
שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2019יוחאי עתריה וגיל מרקוביץ: עורכים/ אודיסאה בחלל  :2001

1988.שלום לוריא: עורך/ מבחר מאמרי בקרת על יצירתו - אבא קובנר 

2021אתי בן זקן, חפץ-דנה פריבך, מיכל גוברין: עורכות/ אבל היתה שם אהבה 

2016.יוסף קפלן, דוד אסף, עמנואל אטקס: עורכים/ אבני דרך 

2002.חנה כשר ויוחנן סילמן, משה חלמיש: עורכים/ אברהם אבי המאמינים 

1986- .אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה 

2016.אבירם רביצקי, ארי אקרמן, אסתי אייזנמן: עורכים; שמואל ויגודה : עורך ראשי-  / אדם לאדם

2013.אמיר קופפרשמידט, עמיר סנדר, ץ"ישראל כ: עורכים/ טכנולוגיה וארגון , אדם

ש "הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע: (קובץ בעריכת זיוה בן פורת)אדרת לבנימין 

1999, אוניברסיטת תל אביב, פורטר

1999

1992.יגאל שוורץ: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו - אהרון ראובני 

2013יעל כדורי: עורכת/ עין שומעת , אוזן רואה

2016.שפרה שורץ, וטקוביץ'אלן ג: עורכים/ אלטרואיזם וסמכות באתיקה רפואית , אוטונומיה

2010.ל ובתרבויות עתיקות"בספרות חז, בלשונות השמיות, מחקרים במקרא: אור למאיר 

2020אסף זוסמן, ראובן גרונאו, אבי בן בסט: עורכים/ אורות וצללים בכלכלת השוק  

1986.דן מירון ודן לאור: עורכים/ אורי ניסן גנסין 

1993שוש ברוש: עורכת/ לקט מאמרים : אוריינות חדשה

2016.בארין'לזר ויוסף ג-שרה אוסצקי: עורכים/ אזרחות על תנאי 

2012.אחריות ציבורית בישראל 

20042004, ה"תשס, בבל, אביב-תל: שויון בחנוך -אי

1978.ציון יהושע ואהרן קידר-בן: עורכים/ אידיאולוגיה ומדיניות ציונית 

2020נורית דביר: עורכת/ איים של סיפורים 

1963.ג"תשכ, ירושלים, עשר לידיעת הארץ-הכנוס הארצי השמונה: (קובץ)אילת 

1995.1995, ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ, ירושלים: אילת והערבה 

2012.מיכאל גלוזמן ואורלי לובין: עורכים/ אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות 

2018אפרים קם, אמילי לנדאו, מאיר ליטבק: עורכים/ איראן בסביבה אסטרטגית משתנה 

2004.2004, בוקר-שדה, גוריון-מכון בן: (קובץ)בוטינסקי 'מסות ומחקרים על זאב ז, איש בסער

2017.אניטה שפירא, דבורה הכהן: עורכות/ ספר זאב צחור - איש הנגב 

2015.ניצה דוידוביץ ודן סואן: עורכים/ אל גיא צלמוות 

2014.ה"אביעד ויואב מזא-יק'יעל וילצ: עורכים/ גברים כקורבנות - אלימות אילמת 

2010.יפה כאלב: עורכת/ אלמנטים פוסטמודרניסטיים בייצוג קולנועי 

2009אמיליה פרוני: עורכת/ אמהות 

1989.1989, יד יצחק בן צבי: אמות המים הקדומות בארץ ישראל 

20142014, הוצאת הקיבוץ המאוחד: (קבץ בעריכת קציעה אלון ויוחאי אופנהיימר)אנא מן אלמגרב 

2014.קציעה עלון ויוחאי אופנהיימר: עורכים/ אנא מן אלמגרב 

20032003, אביב-תל, רסלינג: ביקורת הקפיטליזם העכשווי - גלובליזציה -אנטי

2014תמי פולק: בעריכת/ אל תזוזי , אני לא זז

20112011, ת"מכון מופ: התמודדות צעירים בישראל עם מצבי לחץ ומצוקה : אני מרגיש לגמרי לבד בסיפור הזה

2007.כרמית רפפורט, רמי פורת, משה ענבר: עורכים/ אסונות טבע בישראל 

20142014, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ירושלים: אסופה ליוסף 

1978.1978, משרד הבטחון, אביב-תל: אצבע הגליל 

1991.מרדכי נאור: העורך  / 1900-1967, אצבע הגליל

1991.ישראל בהגות היהודית בימי הביניים -ארץ

1992.1992- ג"תשנ, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: ישראל בתקופה הממלוכית -ארץ

1982-1984.1982, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: ישראל מחרבן בית שני ועד הכבוש המסלמי -ארץ

1999.1999ט "תשנ, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, ירושלים: ארץ אחת ושני עמים בה 

1969.ארץ הגולן 

1979.אבשלום שמואלי ויהודה גרדוס: עורכים/ אדם ומידבר  : ארץ הנגב

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  



1951.א"תשי, המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, ירושלים: ארץ כנרות 

1972.ד"תשל, ירושלים, הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ: (קובץ)ארץ שומרון 

1983.ארצות הגליל 

2009.טובה כהן: עורכת/ אשה ויהדותה 

1995.יעל עצמון: עורכת/ אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות 

2020רייפר-איילת לוי, אברהם ששון, איתן קליין: עורכים/ אשקלון וסביבותיה 

2002זאב ספראי ונחום שגיב, אבי ששון: עורכים/ אשקלון כלת הדרום 

1988.סמילנסקי-נורית תמיר: עורכת/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו - אשר ברש 

2018קרין תמר שפרמן: עורכת/ אתגר המצוינות והרוח הישראלית 

2016.אילנה אבישר: עורכת/ אתגר הקיימות 

2012.אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות 

2018כרמלה זילברשטיין, עומר שפירא: עורכים/ אתיקה של גישור 

2018.מיכאל הד, ינסקי'דב סטוצ, לבב-אבריאל בר: עורכים/ בדרך אל המודרנה 

2012.טלמון-משה ליסק ופנינה מורג, גרשון בקון, (גולדברג)אלון גל : בעריכת/ בדרך הדמוקרטית 

20082008 [ח"תשס], אריאל:  ירושלים  : בהר ובשפלה ובערבה  

2019שפיר-ורה מיכלין, כרמית פדן: עורכות/ ' נזילה'ביטחון לאומי במציאות 

2016.אהרן אופנהיימר, פרי הרמן'ג, מאיר בן שחר: עורכים/ בין בבל לארץ ישראל 

2014.יוסי גולדשטיין: עורך/ לאום וארץ , בין דת

2006.משה צימרמן ויותם חותם: עורכים/ היקים במחוזותיהם : בין המולדות

2020אופירה גראוויס קובלסקי ויחיעם ויץ: עורכים/ בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ ישראל 

1997.יחיעם ויץ: עורך/ בין חזון לרוויזיה 

1977.1977ז "תשל, הוצאת ידידים, ירושלים. יד לאמנון: בין חרמון לסיני 

2019רינה טלגם, מרדכי אביעם, עוזי ליבנר, יעקב אשכנזי, ברקת-אורית פלג: עורכים/ בין ים למדבר 

2021אלי פודה ואון וינקלר: עורכים/ עשור לאביב הערבי : בין יציבות למהפכה

2016.אפרת שהם ושלומי דורון: עורכים/ בין נראות יתר לשקיפות 

1996דליה עופר/ בין עולים לוותיקים 

2020גל-עידית וייס, רוני סטריאר, נבו-מיכל קרומר: עורכים/ ביקורת בפעולה 

1994.יובל דרור ויעקב ליברמן: עורכים/ בית הספר הקיבוצי בין ייחוד לגודל 

1995.רנה שפירא ורונה שביט: עורכות/ בית הספר וקהילותיו 

1980.1980, אריאל, ירושלים: בית לחם וכנסית המולד 

1995.בכיוון הנגדי

1991.העולם הראשונה -י במלחמת"א- במצור ובמצוק 

2013.הנרייט דהאן כלב: עורכת/ בסוד ברכה 

2016.רקפת זלשיק', נדב דוידוביץ, מיכל אלברשטין: עורכים/ בסימן טראומה 

2015.חיותה דויטש, טובה גנזל, יהודה ברנדס: עורכים/ בעיני אלוהים ואדם 

2002.אסתר ובמן: עורכת. / בין עימות להשלמה- אסלאם ומערב :  בספטמבר11-בעקבות ה

2010.בנימין לאו, אליקים כסלו, חיותה דויטש: עורכים/ בצדק אחזה פניך 

2008.דיאלוג אסטרטגי במשבר: בצל ההתנתקות

1962.ב"תשכ, ירושלים, עשר לידיעת הארץ-הכינוס הארצי השבעה: (קובץ)בקעת בית שאן 

2016.אופירה גראוויס קובלסקי: עורכת/ בשבילי העבר 

1983.מחקרים בציונות הדתית: בשבילי התחיה

2013.אסתר הרצוג ואראלה שדמי: עורכות/ בשר ודמים 

2020הניה רוטנברג: עורכת/ סיפורה של להקת מחול : דור-בת

1978.1978ט "תשל, תיכונית-מוזיאון לארכיאולוגיה ים, ניר דוד: כנסת עתיקים בעמק בית שאן -בתי

