבר - (676-677)11-12' הספרות הציונית מס

00545 51 1970

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

פברואר-ינואר - (678-679)1-2' הספרות הציונית מס

00545 52 1970

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

אפריל-מרץ - (680-681)3-4' הספרות הציונית מס

00545 53 1970

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

יוני-מאי - (682-683)5-6' הספרות הציונית מס

00545 54 1970

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

אוגוסט-יולי - (684-685)7-8' הספרות הציונית מס

00545 55 1970

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

דצמבר-נובמבר - (688-689)11-12' הספרות הציונית מס

00545 56 1971

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

פברואר-ינואר - (690-691)1-2' הספרות הציונית מס

00545 57 1971

הארכיון הציוני המרכזי- ההסתדרות הציונית העולמית 

אפריל-מרץ - (692-693)3-4' הספרות הציונית מס

00545 58 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 פעברואר7 - 315' אונזער ווארט נומ

00545 59 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ13 - 328' אונזער ווארט נומ

00545 60 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ19 - 330' אונזער ווארט נומ

00545 61 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ20 - 331' אונזער ווארט נומ

00545 62 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ22 - 332' אונזער ווארט נומ

00545 63 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ26 - 333' אונזער ווארט נומ
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00545 64 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 מערץ27 - 334' אונזער ווארט נומ

00545 65 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 אפריל16 - 338' אונזער ווארט נומ

00545 66 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 אפריל17 - 339' אונזער ווארט נומ

00545 67 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 אפריל23 - 341' אונזער ווארט נומ

00545 68 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 אפריל24 - 342' אונזער ווארט נומ

00545 69 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 יוני4 - 355' אונזער ווארט נומ

00545 70 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 יוני12 - 359' אונזער ווארט נומ

00545 71 1996

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 יוני28 - 364' אונזער ווארט נומ

00545 72 1956 אויגוסט-יולי - (35-36)7-8' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 73 1956 אקטאבער-סעפטעמבער - (37-38)9-10' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 74 1956 דעצעמבער-נאוועמבער - (39-40)11-12' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 75 1957 פעברואר-יאנואר - (41-42)1-2' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 76 1957 אפריל-מערץ - (43-44)3-4' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 77 1957 יוני-מאי - (45-46)5-6' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 78 1958 פעברואר-יאנואר - (53-54)1-2' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 79 1958 אפריל-מערץ - (55-56)3-4' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 80 1958 יוני-מאי - (57-58)5-6' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 81 1958 סעפטעמבער-יולי - (59-60)7-9' אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער נומ

00545 82 1950

ההסתדרות העברית בארגנטינה

פברואר - 12' ירחון לענייני הציבור ודברי ספרות מס- דרום 

00545 83 1959 אויגוסט - 573' דער שפיגל נומ

00545 84 1959 אקטאבער-סעפטעמבער - 574-5' דער שפיגל נומ

00545 85 1959 דעצעמבער - 576-7' דער שפיגל נומ
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00545 86 1960 מערץ-פעברואר - 578-9' דער שפיגל נומ

00545 87 1960 יוני - 582' דער שפיגל נומ

00545 88 1960 סעפטעמבר-אויגוסט - 583-4' דער שפיגל נומ

00545 89 1960 אקטאבער - 585' דער שפיגל נומ

00545 90 1960 דעצעמבער - 586' דער שפיגל נומ

00545 91 1961 מערץ-פעברואר - 587-8' דער שפיגל נומ

00545 92 1961 מאי-אפריל - 589-90' דער שפיגל נומ

00545 93 1961 יולי-יוני - 591-2' דער שפיגל נומ

00545 94 1962 סעפטעמבער-אויגוסט - 603-4' דער שפיגל נומ

00545 95 1963 יולי-יוני - 609-610' דער שפיגל נומ

00546 1 1945

"עמך"קרייז .-ארויסגעגעבן דורכן דראמ

זשורנאל-אילוסטרירטער יובל

00546 2 1962

'גרץ קוליג

ספר השנה- תלם 

00546 3 1947

"איפט"אויסגאבע פון 

סעפטעמבער - 21' ניי טעאטער נומ

00546 4 1942

ההסתדרות העברית בארגנטינה

דצמבר-ספטמבר - 9-12' ירחון לענייני הציבור ודברי ספרות מס- דרום 

00546 5 1964 מאי  - 24' שפילקעס נומ

00546 6 1964 סעפטעמבער  - 26' שפילקעס נומ

00546 7 1964 אקטאבער  - 27' שפילקעס נומ

00546 8 1966 פעברואר  - 35' שפילקעס נומ

00546 9 1966 יוני-מאי  - 37' שפילקעס נומ

00546 10 1969 מאי  - 61' שפילקעס נומ

00546 11 1969 סעפטעמבער  - 62' שפילקעס נומ

00546 12 1971 מאי  - 70' שפילקעס נומ
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00546 13 1947

קאמיטעט-אינסטיטוט ביים יידישן ארבעטער-פארשונג

יוני - 67' פאקטן און מיינונגען נומ

00546 14

קאמיטעט-אינסטיטוט ביים יידישן ארבעטער-פארשונג

אקטאבער - 83' פאקבטן און מיינונגען נומ

00546 15 1951 אפריל- דער טעאטער שפיגל 

00546 16 1951 מאי- דער טעאטער שפיגל 

00546 17 6' דער טעאטער שפיגל  נומ

00546 18 7' דער טעאטער שפיגל  נומ

00546 19 1954 1' דער נייער קונדס נומ

00546 20 1950

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 אקטאבער1 - 844' דער וועקער נומ

00546 21 1953

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 יולי1 - 899' דער וועקער נומ

00546 22 1953

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 דעצעמבער1 - 906' דער וועקער נומ

00546 23 1953

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 דעצעמבער15 - 907' דער וועקער נומ

00546 24 1954

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 יולי1 - 918' דער וועקער נומ

00546 25 1954

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 אויגוסט1 - 919' דער וועקער נומ

00546 26 1955

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 מערץ1 - 930' דער וועקער נומ

00546 27 1955

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 מערץ15 - 931' דער וועקער נומ

00546 28 1955

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 אפריל1 - 932' דער וועקער נומ

00546 29 1956

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 מאי1 - 950' דער וועקער נומ

00546 30 1957

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 אקטאבער1 - 970' דער וועקער נומ

00546 31 1957

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 נאוועמבער1 - 971' דער וועקער נומ

00546 32 1957

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 דעצעמבער1 - 972' דער וועקער נומ

00546 33 1958

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 פעברואר1 - 974' דער וועקער נומ

00546 34 1958

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 יולי1 - 979' דער וועקער נומ
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00546 35 1958

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 אויגוסט1 - 980' דער וועקער נומ

00546 36 1958

אפיציעלער ארגאן פון אידישן סאציאליסטישן פארבאנד

 סעפטעמבער1 - 981' דער וועקער נומ

00546 37 1998  יאנואר15 - 668' נייע צייטונג נומ

00546 38 1998  יאנואר22 - 669' נייע צייטונג נומ

00546 39 1998  יאנואר29 - 670' נייע צייטונג נומ

00546 40 1998  פעברואר5 - 671' נייע צייטונג נומ

00546 41 1958 סעפטעמבער-אויגוסט - 563-4' דער שפיגל נומ

00546 42 1958 דעצעמבער-נאוועמבער - 565-6' דער שפיגל נומ

00546 43 1959 פעברואר-יאנואר - 567-8' דער שפיגל נומ

00546 44 1959 מערץ - 569' דער שפיגל נומ

00546 45 1959 מאי-אפריל - 570-1' דער שפיגל נומ

00546 46 1949

ארגאן פון דער פארייניקטער יידישער ארבעטער פארטיי פועלי ציון אין

פוילן (58)3' ארבעטער צייטונג נומ

00546 47 1949

ארגאן פון דער פארייניקטער יידישער ארבעטער פארטיי פועלי ציון אין

פוילן (59-60)4-5' ארבעטער צייטונג נומ

00546 48 1949

ארגאן פון דער פארייניקטער יידישער ארבעטער פארטיי פועלי ציון אין

פוילן (61)6' ארבעטער צייטונג נומ

00546 49 1948

פאריין פון ייידישע ליטעראטן און זשורנאליסטן אין פוילן

יוני - (16)6' יידישע שריפטן נומ

00546 50 1948  סעפטעמבער10 - (31-32)12-13' נידערשלעזיע נומ

00546 51 1948

סאציאליסטישער ארבעטער פארטיי-ציוניסטיש.ארגאן פון דער ייד

התאחדות אין פוילן.-ק.פועלי ציון צ  (24)17' באפרייונג נומ

00546 52 1948

קאמיטעט פון יידן אין פוילן-ארגאן פון צענטראל

אקטאבער - (253)84' דאס נייע לעבן נומ

00546 53 1948

(.ר.פ.פ)פארטיי -פוילישער ארבעטער

 אקטאבער15 - (98)42' שטימע נומ-פאלקס

00546 54 1947

אין פוילן" התאחדות"סאציאליסטישער פארטיי -ציוניסטיש

 9' דאס פרייע ווארט נומ

00546 55 1964  מערץ15- פרייע ארבעטער שטימע  

00546 56 1948

-ראט פון דער אלגעמיינער יידישער סקויטן-ארגאן פון דעם הויפט

ארגאניזאציע אין פוילן  סעפטעמבער15- זיי וואך 
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00546 57 1947

אין פוילן. ס.פארטיי פועלי ציון צ-ארבעטער. יידישער סאצ

 (16)7' אונזער ווארט נומ

00546 58 1948 אפריל- אויף דער וואר 

00546 59 1948

אין פוילן" בונד"ארגאן פון -צענטראל

 סעפטעמבער15 - (47)19' פאלקס צייטונג נומ

00546 60 1946 סעפטעמבער - (59)34' דאס נייע לעבן נומ

00546 61 1959

פאריינען אין ארגענטינע-פעדעראציע פון יידישע לאנדסלייט

 מערץ28 - 122' לאנדסמאנשאפטן נומ

00546 62 1959

פאריינען אין ארגענטינע-פעדעראציע פון יידישע לאנדסלייט

 אפריל17 - 123' לאנדסמאנשאפטן נומ

00546 63 1959

פאריינען אין ארגענטינע-פעדעראציע פון יידישע לאנדסלייט

 יוני13 - 126' לאנדסמאנשאפטן נומ

00546 64 1959

פאריינען אין ארגענטינע-פעדעראציע פון יידישע לאנדסלייט

 יולי25 - 127' לאנדסמאנשאפטן נומ

00546 65 1959

פאריינען אין ארגענטינע-פעדעראציע פון יידישע לאנדסלייט

 יולי11 - 128' לאנדסמאנשאפטן נומ

00546 66 1959

ארגאן פון דער ציוניסטישער פעדעראציע אין ארגענטינע

 יולי27 - (1296)6' אידישע וועלט נומ

00546 67 1959  אפריל25 - 119' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 68 1959  מאי2 - 120' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 69 1959  מאי9 - 121' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 70 1959  מאי16 - 122' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 71 1959  מאי23 - 123' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 72 1959  מאי30 - 124' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 73 1959  יוני6 - 125' מעקסיקאנער לעבן נומ

00546 74 1959  יוני13 - 126' מעקסיקאנער לעבן נומ

00562 1 1955

יארק-ניו, ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט

וועקער און קעמפער אברהם, ביך

00562 2 1961

נאציאנלאן ארבעטער פארבאנד-ארויסגעגעבן פון אידיש

געקליבענע לידער .י.י, שווארץ

00562 3 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

אין קלעם אברהם , לעוו

00562 4 1960

פרץ. ל.פארלאג י

ביימער אין ווינט אברהם , לעוו
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00562 5 1954

ארויסגעגעבן דורכן פארבאנד פון די ווילנער אין פראנקרייך

פרילינג אויפן טראקט אלחנן, וואגלער

00562 6 1970

אין" פאראייניקטן סאציאלן פאנד"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון 

פראנקרייך יידין אין פאריז יחזקאל, קארנהענדלער

00562 7 1956

ביכער ציקא פארלאג

אין א נייער וועלט .ש, אפטער

00562 8 1967

פאראיין אין ישראל-און זשורנאליסטן-ארויסגעגעבן פון יידישן ליטעראטן

לידער ריקודה, פאטאש

00562 9 1962

ביכער ציקא פארלאג

דער מענטש פון פייער חיים, גראדע

00562 10 1967

ספריית מעריב

די גרויסע טעג- הימים הגדולים  האלוף חיים, הרצוג

00562 11 1987

הספרייה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית

בשירות האומה אריה לייב, דולצין

00562 12 1986

וויסענבערג בוכפאנד. מ.ארויסגעגעבן פון י

זיין לעבן און שאפן .מ. י, וויסענבערג

00562 13 1969

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

שריפטן אין דריי טיילן י "ש, עגנון

00562 14 1947

קאמיטעט ביים ארבעטער רינג-ארויסגעגעבן פונם בילדונגס

פאלק און ליטעראטור לעא, קעניג

00562 15 1976

"דר"הוצאת 

מיין ישראלדיק שופרל  שלמה, רויטמאן

00562 16 1996

הוצאת אגודת הסופרים והעיתונאים היהודים בירושלים

יצחק אשר אהבנו

00562 17 1952

גאלדענע קייט

וואגן-אין פייער .א, סוצקעווער

00562 18 1961

מיניאטור ביבליאטעק

ווייטער פון טראקט מנוחה, ראם

00562 19 1979

עם עובד

גורל היהודים בגרמניה הנאצית- מסע אחרון  מרטין, גילברט

00562 20 2000 מיטן בליק אויף צוריק ר"העשיל  ד, קלעפפיש

00562 21 1955

פארלאג יידיש בוך

אויפן פאריזער ברוק . ב, שלעווין

00562 22 1963

פארלאג יידיש בוך

דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא .ב, מארק

00562 23 1980

פרץ. ל.פארלאג י

מאמע אין יידישן ליד

00562 24 1974

"פריינדשאפט"פארלאג 

צווישן שטורעמס לילי , בערגער

00562 25 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מיט אש אויפן קאפ אברהם, זאק

00562 26 1967

בלאך פאבלישינג קאמפאני

76פאבריק -געטא ירחמיאל , בריקס
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00562 27 1983 אינטים מיטן בוך רבקה, קאפע

00562 28 1997

פרץ. ל.פארלאג י

גאס-די פארהייליקטע זאמענהאף נח, זשעלאזא

00562 29 2002

פרץ. ל.פארלאג י

חלומות פון מאנהעטן-דער בעל יעקב, בעלעק

00562 30 1948

פאריז" אויפגאנג"פארלאג 

אלט פאריז  יחזקאל, קארנהענדלער

00562 31 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

אין לאנד פון אליהו הנביא משה, יונגמאן

00562 32 1996

הוצאת עקד

ציפיתי לך הערב ניסן, טיקוצינסקי

00562 33 2002

פארלאג-לייוויק. ה

נוסח אשכנז אין ווארט און קלאנג יששכר, פאטער

00562 34 1979

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

דריי העפטן רחל , בוימוואל

00562 35 1948

"השומר הצעיר"הוצאת 

לידער און פאעמען .נ.ח, ביאליק

00562 36

פרץ. ל.פארלאג י

לייט-ישיבה .ל, אליצקי

00562 37 1976

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

(9' נומ, 82באנד )די צוקנופט 

00562 38 1978

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

(11' נומ, 84באנד )די צוקנופט 

00562 39 1979

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

(1' נומ, 85באנד )די צוקנופט 

00562 40 1971

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

בוך-סאנאטאריע-מעדעם

00562 41 1956

קאנגרעס-ארויסגעגעבן מיט דער מיטהליף פון יידישן וועלט

פון מיין גאנצער מי יעקב, גלאטשטיין

00562 42 1947

איקוף

הונדערט אמעריקאנער יידישע קינסטלער

00562 43 2006

ביבליאטעק-מעדעם

טשיריבוים זשאק, גראבער

00562 44 1973

אייראפעאישע יידן אין פראנקרייך-פארבאנד פון די מזרח: ארויסגעבער 

...שטיינער דערציילן זלמן, גאסטינסקי

00563 1 1996

געזעלשאפט-ארויסגעגעבן דורך דער יידישער קולטור

מיין זוניק היימלאנד אלי , ביידער

00563 2 1991

האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע

לידער אנא, מארגאלין

00563 3 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

מיין סטערצעוו .ה, פערלמוטער

00563 4 1946

הוצאת עם עובד- מסלות 

חלק ראשון- אדם במולדת  שלמה, קדש
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00563 5 2000

פרץ. ל.פארלאג י

אלטע שריפטן אין א נייעם לבוש ר"ד. דוד ש, כץ

00563 6 2000

"רוקסאנדא"פארלאג 

יצירה און ליבע יחיאל , שרייבמאן

00563 7 1996

פרץ. ל.פארלאג י

אפגעגעבן ברויט צבי, כנר

00563 8 1954

פאריז" אויפסניי"פארלאג 

א לייטער צו דער זון משה , שולשטיין

00563 9 1989

הוצאת הקיבוץ המאוחד

ירושלים- דיינע געסלעך  יאסל, בירשטיין

00563 10 1976

שולא פובליקאציעס

צעווארפענע זאנגען יהודה , עלבערג

00563 11 1980

פרץ. ל.פארלאג י

א וואלפיש אין יפו  שמואל, איזבאן

00563 12 2000

"ישראל בוך"פארלאג 

די דרייצנטע שעה רבקה, חיים-באסמאן בן

00563 13 1948

פאריז" אויפגאנג"פארלאג 

אלט פאריז  יחזקאל, קארנהענדלער

00563 14 1997

פרץ. ל.פארלאג י

געווען אמאל ווילנע, געווען אברהם, קארפינאוויטש

00563 15 1998

פארלאג-לייוויק. ה

ונד איבער די שליאכן פון רוסלאנד-נע יוסף, גאלדקארן

00563 16 1957

"יידיש בוך"פארלאג 

די געשיכטע פון יידן אין פוילן .ב, מארק

00563 17 1995

פובליקאציע פון דור ההמשך ליבהאבערס פון יידיש

לידער-ליבע לעוו , בערינסקי

00563 18 2001

מוציאים לאור, ביתן-זמורה

מכתבי משה דיין מכלא עכו- רותי שלי 

00563 19 1995

"המשך דור ליבהאבערס פון יידיש"ארויסגעגעבן פון 

4- נייע וועגן 

00563 20 1998

עקד

לידער- נאך אלעמען  סימעלע, שניידער

00563 21 2000

אביב-קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל

אין יידיש, שאפוט-פרייז פאר ליטעראטור-איציק מאנגער

00563 22 2000

פרץ. ל.פארלאג י

משלים קרילאוו, פלאריאן, פאנטען-לא

00563 23 1985

רשפים

מיט ליבע און ווייטיק פייגע, האפשטיין

00563 24 1956

הוצאת הקיבוץ המאוחד

כתבים אחרונים יצחק, קצנלסון

00563 25 1963

פרץ. ל.פארלאג י

די בריק נאוועלן ישעיהו , שפיגל

00563 26 1970

פרץ. ל.פארלאג י

מענטשן פון טענגושיי מענדל, מאן
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00563 27 2000

פארלאג-לייוויק. ה

ווארטבילד

00563 28 1994

"ישראל בוך"פארלאג 

לידער- טרוימען און וואר  אלי , ביידער

00563 29 1996

פארלאג-לייוויק. ה

ניט-מיך-פארגעס אלישבע , צדק-כהן

00563 30 1969

ארויסגעגעבן פון שורע גרינהויז

גאלדפאדען און גארדין יצחק, גרודבערג-טורקאוו

00563 31 2002

"ישראל בוך"פארלאג 

אויף א סטרונע פון רעגן רבקה, חיים-באסמאן בן

00563 32 2000

פרץ. ל.פארלאג י

מאכער-דורכן שפאקטיוו פון א זייגער אלכסנדר, שפיגלבלאט

00563 33 2000 95יוגנטרוף נומער 

00563 34 1978 חכמי יבנה דוד, מלכי

00563 35 1962

פאריז,ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט

גאלד און פייער משה , שולשטיין

00563 36 2002

"המשך דור ליבהאבערס פון יידיש"ארויסגעגעבן פון 

10- נייע וועגן 

00563 37 1939

פארלאג-מעלוכע

אינ אונדזערע טעג .ד, האפשטיין

00563 38 2000

פרץ. ל.פארלאג י

?ווי שפעט איז איצט אויפן יידישן זייגער  .ל.ש, בוך-שניידערמאן

00563 39 1979

רשפים

פאעמעס- תנך  הירש, אשעראוויטש

00563 40 1965

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

ערעוו עלי, שעכטמאן

00563 41 1966

פרץ. ל.פארלאג י

אונטער דער זון משה, נאדיר

00563 42 1998

עם עובד

מבחר- מכתבי שלום עליכם 

00563 43 2001

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

אין אמתן היימלאנד" עדן-גן"פון באלשעוויסטישן  אלי , ביידער

00563 44 1996

פרץ. ל.פארלאג י

לידער- א יידישער רעגן  משה, לעמסטער

00563 45 2004

פארלאג-לייוויק. ה

שבתדיקע שוועבלעלעך מיכאל , פעלזענבאום

00563 46 1984

ארויסגעגעבן דורך פריינד

דורכן זוניקן פענצטער מרדכי, שנער

00563 47 1997

"ישראל בוך"פארלאג 

מיין פייפעלע מרדכי, געבירטיג

00563 48 1972

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

בוך איינס- דער בוים פון לעבן  חוה, ראזענפארב
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00563 49 1972

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

בוך צוויי- דער בוים פון לעבן  חוה, ראזענפארב

00563 50 1972

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

בוך דריי- דער בוים פון לעבן  חוה, ראזענפארב

00564 1 1920

בילדונג-פארלאג זעלבסט

פראגע-די געשלכעכטס .פראפ. א,  פארעל

00564 2 1951

אויפסניי

געווען איז עס נעכטן . ב, שלעווין

00564 3 1969

סאוועטסקי פיסאטעל

דער ניסטער ווידערוווקס

00564 4 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

2באנד - אויסגעוויילטע ווערק  .י.י, פרץ

00564 5 1944

The Bellemir Press

שעקספיר. די סאנעטן פון וו .דר. א, אייסען

00564 6 1971

פרץ. ל.פארלאג י

צוויי משפחות .י, פינער

00564 7 1965

הוצאת המחלקה להנהלת הלשון ולהשכלה במשרד החינוך והתרבות

אל בקעת כנרות .א, דגן

00564 8 1976

פרץ. ל.פארלאג י

דער כוח צו שטארבן פייוול, זיגעלבוים

00564 9 1979

"ישראל בוך"פארלאג 

בלויע בומעראנגעו הירש, אשעראוויטש

00564 10 1959

"מנורה"פארלאג 

דאקטאר זשיוואגא באריס, פאסטערנאק

00564 11 1945

ציקא ביכער פארלאג, פארלאג-לייוויק. ה

אין טרעבלינקע בין איך ניט געווען . ה, לייוויק

00564 12 1978

"ישראל בוך"פארלאג 

צוויי דערציילונגען ישעיהו, שפיגל

00564 13 1960

"ישראל בוך"פארלאג 

מעשהלעך און אנעקדאטן הערשעלע, אסטראפאליער

00564 14 1979

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

די ערשטע זיבן יאר יוסף , קערלער

00564 15 1964

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

אויף מיין וועג יצחק, גרודבערג-טורקאוו

00564 16 1946

איקוף

טן יארהונדערט-19צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין  .מ, ווינער

00564 17 1962

קאנגרעס-פארקויף קולטור-הויפט

אויף פרעמדער ערד אברהם, זאק

00564 18 1981 פון זיך און פון יענעם .ה, פערלמוטער

00564 19 1978

"ישראל בוך"פארלאג 

מיין מאמע יצחק, פינער-בורשטיין

00564 20 1940

"פרייהייט-מארגן"פארלאג 

באריס קאבאלקין צבי, הירשקאן
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00564 21 1967

החברה המאוחדת לפירסומים והדפסה

געזען און געהערט אין ראטנפארבאנד מרדכי, שנער

00564 22 1960

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

פנימער און מאסקעס יצחק, גרודבערג-טורקאוו

00564 23 1972

"מנורה"פארלאג 

אן אקטיאר אין אוישוויץ .ה, פערלמוטער

00564 24 1975

מיניאטור ביבליאטעק

קאראלענקא. ג. יידן אין לעבן און שאפן פון וול נח, גריס

00564 25 1920

בילדונג-פראלאג זעלבסט

פראגע-די געשלעכטס .פראפ. א,  פארעל

00564 26 1978

"לעבן-ניי"פארלאג 

בריק-מיין דמיון חיים, מאלטינסקי

00564 27 1947

"אויפבוי"פארלאג 

צווישן הימל און וואסער הערץ, בערגנער

00564 28 1979

"יידיש-פלו"פארלאג 

גאז און וויירויך לייבל, קופערשמיד

00564 29 1953

"יידיש בוך"פארלאג 

מיין גאס איז אין פענער הדסה, רובין

00564 30 1975

"ישראל בוך"פארלאג 

ביים קוואל פון קאצק . ח.י, בילעצקי

00564 31 1967

"יידיש בוך"פארלאג 

נאכן מבול לילי , בערגער

00564 32 1961

פרץ. ל.פארלאג י

די זון הינטער מיר .י, פאפיערניקאוו

00564 33 1978

פרץ. ל.פארלאג י

דערזעונגען יוסף, רובינשטיין

00564 34 1974

פרץ. ל.פארלאג י

אויף יענער זייט ווונדער יצחק , יאנאסאוויטש

00564 35 1979

"פריינד"פארלאג 

ישראל קינסטלער גבריאל, ווייסמאן

00564 36 1946 לידער און פאעמעס סערגעי , יצספנין

00564 37 1947

פארלאג יידישע זעצער

ירושה מענדל, מאן

00564 38 1961 לידער טאניע, זיסמאן

00564 39 1965

"יידיש בוך"פארלאג 

פון היינט און נעכטן לילי , בערגער

00564 40 1968

"ישראל בוך"פארלאג 

אין געסלער פון ירושלים ריקודה, פאטאש

00564 41 1974

פרץ. ל.פארלאג י

פון אלץ צו ביסלעך .י, פאפיערניקאוו

00564 42 1965

פארלאג אויפסניי

צען ברידער זיינען מיר געוועזן . ח, סלאוועס
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00564 43 1970

פרץ. ל.פארלאג י

איין טאג אין לעבן פון איוואן דעניסאוויטש אלעקסאנדער, סאלזשעניצין

00565 1 2002

פרץ. ל.פארלאג י

בלאע ווינקלען אלכסנדר, שפיגלבלאט

00565 2 2003

פארלאג-לייוויק. ה

מענטשן וואס פלאנצן בלומען אלישבע , צדק-כהן

00565 3 2003

ביבליאטעק-מעדעם

א גרוס פון דער אלטער היים מרים, אולינאווער

00565 4 1948

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

היים און היימלאזיקייט .רחל ה, קארן

00565 5 2003

"ישראל בוך"פארלאג 

שאטנס קלאפן אין שויב אלכסנדר, שפיגלבלאט

00565 6 2002

פארלאג-לייוויק. ה

נוסח אשכנז אין ווארט און קלאנג יששכר, פאטער

00565 7 1964

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

1באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן  ר "ישראל ד, צינבערג

00565 8 1961

פארלאג-מעלוכע

אויסגעוויילטע ווערק  דאוויד, בערגעלסאנ

00565 9 1964

ייווא- יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט 

2באנד - אליקום צונזערס ווערק  מרדכי, שעכטער

00565 10 1959

מ"הוצאת ספרים אחיאסף בע

המלכה איזבל שמואל, איזבאן

00565 11 1965

פאנד פאר יידישע-ארויסגעגעבן ביי דער מיטהילף פון נוימאן

ליטעראטור אין זשענעוו טרילאגיע-די מלחמה מענדל, מאן

00565 12 1947 קעניג ליר וויליאם , שעקספיר

00565 13 1930

"ליגע-קולטור"קאאפ פארלאג 

לידער און פאעמעס איזי , באריק

00565 14 1964

פרץ. ל.פארלאג י

אין לאנד ישראל רחל , אויערבאך

00565 15 1975 א רינג אין א רינג משה , שולשטיין

00565 16 1945

איקוף

טן יארהונדערט-19צו דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראטור אין  .מ, ווינער

00565 17 1977

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

פון ליד צו ליד רחל , בוימוואל

00565 18 2003

ארויסגעגעבן בשותפות מיט דעם ווילנער יידישן אינסטיטוט ביים

יידיש צענטער אין ירושלים-ווילנער אוניווערסיטעט און דעם יונג 27- ירושלימער אלמאנאך 

00565 19 1999

פרץ. ל.פארלאג י

איך און מיין וועלט .דוד א, וואלפע

00565 20 1969

פרץ. ל.פארלאג י

דער אויטאפארטרעט  מענדל, מאן

00565 21 1998 נישטא...געווען און  לייב -יאנקל, קאפעלאנסקי
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00565 22 2003

פרץ. ל.פארלאג י

א יונגער ציטער צבי הירש, סמאליאקאוו

00565 23 2006

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

עלאברעק לידער פון נייעם יארטויזנט באריס , קארלאוו

00565 24 1958

פארלאג אונזער צייט

קוואלן און ביימער . י, טרונק

00565 25 1998

"ישראל בוך"פארלאג 

די ערד געדענקט רבקה, חיים-באסמאן בן

00565 26 2003

פארלאג-לייוויק. ה

ווילנע...ביכער און מיט , מיט שרייבערס מוסיע, לאנדאו

00565 27 1964

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 2באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 28 1965

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 3באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 29 1966

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 4באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 30 1966

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 5באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 31 1967

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 6באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 32 1967

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 7באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 33 1968

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 8באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 34 1969

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

ר"ישראל ד, צינבערג 9באנד - די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן 

00565 35 1998

פרץ. ל.פארלאג י

בעסאראבער מאטיוון יענטע, מאש

00565 36 1998

"ישראל בוך"פארלאג 

אין געלן צווישנליכט פון ערב רעגן אלכסנדר, שפיגלבלאט

00565 37 1976

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

שטריכן צום פארטרעט פון איציק מאנגער יצחק, פאנער

00565 38 1992

"ישראל בוך"פארלאג 

אין דער האנט פון גורל ישעיהו , רעכטער

00565 39 1998

פרץ. ל.פארלאג י

וויינעניו-לאכעניו באריס, חייס

00565 40 1961

דער קוואל

גייסטיקע ערד .א, סוצקעווער

00565 41 1996

פרץ. ל.פארלאג י

בלעטער פון א פארסמאליעטן פנקס צבי , אייזנמאן

00565 42 2003

"יידישע קולטור"פארלאג 

פון דעסטוועגן איטע, פאסמאן טאוב

00565 43 2005

"ירושלימער אלמאנאך"פארלאג 

דווקא איצט יוסף , קערלער
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00565 44 1978