1987.1987- ח"תשמ, יד יצחק בן צבי, ירושלים: (קובץ)בתי כנסת עתיקים 

2006.דוד חן: בעריכת/ בית היוצר לחדשנות בחינוך : בתי ספר ניסויים

2011.נוסייד'ג

1978.נורית גוברין: עורכת/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו : שופמן. ג

1990.1990, יד יצחק בן צבי, ירושלים: רעיון ומעשה - ישראל -גאלת הקרקע בארץ



שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

19861986, ירושלים: (קובץ)גבורות לשמעון אגרנט 

2017.מוזס-נורית ליסובסקי וטל אלון: עורכות/ גנים בשביל אנשים  - גדעון שריג 

2021עפרי אילני ואבנר בן עמוס: עורכים/ גוי קדוש 

1986.מרדכי נאור: עורך / ח  "גוש עציון מראשיתו עד תש

2008.יהודה שנהב ויוסי יונה: עורכים/ גזענות בישראל 

1962.יונה-אבי. מאת מ/ ישראל  -גיאוגרפיה היסטורית של ארץ

2018אילנה לבנברג ודורית פטקין: עורכות/ גיאומטריה פנים רבות לה 

2018.נתנאל פישר, שטרן' ידידיה צ: עורכים/ גיור ישראלי 

1993.ץ ויוסף קפלן"דוד כ: עורכים/ גירוש ושיבה 

2015.עופר שיף: עורך/ גלויות ישראליות 

2017.צביקה אור, יונה רוזנפלד, דפנה גולן: עורכים/ גשרים של ידע 

2020גבריאל מוקד: עורך/ מסע פואטי בחייו של מדען : דב בהט

2015.זאב שילדקרוט-חוה בת, אביב אמית: עורכים / 30- וה29-דברי המפגשים השנתיים ה

2019.יובל' אביגדור שנאן וישראל י: עורכים/ דברי חכמים וחידותם 

1988.מנוחה גלבוע: עורכת/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו - דוד פרישמן 

2007.מעין אמיר: עורכת/ אסופת מאמרים על קולנוע דוקומנטרי ישראלי : דוקומנטלי

2007.שמשון צלניקר, טל כוכבי, חנה הרצוג: עורכים/ מרחבים זהויות , דורות

2012.קימי קפלן, כרמי הורוביץ, נחם אילן: עורכים/ דורש טוב לעמו 

2012.עודד היילברונר: עורך/ דיוויד בואי 

2002.2002, הוצאת הקבוץ המאוחד, תל אביב: דילמות באתיקה רפואית 

, הוצאת בורסי ומרכז אדם ואדמה לציונות משפט וחברה: דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון 

2013

2013

2016.אורי כהן, רקח-אודרי אדי: עורכים/ דינמיות בהשכלה הגבוהה 

2016.חנן חבר: עורך/ מחקרים ותעודות : דן פגיס

2019חמי בן נון: עורך/ דעיכת הרוח 

2020טלי חתוקה: עורכת/ דפוסי תכנון 

1996.1996- ו"תשנ, ע ראשי"קצין חינוך וגדנ, [אביב-תל]: אבן חרס ואדם : דרך ארץ

1985.1985ה "תשמ, קצין חנוך ראשי, [אביב-תל]: (קובץ)אדם וטבע : דרך ארץ

1983.1983ג "תשמ, קצין חינוך ראשי, [אביב-תל]: (קובץ)עם חי בנופיו : דרך ארץ

2017.משה צימרמן: עורך/ דת השרירים 

20092009 [ט"תשס], דביר, ביתן-זמורה, כנרת: אור יהודה : דת ודין 

2015.אפרים לביא: עורך/ דת ולאומיות 

2005.אביעזר רביצקי: עורך/ דת ומדינה 

1996.ז"חנוכה תשנ, הכינוס השלושה עשר: האגוד הישראלי להנדסה ולמדעי המחצבים 

שיר , יורם קלמן, ניצה גרי, אלקלעי-יורם עשת, אבנר כספי, אינה בלאו: בעריכת. / האדם הלומד בעידן הדיגיטלי

תרצה לוטרמן, אתגר

2020

, יורם קלמן, ניצה גרי, אלקלעי-יורם עשת, אבנר כספי, אינה בלאו: בעריכת. / האדם הלומד בעידן הדיגיטלי

תרצה לוטרמן

2021

יורם , יואב יאיר, ניצה גרי, סיגל עדן, אבנר כספי, אלקלעי-יורם עשת: בעריכת. / האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

.קלמן

2006

2009.כריסטוף שמיט: עורך/ האלוהים לא ייאלם דום 

2009.האלוהים לא ייאלם דום

2010.? האם המשפט חשוב

2017.אשר ומאיר חטינה-בעריכת מאיר בר/ האסלאם 

2002.נחם אילן: עורך/ האסלאם ועולמות השזורים בו 

1992.1992, רמת אפעל, המרכז לתולדות כח המגן: י במלחמת העצמאות "ל והלח"האצ

2020עירית קינן ועירית הרבון: עורכות/ הביטחון כסוגיה אזרחית 

2017.קיסינגר-גד קינר, דורית ירושלמי, ציון-שלי זר: עורכים/ הבימה 

2017.בנימין בראון וניסים לאון: עורכים/ הגדולים 

20052005, אביב-אוניברסיטת תל, הוצאת רמות: אדם ונוף - הגולן 

1970.(קובץ)הגולן 



שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2018סיגל סדצקי, שפרה שורץ: עורכות/ הגזזת 

1981.1981א "תשמ, ספר שדה קצרין-בית, קצרין: (קובץ)הגיאולוגיה של רמת הגולן 

2014.פלורה מור ואיתמר לוריא: עורכים/ הדיאלוג ההדרכתי 

2016.ירחמיאל כהן ואילנה פרדס, רוקם-גלית חזן, ובר'פינצ-רות הכהן: עורכים/ הדמיון הפרשני 

2008נבו-ורד סלונים, ישראל דורון, יאיר רונן: עורכים/ הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל 

2021עופר שיף, גליצנשטיין-אסתר מאיר, נח גרבר, אביעד מורנו: עורכים/ ההיסטוריה הארוכה של המזרחים 

2017.נועה חזן: עורכת-  / הכיפה והמבט, ההר

2017ן גולדשטיין'עוזי מלמד ואולז: עורכים/ הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי 

20132013, ת"הוצאת הספרים של מכון מופ: יישום , עקרונות, אתגרים: הוראת מחקר איכותני

20072007, אוניברסיטת חיפה, משפט ואתיקה, הוצאת המרכז הבינלאומי לבריאות: הזכות לחיים ללא מום 

2005.אמיליה פרוני: עורכת/ מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר : הזמן

1993.אורי רם: עורך/ היבטים ביקורתיים : החברה הישראלית

1997.איתן פלדי: עורך/ החינוך במבחן הזמן 

2021אלון גל: עורך/ החינוך הקיבוצי  

1995.דוד חן: עורך/ החינוך לקראת המאה העשרים ואחת 

1980.טבע ונוף - החרמון 

1978.החרמון ומרגלותיו 

2019חיותה קפלן: עורכת/ הטיפול הדיאדי 

2018.עזיז חידר: עורך/ היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל 

2007.רוקם-גלית חזן, יעקב אלבוים, יהושע לוינסון: עורכים/ היגיון ליונה 

2020יגאל שוורץ ומוריה דיין קודיש, ירון פלג: עורכים/ היד הזאת הכותבת 

2014.תרבות וחברה, הגות: היהדות הרפורמית

2013.רחלי בולס, עמירם רביב: עורכים/ חומר למחשבה : הייעוץ החינוכי כיום

2002.אבנר בן עמוס: עורך/ זהות וזיכרון , היסטוריה

, נבט אפרתי: עורכים/ ספר המאמרים : התפתחות וחדשנות, שמרנות: הכשרת מורים- הכינוס הבינלאומי השני 

.רוני לידור

1996

2013.שמחה שלסקי, ברכה אלפרט: עורכים/ הכיתה ובית הספר במבט מקרוב 

1944.י ועתיקותיה"החברה לחקירת א, ירושלים: (קובץ)ד "תש, ירושלים, הכנוס הראשון לידיעת הארץ

2013.האוניברסיטה העברית בירושלים: (קובץ)ל " של מיט2013הכנס הארצי השנתי האחד עשר 

2010האוניברסיטה הפתוחה: ל " של מיט2010הכנס הארצי השנתי השמיני 

2014.אלי שמואלי, יואב יאיר: עורכים/ ל  " של מיט2014הכנס הארצי השנתי השנים עשר 

1983.(קובץ)אדם ונוף - הכרמל 

2013.איימן אגבאריה: עורך/ הכשרת מורים בחברה הפלסטינית בישראל 

2010.עזרא פימנטל: עורך/ הלחימה במבואות יפו וצליחת הירקון 

2018בנימין פורת, ברכיהו ליפשיץ, אביעד הכהן, דוד גליקסברג, אריה אדרעי: עורכים/ הלכה ומשפט 