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

שפראך-גראמאטיק פון דער יידישער כלל יודל , מארק

00565 45 1979

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

גאלגאל האכויזער נאטאן , זאבארע

00565 46 2001

פרץ. ל.פארלאג י

ביים ראנד פון חלום צבי , אייזנמאן

00565 47 1995

פרץ. ל.פארלאג י

עליכם-בריוו פון שלום אברהם, ליס

00566 1 1972

ארויסגעגעבן דודכן פאראיין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין

פראנקרייך אלמאנאך

00566 2 1972

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

ברענענדיקע בלעטער דוד, ספארד

00566 3 1947

קלוב פון אמעריקע-יידישער דיכטער

הימל און ערד דארע, טייטלבוים

00566 4 1975

"ישראל בוך"פארלאג 

רינגען אין שטאם אריה , שמרי

00566 5 1947

פארלאג פון אידישן פראטערנאלן ארדן

די ערשטע באגעגעניש בעלא , שאגאל

00566 6 1974

ארויסגעגעבן פון מחבר

אונטער די שטערן פון נגב . ב, שלעווין

00566 7 1952

ארויסגעגעבן דורך נחמן זיידענוועבער

געהיימשטאט פון אברהם סוצקעווער יחזקאל , בראנשטיין

00566 8 1969

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

אין ווייסער פארפאלנקייט יחיאל, האפער

00566 9 1982

קאנגרעס-קאמיטעט ביים יידישן קולטור-באערונג

אונטער די פליגל פון טויט אברהם, זאק

00566 10 1966

פרץ. ל.פארלאג י

די פור צייטן .י, פינער

00566 11 1941

שטיין.מ.פארלאג ל

הבימה . ר, ארי-בן

00566 12 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

אויסגעוויילטע ווערק .ל.י, פרץ

00566 13 1959

פרץ. ל.פארלאג י

דער פראגער ארעסטאנט דערציילט מרדכי , אורן

00566 14 1973

"ישראל בוך"פארלאג 

די קרוין ישעיהו , שפיגל

00566 15 1920

"יהודיה"פארלאג 

אוניווערזיטעט-פאלקס

00566 16 1979

"ישראל בוך"פארלאג 

געזען אויף א ווייל יעקב , פרידמאן

00566 17 1973

פרץ. ל.פארלאג י

אין ווארשעווער געטא איז חודש ניסן בינעם , העלער

00566 18 1975

"ישראל בוך"פארלאג 

לידער צו אייגענע מאיר , חרץ
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00566 19 1965

פרץ. ל.פארלאג י

פארטונקלטע הימלען אהרן , רעזינסקי

00566 20 1977

קאמיטעט-בוך

?דאניעל , וווהין גייסטו . ב, שלעווין

00566 21 1971

קאמיטעט אין-פאנד-ארויסגעגעבן דורך דעם הערץ בערגנער אנדענק

מעלבורן דארף זיין א מענטש'מ הערץ, בערגנער

00566 22 1969

קאמיטעט-בוך

ליפע קאמאשנמאכער . ב, שלעווין

00566 23 1950

יידישער היסטארישער אינסטיטוט

דער אויפשטאנד אין ביאליסטאקער געטא . ב, מארק

00566 24 1961

"יידבוך"פארלאג 

די לעצטע געטא אברהם , ווייץ

00566 25 1978

ארויסגעגעבן דורך פריינט

פון מטולה ביז אילת מרדכי, שנער

00566 26 1969

החוג לספרות יידיש/האוניברסיטה העברית בירושלים

מדרש איציק איציק , מאנגער

00566 27 1990

"ישראל בוך"פארלאג 

בער יאדלער מנוחה, וואלדמאן-ראם

00566 28 1966

ארויסגעגעבן פון פארבאנד פון ווארשעווער יידן אין מאנטרעאל

דאס אמאליקע יידישע ווארשע

00566 29 1941

דער לייבוש און חיה לעדערער פאנד

דער ברית חדשה

00566 30 1977

"קיום"פארלאג 

פנימער און נעמען יצחק , יאנאסאוויטש

00566 31 1966

"יידישע נייעס"דרוקעריי 

ווו דער אמת שטייט איין הערץ, בערגנער

00566 32 1964

פרץ. ל.פארלאג י

מיט יענעם און מיט זיך יחיאל, האפער

00566 33 1966

הוצאת דביר

אור זרוע שמשון , מלצר

00566 34 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

פון אנהייב אן צווישן שרייבער און ווערק יעקב צבי , שארגעל

00566 35 1962

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

בוך פון מיין לעבן-דאס מעשה מלך , ראוויטש

00566 36 1957

איקוף

נאענטע און אייגענע נחמן , מייזיל

00566 37 1978 פון ווייט און פון נאענט לילי , בערגער

00566 38 1961

פרץ. ל.פארלאג י

חברים פון מווראנאווער ואיאן . ב, שלעווין

00566 39 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

פארביטענע וואר .רחל ה, קארן

00567 1 1956

"יידיש בוך"פארלאג 

דאס ערשטע ליד בינעם , העלער
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00567 2 1990

מ"ספריית בית אל בע

חמישים צדיקים בתוך העיר הרב אהרן הלוי , ניק'פיצ

00567 3 1969

קאמיטעט-ראוויטש בוך. ארויסגעגעבן פון מ

עיקר שכחתי מלך , ראוויטש

00567 4 1955

גאלדענע קייט

אדע צו דער טויב .א, סוצקעווער

00567 5 1982

"ישראל בוך"פארלאג 

ידן-פון אלטע און יונגע כתב אברהם, סוצקעווער

00567 6 1986

גאלדענע קייט

ברודער-צווילינג אברהם, סוצקעווער

00567 7 1960

פרץ. ל.פארלאג י

אאזיס .א, סוצקעווער

00567 8 1997

פרץ. ל.פארלאג י

גאס-די פארהייליקטע זאמענהאף נח, זשעלאזא

00567 9 1967

פרץ. ל.פארלאג י

באנד איינס- געזאמלטע שריפטן  אלטער, קאציזנע

00567 10 1969

פרץ. ל.פארלאג י

באנד צוויי- געזאמלטע שריפטן  אלטער, קאציזנע

00567 11 2003

כתר הוצאה לאור

פתאום אהבה אהרן, אפלפלד

00567 12 1984

ארויסגעגעבן פון דער משפחה און געזעלשאפטלעכן קאמיטעט פון

ם"מפ לעבן און שאפן משה, מעלמאן

00567 13 1947

פארלאג אופסניי

א בוים צווישן חורבות משה , שולשטיין

00567 14 1996

פרץ. ל.פארלאג י

לידער זינגען טרערן רחל , גערשטנקארן-בעקערמאן

00567 15 1984

"ישראל בוך"פארלאג 

ליכט פון מיין גאס יעקב צבי , שארגעל

00567 16 1960

הוצאת ספרי תרשיש

מולד איבער תמנע ריקודה, פאטאש

00567 17 1992

"ישראל בוך"פארלאג 

די שטילקייט ברענט רבקה , באסמאן

00567 18 1988

קאמיטעט-פארלאג עלי שעכטמאן בוך

רינגען אויף דער נשמה עלי, שעכטמאן

00567 19 1990 פלינט-לזכרו של מרדכי חלמיש

00567 20 1988 אין לויף פון צייט לילי , בערגער

00567 21

הוצאת הקיבוץ המאוחד

"אהבה: "עיין ערך דויד, גרוסמן

00567 22 1945

"אליין"פארלאג 

דער שרייבער גייט אין חדר לאמעד, שאפירא

00567 23 1986

ירושלימער אלמאנאך

הימלשאפט יוסף , קערלער
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00567 24 2001

וואלטור פרעס

איך געדענק איטע , טאוב

00567 25 1991 געשטאלטן און פאסירונגען לילי , בערגער

00567 26 1982

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

14- ירושלימער אלמאנאך 

00567 27 1991

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

21- ירושלימער אלמאנאך 

00567 28 1979

ידי המשפחה-יצא לאור על

פרידמן-מוטי לוצי מעז

00567 29 1980

הוצאת שוקן

שאלות ותשובות: שלוה גדולה יהודה, עמיחי

00567 30 1989

רוסקי יאזיק

יידיש לערנבוך פאר אויסלערנען זיך יידיש זעלבשטענדיק . ש, סאנדלער

00567 31 1992

פארלאג די גאלדענע קייט

דער יורש פון רעגן אברהם, סוצקעווער

00567 32 1996

פארלאג די גאלדענע קייט

צעוואקלטע ווענט אברהם, סוצקעווער

00567 33 1993

"ישראל בוך"פארלאג 

בוקר טוב ילדים ק 'ז, פינר-בורשטיין

00567 34 1964

מיניאטור ביבליאטעק

7-8זאמלבוך  . ה, לייוויק

00567 35 1994

"ישראל בוך"פארלאג 

גארבן אין אלול יעקב צבי , שארגעל

00567 36 1980

בהוצאת המחבר

ספר מטה אהרן אהרן הלוי הרב , ניק'פיצ

00567 37 1988

"ישראל בוך"פארלאג 

זאלבנדיקע איילן יעקב צבי , שארגעל

00567 38 1976

ביכער סעריע יידישע קינסטלער

איינרער פון מאנפארנאס . מ, וואלדמאן

00567 39 1966 ביים פנקס פון לובלין משה , שולשטיין

00567 40 1996

פאראיין פון יידישע שרייבערס אין ישראל

צענטע פארטיילונג דוד , פרייז-האפשטיין

00567 41 1997

פאראיין פון יידישע שרייבערס אין ישראל

עלפטע פארטיילונג דוד , פרייז-האפשטיין

00567 42 1998

פאראיין פון יידישע שרייבערס אין ישראל

צוועלפטע פארטיילונג דוד , פרייז-האפשטיין

00568 1 1990

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

הכל צוויי-נאכן סך מאיר , חרץ

00568 2 1948

"יידיש בוך"פארלאג 

דורך שאטן און שיין בינעם , העלער

00568 3 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

דער וועג אויף ווארשע בינעם , העלער
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00568 4 1965

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

פון פרילינג ביז הארבסט .ז, בונין

00568 5 1957

איקוף

1- ערשטער באנד , געשיכטע פון יידישן פאלק נייעסטע צייט ר "רפאל ד, מאהלער

00568 6 1957

איקוף

2- ערשטער באנד , געשיכטע פון יידישן פאלק נייעסטע צייט ר "רפאל ד, מאהלער

00568 7 1920

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פארלאג 

פאלקסטימליכע געשיכטען . ל.י, פרץ

00568 8 1953

ביכער ציקא פארלאג

געקליבענע ווערק משה , קולבאק

00568 9 1966

"יידיש בוך"פארלאג 

בארוועסע טריט דוד, ספארד

00568 10 1984

פארלאג-לייוויק. ה

שמועסן מיט אנדערע און מיט זיך אליעזר, פאדריאטשיק

00568 11 1980

"תמיד"פארלאג 

לאנדשאפט פון גורל לייזער , אייכענראנד

00568 12 1969

פרץ. ל.פארלאג י

משלים אליעזר, שטיינבארג

00568 13 1941

"דער עמעס"פארלאג 

געשיכטע פון אלטערטומ

00568 14 1980

געזעלשאפט אין ירושלים-ארויסגעגעבן דורך דער יידישער קולטור

א- קמץ אלף  זיאמע, טעלעסין

00568 15 1961

החברה ההיסטורית הישראלית" גלויות"סדרת 

1917-1960פארבאנד -יידישע פובליקאציעס אין ראטן

00568 16 1953

פארלאג אויפסניי

די יונהס און דער וואלפיש . ח, סלאוועס

00568 17 1980

פארלאג-לייוויק. ה

פון אלע ווייטן . מ, וואלדמאן

00568 18 1948

איקוף

שטורעמס און רעגנבויגנס  .ל, מילער

00568 19 1954

פארלאג אויפסניי

א לייטער צו דער זון משה , שולשטיין

00568 20

"יידיש בוך"פארלאג 

זאגט די וועלט א משל .ל, אליצקי

00568 21 1960

קסיאנזשקא אי ויעדזא

בוך פון דוד רובינאוויטש-דאס טאג

00568 22 1949

איקוף

2באנד - דאס געזאנג פון טאל  שלום, אש

00568 23 1971

פרץ. ל.פארלאג י

א בוים אין אוונט בינעם , העלער

00568 24

יאנקאוויטש. פארלאג פ

דער אידיאט .פ, דאסטאיעווסקי

00568 25 1925

מייזל. נ.פארלאג מ

קענטאקי . י.י, שווארץ
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00568 26 1947

"דער עמעס"מעלוכע פארלאג 

געזאנג וועגנ מוט . מ, גרוביאנ

00568 27 1949

"אליין"פארלאג 

איבערבלייב .י, פאפיערניקאוו

00568 28 1970

סאוועטסקי פיסאטעל

געזאנג און שווערד מאטל , הארצמאן

00568 29 1920

"אידיש"פארלאג 

לעך' מעשה  . ל.י, פרץ

00568 30 1948

"דער עמעס"מעלוכע פארלאג 

אפסניי איציק , מאנגער

00568 31 1923

פארלאג פאר אידישער ליטעראטור און וויסענשאפט

די אפשטאמונג פון מענשען טשארלז , דארווין

00568 32 1948

"דער עמעס"מעלוכע פארלאג 

מילכאמע פערעצ , מארקיש

00568 33 1978

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

דאס פינפטע ראד מאיר , חרץ

00568 34 1980

"קיום"פארלאג 

משיח פון רמלה פייוול, זיגעלבוים

00568 35 1914

"יהודיה"פארלאג 

1-3געשיכטע - אידישע פאלקס  צבי פראפעסאר,  גרעטץ

00568 36 1917

"יהודיה"פארלאג 

4-6געשיכטע - אידישע פאלקס  צבי פראפעסאר,  גרעטץ

00568 37 1978

"ישראל בוך"פארלאג 

צווישן תוו און אלף ישעיהו , שפיגל

00568 38 1966

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

טראט פון דוירעס פערעצ , מארקיש

00568 39 1974

ארויסגעגעבן פון די ברידער שולזינגער

אויפן שפיץ פון א מאסט יהודה , עלבערג

00568 40 1943

פראלאג-פאלקס

די משפחה מאשבער דער נסתר

00568 41 1983

פרץ. ל.פארלאג י

באנד דריי נאכן חורבן- צוויי משפחות  .י, פינער

00568 42 1953

אויפסניי

די יונהס און דער וואלפיש . ח, סלאוועס

00568 43 1948

קאמיטעט פון די באפרייטע יידן אין-ארויסגעגעבן דורך דעם צענראל

דער אמעריקאנער זאנע יידישע געשיכטע שמעון , דוכנאוו

00568 44 1954

פארלאג די גאלדענע פאווע

אין שאטן פון מולד משה, יונגמאן

00568 45 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

דור און דויער בינעם , העלער

00568 46 1934

ארויסגעגעבן פון משה לייב האלפערן קאמיטעט

ערשטער באנד משה לייב , האלפערן

00568 47 1978

פרץ. ל.פארלאג י

מיין אנטאלאגיע .י, פאפיערניקאוו
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00568 48 1964

מיניאטור ביבליאטעק

...צוואנציק יאר שפעטער מיכאל, בארוויטש

00568 49 1961

המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית

ילקוט שלום עליכם יחזקאל, קרן

00568 50 1977 סאנעטן שלמה, רויטמאן

00568 51 מלון עברי אידיש ישראל, יברכיהו

00568 52

צענטערפארלאג

ברידער פערעצ , מארקיש

00569 1 1919

"צייט-ניי"פארלאג 

רוסישע ליריק . ב, לאפין

00569 2 1975

פרץ. ל.פארלאג י

?ווו ביסטו חבר סידאראוו  הערש, סמאליאר

00569 3 1919

"אידיש"ארויסגעגעבן פון פארלאג 

אזוי האט גערעדט זאראטוסטרא פריעדריך, ניטשע

00569 4 1957

מ"בע" קריית ספר"פארלאג 

ביים ראנד בינעם , העלער

00569 5 1970

"ראדאמער געזעלשאפט"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון דער 

אין יענע גורלדיקע טעג דאניעל, קוקיעלקע

00569 6 1975

פרץ. ל.פארלאג י

ביחידות בינעם , העלער

00569 7 1980

פרץ. ל.פארלאג י

דאס צוגעזאגטע ווארט בינעם , העלער

00569 8 1961

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

ווארשע- זכרונות  מיכאל , וויכערט

00569 9 1971 בענדזשאמין דיזראעלי ר"יעקב ד, צינעמאן

00569 10 1977

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דער ארעם פון ליבשאפט משה , שולשטיין

00569 11 1955

ביכער ציקא פארלאג

לידער און באלאדן מאני, לייב

00569 12 1977

פארלאג גאלדענע קייט

לידער פון טאגבוך אברהם, סוצקעווער

00569 13 1945

פארלאג באדן

ביים ראנד .ב.נ, מינקאוו

00569 14 1955

"זריעה"פארלאג 

די שטאט פון צארן שמואל, איזבאן

00569 15 1957

"יבנה"הוצאת 

'ב- עלה לישראל  .א,  אשמן, .א, רוזן

00569 16 1998

פרץ. ל.פארלאג י

משלים קרילאוו, פלאריאן, לא פאנטען

00569 17 1978

פרץ. ל.פארלאג י

פון אינעווייניק הערש, סמאליאר
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00569 18 1939

"פראלעטפען"ביים " סיגנאל"פארלאג 

דא איז מיין היים .ל, מילער

00569 19 פון אייגענעם פעלדז .ל, אליצקי

00569 20 1961

איקוף

לידער זעליק, אקסעלראד

00569 21 1953

ארויסגעגעבן פון די דוד עדעלשטאט קאמיטעטן

בוך-דוד עדעלשטאט געדענק

00569 22 1974

פרץ. ל.פארלאג י

געזאמלטע דראמעס אהרן , צייטלין

00569 23 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

היימערד בינעם , העלער

00569 24 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

אין אונדזער צייט בינעם , העלער

00569 25 1970

"לעבן-ניי"פארלאג 

נח פאנדרע זלמן, שניאור

00569 26 1909

קאמיטעט-ראוויטש בוך. ארויסגעגעבן פון מ

די לידער פון מיינע לידער  מלך , ראוויטש

00569 27 1958

אביב-תל" מנורה"פארלאג 

טאגבוך פון א מיידל אנא, פראנק

00569 28 1956

"לעצטע נייעס"ארויסגעגעבן פון 

דער נביא שלום, אש

00569 29 1964

פארלאג אונדזער קיום

דער קינסטלער און דערציילער מענדל מאן .ש.ח, קאזדאן

00569 30 1948

איקוף

געקליבענע לידער יוסף , ראלניק

00569 31 1958

איקוף

אין קלעם פון צייט דערציילונגען .ל, כאנוקאוו

00569 32 1974

ארויסגעגעבן דורך די ברידער שולזינגער

די קלויז די גאס חיים , גרארע

00569 33 1955

פארלאג די גאלדענע פאווע

א טאג אין רעגענסבורג יוסף, אפאטאשו

00569 34 1959

יאריקן-100קאמיטעט צו פייערן דעם -יובל"ארויסגעגעבן פון 

"עליכם-געבוירנטאג פון שלום הונדערט יאר שלום עליכם

00569 35 1964

פרץ. ל.פארלאג י

דאס ברויט פון צער לייזער , אייכענראנד

00569 36 1972 לעתן-די ברוינע מעת .ק, בענעק

00569 37 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

היימערד בינעם , העלער

00569 38 1954

"יידיש בוך"פארלאג 

אין אונדזער צייט בינעם , העלער

00569 39 1967

"ציקע"צענטראלע -ביכער

אויפן וועג קיין אומאן יחזקאל, קייטלמאן
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00569 40 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

דור און דויער בינעם , העלער

00569 41 1969

"לעבן-ניי"פארלאג 

"צווישן אזערע און דניעפער: "צווייטער טייל- נח פאנדרע  זלמן, שניאור

00569 42 1969

"לעבן-ניי"פארלאג 

"'צוריק פון אסטראג: "דריטער טייל- נח פאנדרע  זלמן, שניאור

00569 43 1970

"לעבן-ניי"פארלאג 

"די וואנט: "פערטער טייל- נח פאנדרע  זלמן, שניאור

00569 44 1953 יא און נישט ניין יחזקאל , בראנשטיין

00569 45 1950

"בוך-יידיש"פארלאג 

פרילינג אין פוילן בינעם , העלער

00569 46 1969

"שקדיה"פארלאג 

ל"צום זון אין צה .ל, אליצקי

00569 47 1970

איקוף

אין און ארום  . ח, סלאוועס

00569 48 1969

"לעבן-ניי"פארלאג 

"הארצים-עמי: "ערשטער טייל- נח פאנדרע  זלמן, שניאור

00570 1 1994

איקוף

3-4- יידישע קולטור 

00570 2 1994

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00570 3 1994

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00570 4 1994

איקוף

11-12- יידישע קולטור 

00570 5 1995

איקוף

1-2- יידישע קולטור 

00570 6 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

76- יידישע העפטן 

00570 7 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

79- יידישע העפטן 

00570 8 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

84-85- יידישע העפטן 

00570 9 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

93- יידישע העפטן 

00570 10 1995

ליגע-ארגאן פון דער יידיש

297- אויפן שוועל 

00570 11 2004

ארויסגעגעבן נאציאנאלע אינסטאנץ פאר יידישער קולטור

8- טאפלפונקט 

00570 12 2005

ארויסגעגעבן נאציאנאלע אינסטאנץ פאר יידישער קולטור

9- טאפלפונקט 

00570 13 2006

ארויסגעגעבן נאציאנאלע אינסטאנץ פאר יידישער קולטור

10- טאפלפונקט 
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00570 14 1981

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

2' נומ, 87באנד - די צוקונפט 

00570 15 1981

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

5-6' נומ, 87באנד - די צוקונפט 

00570 16 1983

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

9' נומ, 89באנד - די צוקונפט 

00570 17 1995

ברית העבודה

522-521' נומ- פראגן -לעבנס

00570 18 2005

ברית העבודה

628-627' נומ- פראגן -לעבנס

00570 19 1996

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

1- יידישע העפטן 

00570 20 1996

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

2- יידישע העפטן 

00570 21 1996

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

3- יידישע העפטן 

00570 22 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

4- יידישע העפטן 

00570 23 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

5- יידישע העפטן 

00570 24 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

7- יידישע העפטן 

00570 25 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

8- יידישע העפטן 

00570 26 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

9- יידישע העפטן 

00570 27 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

11- יידישע העפטן 

00570 28 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

12- יידישע העפטן 

00570 29 1997

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

13- יידישע העפטן 

00570 30 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

14- יידישע העפטן 

00570 31 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

15- יידישע העפטן 

00570 32 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

16- יידישע העפטן 

00570 33 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

17- יידישע העפטן 

00570 34 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

18- יידישע העפטן 

00570 35 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

19- יידישע העפטן 
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00570 36 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

20- יידישע העפטן 

00570 37 1998

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

21- יידישע העפטן 

00570 38 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

60- יידישע העפטן 

00570 39 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

61- יידישע העפטן 

00570 40 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

62- יידישע העפטן 

00570 41 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

63- יידישע העפטן 

00570 42 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

64- יידישע העפטן 

00570 43 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

65- יידישע העפטן 

00570 44 2002

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

66- יידישע העפטן 

00570 45 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

67- יידישע העפטן 

00570 46 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

68- יידישע העפטן 

00570 47 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

69- יידישע העפטן 

00570 48 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

70- יידישע העפטן 

00570 49 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

71- יידישע העפטן 

00570 50 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

72- יידישע העפטן 

00570 51 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

73- יידישע העפטן 

00570 52 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

74-75- יידישע העפטן 

00570 53 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

76- יידישע העפטן 

00570 54 2003

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

77- יידישע העפטן 

00570 55 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

78- יידישע העפטן 

00570 56 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

79- יידישע העפטן 

00570 57 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

80- יידישע העפטן 
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00570 58 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

81- יידישע העפטן 

00570 59 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

82- יידישע העפטן 

00570 60 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

83- יידישע העפטן 

00570 61 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

86- יידישע העפטן 

00570 62 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

88- יידישע העפטן 

00570 63 2004

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

89- יידישע העפטן 

00570 64 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

90- יידישע העפטן 

00570 65 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

91- יידישע העפטן 

00570 66 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

92- יידישע העפטן 

00570 67 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

94- יידישע העפטן 

00570 68 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

95- יידישע העפטן 

00570 69 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

96- יידישע העפטן 

00570 70 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

97- יידישע העפטן 

00570 71 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

98- יידישע העפטן 

00570 72 2005

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

99- יידישע העפטן 

00570 73 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

100- יידישע העפטן 

00570 74 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

101- יידישע העפטן 

00570 75 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

102- יידישע העפטן 

00570 76 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

103- יידישע העפטן 

00570 77 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

104- יידישע העפטן 

00570 78 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

105- יידישע העפטן 

00570 79 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

106- יידישע העפטן 
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00570 80 2006

מיט דער הילף דער פונדאציע פאר זכרון פון דער שואה

107-108- יידישע העפטן 

00570 81 1979

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

100- די גאלדענע קייט 

00570 82 1980

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

102- די גאלדענע קייט 

00570 83 1980

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

103- די גאלדענע קייט 

00570 84 1981

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

105- די גאלדענע קייט 

00570 85 1981

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

106- די גאלדענע קייט 

00570 86 1982

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

107- די גאלדענע קייט 

00570 87 1982

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

108- די גאלדענע קייט 

00570 88 1982

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

109- די גאלדענע קייט 

00570 89 1983

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

110-111- די גאלדענע קייט 

00570 90 1984

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

112- די גאלדענע קייט 

00570 91 1984

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

113- די גאלדענע קייט 

00570 92 1984

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

114- די גאלדענע קייט 

00570 93 1985

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

115- די גאלדענע קייט 

00570 94 1985

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

116-117- די גאלדענע קייט 

00570 95 1985

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

118- די גאלדענע קייט 

00570 96 1986

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

119- די גאלדענע קייט 

00570 97 1987

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

121- די גאלדענע קייט 

00570 98 1988

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

124- די גאלדענע קייט 

00570 99 1988

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

125- די גאלדענע קייט 

00570 100 1989

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

126- די גאלדענע קייט 

00570 101 1989

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

127- די גאלדענע קייט 
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00570 102 1990

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

128- די גאלדענע קייט 

00570 103 1990

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

129- די גאלדענע קייט 

00570 104 1990

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

130- די גאלדענע קייט 

00570 105 1991

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

131- די גאלדענע קייט 

00570 106 1991

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

132- די גאלדענע קייט 

00570 107 1992

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

133- די גאלדענע קייט 

00570 108 1992

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

134- די גאלדענע קייט 

00570 109 1993

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

135- די גאלדענע קייט 

00570 110 1993

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

137- די גאלדענע קייט 

00570 111 1994

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

138- די גאלדענע קייט 

00570 112 1994

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

139- די גאלדענע קייט 

00570 113 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

בלומען פון באדויער משה , שולשטיין

00570 114 2000

ברית העבודה

577-578' נומ- פראגן -לעבנס

00570 115 1982

איקוף

4- יידישע קולטור 

00570 116 1983

איקוף

5- יידישע קולטור 

00570 117 1983

איקוף

6- יידישע קולטור 

00570 118 1995

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00570 119 1995

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00570 120 1997

איקוף

3-4- יידישע קולטור 

00570 121 1997

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00570 122 1997

איקוף

11-12- יידישע קולטור 

00570 123 1998

איקוף

  1-2- יידישע קולטור 
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00570 124 1998

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00570 125 1998

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00570 126 1998

איקוף

9-10- יידישע קולטור 

00570 127 1998

איקוף

11-12- יידישע קולטור 

00570 128 1999

איקוף

1-2- יידישע קולטור 

00570 129 1999

איקוף

3-4- יידישע קולטור 

00570 130 1999

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00570 131 1999

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00570 132 1999

איקוף

9-10- יידישע קולטור 

00570 133 1999

איקוף

11-12- יידישע קולטור 

00570 134 2001

איקוף

1-3- יידישע קולטור 

00547 1 1948

משה שמואל שקלארסקי

די יידישע אגדות .ח.י, ראבניצקי, .נ.ח, ביאליק

00547 2 1984

פרץ. ל.פארלאג י

הימלען נאכן שטורעם ישעיהו , שפיגל

00547 3 1966

ייווא- וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט -יידיש

אין קיניגרייך פון יידישן ווארט אברהם, זאק

00547 4 1978

קאנגרעס-ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

בוך-יובל אברהם, זאק

00547 5 1946

"דער עמעס"פארלאג -מלוכע

אויסגעוויילטע ווערק . יו.מ, לערמאנטאוו

00547 6 1971

"ישראל בוך"פארלאג 

דאס ווארט וואס מיר שרייבן משה, צימערמאן-גראס

00547 7 1947

פארבאנד פון פולישע יידן אין ארגענטינע-צענטראל

פליטים חיים , גרארע

00547 8 1951

"יידיש בוך"פארלאג 

אנטאלאגיע- דאס ליד אין געבליבן 

00547 9 1961

"יידבוך"פארלאג , ביכער ציקא פארלאג

דער קריזיס אין מאדערנעס העברעיש .ק, כצנלסון

00547 10 1948

"יידיש בוך"פארלאג 

דער מלך שאול ישראל , אשענדארף

00547 11 1940 דראמאטישע פאעמעס בוך צוויי- לייוויק . אלע ווערק פון ה
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00547 12 1955

פארלאג אויפסניי

אלס דער סוף איז גוט איז אללעס גוט .ל, פוקס

00547 13 1961

ייווא- יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט 

טאגבוך פון ווילנער געטא הערמאן , קרוק

00547 14 1983

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

געקליבענע לידער און געציילטע פאעמעס מאיר , חרץ

00547 15 1973

פרץ. ל.פארלאג י

צווישן בליץ און דונער הירש, אשעראוויטש

00547 16 1962

"קאמיטעט-פיינבערג יובל. ל"ארויסגעגעבן פון דעם 

דער געבענטשטער דור .ל, פיינבערג

00547 17 1958

קאמיטעט-ארויסגעגעבן דורך מלכה חפץ בוך

לידער- מילד מיין ווילד  מלכה, חפץ טוזמאן

00547 18 1963

פרץ. ל.פארלאג י

...אמאל יחיאל, האפער

00547 19 1960

פרץ. ל.פארלאג י

רב זלמן יחיאל, האפער

00547 20 1976 אין גאנג פון צייט לילי , בערגער

00547 21 1919

"אידיש"פארלאג 

אזוי האט גערעדט זאראטוסטרא פריעדריך, ניטשע

00547 22 1946

איקוף

פרינץ ראובני דוד, בערגעלסאן

00547 23 1984

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

15- ירושלימער אלמאנאך 

00547 24 1984

פרץ. ל.פארלאג י

זכרון אין שפיגל שפרה, ווערבער

00547 25 1962

פרץ. ל.פארלאג י

א הויף אויף מוראנאוו יחיאל, האפער

00547 26 1958

איקוף

שרייבער און קינסטלער . ז, וויינפער

00547 27 1949

אויפסניי

המנס מפלה . ח, סלאוועס

00547 28 1963

פרץ. ל.פארלאג י

די עטיק ברוך, שפינאזע

00547 29 1965

סאוועטסקי פיסאטעל

האריזאנטן

00547 30 1946

"דער עמעס"פארלאג 

שיין און אפשיין איציק, פעפער

00547 31 1967

סאוועטסקי פיסאטעל

געקליבענע ווערק לייב, קוויטקא

00547 32 1970

סאוועטסקי פיסאטעל

מיט לייב און לעבן איזי , כאריק

00547 33 1968

סאוועטסקי פיסאטעל

געקליבענע ווערק דאוויד, האפשטיין
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00547 34 1966

סאוועטסקי פיסאטעל

מיין אויצער שמואל, האלקין

00547 35 1968

סאוועטסקי פיסאטעל

אף מיינע אכרייעס זיאמע, טעלעסין

00548 1 1997

פרץ. ל.פארלאג י

מאלן די אמאלן משה, שקליאר

00548 2 1940

פראלאג-פאלקס

"בלעטלעך גראז"לידער פון בוך  וואלט, וויטמאן

00548 3 1959

"יידיש אמעריקע"פארלאג 

אייביק לעבן לידער .ל, מיללער

00548 4 1953

"ניי לעבן"פארלאג 

מיין שיר השירים .י, פאפיערניקאוו

00548 5 1949

איקוף

אויף נייע וועגן אלמאנאך

00548 6 1965

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

שאטנס פון געדענקען מלכה, חפץ טוזמאן

00548 7 1980

פרץ. ל.פארלאג י

עסייען פון הארבסטיקן געמיט יוסף, אקרוטני

00548 8 1996

קאמיטעט-שמואל באט בוך

אויף אייביק שמואל, באט

00548 9 1964

ביכער ציקע פארלאג

חורבן פוילן יוסף, רובינשטיין

00548 10 1984 חופה-אונטער דער שטערן .מ.מ, שאפיר

00548 11 1974

צוזאמען

תרשיש מענדל, מאן

00548 12 1975

פרץ. ל.פארלאג י

1- אויף דער וואגשאל  אפרים , אויערבאך

00548 13 1975

פרץ. ל.פארלאג י

2- אויף דער וואגשאל  אפרים, אויערבאך

00548 14 1994

"ישראל בוך"פארלאג 

געראנגל .ב.י, אלטערמאן

00548 15 1974

פרץ. ל.פארלאג י

עלי און דריי ציקלען לידער נעלי , זאקס

00548 16 1952

"יידיש בוך"פארלאג 

מיטן פנים צו דער זון לייב , אליצקי

00548 17 1987 דאס ברויט פון מיין באגער רבקה, קאפע

00548 18 1981

"ישראל בוך"פארלאג 

קוואלן ארום געצעלט יעקב צבי , שארגעל

00548 19 1950

בעלגיע, "שול און דערציונג. "געז

ניסעלעס טרער שפרה, ווערבער

00548 20 1995

פרץ. ל.פארלאג י

פון אלטן מארקפלאץ יוסף, בולאוו
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00548 21 1967