2017יאיר שלג, שטרן' ידידיה צ: עורכים/ המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית : הלכה ציונית

2009.נח גרינפלד, רחל עבאדי, נחום כהן, רמה קלויר: עורכים/ מעשה וחזון , הלכה

1998.יוסף טובי: העורך. / המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי הביניים ובזמן החדש 

1998.יהודית רונן: עורכת. / כלכלה, חברה, פוליטיקה: המגרב

2015יורם שוייצר ועומר עינב: עורכים/ דגל שחור מתנוסס מעליה : המדינה האסלאמית

2014דורית פטקין ואביקם גזית: עורכים/ המורה למתמטיקה 

2018דיאגו רוטמן, לאה מאואס: עורכים/ המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי 

2004.משה אידל ואיתמר גרינולד: עורכים/ המיתוס ביהדות 

1985.מרדכי נאור: העורך/ המלך הורדוס ותקופתו  

2017.לב חקק ושמואל כץ, זאב גרבר: עורכים/ המשכיל בעת הזאת 

2019אוריאל סימונסון ויניב פוקס: עורכים/ המשפחה בשלהי העת העתיקה 

2000.הלל ויס: עורך/ המתכונת והדמות 

2013.טובי פנסטר, טלי חתוקה: עורכות/ המתכננים 



2016גדי טאוב: עורך/ הנאורות 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2016.זיוה שמיר ומנחם פרי: עורכים/ מנחת הוקרה וידידות לעוזי שביט : הנאמן

2003.בעריכת חנינה פורת ויהודה גרדוס: / יובל של עשיה , הנגב

2003.2000, ו אלון’מרכז ג,  להב : יובל של עשייה : הנגב

2016.בעז כהן: עורך/ ? הנשמע קולם

2012.תמר רפופורט ואהוביה כהנא: עורכים/ הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי 

2019מאל'אמל ג: עורך/ פוליטיים -היסטוריים וגיאו, היבטים סוציולוגיים: הסכסוך

2006 . 2008, ח"תשס, מרכז סיור ולימוד סוסיא, סוסיא: דברי הכנס השלישי , ישראל-הספר והמדבר בארץ

20082007-ח"תשס, דברי הכנס השלישי: ישראל-הספר והמדבר בארץ

2021אור שרף: עורך/ הספרות העברית כגיבורת תרבות 

2011.שווגר-חנה סוקר, חמוטל צמיר, איריס פרוש: עורכות/ הספרות והחיים 

2015.יובל שקד: עורך/ הסתגלות וסגולות במוסיקה יהודית 

2020אשר סיגל ודורון יעקב-אליצור בר: עורכים/ העברית והארמית בימי הביניים 

1992.'כרך א- העברית שפה חיה 

1992.'כרך ב- העברית שפה חיה 

1992.'כרך ג- העברית שפה חיה 

2006.'כרך ד- העברית שפה חיה 

2010.'כרך ה- העברית שפה חיה 

2013.רינה בן שחר וניצה בן ארי: עורכות/ ' כרך ו- העברית שפה חיה 

2016.רינה בן שחר וניצה בן ארי: עורכות/ ' כרך ז- העברית שפה חיה 

2018.רינה בן שחר וניצה בן ארי: עורכות/ ' כרך ח- העברית שפה חיה 

2004.ענת מאור: עורכת/ העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל  

2020וולדקס-תניא ציון; אופיר עבו : עורכים/ ייצוגים וגבולות , דימויים: מבטים מישראל- העולם היהודי 

2016.יוחאי עתריה ועמיחי שלו: עורכים/ אנושי -העידן הפוסט

20022002, ספרית בית אל: העליה אל ההר 

1984 .1903-1914, העליה השניה

1978.1978, משרד הבטחון, [אביב-תל]: העמקים 

2008.ש בוכמן"הפקולטה למשפטים ע: העצמה במשפט 

2018שאול חורב: עורך / 2017/18הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 

2019שאול חורב: עורך / 2018/19הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 

1997.(קובץ)ח "תשי=ח"תש: העשור הראשון

20082008יד יצחק בן צבי , ירושלים: ח "תשל-ח"תשכ: העשור השלישי

20002000, המחלקה לחנוך והדרכה, יד יצחק בן צבי, ירושלים: ח "תשכ-ח"תשי: העשור השני

2016.גבי סיבוני ועומר עינב, אודי דקל: עורכים/ העשור השקט 

2018יוסי מאלי: עורך/ העת החדשה המוקדמת 

1995.תמר יגנס, אלי רכס: עורכים. / הפוליטיקה הערבית בישראל על פרשת דרכים

2002הפוליטיקה של הזיקנה

2020מאל'אמל ג: עורכת/ הפוליטיקה של הכלה והדרה ביחסי ישראלים ופלסטינים 

2020אודי אורן ודורית סגל: עורכים / EMDRסיפורי טיפול  , יישום, תיאוריה: 21-הפסיכותרפיה של המאה ה

20082008, מ"בינוסר בע-פרלשטיין, המכללה האקדמית אשקלון: ? ענישה או טיפול: הפקוח על עבריני מין בישראל

2018ץ"כ-לביא וחנה פוטר-גילה טובול: עורכות/ הפרעות היגוי בשפה העברית 

19931993, לשכת עורכי הדין בישראל, [אביב-תל]: ספר היובל , הפרקליט

2018.אריה סובר: עורך/ הצחוק 

, יוסף כהן' י, צבי יקותיאל, ראובן בונפיל, שמואל אטינגר, מנחם שטרן: עורכים. / הציונות והשאלה הערבית

.ראובן סורקיס, שלמה נצר

1979

1987.1987ז "תשמ, צבי-יד יצחק בן, ירושלים : 1099-1201, י"מחקרים בתולדות א, הצלבנים בממלכתם

1999.רינה צביאלי: עורכת/ הצליין החילוני במבחן הזמן 

2016.אורי הולנדר: עורך/ הצליל הפוליטי 



2008.יובל דרור: עורך/ הקבוצות השיתופיות בישראל 

2016.יאיר אורון ושרית זייברט: עורכים/ אסופת מאמרים : יהודים של המשטר הנאצי-הקורבנות הלא

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

20102010יד יצחק בן צבי , ירושלים: מאה השנים הראשונות : הקיבוץ

2018.ציון שורק, קובי גוטרמן, נמרוד אלוני: עורכים/ הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש 

19961996, הקיבוץ המאוחד: גופית -עיון רב תחומי בהפריה חוץ, הריון מסוג אחר

2000משה צימרמן: עורך/ מאזן היסטורי : הרייך השלישי

2008.אביעזר רביצקי: עורך/ ם "הרמב

2016.נועה לוי ולין שלר, יניאו'רות ג: עורכים/ חוויות של מחקר והבניית ידע : השדות באפריקה

2001.ישראל גוטמן ושמואל אלמוג: עורכים/ היסטוריה וזיכרון - השואה 

2001.שמואל אלמוג ואחרים: עורכים/ הייחודי והאוניברסלי : השואה

2014אתי שריג, יגיל לוי: עורכים/ הקהילה וכלכלת השוק , בין המדינה- השלטון המקומי 

20132013, הוצאת הספרים של האגודה הישראלית למדע המדינה: השפעת הכיבוש על החברה הישראלית 

2015.ערן תירוש: עורך/ השרון ופתיחת מערכת מגידו במלחמת העולם הראשונה 

1996.מרדכי אלטשולר: עורך-  / התיאטרון היהודי בברית המועצות

1992.1992, יד טבנקין, רמת אפעל: התישבות חדשה במלחמת העצמאות 

1996.ז קדר"ב, משה מעוז: עורכים/ ? מעימות להשלמה: התנועה הלאומית הפלסטינית

2017עלית אולשטיין, ול'מח' בהאא: עורכים/ לשונית -התפתחות לשונית בקרב דוברי ערבית בחברה רב

1999.רבקה גלובמן ויעקב עירם: עורכים/ התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל 

2018יואל פרידמן: עורך/ ואשיבה שופטיך 

2018.הרב עמית קולא: עורך / ובית הלל אומרים 

2017.איתמר דגן: עורכים/ והנה רבקה יוצאת 

2003.יהושע בן אריה ואלחנן ריינר: עורכים/ וזאת ליהודה 

2019שרון גורדון ורינה פלד: עורכות-  / 1900וינה 

2013.לבני-ליאת שטייר, מעוז-עדיה מנדלסון, יעל מונק, סנדרה מאירי: עורכות/ זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית 

2014.אשר מעוז ואביעד הכהן: עורכים/ זהות יהודית 

2015.אלד עראר ועירית קינן'ח: עורכים/ תרבותיות בחינוך הערבי בישראל -נרטיב ורב, זהות