פארלאג בערגען בעלזען

לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן אהרן , צייטלין

00548 22 1965 דיכטער און דיכטונג .א, טאבאטשניק

00548 23 1959

פרץ. ל.פארלאג י

פון וויי און גלויבן יעקב צבי , שארגעל

00548 24 1967 שטערן אין שטויב איציק , מאנגער

00548 25 1974

"ישראל בוך"פארלאג 

ווארשעווער צוואות רחל, אויערבאך

00548 26 1964

פרץ. ל.פארלאג י

נייע לידער בינעם , העלער

00548 27 1948

ביכער ציקא פארלאג

קידוש השם

00548 28 1972

פרץ. ל.פארלאג י

1- געזאמלטע שריפטן  אלטער, קאציזנע

00548 29 1972

פרץ. ל.פארלאג י

2- געזאמלטע שריפטן  אלטער, קאציזנע

00548 30 1974

"ישראל בוך"פארלאג 

1- לידער און פאעמעס  יעקב , פרידמאן

00548 31 1974

"ישראל בוך"פארלאג 

2- לידער און פאעמעס  יעקב , פרידמאן

00548 32 1974

"ישראל בוך"פארלאג 

3- לידער און פאעמעס  יעקב , פרידמאן

00548 33 1980

פארלאג-לייוויק. ה

פון אלע ווייטן . מ, וואלדמאן

00548 34 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

שטודיעס און סקיצן דוד, ספארד

00548 35 1954

פארלאג די גאלדענע פאווע

אין שאטן פון מולד משה, יונגמאן

00548 36 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

אויף גרינעם פארמעט אריה , שמרי

00548 37 1976

"ישראל בוך"פארלאג 

שטערן לייכטן אין תהום ישעיהו , שפיגל

00548 38 1956

מ"הוצאת ספרים אחיאסף בע

עברית בחיי יום יום- אלף מלים  .י, שפר-בן, אהרן, רזן

00548 39 1975

פערלאג-קונסט

פויגעל-דער וואונדער נחמן , מייזיל

00548 40 1948

אחדות

געהיימשטאט אברהם , סוצקעווער

00548 41 1984

"ירושלימער אלמאנאך"פארלאג 

מיט זיך און מיט אנדערע דוד, ספארד

00548 42 1954

פאריז" אויפסניי"פארלאג 

א לייטער צו דער זון משה , שולשטיין
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00548 43 1960

איקוף

אונטערוועגנס און אנדערע דערציילונגען איציק , קיפניס

00548 44 1964

איקוף

30- זאמלונגען 

00548 45 1979

פעדעראציע-אפריקאנער יידישער קולטור-צייטשריפט פון דער דרום

(244) 2- דרום אפריקע 

00548 46 1946

איקוף

10- יידישע קולטור 

00548 47 1975

ציקא

4' נומ, 81באנד - די צוקונפט 

00548 48 1978

ציקא

2' נומ, 84באנד - די צוקונפט 

00548 49 1978

ציקא

5-6' נומ, 84באנד - די צוקונפט 

00548 50 1978

ציקא

9' נומ, 84באנד - די צוקונפט 

00548 51 1978

ציקא

10' נומ, 84באנד - די צוקונפט 

00549 1 1963

ציקא פארלאג, פרץ. ל.פארלאג י

די וועלט איז קיילעכדיק דניאל, טשארני

00549 2 1968

הפליטה אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן פון פארבאנד פון שארית

געווען א יידיש פוילן אברהם, זאק

00549 3 1976

"ישראל בוך"פארלאג 

1- שטערן לייכטן אין תהום  ישעיהו, שפיגל

00549 4 1954

ביכער ציקא פארלאג

זכרונות און בילדער אברהם , ליעסין

00549 5 1951

קלוב-ביכער פון יידישן פען

קריכער-לבנה משה, קנאפהייס

00549 6 1958

"יידיש בוך"פארלאג 

אהין און צוריק אברהם , מארעווסקי

00549 7 1957

"יידיש בוך"פארלאג 

לידער דוד, ספארד

00549 8 1926

פארלאג פאר אידישער ליטעראטור און וויסענשאפט

אפשטאמונג פון מענשען טשארלז , דארווין

00549 9 1964

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

2- בוך פון מיין לעבן -דאס מעשה מלך , ראוויטש

00549 10

היברו פאבלישינג קאמפאני

מיין אידיש בוך יצחק , קאצענעלזאן

00549 11 1944

"דער עמעס"פארלאג 

צומ זיג ליטערארישער זאמלבוכ

00549 12 1975

פרץ. ל.פארלאג י

3- בוך פון מיין לעבן -דאס מעשה מלך , ראוויטש

00549 13 1974

"פאראייניקטן סאציאלן פאנד"ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון 

פון דער און יענער וועלט יחזקאל, קארנהענדלער
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00549 14 1945

צעראטא. ב.פארלאג פון א

...דארטן . ז, סעגאלאוויטש

00549 15 1965

פרץ. ל.פארלאג י

ווערטער און ווערטן .ל, דאמאנקעוויטש

00549 16 1965

פרץ. ל.פארלאג י

עדן-ארויס פון גן חוה, ראזענפארב

00549 17 1966

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

לידער און ערד .רחל ה, קארן

00549 18 1964

פרץ. ל.פארלאג י

פון מענטש צו מענטש הדסה, רובין

00549 19 1969

פרץ. ל.פארלאג י

אין זכות פון ווארט אברהם, ליס

00549 20 1981

פארלאג-לייוויק. ה

אריאל אין דער אלטער היים . ח.י, בילעצקי

00549 21 1953

ארויסגעגעבן פון דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

די קרוינונג מלך , ראוויטש

00549 22 1927

.ר.ס.ס.פארלאג פון פ-צענטראלער פעלקער

קענטעניש-ליטעראטור .פ, און שאמעס. ד, האפשטיין

00549 23 1978

פארלאג קאיאר

א וואלקן און א וועג .דוד א, וואלפע

00549 24 1962

קלוב.-נ.ע.ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון יידישן פ

לידער- שווייגנדיקע טירן  רייזל , זשיכלינסקי

00549 25 1954

פארלאג מתנות

די גאלדענע פאווע משה לייב , האלפערן

00549 26 1965 בין ווידער אין מיין חרובער היים געגקומען'כ יעקב, זיפער

00549 27 1967

איקוף

אלמאנאך -איקוף

00549 28 1958

"יידיש"פארלאג 

ראשעל יחזקאל, קארנהענדלער

00549 29 1947

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

מארטיראלאגיע- קינדער  נח, גריס

00549 30 1948

"פארבאנד-פאלקס"פארלאג 

ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום ר"מארק ד,  דווארזשעצקי

00549 31 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

לידער צום מענטש . ח.י, בילעצקי

00549 32 1959

פרץ. ל.פארלאג י

דער פראגער ארעסטאנט דערציילט מרדכי , אורן

00549 33 1967

אונדזער קיום

אונדזער מארגן .א, גאלאמב

00549 34

זשיטלאווסקי פערלאג געזעלשאפט. ח. דר

געזאמעלטע שריפטען .חיים  דר, זשיטלאווסקי

00549 35 1953

פארלאג בידערמאן

ביי די טייכן פון פאלעסיע ר"ניסן ד, ברוסילאוו
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00550 1 2000

האוניברסיטה העברית בירושלים, ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

פינפטער באנד- אנטאלאגיע פון יידישע פאלקסלידער  סיני , לייכטר

00550 2 2003

בית שלום עליכם

תמונות מן היער הגאה אלכסנדר, בוגן

00550 3 1987

פארלאג-לייוויק. ה

עדן-פערל פון גן יצחק, לודען

00550 4 1995

צאנין. די מי און דער אנשטרענג פון מ- פארלאג 

הערץ גראסבארד .מ, צאנין

00550 5 1998

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מעשיות קסם מפי יהודי מזרח אירופה

00550 6 1998

עקד

עיתונאי במדינת ישראל הצעירה מרדכי , חלמיש

00550 7 1987

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

שלהי קיץ .צ.י, שרגל

00550 8 1993

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

136- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00550 9 1966

"ישראל בוך"פארלאג 

דערנער נאכן רעגן רחל , פישמאן

00550 10 1997

פרץ. ל.פארלאג י

מלאך-דער נאכט מיכאל , פעלזענבאום

00550 11 1968

"ישראל בוך"פארלאג 

איבער די דעכער פון פאריז משה , שולשטיין

00550 12 1996

"ישראל בוך"פארלאג 

אן א גאל שירה , גארשמאן

00550 13 1957

ביכער ציקא פארלאג

ביים פוס פון בארג . א, לעיעלעס

00550 14 1953 סיביר אברהם , סוצקעווער

00550 15 1986

יובל הפקות מודפסות

אור הסמטאות האבודות ר"ד.מ.ח, בסוק

00550 16 1955

איקוף

פנקס ווארשע

00550 17 1960 דמויות מן המקרא אריה , מרזר

00550 18 1977

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דער ארעם פון ליבשאפט משה , שולשטיין

00550 19 1997

מעדעם ביבליאטעק

שטאמיקע ווערטער אין יידיש-קודש-ווערטערבוך פון לשון יצחק , ניבארסקי

00550 20 2003

פארלאג-לייוויק. ה

פאעזיע-פון דער וועלט .מ, ליטווין

00550 21 2006 תקופות אין מיין לעבן אלי , ביידער

00550 22 1964

פרץ. ל.פארלאג י

שליאך און אומוועג ישראל, קאפלאן

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

283

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00550 23 2004

מעדעם ביבליאטעק

היינט, ארבעט-ביי דער יידיש

00550 24 2004

פארלאג-לייוויק. ה

דאס געראנגל פארן לעבן יצחק , ווידער

00550 25 2003

"רוקסאנדא"פארלאג 

זיבן יאר מיט זיבן חדשים יחיאל , שרייבמאן

00550 26 2004

האוניבסיטה העברית בירושלים

לאמיר הערן גוטע בשורות יוסף, גורי

00551 1 1971

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון א קאמיטעט פון פריינט און פון דער

קאמיסיע-בוך געשטאלטן פאר מיינע אויגן משה , שולשטיין

00551 2 1959

פארלאג די גאלדענע פאווע

בלומען פון באדויער משה , שולשטיין

00551 3 1971

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

דאס יינגל פון דער קראכמאלנע יאנקל, פערלמאן

00551 4 1971

מיניאטור ביבליאטעק

זיין לעבן און ווערק- ישראל צינבערג  ר"אליהו ד, שולמאן

00551 5 1967

"ישראל בוך"פארלאג 

בלעטער פון וועגן רבקה , באסמאן

00551 6 1965

פרץ. ל.פארלאג י

אנטאלאגיע- אין דער יידישער דיכטונג  . ל.י, פרץ

00551 7 1964

פארלאג די גאלדענע פאווע

דער פאלקסגייסט אין דער יידישער שפראך .א.א, ראבאק

00551 8 1940

"דער עמעס"פארלאג 

ליריק עזרא, פינינבערג

00551 9 1977

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

שטערן אויפן הימל  מאיר , חרץ

00551 10 1957

ביבליאטעק-פארלאג פרץ

אין מדבר סיני אברהם , סוצקעווער

00551 11 1945

איקוף

די פעסטונג אברהם , סוצקעווער

00551 12 1969

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון קאנאדער יידישן קאנגרעס

דורות שרייען מיך אריבער .מ, חסיד

00551 13 1954

פאריז" אויפסניי"פארלאג 

א לייטער צו דער זון משה , שולשטיין

00551 14 1979

"ישראל בוך"פארלאג 

שפאצירן אין דער נאכט דוד, ספארד

00551 15 1950

פארלאג מתנות

דורך דורות מנחם, באריישא

00551 16 1973

פרץ. ל.פארלאג י

ירושלים אין יידישען ליד .י, פאפיערניקאוו

00551 17 1937

פארלאג-מעלוכע

קראפט איציק, פעפער

00551 18 1949

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

צווישן רואינען און רושטאוואניעס משה , שולשטיין
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00551 19 1956

(בסרבייה)הוצאת אירגון יוצאי ליפקאני 

2משלים  אליעזר, שטיינבארג

00551 20 1954

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון א גרופע פריינט אין ישראל

דאס לאנד פון צוויטן בראשית .י, פאפיערניקאוו

00551 21 1968

פארלאג אויפסניי

ליד און באלאדע אויף די קארפאטן יעקב, שטערנבערג

00551 22 1967

פרץ. ל.פארלאג י

געקליבענע לידער .מ, אליצקי

00551 23 1947

פארלאג אויפסניי

נקמה נעמער . ח, סלאוועס

00551 24 1954

פארלאג אויפסניי

א לייטער צו דער זון משה , שולשטיין

00551 25 1954 קאלעוואלא הערש, ראזענפעלד

00551 26 1967

פאראיין אין ישראל-און זשורנאליסטן-ארויסגעגעבן פון יידישן שרייבער

אלמאנאך פון די יידישע שרייבער אין ישראל

00551 27 1962

פארלאג יידיש בוך

זיבן אין בונקער חיים איצל, גאלדשטיין

00551 28 1968

פארלאג די גאלדענע קייט

פירקאנטיקע אותיות און מופתים אברהם , סוצקעווער

00551 29 1964

ייווא- יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט 

1באנד - אליקום צונזערס ווערק  מרדכי, שעכטער

00551 30 1968

פרץ. ל.הוצאת י

צווישן תקופות .א, גאלאמב

00551 31 1965

המנורה, ציקא

באשערטע לידער בעריש, וויינשטיין

00551 32 1954

אויפסניי

4פאריזער צייטשריפט 

00551 33 1928

שטיין.מ.פארלאג ל

אנטאלאגיע- יידישע דיכטערינס  .ע, קארמאן

00551 34 1949

קלוב אין באסטאן-ארויסגעגעבן פון דעם יידישן קולטור

נאכט אויף נאלעווקעס יוסף, רובינשטיין

00551 35 1968

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

די גנאד פון ווארט .רחל ה, קארן

00551 36 1953

"יידיש בוך"פארלאג 

דאקומענטן און מאטעריאלן וועגן אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא . ב, מארק

00551 37 1961

"אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער"פארלאג 

א יינגל פון ווארשע  משה, קנאפהייס

00551 38 1949

"יידיש בוך"פארלאג 

משלים בוך .ל, אליצקי

00552 1 1946

הוצאת עם עובד

אדם במולדת חלק שני שלום, קדש

00552 2 1981

פרץ. ל.פארלאג י

א רגע פון אמת בלומע, לעמפעל
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00552 3 1985

פרץ. ל.פארלאג י

ישראל-צו פוס קיין ארץ אברהם, קארפינאוויטש

00552 4 1987

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

הכל איינס-נאכן סך מאיר , חרץ

00552 5

"יידיש בוך"פארלאג 

כתבים פון געטא באנד איינס עמנואל, רינגעלבלום

00552 6 1970

ביכער ציקא פארלאג

יציאת אייראפע יוסף, רובינשטיין

00552 7 1970 עס ווערט שוין שפעט יצחק אלחנן, ראנטש

00552 8 1965

פארלאג אויפסניי

מיר אלע .ל, מילער

00552 9 1984

פרץ. ל.פארלאג י

מיט אפענע אויגן חיים, פלאטקין

00552 10 1987

"ישראל בוך"פארלאג 

פון שטעטל ביז נארמאנדיע חיים, פלאטקין

00552 11 1990 אין שטח פון צייט חיים, קעניגער

00552 12 1960

ביכער ציקא פארלאג

מגילת רוסלאנד יוסף, רובינשטיין

00552 13 1958

ביכער ציקא פארלאג

וועלט און ווארט .א, לעיעלעס-גלאנץ

00552 14 1988

פארלאג-לייוויק. ה

פייערריסן אינעם חושך מאיר, יעלין

00552 15 1971

"יידיש בוך"פארלאג 

לידער אברהם, שלאנסקי

00552 16 1984

יד ושם אינסטיטוט פארן אנדענק פון אומקום און גבורה

דאס שווארצע בוך

00552 17 1979

פרץ. ל.פארלאג י

2לעבן באנד -קדושה אין יידישן פאמיליע .נ, שמן

00552 18 1972

"ישראל בוך"פארלאג 

בלעטער פאלן ניט מלכה, חפץ טוזמאן

00552 19 1985

פארלאג-לייוויק. ה

פייערן- גיהנום12דורך  זאמי, פעדער

00552 20 1958

פרץ. ל.פארלאג י

היימישע און נאענטע .י, פאפיערניקאוו

00552 21 1981 יידן אין פאריז יחזקאל, קארנהענדלער

00552 22 1977

פרץ. ל.פארלאג י

מיין מאמעס אנבליק חיים, מאלטינסקי

00552 23 1946

פארלאג אויפסניי

 אומגעקומענע פאריזער יידישע שרייבער14בוך צום אנדענק פון -יזכור

00552 24 1971

קאמיטעט פארן גרויסן ווערטערבוך פון דער יידישער שפראך

3גרויסער ווערטערבוך פון דער יידישער שפראך באנד  יודל, מארק
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00552 25 1952 דאס בוך פון לובלין

00552 26 1980

פרץ. ל.פארלאג י

הרצליהער סטראפעס שלמה, רויטמאן

00552 27 1952

משה שמואל שקלארסקי

דער תהלים ייד  שלום, אש

00552 28 1981

פארלאג-לייוויק. ה

דער ירדן פאלט אריין אין ים המלח .מ, צאנין

00552 29 1993

"ישראל בוך"פארלאג 

עכאס פון א ווייטן נעכטן לילי , בערגער

00552 30 1988

פרץ.ל.פארלאג י

פראזע שלמה, רויטמאן

00552 31 1945

איקוף

2באנד - דער זין פון מענטשלעכן לעבן  .חיים  דר, זשיטלאווסקי

00552 32 1974

"ישראל בוך"פארלאג 

אונטער דיין צייכן מלכה, חפץ טוזמאן

00552 33 1989

"ישראל בוך"פארלאג 

...לאמיר לאכן .א, אפאטאווסקי

00552 34 1981

בוך קאמיטעט

שווערע געמיטער . ב, שלעווין

00552 35 1971

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

שאטנס פון מאנפארנאס . ב, שלעווין

00552 36 1968 א לעבן צווישן טאוולען אפרים, אויערבאך

00552 37 1968

"ישראל בוך"פארלאג 

זוניקע שוועלן יעקב צבי , שארגעל

00552 38 1945

איקוף

דורות  חיים, גראדע

00553 1 1982

ציקא

4'  נומ88די צוקונפט באנד 

00553 2 1973

ארויסגעגעבן פון דער קאמיסיע דורכצופירן דעם איינהיטלעכן יידישן

אויסלייג קורס פון יידישער ארטאגראפיע מרדכי, שעכטער

00553 3 1959

ייווא

1900-1939אייראפע -קאטאלאג פון דער אויסשטעלונג דאס יידישע שטעטל אין מיזרח

00553 4 1962

פרץ. ל.פארלאג י

געקליבענע ווערק שמואל, זאראמב

00553 5 1969

איקוף

אויג אויף אויג אהרן, ווערגעליס

00553 6 1971

ארויסגעגעבן פון מחבר

צו די הייכן פון יידישן גייסט .א, גאלאמב

00553 7 1966

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

טראט פון דוירעס פערעצ , מארקיש

00553 8 1966

"יידיש בוך"פארלאג 

פארשפעטיקטער פרילינג משה, שקליאר
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00553 9 1972

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

אויף דער שארף פון א רגע .רחל ה, קארן

00553 10 1955

איקוף

מיט אויגן אפענע דארע, טייטלבוים

00553 11 1956

איקוף

1מלחמה באנד  פרץ, מארקיש

00553 12 1956

איקוף

2מלחמה באנד  פרץ, מארקיש

00553 13 1951

ביכער ציקא פארלאג

שקלאווער קינדער זלמן, שניאור

00553 14 1951

אויפסניי

טויפן שטילקייט רבקה, קאפע

00553 15 1955

ארויסגעגעבן דורכן פאריין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין

פראנקרייך 1955אלמאנאך פאריז 

00553 16 1974

פרץ. ל.פארלאג י

1ערב באנד  עלי, שעכטמאן

00553 17 1974

פרץ. ל.פארלאג י

2ערב באנד  עלי, שעכטמאן

00553 18 1962

קאנגרעס אין ארגענטינע-פאנד ביים קולטור-יוסף ליפשיץ

בוך-בבא אליה, בחור

00553 19 1950

הוצאת שוקן

שירים שאול, טשרניחובסקי

00553 20 1979

"לעבן-ניי"פארלאג 

(היים און חורבן)ליכט -נשמה שיע, טשעכעווער

00553 21 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

לידער און פאעמעס דוד, האפשטיין

00553 22 1969

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

אין ליכט פון פארגאנג .י, פאפיערניקאוו

00553 23 1953

שטיין. מ.פארלרג ל

שעלי. פוירסי ב- דער גואל , פראמעטעאוס .מ, בלעכמאן

00553 24 1967

פארלאג בערגען בעלזען

טו דערמאנען'כ יעקב, גלאטשטיין

00553 25 1948

פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע-ארויסגעגעבן דורכן צענטראל

חורבן ווארשע- אזוי אין עם געווען  יאנאס, טורקאוו

00553 26 1950

פארלאג צעראטא

לידער פון דער נאכט יחיאל, האפער

00553 27 1973

דונסקי מדרש פאנד. ש

שיר השירים- מדרש רבה  .ש, דונסקי

00553 28 1977

"ישראל בוך"פארלאג 

לידער און פאעמעס דוד, האפשטיין

00553 29 1977

פרץ. ל.פארלאג י

הארבסטיקע טרויבן יעקב צבי , שארגעל

00553 30 1958

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט

ליד צו ליד .י.ב, ביאלאסטאצקי
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00553 31 1976

פרץ. ל.פארלאג י

די ערד פארשטייט חיים, מאלטינסקי

00553 32 1966

"ישראל בוך"פארלאג 

דערנער נאכן רעגן רחל , פישמאן

00553 33 1964

פרץ. ל.פארלאג י

פון צוויטן בראשית .י, פאפיערניקאוו

00553 34 1957 דער ממזר זלמן, שניאור

00553 35 1955

קאנגרעס-ארויסגעגעבן פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

לידער לייזער, וואלף

00553 36 1947

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

אויף די חורבות חיים, גראדע

00553 37 1966

דער קוואל

דער פראצעס פראנץ, קאפקא

00553 38 1978

פרץ. ל.פארלאג י

דער פערציקיעריקער מאן פרץ, מארקיש

00553 39 1949

דוד איגנאטאוו ליטעראטור פאנד

דיכטער און דיכטונג .א, טאבאטשניק

00553 40 1968

"אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער"פארלאג 

באלאדעס פון מיין חרובער היים משה, קנאפהייס

00553 41 1975

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

פון אלע מיינע יארן אברהם, זאק

00553 42 1946

נאציאנלאן ארבעטער פארבאנד-ארויסגעגעבן פון אידיש

שריפטן חיים נחמן, ביאליק

00553 43 1945

איקוף

איך גלויב .ד, האפשטיין

00553 44 1978

פארלאג ברידער שולזינגער

אין דרויסן פון דער וועלט משה, שטיינגארט

00553 45 1980

בהוצאת המחבר

ספר מטה אהרן הרב אהרן הלוי , ניק'פיצ

00553 46 1976

פרץ. ל.פארלאג י

פשוט-קונטרס ביאלע לייבל, קופערשמיד

00553 47 1965

פרץ. ל.פארלאג י

ישראל-יאר פאפיערניקאוו אין ארץ40  

00553 48 1935

נאציאנלאן ארבעטער פארבאנד-ארויסגעגעבן פון אידיש

לידער און פאעמען חיים נחמן, ביאליק

00553 49 1969

פרץ. ל.פארלאג י

אויף מיין וועג צו דיר בדרכי אליך חיים, גראדע

00553 50 1968

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

צער און פרייד לייב, מארגנטוי

00554 1 1966 36פאריזער צייטשריפט 

00554 2 1980

ארויסגעגעבן דורכן קאמיטעט פאר יידישער קולטור אין ישראל

16ביי זיך  יצחק , יאנאסאוויטש
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00554 3 1978

פעדעראציע-ארויסגעגעבן דורך דער דרום אפריקאנער יידישער קולטור

(239) 3- דרום אפריקע 

00554 4 1948

.לאוב פארלאג קא. א

1באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 5 1956

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

2באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 6 1951

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

3באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 7 1951

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

4באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 8 1952

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

5באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 9 1952

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

6באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 10 1953

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

7באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 11 1954

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

8באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 12 1955

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

9באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 13 1956

קאנגרעס-אלוועלטלעכער יידישער קולטור

10באנד - געשיכטע פון יידישן פאלק -וועלט שמעון, דובנאוו

00554 14 1986

ירושלימער אלמאנאך

הימלשאפט יוסף , קערלער

00554 15 1973

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

1קאצק  אברהם יהושע, העשל

00554 16 1973

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

2קאצק  אברהם יהושע, העשל

00554 17 1997 (8)3לאשן -מאמע

00554 18 1996 ווי פון א פוסטן פאס יצחק , ניבארסקי

00554 19 1962

אין" סאסיאל זשוויוו-פאנד"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון 

פראנקרייך די בלויע שעה .ח.מ, ליכטשטיין

00554 20 1962

פארלאג קיום

בוך-בלעטלעך פון א טאג חיים, גרינבערג

00554 21 1988

פארלאג-לייוויק. ה

קודש וחול אין דער יידישער מוזיק יששכר, פאטער

00554 22 1998

הוצאת ספרים רשפים

באהבה ובכאב פרקי זכרון על דוד הופשטיין פייגה, הופשטיין

00554 23 1955

"יידיש בוך"פארלאג 

ווייטיק און פרייד הדסה, רובין

00554 24 2001

פרץ. ל.פארלאג י

ביים ראנד פון חלום צבי , אייזנמאן
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00554 25 1977

קלובן-ארויסגעגעבן רודך די יידישע קולטור

איציק מאנגער דער דיכטער וואס איז דערגאנגען פון גרא ביז בלא אליעזר, פאדריאטשיק

00554 26 1946

איקוף

4געקליבענע ווערק באנד  מענדלעלע מוכר ספרים

00554 27 1920

"אידיש"פארלאג 

1באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 28 1920

"אידיש"פארלאג 

4באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 29 1920

"אידיש"פארלאג 

6באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 30 1920

"אידיש"פארלאג 

8באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 31 1920

"אידיש"פארלאג 

9באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 32 1920

"אידיש"פארלאג 

10באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 33 1920

"אידיש"פארלאג 

11באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 34 1920

"אידיש"פארלאג 

12באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00554 35 1920

"אידיש"פארלאג 

13באנד - אלע ווערק  . ל.י, פרץ

00555 1 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

20- יידישע העפטן 

00555 2 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

22- יידישע העפטן 

00555 3 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

23- יידישע העפטן 

00555 4 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

24- יידישע העפטן 

00555 5 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

25- יידישע העפטן 

00555 6 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

26- יידישע העפטן 

00555 7 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

27- יידישע העפטן 

00555 8 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

28- יידישע העפטן 

00555 9 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

29/30- יידישע העפטן 

00555 10 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

31- יידישע העפטן 

00555 11 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

32- יידישע העפטן 
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00555 12 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

33- יידישע העפטן 

00555 13 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

34- יידישע העפטן 

00555 14 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

35- יידישע העפטן 

00555 15 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

36- יידישע העפטן 

00555 16 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

37- יידישע העפטן 

00555 17 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

38- יידישע העפטן 

00555 18 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

39/40- יידישע העפטן 

00555 19 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

41- יידישע העפטן 

00555 20 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

42/43- יידישע העפטן 

00555 21 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

44- יידישע העפטן 

00555 22 2006

publiée avec le concours du Centre National du Livre

109- יידישע העפטן 

00555 23 2007

publiée avec le concours du Centre National du Livre

112- יידישע העפטן 

00555 24 1982

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

3'  נומ88די צוקונפט באנד 

00555 25 1982

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

4'  נומ88די צוקונפט באנד 

00555 26 1982

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

5'  נומ88די צוקונפט באנד 

00555 27 1982

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

6'  נומ88די צוקונפט באנד 

00555 28 1983

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

10-11'  נומ89די צוקונפט באנד 

00555 29 1984

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

6-7'  נומ90די צוקונפט באנד 

00555 30 1984

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

8-9'  נומ90די צוקונפט באנד 

00555 31 1984

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

10'  נומ90די צוקונפט באנד 

00555 32 1985

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

1-2'  נומ91די צוקונפט באנד 

00555 33 1985

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

3-4'  נומ91די צוקונפט באנד 
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00555 34 1985

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

7-8'  נומ91די צוקונפט באנד 

00555 35 1985

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

9-10'  נומ91די צוקונפט באנד 

00555 36 1986

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

5-6'  נומ92די צוקונפט באנד 

00555 37 1986

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

9-10'  נומ92די צוקונפט באנד 

00555 38 1987

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

5-6'  נומ93די צוקונפט באנד 

00555 39 1992

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

2'  נומ97די צוקונפט באנד 

00555 40 1977

איקוף

3- יידישע קולטור 

00555 41 1977

איקוף

7- יידישע קולטור 

00555 42 1982

איקוף

2- יידישע קולטור 

00555 43 1983

איקוף

7- יידישע קולטור 

00555 44 1984

איקוף

1- יידישע קולטור 

00555 45 1984

איקוף

2- יידישע קולטור 

00555 46 1984

איקוף

3- יידישע קולטור 

00555 47 1984

איקוף

6- יידישע קולטור 

00555 48 1984

איקוף

8- יידישע קולטור 

00555 49 1984

איקוף

9-10- יידישע קולטור 

00555 50 1985

איקוף

1- יידישע קולטור 

00555 51 1985

איקוף

2- יידישע קולטור 

00555 52 1985

איקוף

3- יידישע קולטור 

00555 53 1985

איקוף

4- יידישע קולטור 

00555 54 1985

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00555 55 1985

איקוף

7-8- יידישע קולטור 
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00555 56 1985

איקוף

9-10- יידישע קולטור 

00555 57 1986

איקוף

1- יידישע קולטור 

00555 58 1986

איקוף

7-8- יידישע קולטור 

00555 59 1986

איקוף

10- יידישע קולטור 

00555 60 1987

איקוף

1-2- יידישע קולטור 

00555 61 1987

איקוף

3-4- יידישע קולטור 

00555 62 1987

איקוף

5-6- יידישע קולטור 

00555 63 1987

איקוף

10- יידישע קולטור 

00555 64 1985

פעדעראציע-אפריקאנער יידישער קולטור-צייטשריפט פון דער דרום

4- דרום אפריקע 

00555 65 1985

פעדעראציע-אפריקאנער יידישער קולטור-צייטשריפט פון דער דרום

10-12- דרום אפריקע 

00555 66 1986

פעדעראציע-אפריקאנער יידישער קולטור-צייטשריפט פון דער דרום

1-3- דרום אפריקע 

00555 67 1982

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

99- חשבון 

00555 68 1984

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

103- חשבון 

00555 69 1985

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

105- חשבון 

00555 70 1985

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

106- חשבון 

00555 71 1986

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

107- חשבון 

00555 72 1986

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

108- חשבון 

00555 73 1987

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

110- חשבון 

00555 74 1983 78-79- אונדזער אייגן ווארט 

00555 75 1984 80- אונדזער אייגן ווארט 

00555 76 1985 82- אונדזער אייגן ווארט 

00555 77 1985 83- אונדזער אייגן ווארט 
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00555 78 1986