2019.ניסים אבישר, מימי חסקין: עורכים/ זיו נוצץ מדמע 

2018.נגה וייס, ורד לב כנען: עורכות/ זיכרון ילדות ושכחה 

2012.חיים יעקובי וטובי פנסטר: עורכים/ בניית המרחב [ה]השכחה ו, זיכרון

19881988אביב -תל, האגודה לזכויות האזרח בישראל: זכויות האדם בישראל 

2010.זכויות הילד והמשפט הישראלי

2016.אלון הראל, יניב לושינסקי, עינב מורגנשטרן: עורכים/ זכויות הקהילה הגאה בישראל 

2004.2004, אביב-אוניברסיטת תל: (קובץ)חברתיות ותרבותיות בישראל , זכויות כלכליות

2016.יונתן מאיר וגדי שגיב: עורכים/ הגות ודימוי , היסטוריה: ד"חב

2000.חנה הרצוג: עורכת/ חברה במראה 

20052005, ירושלים, צבי-ויד יצחק בן, בוקר-שדה, גוריון-מכון בן: מבט היסטורי ועכשווי : חברה וכלכלה בישראל

20032003, ד"תשס, עין משפט, רמת גן : 1-49גליונות , ג"חדשות עין משפט לשנת המשפט תשס

ויקי , אלברט-עדה רפפורט, קלאודיה רוזנצווייג, אריקה טים, רוקם-גלית חזן, ישראל ברטל: עורכים/ חוט של חן 

.שיפריס

2013

2017.קריסטה אסטרחן, חננאל רוזנברג, ברוך שוורץ: עורכים/ ? חומות החינוך נפלו ברשת

20102010א "תשע, אילן-אוניברסיטת בר, רמת גן: חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה 

2020ורי'נאוה זוננשיין ואמיר פאח, מאל'אמל ג: עורכים/ כינון חוקה וריבונות , חוקתיות

, עמי-דורון בן, ברקת-אורית פלג, שטיבל' גיא ד: עורכים/ ' כרך ט, חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

.יובל גדות

2015

-קטיה ציטרין, יוסף עוזיאל, שטיבל' גיא ד: עורכים/ ' כרך י, חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

.יובל גדות, עמית ראם, סלברמן

2016

2021רון בארי, עדי ארליך, פארן-קרן קובלו: עורכים/ חידושים בארכיאולוגיה של צפון ארץ ישראל 

1978.הלל ברזל: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו : חיים הזז

2015.ינון-יוכי פישר: עורכת/ תחומיים -עיונים בין: חילון וחילוניות



20122012, ת"הוצאת הספרים של מכון מופ: מהות ורוח - חינוך 

2015.עמיר פריימן, ישעיהו תדמור: עורכים/ שאלות האדם - חינוך 

2021משה ישראלאשוילי, א'אבו אלהיג-פאדיה נאסר: עורכים/ חינוך בחברה הערבית בישראל 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

20072007, ירושלים, הוצאת כרמל: חינוך בחברה רבת תרבויות 

2003.אורנה שפרון, חדוה ורני כשר: עורכים/ אסופת מאמרים  : חינוך ביתי

2020שלו ויצחק גילת-ליאת ביברמן, רחל שגיא: עורכים/ חינוך במרחבים רב תרבותיים  

2016.יהודית וינברגר: עורכת/ ודאות -חינוך בעידן של אי

2020יורם הרפז ואלי הורביץ: עורכים/ חינוך בצומת 

1999.רבקה פלדחי ועמנואל אטקס: עורכים/ חינוך והיסטוריה 

2004.אמי בוגנים, מרים בן פרץ, יוסף באשי: עורכים/ חינוך והכשרה 

2004.שמואל שי ונעמיקה ציון: עורכים/ חינוך וצדק חברתי בישראל 

2014.פרימרמן-דליה רינגוולד, טובה מוסט: עורכות/ חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים 

2021חנה בר ישי, גילה קורץ, אלד עראר'ח: עורכים/ חינוך כמערכת מורכבת 

2017שי פרוגל ודורית ברחנא לורנד: עורכים/ חינוך לאמנות 

2002:.חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים 

1998.ח"חיפה תשנ, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה: היסטוריה מקומית - חיפה 

1989.ארצי-יוסי בן, מרדכי נאור: העורכים   / 1918-1948, חיפה בהתפתחותה

2008.2008, עיריית חיפה, חיפה: (קובץ) שנה למדינת ישראל 60- אסופת מאמרים , 1948- ח "חיפה בתש

2011.חיפוש גורלי

2000.ז קידר ואבינעם דנין"ב: עורכים/ חישה מרחוק 

2006.שלמה חסון ומיכאיל קרייני: עורכים. / חסמים בפני שויון הערבים בישראל 

1973.יוחנן אהרוני: ערך. / מוגש לפרופסור שמואל ייבין , חפירות ומחקרים

2015.רוני רייך, ריכב רובין, אורה לימור, אביבה חלמיש, יהושע בן אריה: עורכים/ חקר ירושלים לתקופותיה 

20112011, ירושלים , הוצאת אוניברסיטת חיפה והוצאת כרמל: ספרויות ופרקי תולדה , לשונות: חקרי מערב ומזרח

2003.עמנואל סיון וקימי קפלן: עורכים/ חרדים ישראלים 

19901990- ן"ספרית הפועלים תש, אביב-תל: חרות המצפון והדת 

2012.אריה סובר, אבנר זיו: עורכים- / רצינות -חשיבותה של אי

1988.העורך יזהר הירשפלד/ מייסודה ועד הכיבוש המוסלמי  - טבריה 

2018.ייקלין'הילדה ונגרובר ושרון צ: עורכות/ טיפול בתנועה ומחול 

הוצאת : (שכטמן-צופי מרום ואיוה גלבוע, יופ מאיירס, קבץ בעריכת נילי מור)התנהגותי בילדים -טיפול קוגניטיבי

.2011, דיונון

2011

2011.(נילי מור ויופ מאיירס, שכטמן-איוה גלבוע, קבץ בעריכת צופי מרום)התנהגותי במבוגרים -טיפול קוגניטיבי

2017ארתור פרימן, דטיליו' פרנק מ, רייני' מארק א: עורכים/ טיפול קוגניטיבי בילדים ובמתבגרים 

20032003, אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים: (קובץ)מדע וחברה , משפט, טכנולוגיות של צדק

20132013, חיפה, הוצאת פרדס: נושאים נבחרים : השכול והאבל, מדעי האובדן: טנטולוגיה

2005.משה פישר: עורך/ ים וסביבתן -יבנה, יבנה

2001.יוסף רוזן, ר אפרים זדוף"ד, פלורינדה גולדברג, רנו'מרגלית בז: עורכים/ יהדות אמריקה הלטינית 

2019יוסף יובל טובי ואהרן גימאני: עורכים/ יהדות תימן 

1988.אביבה דורון: עורכת/ מבחר מאמרי ביקורת על שירתו - יהודה הלוי 

1957.ז"תשי, ירושלים, עשר לידיעת הארץ-הכינוס הארצי השנים: (קובץ)יהודה וירושלים 

1988.צווייק-יהודית הלוי: עורכת/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו - יהודה עמיחי 

2017.שאול רגב: עורך/ תרבות , חברה, הנהגה: יהודי איראן

2018אסף אוריון ושחר עילם: עורכים/ יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל 

2020הגר סלמון, יורם בילו, אורית אבוהב: עורכים/ יהודי לוב וסביבתם 

2015ירון הראל: עורך/ תרבות וזהות , היסטוריה: יהודי סוריה

1993.1993ג "תשנ, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: המשנה והתלמוד , יהודים ויהדות בימי בית שני

2017.שמואל גליק ורינה לוין מלמד, יוסף יובל טובי: עורכים/ יובלי אהבה 



1989.1989, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: קובץ מחקרים , יון ורומא בארץ

1983.דן לאור: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו : יונתן רטוש

1982.בעריכת אוריאל רפפורט. / יוסף בן מתתיהו 

2016.חן שטרס וקרן דותן: עורכות/ יופיים של המנוצחים 

2009.2009, נבו: ליאון-שריגים, נבו הוצאה לאור: קריאות בחק זכות יוצרים : יוצרים זכיות

2019בת חן וינהבר: עורכת/ האומץ לשנות : יזמות וחדשנות בחינוך

2007.אלי רכס: העורך/ ערים מעורבות בישראל : יחד אך לחוד

2018.יוסף אוריון וגליה לביא: עורכים/ הזדמנויות ואתגרים : סין-יחסי ישראל

2013.יהודה פרידלנדר ושמעון אוחיון, יעקב עירם: עורכים/ ייעודה של אוניברסיטה דתית 

2020דב-מיימון וניצה בן-יאיר קורן: עורכים/ ייצוגים 

2015.סרור-אפנאן מסארוה, מרגלית זיו, צימט-גילה רוסו: עורכות/ ילדות בחברה הערבית בישראל 

2014.עמנואל גרופר ושלמה רומי: עורכים/ ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל 

2011.ילקוט הלשון למכללות לחינוך 

1990.מרדכי נאור: העורך / 1990, צבי-יד יצחק בן, ירושלים : 1900-1967, המלח ומדבר יהודה-ים

1995.1995ו "תשנ, המחלקה לחינוך והדרכה, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: ימי בית חשמונאי 