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

120- די גאלדענע קייט 

00555 79 1987

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

122- די גאלדענע קייט 

00555 80 1987

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

123- די גאלדענע קייט 

00555 81 1985

פון וועלטראט פאר יידישן און יידישער קולטור

16יידיש וועלט נומער 

00555 82 1985

פון וועלטראט פאר יידישן און יידישער קולטור

17-18יידיש וועלט נומער 

00555 83 1975

צענטראלע-פארלאג און ביכער-ציקא

קאטאלאג- ביכער וועלט 

00555 84 1981 3-4- אונזער צייט 

00555 85 1982 43- אויף דער וואך 

00555 86 1972

"זריעה"פארלאג 

באמערקונגען  איציק, וויינסענקער

00555 87 1979

-ארויסגעגעבן דורך דער עקזעקוטיווע פון דער ציוניסטישער וועלט

ארגאניזאציע 27- פאלק און ציון 

00555 88 1946

פארלאג דוד לערמאן

זעקס יאר-זעקס לידער פון די לעצטע פינף-פינף מלך , ראוויטש

00555 89

ועד ארגון יוצאי סארני והסביבה בישראל

יידישע חכמה לייבל, מוריק

00555 90 1983 18' קול לובלין מס

00555 91 1966

פעדעראציע פון די יידישע געזעלשאפטן אין פראנקרייך און קהילה אין

פאריז 57- אונזער קיום 

00555 92 2001

פרץ. ל.פארלאג י

2בוך - שפעטער שניט  עזריה, דאברושקעס

00555 93 2001

פרץ. ל.פארלאג י

3בוך - שפעטער שניט  עזריה, דאברושקעס

00555 94

מוזיאון מאנה כץ

פסלים מאנה, כץ

00555 95 1975

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מח דן, פגיס

00555 96 1986

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

גיטו

00556 1 1988

הוצאת ירון גולן

פאר וואס? למה  יצחק, וידר

00556 2 2005

אות-הוצאת צור

קרימעווע אן אלטפרענקישע מעשה אלכסנדר, שפיגלבלאט

00556 3 1982

"ישראל בוך"פארלאג 

נישט פארענדיקטע בלעטלעך לילי , בערגער
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00556 4 1982

פאנד-ר שמואל און רבקה הורוויץ"ארויסגעגעבן דורך דעם ד

מארקולעשט, גרינער ווינטער מאיר , חרץ

00556 5 1995

פרץ. ל.פארלאג י

רייס נישט אפ די בלום הדסה, רובין

00556 6 1979

"פריינד"פארלאג 

קינסטלער-ישראל גבריאל, ווייסמאן

00556 7 2006 142108אסיר מספר  דוד, לוי

00556 8 1955

פארלאג קיום

א בלאט אויף אן עפלבוים .ה, לייוויק

00556 9 1957

פארלאג אויפסניי

אונטער די פאריזער הימלען .ק, בענעק

00556 10 1993

"דאס יידישע ווארט"פארלאג 

טייערע נעמען יאקוב, וואסערשטרום

00556 11 1948

"יידיש בוך"פארלאג 

צו לויטערע ברעגן רייזל , זשיכלינסקי

00556 12 1966 ביים פנקס פון לובלין משה , שולשטיין

00556 13 1982

פרץ. ל.פארלאג י

די שבועה .ק, צעטניק

00556 14 1984

"סאוועטסקי פיסאטעל"פארלאג 

ווייטער יחיאל , שרייבמאן

00556 15 1982

ארויסגעגעבן פון משפחה און פריינט

ראמאנעטן .נ, סיגאלאווסקי

00556 16 1982

ארויסגעגעבן פון מחבר

דריי איבערלעבונגען יחזקאל, קארנהענדלער

00556 17 1949

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

צווישן רואינען און רושטאוואניעס משה , שולשטיין

00556 18 1983

פרץ. ל.פארלאג י

באנד דריי נאכן חורבן- צוויי משפחות  .י, פינער

00556 19 1940

"דער וועג"פארלאג 

לידער און באלאדן מלך , ראוויטש

00556 20 1988

פרץ. ל.פארלאג י

דער וועג פונעם פויגל זיאמע, טעלעסין

00556 21 1991 געשטאלטן און פאסירונגען לילי , בערגער

00556 22 1993

"ישראל בוך"הוצאת 

ילדים, בוקר טוב ק 'ז, פינר-בורשטיין

00556 23 1998

עקד

עיתונאי במדינת ישראל הצעירה מרדכי , חלמיש

00556 24 1990

עקד

אמנים , משוררים, על סופרים- יידיש בישראל  מרדכי , חלמיש

00556 25 1993

עקד

על סופרים ומשוררים- יידיש בתפוצות  מרדכי , חלמיש
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00556 26 1983

פארלאג קיבוץ אלונים

נעמט מיך אין לאנד פון פארגעסן צבי , אייזנמאן

00556 27 1972

פארלאג די גאלדענע קייט

פארזיך זלמן, שזר

00556 28 1994

"יידישע קולטור"פארלאג 

אקער-ביים שקיעה עלי, שעכטמאן

00556 29 1970

פרץ. ל.פארלאג י

טעג און יארן נתן דוד, קארמאן

00556 30 1992

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

סענטענצן אויף מיין חשבון, א ביסל פראזע, הכל דריי-נאכן סך מאיר , חרץ

00556 31 1949

איקוף

דענקער און דיכטער אבא, גארדין

00556 32 1966

פארלאג אונדזער קיום

קערנער אין מידבר מענדל, מאן

00556 33 1985

פרץ. ל.פארלאג י

צוימען-סאוועטישע יידן הינטער געטא הערש, סמאליאר

00556 34 1953

"יידיש בוך"פארלאג 

די מאמע אסתר רחל יצחק, טורקאוו-גרודבערג

00556 35 1961

פרץ. ל.פארלאג י

ערשטער באנד- געשיכטע -די העלדן אין דער וועלט ר"צבי ד, כהן

00556 36 1982

ירושלים" אייגנס"פארלאג 

13- ירושלימער אלמאנאך 

00556 37 1992

הוצאת הקיבוץ המאוחד

הקיבוץ מול עתידו- להתחדש  אורי, וובר

00556 38 1992

"נס"פארלאג 

עסייען מלך , ראוויטש

00556 39 1993

הצועצה העולמית למען יידיש ותרבות יהודית

ישיבה מיוחדת בכנסת המוקדשת לשפת היידיש ותרבותה- מחווה ליידיש 

00556 40 1948

"דער עמעס"פארלאג -מעלוכע

דער וועג אפ ווארשע בינעם , העלער

00556 41 1977

הוצאת מסדה

עברי/אנגלי, אנגלי/מילון עברי דב, אבא-בן

00556 42 1898

Hebrew Publishing Co.

ווערטערבוך-ענגליש טאשען-יידיש אלכסנדר, הארקאווי

00556 43 1947

"דביר"הוצאת 

צרפתי-כיס עברי-מלון ר"ד. י, קרניאלי, .י, גרזובסקי

00557 1 1965

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

52- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 2 1966

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

54- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 3 1967

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

58- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 4 1968

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

62-63- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער
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00557 5 1971

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

72- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 6 1971

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

74- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 7 1973

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

79-80- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 8 1975

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

86- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 9 1975

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

88- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 10 1976

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

90- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 11 1976

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

91- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 12 1977

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

92- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 13 1977

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

93- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 14 1978

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

95-96- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 15 1979

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

98- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 16 1980

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

101- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 17 1981

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

104- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 18 1972

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

75- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 19 1973

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

78- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 20 1973

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

81- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 21 1976

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

89- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 22 1977

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

94- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 23 1978

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

97- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 24 1980

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

102- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 25 1980

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

103- די גאלדענע קייט  אברהם , סוצקעווער

00557 26 1983

"דויער"פארלאג 

די גרינע ראסע .י, פאפיערניקאוו

Veuillez adresser votre demande à : bibliotheque@memorialdelashoah.org

en précisant le N° de série et le N° de document

298

Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish, novembre 2012



Inventaire des ouvrages en hébreu et en yiddish de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah

N°

série

N°

de doc.

Année 

parution
Editeur Titre

    Auteur :

 Nom, Prénom

00557 27 1977

איקוף

2- יידישע קולטור 

00557 28 1977

איקוף

5- יידישע קולטור 

00557 29 1977

איקוף

6- יידישע קולטור 

00557 30 1978

איקוף

4- יידישע קולטור 

00557 31 1978

איקוף

7- יידישע קולטור 

00557 32 1978

איקוף

8- יידישע קולטור 

00557 33 1979

איקוף

1- יידישע קולטור 

00557 34 1999

איקוף

9-10- יידישע קולטור 

00557 35 2000

איקוף

3-4- יידישע קולטור 

00557 36 2002

איקוף

5-7- יידישע קולטור 

00557 37 1976

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

83-84חשבון 

00557 38 1977

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

87-88חשבון 

00557 39 1977

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

89חשבון 

00557 40 1978

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

91חשבון 

00557 41 1979

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

93חשבון 

00557 42 2002

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

139חשבון 

00557 43 2002

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

140חשבון 

00557 44 2003

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

142חשבון 

00557 45 2004

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

143חשבון 

00557 46

קרייז-קלוב און שרייבער-לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

144חשבון 

00557 47 2004

רינג אין ישראל-ארבעטער

616-617' נומ- פראגן -לעבנס

00557 48 2004

רינג אין ישראל-ארבעטער

625-626' נומ- פראגן -לעבנס
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00557 49 2005

רינג אין ישראל-ארבעטער

629-630' נומ- פראגן -לעבנס

00557 50 2005

רינג אין ישראל-ארבעטער

631-632' נומ- פראגן -לעבנס

00557 51 2005

רינג אין ישראל-ארבעטער

635-636' נומ- פראגן -לעבנס

00557 52 2005

רינג אין ישראל-ארבעטער

637-638' נומ- פראגן -לעבנס

00557 53 2005

ליגע-ארגאן פון דער יידיש

331-332' אויפן שוועל נומ

00557 54 2006

בית שלום עליכם

1דווקא ארץ יידיש ותרבותה גליון 

00557 55 2000

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

1טאפלפונקט נומער 

00557 56 2001

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

2טאפלפונקט נומער 

00557 57 2001

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

4טאפלפונקט נומער 

00557 58 2002

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

5טאפלפונקט נומער 

00557 59 2003

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

6טאפלפונקט נומער 

00557 60 2003

הרשות הלאומית לתרבות יידיש

7טאפלפונקט נומער 

00557 61 1997

publiée avec le concours du Centre National du Livre

7' יידישע העפטן נומ

00557 62 1997

publiée avec le concours du Centre National du Livre

9' יידישע העפטן נומ

00557 63 1997

publiée avec le concours du Centre National du Livre

12' יידישע העפטן נומ

00557 64 1997

publiée avec le concours du Centre National du Livre

13' יידישע העפטן נומ

00557 65 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

15' יידישע העפטן נומ

00557 66 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

16' יידישע העפטן נומ

00557 67 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

17' יידישע העפטן נומ

00557 68 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

19' יידישע העפטן נומ

00557 69 1998

publiée avec le concours du Centre National du Livre

20' יידישע העפטן נומ

00557 70 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

29-30' יידישע העפטן נומ
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00557 71 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

31' יידישע העפטן נומ

00557 72 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

32' יידישע העפטן נומ

00557 73 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

33' יידישע העפטן נומ

00557 74 1999

publiée avec le concours du Centre National du Livre

34' יידישע העפטן נומ

00557 75 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

37' יידישע העפטן נומ

00557 76 2000

publiée avec le concours du Centre National du Livre

45' יידישע העפטן נומ

00557 77 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

46' יידישע העפטן נומ

00557 78 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

47' יידישע העפטן נומ

00557 79 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

48' יידישע העפטן נומ

00557 80 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

49' יידישע העפטן נומ

00557 81 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

50' יידישע העפטן נומ

00557 82 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

51' יידישע העפטן נומ

00557 83 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

52' יידישע העפטן נומ

00557 84 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

53' יידישע העפטן נומ

00557 85 2001

publiée avec le concours du Centre National du Livre

54' יידישע העפטן נומ

00557 86 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

56' יידישע העפטן נומ

00557 87 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

57' יידישע העפטן נומ

00557 88 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

58' יידישע העפטן נומ

00557 89 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

59' יידישע העפטן נומ

00557 90 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

60' יידישע העפטן נומ

00557 91 2002

publiée avec le concours du Centre National du Livre

61' יידישע העפטן נומ

00557 92 2003

publiée avec le concours du Centre National du Livre

76' יידישע העפטן נומ
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00557 93 2005

publiée avec le concours du Centre National du Livre

90' יידישע העפטן נומ

00557 94 2005

publiée avec le concours du Centre National du Livre

92' יידישע העפטן נומ

00557 95 2006

publiée avec le concours du Centre National du Livre

106' יידישע העפטן נומ

00557 96 2006

publiée avec le concours du Centre National du Livre

107-108' יידישע העפטן נומ

00558 1 1933

פארלאג גאלדער

סימפאניע- ט "בעש .ש, נאדלער

00558 2 1928

בזשאזא. פארלאג ח

פערטער באנד- א לעגענדע וועבט זיך  . ז, סעגאלאוויטש

00558 3

"בוך-יידיש"פארלאג 

נאוועלן .י, פינער

00558 4 1946

איקוף

חיים-די קליאטשע אדער צער בעלי מענדעלע מוכר ספרים

00558 5

ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון מאיר ווייסגאל

זון-די נאוועמבער רייזל , זשיכלינסקי

00558 6 1984

פרץ. ל.פארלאג י

זיי וועלן אויפשטיין בינעם , העלער

00558 7 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

איבער חורבות .י, פאפיערניקאוו

00558 8 1983

ארויסגעגעבן מיט דער הילף פון א קאמיטעט

די יידן פון נעכטן .ק, בענעק

00558 9 1976

פרץ. ל.פארלאג י

באנד צוויי מלחמה- צוויי משפחות  .י, פינער

00558 10 1987

"ישראל בוך"פארלאג 

פון שטעטל ביז נארמאנדיע חיים, פלאטקין

00558 11 1984 פון פיר זייטן חיים, קעניגער

00558 12 1961

איקוף

לידער זעליק, אקסעלראד

00558 13 1969

סאוועטסקי פיסאטעל

צום לעבן .י, קיפניס

00558 14 1983

"ישראל בוך"פארלאג 

צוזאמען יצחק, פינער-בורשטיין

00558 15 1985

פרץ. ל.פארלאג י

אזוי צו זאגן שלמה, ווארזאגער

00558 16 1954

פארלאג מתנות

יארק-אין ניו משה לייב , האלפערן

00558 17 1975

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

אין דער וועלט פון עקדות הירש, אשעראוויטש

00558 18 1983 אריינבליקן אין יידישן ליטערארישן שאפן יעקב, זיפער
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00558 19 1912

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

דריטער באנד מענשען אהן קעפ- געוועהלטע שריפטן  מארריס, ראזענפעלד

00558 20 1932

"פריינט"פארלאג 

לידער .ה, לייוויק

00558 21 1957

"בוך-יידיש"פארלאג 

2באנד - אויסגעוויילטע ווערק  אברהם, רייזען

00558 22 1984 א יידישער בליק אויף בעטהאוון עקיבא, פישבין

00558 23 1966

פרץ. ל.פארלאג י

שטיגן צום הימל ישעיהו, שפיגל

00558 24 1949

קאנגרעס-ארגענטינער אפטייל פון אלוועלטלעכן יידישן קולטור

1- אינאיינעם זאמלבוך 

00558 25 1986

מ"ספריית פועלים בע

עיירה יהודית .ח.י, בילצקי

00558 26 1985

"ישראל בוך"פארלאג 

פון קראכמאלנע ביז קאלימא חיים, באביץ

00558 27 1974

פרץ. ל.פארלאג י

שורות שירה פרץ, מיראנסקי

00558 28 1982

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דארט ווו מיין וויג איז געשטאנען משה , שולשטיין