1987.מרדכי נאור: העורך  . / 1936-1939, ימי חומה ומגדל

20142014, תל אביב, הוצאת רסלינג: יצירה עלומה 

2015דורית פטקין, אביקם גזית: עורכים/ יצירתיות בפתרון בעיות במתמטיקה 

1990.ירושלים בימי בית ראשון 

2012.רני ועזרא פימנטל'יוסי צ: עורכים/ ירושלים במלחמת העולם הראשונה 

20042004ד "תשס, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל: סוגיות בפיתוח ובשימור : קיימא-ירושלים בת

1994 .1948-1967, ירושלים החצויה

20002000ס "תש, אילן-אוניברסיטת בר: ספר אריה קינדלר , ישראל-ירושלים וארץ

1968.ט"תשכ, ירושלים. ה לידיעת הארץ"הכינוס הארצי הכ: (קובץ)ירושלים לדורותיה 

2017.אייל ברוך ויהושע שוורץ, אברהם פאוסט: עורכים/ מאני 'מראשיתה ועד הכיבוש העות: ירושלים

1928.1928ח "תרפ, דרום, ירושלים, ישראל ועתיקותיה-החברה העברית לחקירת ארץ: ירושלם 

2017.תמר רוה: עורכת/ יש זיכרון לראשונים 

2017.יוסי שביט, יריב פניגר, אלישיב-רינת ארביב: עורכים/ ? יש סיכוי לשינוי

1986.העורך מרדכי נאור  / 1900-1960, ישוב הנגב

2005.מאיר חדד: עורך/ ישר דרך 

2017אביבה חלמיש, עופר שיף: עורכים/ המשכיות ומפנה : 1977-1967ישראל 

2016.דוד רוטר, דרוקמן, דורון, עודד קוטוק, שלמה חסון: עורכים / 2048ישראל 

2017.ירון אזרחי, גדי אלגזי, קרן אור שלזינגר: עורכים/ פלסטין /ישראל

2001.מחברה מגויסת לחברה אזרחית: ישראל

20112011, האוניברסיטה העברית, ש מנדל"המכון למדעי היהדות ע: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין : ישראל

20132013, מכון הקשרים אוניברסיטת בן גוריון– הוצאת דביר והוצאת מסה קריטית : כאב בשר ודם 

2016.תמר רפופורט: עורכת/ כדורגל שייך לאוהדים 

2017.שוש סיטון ויצחק גילת: עורכים/ כותבים חינוך 

2013.אביגדור שנאן, יאיר זקוביץ, יורם בילו, רחל אליאור: עורכים- / כחלום יעוף וכדיבוק יאחז 

2019אופיר וינטר: עורך/ כי לא לעולם חוסן 

1968.ח"תשכ, ירושלים. ד לידיעת הארץ"הכינוס הארצי הכ: (קובץ)כל ארץ נפתלי 

20032003, בוקר-שדה, גוריון-מכון בן : 1948-1918כלכלה וחברה בימי המנדט 

2014.ניר מיכאלי: עורך/ כן בבית ספרנו  

2001.יוסף תבורי: עורך/ כנישתא 

1970.1969ל "תש, ירושלים: (קובץ)תקצירי הרצאות , כנס החברה הגיאולוגית המקדש לנושא רמת הגולן

2012.ון’יורם אלמכיאס ומוריה פרג: עורכים/ ' כנס מחקרי חברון ויהודה א

2013.ון’יורם אלמכיאס ומוריה פרג: עורכים/ ' כנס מחקרי חברון ויהודה ב



2013.ון’יורם אלמכיאס ומוריה פרג: עורכים/ כנס מחקרי חברון ויהודה ב 

2014.ון’יורם אלמכיאס ומוריה פרג: עורכים/ ' כנס מחקרי חברון ויהודה ג

2015.ון’יורם אלמכיאס ומוריה פרג: עורכים/ ' כנס מחקרי חברון ויהודה ד

1978.1978, מנהלת הכנרת, [מ"ח]. האגם ואגן ההקוות: כנרת 

2006.תמר ליבס ופול פרוש: עורכים/ כשהאויב נכנס אלי הביתה 

2018שרון שניר ודפנה רגב: עורכות/ כשהטיפול באמצעות אמנויות פוגש את מערכת החינוך בישראל 

2017גולדברג קרינה, רחל קלע, רחבי-איריס גבריאלי: עורכות/ כתבים 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2021אנה סנדבנק, רחל יפעת, טליה חביב, שרה זדונאיסקי ארליך, עינת גוברמן: עורכות/ כתיבה בגיל הרך  

2011.ירון הראל, יוסף הקר: עורכים/ לא יסור שבט מיהודה 

2019וני גל ורוני הולר'ג: עורכים/ לא צדקה אלא צדק 

1980.יפה. ב.א: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתה : לאה גולדברג

2008.נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד: עורכים/ לאום מלאום 

2019זוהר מאור ויוכי פישר: עורכים/ לאומיות וחילון 

2014.אפרים לביא: עורך/ לאומיות ומוסר 

1996.גדעון שמעוני, יוסף שלמון, יהודה ריינהרץ: בעריכת/ פרספקטיבות חדשות  : לאומיות ופוליטיקה יהודית

2005.יעקב אשכנזי, ישראל רונן, ק פסטור'ג, מנחם מור: עורכים/ לאוריאל 

2012.לבוש ותוך

2014.פלורה מור ואיתמר לוריא: עורכים/ לגדול בתוך קשר 

2016.יוסי לוי בלז: עורך/ להאיר את הרי החושך 

2011.שרה זילבשטרום, דיצה משכית, אופנהיימר-בעריכת אורנה שץ/ בנתיב הכניסה להוראה  - להיות מורה 

1999.קלייר לו רבין: עורכת/ להיות שונה בישראל 

2014.נטע נוצר: עורכת/ להצליח בהוראה אקדמית 

2015.הנרי וסרמן ובנימין פרל: עורכים/ להקשיב למוסיקה וללאומיות 

2018דרורה פריצקר: עורכת/ להתנסות ולהרגיש 

1971.מריון מושקט: עורך/ לוחמים יהודים במלחמה נגד הנאצים 

2015.אמיר-טלי קריצמן: עורכת/ לוינסקי פינת אסמרה 

1999.יצחק הקלמן: עורכים/ אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר - עיון ומעש : לזבולון

2017.יופי תירוש ואייל גרוס: עורכים/ עיונים במשפט ואוכל : לחם חוק

2016.ניסים מזרחי, אדוה איכנגרין, ארלין קנטר, נטע זיו, שגית מור: עורכים/ מקראה  : לימודי מוגבלות

2012.לאה קסן ועינב שגב, אפרת הוס: עורכות/ לחקור יצירה , ליצור מחקר

2018.בנימין איש שלום ודרור בונדי: עורכים/ עיונים ביצירתו של אברהם יהושע השל  - לך לך 

2006.מקראה: ללמוד פמיניזם

2003.ניק'מלכה מוצ, יצחק שלזינגר: עורכים/ ש "ד לאיל"למ

2018.רוני אלפנדרי: עורך/ למצוא מקום לנפש 

2017.עורכת דורית גוטספלד/ לנוע בין המרחבים 

2019מונזון-תמר וולף: עורכת/ לנשף את הצעקה 

, כריסטוף שמידט, יהודה שנהב: העורכים  / 2006סמינר ון ליר : החריג ומצב החירום : לפנים משורת הדין 

.שמעון צלניקר

2009

2018.פוירשטיין. רפאל ש: עורך/ לפרוץ את חומת הזכוכית 

2020זמירה מברך, אופנהיימר-אורנה שץ: עורכות/ יוזמות לאחריות חברתית בהכשרת מורים : לפתוח דלת 

20062006, ירושלים, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד: ? לקראת מהפכה חינוכית

2021רן נוימן: עורך/ לראות אדם 

20112011, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה: בנצרות ובאסלאם , עלייה לרגל ומקומות קדושים ביהדות: לראות ולגעת

2010.יוסף לנג, יפה ברלוביץ: עורכים/ לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה 

20102010, הוצאת אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית אשקלון: לשון חכמים והתחומים הנושקים לה 

2013.יותם בנזימן: עורך/ לשון רבים 

2015.קציעה עלון: עורכת/ לשכון בתוך מילה 



2014.רני וערן תירוש'יוסי צ, עזרא פימנטל: עורכים. / 2014-1914מאה שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה 

2003.אבי שגיא ודב שוורץ: עורכים/ מאה שנות ציונות דתית 

20032003, אביב-אוניברסיטת תל: מאינתיפדה למלחמה 

2007.דוד חזוני ויורם חזוני, מיכאל אורן: עורכים/ מאמרים חדשים על הציונות 

1984.אוטו דב קולקה וישראל גוטמן: עורכים" / פתרון סופי"מאנטישמיות מודרנית ל

2009.כהן' חיים א: עורך/ מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה 

2010.דב וזיוה שמיר-ניצה בן, י'אמיר בנבג: עורכים/ מבטים מצטלבים 

2014.חנה עזר: עורכת/ מבעד לעדשת הזהות המקצועית 

2019.גליה צבר ואפרת שיר: עורכים/ מבקשי חיים 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2018פדר-לוי ועדנה לומסקי-אורנה ששון: עורכות/ מגדר בבסיס 

, הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות: (ץ"קבץ בעריכת מרגלית שילה וגדעון כ)מגדר בישראל 

2011, אוניברסיטת בן גוריון

2011

20092009, נבו הוצאה לאור: מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי 

20012001א "תשס, אביב-תל, אביב-אוניברסיטת תל, הפקולטה למשפטים: מגמות בפלילים 

, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין : [אביב-תל]:  לחוק העונשין 39מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון 

2010א "תשע

2010

20032003, ירושלים, המכון למחקרי חקיקה: מגמות בקרימינולוגיה 

2002.ב"תשס, אביב-אוניברסיטת תל, [אביב-תל]: מדברים עברית 

2001.אניטה שפירא: עורכת/ מדינה בדרך 

2000.יוסף קוסטינר: עורך. / כלכלה, חברה, פוליטיקה: מדינות המפרץ

2016.גיא בן פורת ויוסי יונה, בשיר בשיר: עורכים/ תרבותיות -מדיניות ציבורית ורב

2016.הלוינג-אריאלה דניאל, אורית דהן, יונה רוזנפלד, ארנה שמר: עורכים/ ? מה בעצם עשינו

2018.עודד מימון, אבי אלקיים: עורכים/ מהי תודעה 

2012.נורית שטדלר, קימי קפלן: עורכים/ מהישרדות להתבססות 

יהודה , שמואל פיינר, חוה טורניאנסקי, אבנר הולצמן, ישראל ברטל, דוד אסף: עורכים/ מווילנה לירושלים 

.פרידלנדר

2002

2018.צברי-סיגלית רוזמרין ואורה פיקל: עורכות/ מוזאונים בראי החברה והחינוך 

, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות: (טוביה פרילינג, ץ"גדעון כ, קבץ בעריכת מיכאל וולפה)מוזיקה בישראל 

.2014, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

2014

2015.עופר שיף: עורך/ מולדות בגולה 

2018.עטאונה-מאיר חטינה ומוחמד אל: עורכים/ מוסלמים במדינת היהודים 

2020רונית בן חמו, ישראל רוזנסון, סיגלית רוזמרין: עורכים/ מזמור לדוד 

20122012, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך: מזמרת הלשון 

2012.מחברות ליהודית 

2019פיאטלי' לו מ'אנג, כהן' אוולין מ, שמואל גליק: עורכים/ מחווה למנחם 

2018מנוחה בירנבוים: עורכת/ של תלמידים ומורים בישראל  (ל"הל)מחקר ויישום בהערכה לשם למידה 

2018.שמעון שרביט, אלימלך וסטרייך, אשר-משה בר: עורכים/ מחקרי מערב ומזרח 

19641964, ירושלים, הוצאת מאגנס: מחקרי משפט לזכר אברהם רוזנטל 

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 10- דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2009ט "תשס

2009

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 8- דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2009ט "תשס

2007

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 9- דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2008ח "תשס

2008

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 11-דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2010ע "תש

2010

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 12-דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2011א "תשע

2011

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים : 13-דברי הכנס ה, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2012ב "תשע

2012

, המכון הגבוה ללימודי ירושלים, ם"מכון מגלי, ירושלים: דברי הכנס השביעי , מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה

2006ח "תשס

2006

1986.זאב ספראי, שמעון דר: עורכים/ מחקרי שומרון 

2004.2004, אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה: (קובץ)ספר אביאל רון , מחקרים בארץ ישראל



1991.יוסי בן ארצי וחיים גורן, בעריכת יהושע בן אריה. / י "יישובית של א-מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית

2014.ראובן אנוך וסרגיי וינשטיין, גולדה אחיעזר: עורכים/ גאורגיה ובוכרה , מחקרים ביהדות קווקז

20012001, נתניה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות: מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות 

2003.יוסף גינור-צביה בן: עורכת/ מחקרים בספרות ישראל מוגשים לאברהם הולץ 

1991.יהודית דישון ואפרים חזן: עורכים/ מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן 

2012.ניק וצבי סדן'מלכה מוצ: עורכים/ מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים 

20002000, אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לערבית: מחקרים בערבית ובתרבות האסלאם 

2009אשר ומשה פלורנטין-משה בר: עורכים/ מחקרים בשומרונות ובעברית ובארמית 

2020עדינה מושבי, מרדכי כהן, אהרון קולר: עורכים/ מקרא ומדעי היהדות , מחקרים בשפות שמיות

2008.אהרן גימאני, דניאל שפרבר, גרשון בקון: עורכים/ מחקרים בתולדות יהודי אשכנז 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

1995.ירחמיאל כהן: ליקט/ מחקרים בתולדות ישראל בעת החדשה 

1994.ישעיהו גפני: עורכים/ מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד 

2011.משה בר אשר וסטיבן פראד: עורכים/ תעודות מהודרות ומפורשות  - מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה 

, מוסטפא עבאסי, יאיר זלטנרייך, חיים גורן, ציונה גרוסמרק: עורכים / (ספר שלישי)מחקרים חדשים של הגליל 

.זאביק גרינברג

2018

, מוסטפא עבאסי, יאיר זלטנרייך, חיים גורן, ציונה גרוסמרק: עורכים / (ספר שני)מחקרים חדשים של הגליל 

.זאביק גרינברג

2016

2009.מוסטפא עבאסי, יאיר זלטנרייך, חיים גורן, ציונה גרוסמרק: עורכים/ מחקרים חדשים של הגליל 

20032003, משכל, אביב-תל: מחשבות ישראל 

2014.עינת לידר, אורי ברטל, גל ונטורה: עורכים/ מחשבות על נעליים  

2020רונה טאוזינגר, קלאודיה רוזנצווייג, לילך נתנאל, יגאל שוורץ: עורכים/ מחשבת הספר 

2011.מטוב יוסף 

2016.שלמה בק: עורך/ ידע ודעת , מידע

2016.פויכטונגר' דן אבנון ודוד מ: עורכים-  / מיזוג אופקים

2002.אבנר הולצמן: עורך/ מחקרים ותעודות - בסקי ’מיכה יוסף ברדיצ

2011.מילים מטרידות 

2018.קציעה עלון, יגאל שוורץ, י'נועה שקרג: עורכים/ מילת הכבוד של הרחוב 

2000.שולמית וולקוב: עורכת/ מיעוטים זרים ושונים 

2011: .התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבחן : מוסלמי-מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא

1996.ויסטריך' דוד אוחנה ורוברט ס: עורכים/ מיתוס וזיכרון 

2019.יוסף שוורץ: עורך-  / מיתוס שפה התגלות

ש "בית הספר למדעי היהדות ע: (צבי-ישי רוזן, רון מרגולין, גדעון בוהק: קבץ בעריכת)ריטואל ומיסטיקה , מיתוס

2014, אוניברסיטת תל אביב, חיים רוזנברג

2014

2020מיה מרק: עורכת/ מכאן ומכאן 

2020מיקה דפני, אלון פוטרמן: עורכים/ מורות ומורים מעוררי השראה : מכל מלמדי

2014.שווגר וחיים וייס-חנה סוקר: עורכים/ מלאכת החיים 

2011.אהרן עמית ואהרן שמש: עורכים/ מלאכת מחשבת 

. / 1917נובמבר , הקרבות לאחר כיבוש באר שבע" : היום שאחרי: "מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל 

.עזרא פימנטל ואלי שילר: ערכו

2006

2020מתי שמואלוף: מאת/ ממזרח יתפרץ הר געש 

2019יאיר שלג: עורך/ הציונות הדתית והחברה הישראלית : ?ממשגיח הכשרות לנהג הקטר

2008.חנן חבר: עורך/ ממתכת השכל חצוב 

2009.מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל

2013.תמר זילבר ואבנר דה שליט, לומרמן-בעריכת עמליה אוליבר / [מידע על הקובץ ]- מנהיגים חברתיים בישראל 

1990.ישראל פינקלשטיין, נדב נאמן: העורכים / 1990, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: מנוודות למלוכה 

2018.אריאל מלאכי, אבי אלקיים: עורכים/ מנחה לחנה 

19991999, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, [תל אביב]: מנחה ליצחק 

2007.חיים באר, אביעד הכהן, חנה עמית: עורכים/ מנחה למנחם 

1994.שלום רוזנברג, דבורה דימנט, משה אידל: עורכים/ מנחה לשרה 

2014.(נח-קבץ בעריכת ריקי צימר וחגית בוני)מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול 



2008.שלום רצבי, ץ"גדעון כ, אבנר הולצמן: עורכים/ מסביב לנקודה 

2020גינסברג-עידית פינטל, חיה מילוא, אלרן-צפי זבה: עורכות/ מסורת חיה 

1964.יונה-אבי. מאת מ. / מסות ומחקרים בידיעת הארץ 

2003.אורן קנר, עמליה זיו, יאיר קדר: עורכים/ מעבר למיניות 

2010.אילנה מרגולין: עורכת/ מעבר לנהר  

2017היבא יזבק וליאת קוזמא: עורכות/ נשים פלסטיניות בישראל : מעמד אישי ומגדר

1995.קובי-מיכל ליבן, כרמל שלו, בעריכת פרנסס רדאי/ מעמד האשה בחברה ובמשפט 

1978.1978, משרד הבטחון, [אביב-תל]: מערב הגליל 

1978.ה"תשכ, ירושלים. עשר לידיעת הארץ-הכינוס הארצי התשעה: מערבו של גליל וחוף הגליל 