00558 29 1946

איקוף

די טאקסע, דאס קליינע מענטשעלע מענדעלע מוכר ספרים

00558 30 1947

איקוף

דער פריזיוו, פישקע דער קרומער מענדעלע מוכר ספרים

00558 31 1981

"ישראל בוך"פארלאג 

שטיינער מנוחה, ראם

00558 32 1964

Les Editions Polyglottes

ארום מאסקווער יידישן טעאטער יוסף, שיין

00558 33 1981

איקוף

לידער וועגן ליד מארטין, בירנבוים

00558 34 1985

קרן זכרון לתרבות יהודית

יידישע מוזיק אין פוילן יששכר, פאטער

00558 35 1979

"היכל שלמה"הוצאת 

למחשבה ולבעיות יהדות, להלכה- שנה בשנה 

00558 36

איקוף

געקליבענע לידער .י, פאפיערניקאוו

00558 37 1980

"בית שלום אש"ארויסגעגעבן פון 

בריוו  שלום, אש

00558 38 1986

מ"בית הוצאה כתר בע, הוצאת הקיבוץ המאוחד

יצחק דנציגר מרדכי, עומר

00558 39 1950

איקוף

דוד עדעלשטאט קלמן, מרמר

00558 40 1971

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

מאני לייב חיים, בעז
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00558 41 1971

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

געשטאלטן און פראפילן ישעיהו, שפיגל

00558 42 1951

פארלאג אויפסניי

השמשות-די שעה פון בין .י, פינער

00558 43 1987

פרץ. ל.פארלאג י

לאדזשער יארן יצחק , יאנאסאוויטש

00559 1 1971

פרץ. ל.פארלאג י

מעשיות פון הינטערן אויוון יצחק, כאשעוויס

00559 2 1967

פרץ. ל.פארלאג י

אין גאנג .י, פילאווסקי

00559 3 1967

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

וואר אין ווערן .ל, אליצקי

00559 4 1979 סאוועטישע יידישע מלוכהשקייט . ח, סלאוועס

00559 5 1984

ארגון יוצאי סארני והסביבה בישראל

יידישע חכמה לייבל, מוריק

00559 6 1988

"ישראל בוך"פארלאג 

צעשטערנטע קלאנגען חיים, פלאטקין

00559 7 1951

"רינג-ארבעטער"פארלאג 

טובים און פייערונגען-יום, שול, לידער פאר היים- מיר זינגען 

00559 8 1979

פארלאג די גאלדענע קייט

וואלקנברעמען אלכסנדר, שפיגלבלאט

00559 9 1960

פרץ. ל.פארלאג י

רייזע-מיין הארץ .ל, אליצקי

00559 10 1972

החוג ליידיש, החוג למדעי היהדות/האוניברסיטה העברית בירושלים

דער שטן אין גאריי יצחק, באשעוויס

00559 11 1961

פרץ. ל.פארלאג י

צווייטער באנד- געשיכטע -די העלדן אין דער וועלט ר"צבי ד, כהן

00559 12 1973

"ישראל בוך"פארלאג 

בויגן צוקאפנס-רעגן משה, יונגמאן

00559 13 1984

לייוויק. ש ה"הוצאת ספרים ע

הבית והשואה  רבקה, גולדברג-לרמן

00559 14 1970

"ישראל בוך"פארלאג 

געזאנגען אין שייער אריה , שמרי

00559 15 1984 3וועלט נומער -יידיש

00559 16 1984

געזעלשאפטלעכן פארבאנד פון די יידן אין פוילן-ארגאן פון קולטור

 15שטימע נומער -פאלקס

00559 17 1982

באוועגונג-ארויסגעגעבן פון דער אלוועלטלעכער ציוניסטישער ארבעט

(134) 2נומער - פאלקסבלאט 

00559 18 1984

-קלוב און שרייבער-ארויסגעגעבן פון לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

קרייז 104נומער - חשבון 

00559 19 1983

ארויסגעגעבן דורך דער בונדישער ארגאניזאציע אין ישראל

379-80' פראגן נומ-לעבנס
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00559 20 1986

ארויסגעגעבן דורך דער בונדישער ארגאניזאציע אין ישראל

405-406' פראגן נומ-לעבנס

00559 21 1987

ארויסגעגעבן דורך דער בונדישער ארגאניזאציע אין ישראל

419-420' פראגן נומ-לעבנס

00559 22 1987

ארויסגעגעבן דורך דער בונדישער ארגאניזאציע אין ישראל

423-424' פראגן נומ-לעבנס

00559 23 1987

ארויסגעגעבן דורך דער בונדישער ארגאניזאציע אין ישראל

425-426' פראגן נומ-לעבנס

00559 24 1952

פארלאג די גאלדענע פאווע

1- פאעמען  אהרן, מיעדניק

00559 25 1978

פרץ. ל.פארלאג י

אויף מיינע וועגן חיים, פלאטקין

00559 26 1961

"בוך-יידיש"פארלאג 

א זעגל אין ווינט דוד, ספארד

00559 27 1985

איקוף

א שליחות קיין מאסקווע . ח, סלאוועס

00559 28 1947

איקוף

דער פארבארגענער בחור, שלמה נגיד' ר, דאס שטעטל - 1באנד  שלום, אש

00559 29 1942

האלפערן ארבעטער רינג. ל.ארויסגעגעבן פון מ

משה לייב האלפערן אין ראם פון זיין דור אליעזר, גרינבערג

00559 30 1982

מוזיאון מאנה כץ

רישומים מאנה, כץ

00559 31 1972

ארויסגעגעבן דורך דעם קאמיטעט פאר יידישער קולטור אין ישראל

העפט איינס- ביי זיך 

00559 32 1967 מכתבים נחמן , מייזיל

00559 33 1966 ביים פנקס פון לובלין משה , שולשטיין

00559 34 1946

פארלאג-מחמדים קונסט

מאטיוון- געטא  אברהם, וואלקאוויטש

00560 1 1963 בילדער און געשטאלטן פון מאנפארנאס ביל, אראנסאן

00560 2 1957

ארויסגעגעבן פון יידישן שרייבער און זשורנאליסטן פאריין אין אורוגוויי

אלעמענס וועלט עליע, ווערבלון

00560 3 1921

"וואסטאק"פארלאג 

געשיכטע פון מיטלעלטער פראפעסאר. ר, וויפער

00560 4 1960

"יידישע נייעס"פארלאג 

ליכט און שאטן הערץ, בערגנער

00560 5 1966

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

מיין שיר השירים .י, פאפיערניקאוו

00560 6 1972

ארויסגעגעבן דורכן פאראיין פון יידישע שרייבער און זשורנאליסטן אין

פראנקרייך אלמאנאך

00560 7 1970

"ישראל בוך"פארלאג 

ארום דער ווערבע מנוחה, ראם
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00560 8 1959

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט ביי דער שול פון יידישן וויסן

פון צייט און דויער אברהם, ביק

00560 9 1978

פארלאג אויף דער וואן

דער אויפשטאנד מנחם, בעגין

00560 10 1967

קאנאדא"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון א סובסידיע  פונעם 

"קאונסיל קהלת- מדרש רבה  שמשון, דונסקי

00560 11 1966

"יידבוך"פארלאג 

יריחו שמואל, איזבאן

00560 12 1957

פארלאג קיום

ס לידער'רחל רחל, בלאוושטיין

00560 13 1948

"דאס נייע לעבן"פארלאג 

מגילת ייד משה, קנאפהייס

00560 14 1912

"פארווערטס"ארויסגעגעבן פון 

צווייטער באנד א יאהר- געוועהלטע שריפטן  מארריס, ראזענפעלד

00560 15 1970

סאוועטסקי פיסאטעל

אומרויקער ווינט מאטל, גרוביטון

00560 16 1948

יחד

לידער רחל

00560 17 1957

פארלאג אייגנס

א מזמור דעם טאג . ח.י, בילעצקי

00560 18 1948

"בוך-יידיש"פארלאג 

דער מלך שאול ישראל , אשענדארף

00560 19 1937

שטיין.מ.פארלאג ל

פון מיין געביין... אין לאנד קאדיע, מאלאדאווסקי

00560 20 1955

קאנגרעס-קולטור

ונדן-פון אלע נע אברהם, זאק

00560 21 1957

"אילוסטרירע ליטערארישע בלעטער"פארלאג 

סאנעטן100 משה, קנאפהייס

00560 22 1948

משה שמואל שקלארסקי

ערשטער באנד- די יידישע אגדות  .נ.ח, ביאליק, .ח.י, ראבניצקי

00560 23 1981

ביכער ציקא פארלאג

1'  נומ87באנד - די צוקונפט 

00560 24 1963

פאבריקאנטן אין פאריז-ארויסגעגעבן דורכן צערקל פון שטריקער

1933-1963פאבריקאנט - דער טריקא 

00560 25 1966 ביים פנקס פון לובלין משה , שולשטיין

00560 26 1950

פארלאג אויפסניי

דעם אנדענק פון די מארטירער און קעמפער פון ווארשעווער געטא

00560 27 1949

פארלאג אויפסניי

דאס ווארט פון ווידערשטאנד און זיג

00560 28 1920

"אידיש"פארלאג 

בילדער און סקיצן . ל.י, פרץ

00560 29 1920

"אידיש"פארלאג 

ערצעהלונגען . ל.י, פרץ
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00560 30 1978

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

מאני לייב חיים, בעז

00560 31 1966

"ישראל בוך"פארלאג 

פלאמען פון דער ערד ישעיהו, שפיגל

00560 32 1959

"בוך-יידיש"פארלאג 

שלום עליכם מאנאגראפיע אורי, פינקעל

00560 33 1957

"בוך-יידיש"פארלאג 

בענקשאפט ישראל, עמיאט

00560 34 1952 דאס ליד פון שלום .א.י, ראנטש

00560 35 1982

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דארט ווו מיין וויג איז געשטאנען משה , שולשטיין

00560 36 1948

הוצאת מחברות לספרות

'א- כל שירי רבי יהודה הלוי 

00560 37 1949

הוצאת מחברות לספרות

'ג- כל שירי רבי יהודה הלוי 

00560 38 1966

הוצאת עמיקם

לידער- מגילה  איציק , מאנגער

00560 39 1924

ארויסגעגעבן פון משה לייב האלפערן קאמיטעט

צווייטער באנד- משה לייב האלפערן 

00560 40 1981

איקוף

עסייען איטשע, גאלדבערג

00560 41 1962

ארויסגעגעבן פון שלום עליכם פאלק אינסטיטוט

הגדה של פסח

00560 42 1977

ארויסגעגעבן דורך א קאמיטעט

דער ארעם פון ליבשאפט משה , שולשטיין

00561 1 1958

"יידיש בוך"פארלאג 

מענטשן פון מיין שטעטל .ל, אליצקי

00561 2

י הועד המרכזי של היהודים המשוחררים"המחלקה לתרבות שע

וינט'באזור הכיבוש האמריקאי והג חלק ראשון- ספר דקדוק לתלמידים עם תרגילים והקראות  משה, ברייטברד

00561 3

Editions Ohr Joseph

הגדה של פסח

00561 4 1947

ארויסגעגעבן פון א קאמיטעט אין מאנטרעאל

2- מיין לעקסיקאן  מלך , ראוויטש

00561 5 1968

אביב-תל" המנורה"פארלאג 

מיט בלינדע טריט איבער דער ערד לייב, ראכמאן

00561 6

ארויסגעגעבן פון דעם אלוועלטלעכן יידישן קולטור קאנגרעס

3'  נומ87די צוקונפט באנד 

00561 7 1970

פראגרעסיווער ארגאניזאציע אין-ארויסגעגעבן פון דער יידיש

פראנקרייך 8פאריזער העפטן נומער 

00561 8 1969

פרץ. ל.פארלאג י

(שיח לוחמים)קעמפער דערציילן 

00561 9 1988

פרץ. ל.פארלאג י

פראזע שלמה, רויטמאן
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00561 10 1975

ארויסגעגעבן פון יידישן שרייבער פאראיין ביים איקוף

58זאמלונגען נומער 

00561 11 1980

"ניי לעבן"פארלאג 

לידער פון צווייטן גלגול- שורות זעכצן  . ח.י, בילעצקי

00561 12 1990

"ישראל בוך"פארלאג 

מיט פולע עמערס יעקב צבי , שארגעל

00561 13 1979

-קלוב און שרייבער-ארויסגעגעבן פון לאס אנגעלעסער יידישן קולטור

קרייז 94חשבון נומער 

00561 14 1982

פארלאג-כאבאראווסקער ביכער

אלעפבייס העשל, ראבינקאוו/ נאכעם , קראוועץ/ שימען , סאנדלער/ כאים , ביידער

00561 15 1995

ישראל-ארויסגעגעבן פון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

140נומער - די גאלדענע קייט 

00561 16 1961

קאמיטעט-ארויסגעגעבן פון איציק מאנגער יובל

נאענטע געשטאלטן און אנדערע שריפטן איציק , מאנגער

00561 17 1959

פרץ. ל.פארלאג י

א הויף אויף פאקארנע יחיאל, האפער

00561 18 1937

פארוואלטונג פון איקוף-צענטראל

1937.  סעפט17-21קאנגרעס פאריז -יידישער קולטור

00561 19 1955

פארלאג-ציקא ביכער

ערשטער באנד- לידער און באלאדן  מאני, לייב

00561 20 1981

ארויסגעגעבן דורכן קאמיטעט פאר יידישער קולטור אין ישראל

העפט אכצן- ביי זיך 

00561 21 1962

איקוף

צום הונדערטסן געבוירנטאג פון מאריס ראזענפעלד

00561 22 1973 מיינונגען, ביכער, מחברים- אינטים מיטן בוך  רבקה, קאפע

00561 23 1964

איקוף

ערשטער באנד- דור אויס דור איין  פרץ, מארקיש

00561 24 1976

פרץ. ל.פארלאג י

אין ווייסן עלטער .י, פאפיערניקאוו

00561 25 1962

"אריה-טור"פארלאג 

שפארונעס אין הארצן .ל, אליצקי

00561 26 1962

געזעלשאפט ביים ייווא-פאנד פון דער ליטעראטור-יוסף ליפשיץ

אויסגעקליבענע שריפטן מאריס, ראזענפעלד

00561 27 1950

ביבליאטעק-יידישע פאלקס

דער ניגון פון דורות משה , שולשטיין

00561 28 1959

פארלאג יידיש בוך

בלעטערפאל משה, שקליאר

00561 29 1953

פארלאג יידיש בוך

צו מיין נייער היים קלמן, סעגאל

00561 30 1973

"ישראל בוך"פארלאג 

טויערן אין די בערג יעקב צבי , שארגעל

00561 31 1993

דור ליבהאבערס פון יידיש-המשך

2- נייע וועגן 
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00561 32 1994

דור ליבהאבערס פון יידיש-המשך

3- נייע וועגן 

00561 33 1996

דור ליבהאבערס פון יידיש-המשך

5- נייע וועגן 

00561 34 1997-8

דור ליבהאבערס פון יידיש-המשך

6- נייע וועגן 

00561 35 1958

קאנגרעס אין ארגענטינע-פאנד ביים קולטור-יוסף ליפשיץ

אויסגעקליבענע שריפטן לייב, ניידוס

00561 36 1964

פארלאג נחמני

לידער צו א ברודער .מ-ו. ל, אליצקי

00561 37 1988 אין לויף פון צייט לילי , בערגער

00561 38 1991 געשטאלטן און פאסירונגען לילי , בערגער

00561 39 1963

איקוף

די מלחמה פון גאט . ח, סלאוועס

00561 40 1960

איקוף

צום הונדערטסן געבוירנטאג פון שמעון פרוג

00561 41 1965

הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

מכל האהבות אבא, קובנר

00561 42 1964

דער קוואל

דער טייך גייט חיים, הזז

00561 43 1985 לידער מאיר, סעגאל

00561 44 1986 אויף די כוואליעס פון גורל לילי , בערגער
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