2004.יהודה גודמן, יוסי יונה: עורכים/ מערבולת הזהויות 

2018שלום-הושע פרידמן בן, אור-אן'רוני טיארג, כרמית פדן, מאיר אלרן: עורכים/ ? מערך המילואים לאן

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2009.חיים דורון: בעריכת/ ?  לאן: מערכת הבריאות

2006.רלה קושלבסקי, אבידב ליפסקר: עורכים/ מחקרים בסיפורת היהודית : מעשה סיפור

2016אורי ינאי וטלי גל: עורכים/ מפגיעה לאיחוי 

2007.אורן טל ומיכאל וינטר, ישראל רול: עורכים/ מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל 

2019יוסי ווייס, יהושע שמר, תקוה-סיגל שפרן: עורכים/ מפגשים בעולם הבריאות 

2019דפנה הירש: עורכת/ פלסטיני -היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי: מפגשים

2017.יאיר אורון: עורך / 1929מצילי 

2014.רן בראון: עורך/ מקום לפעולה 

2017.נופר רשקס, שי צור, יגאל שוורץ: עורכים/ מקוננת במכנסי נמר 

 / 2011, הוצאת האגודה הישראלית למדע המדינה והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון: (קובץ): מקושרים

.און-ארז כהן ואזי לב: בעריכת

2011

2006.דוד גורדון: עורך/ מקצועות לימוד במבחן 

2003.2003, ש מאגנס"הוצאת ספרים ע, ירושלים: מקראה בחקר התפילה 

2009.בעריכת דוד שפרבר/ מקראי קודש 

2020סמואלס' דיוויד ג" עורך/ מקרי בוחן בפוליטיקה השוואתית 

2013.פורת-לוי וגיא בן-אורנה ששון, זאב שביט: בעריכת. / מראי מקום

1984.העורכים אוריאל רפפורט ואהרן אופנהימר. / מחקרים חדשים , כוכבא-מרד בר

1978.1978, משרד הבטחון, [אביב-תל]: מרום הגליל 

2016.חנן חבר ומחמוד כיאל: עורכים/ עברי -מרחב ספרותי ערבי

2020בנימין ורוני ריינגולד-אילנה פאול: עורכים/ מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה 

2010.כהן' חיים א, משה בר אשר: עורכים/ משאת אהרן 

1967.1967, תרבות וחינוך, [אביב-תל]. טיולים באזורים המשוחררים: משוט בארץ 

2008.יותם בנזימן: עורך/ משחקי זיכרון 

2011.זיוה פלדמן: עורך/ שיגעון וחזון , משיחיות

2020גייל טלשיר: עורכת/ משילות או דמוקרטיה 

2016יעל רונן, רובי סיבל: עורכים/ משפט בינלאומי 

1999.בעריכת דניאל גוטויין ומנחם מאוטנר/ משפט והיסטוריה  

2007.משפט וספר 

2017.אלון הראל: עורך/ ? משפט צדק

2017.ראיף זריק ואילן סבן: עורכים/ מיעוט וסכסוך לאומי , משפט

2017.שי לביא, עופר גרוסקופף: עורכים/-  / ספר נילי כהן : תרבות וספר, משפט

2005.בעריכת ארנה בן נפתלי וחנה נוה/ משפטים על אהבה  

2014.דפנה הקר, אי'אג-מיה לביא, נבו-מיכל קרומר: בעריכת: / מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות 

2009.2009, ירושלים, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: נגישות לצדק חברתי בישראל 

2004.נהול סכונים ברפואה

2015.אתי אלישע, סוזי בן ברוך, אורי תימור: עורכים/ נוער בבלגן 

20002000ס "תש, ירושלים, אריאל: ספר עזריה אלון : ישראל-נופי ארץ

2000.יורם הרפז: עורך/ נופי החשיבה 



1977/.נופים בגליל המערבי  

1973.1973, ענף ההשכלה, קצין חינוך ראשי, ל"מטכ, [אביב-תל]: נופים ואתרים 

2013.חנה עמית: בעריכת/ נחלים ומים בגולן  

2016.חנה עמית: עורכת/ נחלים ומים בגליל העליון 

2014.קובץ בעריכת חנה עמית/ נחלים ומים בגליל התחתון 

2010.נחמיה שחף ואורי צדקה, בעריכת אריה בן צבי/ נחלים וניקוז  

2014.אשר ועירית מאיר-בעריכת משה בר/ נטעי אילן  

2009.מרדכי קרמניצר, דורון נבות, ארז-בעריכת דפנה ברק/ ירושלים : ניגוד עניינים במרחב הציבורי 

2018אליעזר יריב ודבורה גורב: עורכים/ ניהול כיתה 

2018דבורה גורב ותמי ויסמן: עורכות/ שער רביעי : ניהול כיתה

2016.יגאל שוורץ: עורך/ נסיך ומהפכן 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2017.עינת פלד ומיכל קומם, עינת לחובר: עורכות/ נערות וגופן 

2018.הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי: עורכות/ נקודות מגע 

20012001המרכז ליעוץ לאשה , רמת גן: נשים במרחב הטיפולי 

2006אסתר הרצוג: עורכת/ נשים ומשפחה בשואה 

2013.טלמון ויעל עצמון-פנינה מורג: עורכות/ נשים מהגרות בישראל 

2019שחר גורמזאנו גורפינקל-בת, קציעה עלון: עורכות/ נשף המסכות של יצחק גורמזאנו גורן  

2002/.סביבה ומדיניות  

2009.יעקב רנד ודינה שקולניק: בעריכת/ מדעיים ויישומיים , היבטים עיוניים: סגנונות קיום

2007.גבריאל וייל, יהודית אכמון, גבי שפלר: עורכים/ סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי 

2019רוני אוסטרייכר: עורך/ סוגיות באקולוגיה ובהתנהגות של הזנבן הערבי 

2012.דב שוורץ, יהודה פרידלנדר, ישי ארנון: עורכים/ התפתחויות ותמורות לדורותיהן : סוגיות בחקר הציונות הדתית

2019יק'מיכאל ריז: עורך/ סוגיות בלשון המקרא 

2008.משה זכי וענת לבני, אמנון כרמי, בעריכת דוד יגיל/ משפט ואתיקה בישראל  , סוגיות בפסיכולוגיה

2011.משה זכי, דוד יגיל: עורכים/ סוגיות יישומיות בפסיכולוגיה משפטית 

עירית , שונית רייטר: עורכים/ סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל 

.יצחק גילת, קופפרברג

2017

2020שי לביא, מנספילד-יסכה כהן, חיים חזן, שי בריל: עורכים/ סוף החיים 

2021שי אספריל, הילה שמיר, צבי-איסי רוזן: עורכים/ סיפורי משפט 

2015.אילן תמיר, משה לוי, יאיר גלילי: עורכים/ ספורט ומגדר בחברה הישראלית 

2017אוהד גורדון: עורך/ ספר אדמונד לוי 

2013.עודד שחם, רון סוקול, אהרן ברק: בעריכת/ ספר אור  

1990.עורך טכני שלמה פרץ, טנה שפניץ, בעריכת אהרון ברק/ ספר אורי ידין  

2007.רו'בעריכת בעז סנג/ ספר אורי קיטאי  

2015.רענן גלעדי, שרון חנס, יה'אילה פרוקצ, אהרן ברק: עורכים/ ספר אליהו מצא 

2012/.אוסוסקין  -ספר אליקה ברק

2020רינת סופר, יה'אילה פרוקצ, ביטון-מרים מרקוביץ, אהרן ברק: עורכים/ ספר אליקים רובינשטיין 

1979.בעריכת יהודה גרדוס ואליהו שטרן/ ספר באר שבע  

1997.בעריכת אהרן ברק וחיים ברנזון/ ספר ברנזון  

2009.בעריכת אהרן ברק וחיים ברנזון/ ספר ברק  

2011.ספר גבריאל בך 

2021אפי צמח, אהרן ברק, יהודה אדר: עורכים/ ספר גבריאלה שלו 

2015.דוד ליבאי, יצחק זמיר, אהרן ברק: עורכים/ מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי : ספר גרוס

2018.שחר ליפשיץ, אהרן ברק, סימן טוב-איתי בר, קרן אזולאי: עורכים/ ספר דורית ביניש 

20092009, לשכת עורכי הדין: על משפט פלילי ואתיקה : ספר דיויד וינר

2017.אבינועם מאיר: עורך/ ספר היובל 

2013.יעל פויס: עורכים" / דרך האחר"ספר המאמרים של הכנס 

2006 . 2006, ז"תשס, מרכז סיור ולימוד סוסיא: סוסיא : דברי הכנס הראשון , ישראל-ספר המדבר בארץ

2007 . 2007, ז"תשס, מרכז סיור ולימוד סוסיא: סוסיא : דברי הכנס השני , ישראל-ספר המדבר בארץ



20062006-ו"תשס, דברי הכנס הראשון: ישראל-ספר המדבר בארץ

20072007-ז"תשס, דברי הכנס השני: ישראל-ספר המדבר בארץ

2002.אפרים שטרן וחנן אשל: עורכים/ ספר השומרונים 

20022002, ירושלים, המכון למחקרי חקיקה: מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן , ספר ויסמן

1984-1987.1984, אריאל, ירושלים: ספר זאב וילנאי 

19841984ד "תשמ, ירושלים: ספר זוסמן 

19951995ו "תשנ, המכון למחקרי חקיקה, ירושלים: ספר זיכרון לגד טדסקי מסות במשפט אזרחי 

19961996- ז"תשנ, העברית בירושלים' האונ, למשפטים' הפק: יה 'ספר זיכרון לגואלטירו פרוקצ

2020אליקים רובינשטיין, קארין כרמית יפת, אהרן ברק: עורכים/ ספר טירקל 

2019עידו באום, גוטמן-לימור זר: עורכים/ ספר יורם דנציגר 

2009.2009, רמת גן, אילן-הוצאת אוניברסיטת בר:(קובץ)ספר יצחק אנגלרד 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

ש הרי "המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע: ירושלים : ממשל וחברה , על משפט: ספר יצחק זמיר 

2005 [ה"תשס], האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, ומיכאל סאקר

2005

19891989, פפירוס, אביב-תל: ספר יצחק כהן 

638-1099.1987, התקופה המוסלמית הקדומה- ספר ירושלים 

1991.שמאי-חגי בן, יהושע פראוור: בעריכת. / 1250-1099, התקופה הצלבנית והאיובית- ספר ירושלים 

1999.יורם צפריר ושמואל ספראי: העורכים / 70-638התקופה הרומית והביזנטית - ספר ירושלים 

2000.תקופת המקרא- ספר ירושלים 

2010.חיים גורן, ישראל ברטל: בעריכת. / (1917-1800): מאנית'ספר ירושלים בשלהי התקופה העות

2012.יוסף דרורי, איוון פרידמן: בעריכת -. / 1517-1260, ספר ירושלים בתקופה הממלוכית

2020יהושע שוורץ, רוני רייך, ישעיהו גפני: עורכים/ נ " לסה70- נ " לפסה332, בימי הבית השני: ספר ירושלים

19941994, אביב-אוניברסיטת תל: קבץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה , ספר ישראל לוין

, הפקולטה למשפטים, ש הרי ומיכאל סאקר"המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע: ספר לבונטין 

2013, האוניברסיטה העברית בירושלים

2013

19882001ח "תשמ, בורסי, אביב-תל: ספר לובנברג 

19951995ה "תשנ, בורסי, אביב-תל: ספר לנדוי 

2009ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, ירושלים: (קובץ)ספר מישאל חשין 

20012001, סדן, אביב-תל, לקט מאמרים בדיני עבודה וביטחון סוציאלי: ספר מנחם גולדברג 

2020אלעד שפיגלמן, שחר ליפשיץ, עופר גרוסקופף, שרון אפק: עורכים-  / ספר מנחם פינקלשטיין

20062006, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות: מחקרים במשפט לזכרו : ספר מנשה שאוה

2017.חאלד גנאים ואילן סבן, אריאל בנדור: עורכים/ קרמניצר  (מוטה)ספר מרדכי 

, מוטולה-סיגל דוידוב, גיא דוידוב, אוסוסקין-אלישבע ברק, נילי ארד, יצחק אליאסוף: עורכים/ ספר סטיב אדלר 

.גיא מונדלק, אשר חלד

2016

, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: (קבץ בעריכת משה רחימי)היבדלות וסולידריות : ספר עמדות

2015.

2015

20092009, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: הכיפה והכומתה : ספר עמדות

20122012, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: המשפחה בעין הסערה : ספר עמדות

20102010, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: וחי אחיך עמך : ספר עמדות

2018.בעריכת משה רחימי/ יהדות בעידן המודרנה : ספר עמדות

20142014, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: (קבץ בעריכת משה רחימי)ממשבר לצמיחה : ספר עמדות

20132013, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: מנהיגות והנהגה : ספר עמדות

2016.בעריכת משה רחימי/ קרבה שנת השבע : ספר עמדות

20112011, רחובות-אלקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל: יעדים ואתגרים : תקשורת: ספר עמדות

19931993, האוניברסיטה העברית, ירושלים: ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי 

19921992ב "תשנ, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, רמת גן: ספר שבטיאל 

2017.אלעד עפארי, מורן סבוראי, אבנר כהן, יצחק זמיר, אהרן ברק: עורכים/ כהן -ספר שטרסברג

2013.ספר שלמה לוין 

20032003ג "תשס, לשכת עורכי הדין, אביב-תל: (קובץ)מאמרים , ספר שמגר

19991999, הוצאה לאור של ספרי משפט, בורסי: ספר תמיר 

1982.גדעון טורי וחיים שוהם: עורכים/ לפני ואחרי : ספרות גרמנית



1999.רעיה כהן ויוסי מאלי: עורכים/ ספרות והיסטוריה 

2000.הס. יגאל שוורץ ותמר ס, יהודית בר אל: עורכים/ ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה 

2014.(י וחנן חבר'קבץ בעריכת אמיר בנבג)ספרות ומעמד 

2018.דוד רוזנטל, מנחם קיסטר, ורד נעם, מנחם כהנא: עורכים/ ישראלית -ל הארץ"ספרות חז

2019ענר גוברין: עורך/ ספת התרבות 

2016.עמליה זיו ורז יוסף, אייל גרוס: עורכים/ סקס אחר 

2007.סליגמן' שלמה פישר ואדם ב: עורכים/ ל הסובלנות [ו]ע

2021ישראל גרשוני, מאיר חטינה: עורכים/ עבר מתעתע 

20022002, רמת גן, אילן-הוצאת אוניברסיטת בר: תאוריה ויישום : עברינות וסטיה חברתית

2016שרה קלימן: עורכת/ עברית בקוונה תחילה 

2017.חנה עמית ויגאל צלמונה: עורכים / 21-היצירה הישראלית במאה ה: עד כאן ומכאן

1993.תמר אלכסנדר: עורכת/ עד עצם היום הזה 

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

20012001, אגודה לטיפוח חברה ותרבות, נתניה: עדות לישראל - עדות 

2016.קציעה עלון: עורכת/ עדות היופי וחוקת הזמן 

2015.מיכל נבות, אהרן ברק: עורכים/ ד מאיר גבאי ספר לזכרו "עו

1986.מרדכי נאור: העורך   / 1984-1952, עולים ומעברות

2017אברהם גוטליב: עורך/ עולמות נפגשים 

2003.2003ג "תשס, משרד החינוך, מחלקת הפרסומים, ירושלים: עולמות נפגשים 

2017.אייל נון: עורכים/ טל האדם והשופט ' צבי א: עטיפה של משפט

2000.יהודה ריינהרץ ויעקב הריס, אניטה שפירא: עורכים/ עידן הציונות 

1974.אדיר כהן, צמח צמריון, יעקב נימן, יעקב הוכרמן: המערכת. / עיון ומעש

19801980, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: ' כרך א, עיוני מקרא ופרשנות

19861986, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: (קובץ)' כרך ב, עיוני מקרא ופרשנות

19931993, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: ' כרך ג, עיוני מקרא ופרשנות

19971997, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: (קובץ)' כרך ד, עיוני מקרא ופרשנות

20002000, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: ' כרך ה, עיוני מקרא ופרשנות

2002ג"תשס, רמת גן, אילן-אוניברסיטת בר: ' כרך ו, עיוני מקרא ופרשנות

1987.מנחם שטרן ויוסף שלמון, משה צימרמן: עורכים/ עיונים בהיסטוריוגרפיה 

2013.רני'נורית קליאוט ויגאל צ: עורכים/ עיונים במחקר חיפה וצפון הארץ 

2007.ירושלים, נבו הוצאה לאור: (קובץ)עיונים במשפט מגדר ופמיניזם 

20012001, אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לספרות משווה: עיונים בספרות משוה 

2021איתן קולברג ומיכל בירן: עורכים/ עיונים בערבית ובאסלאם 

2014.חנה יעוז: עורכת/ עיונים בשירתו של איתמר יעוז קסט 

1979.מרדכי אליאב: עורך/ עיונים בתקופת השואה 

2014.אהרן דותן ומרדכי עקיבא פרידמן, חגי בן שמאי, יורם ארדר: עורכים/ היהודית -עיונים בתרבות הערבית

2015.אשר וסטיבן פראד-משה בר: עורכים/ עיונים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה 

20092009ט "תשמ, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: עיירות הפיתוח

2001.בעריכת צבי לם: עורכים/ עיצוב ושיקום 

20112011, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"מכון שכטר למדעי היהדות והוצאת ספרים ע: עיר בראי מחקרה 

2017.קידר-אבירמה גולן ורונית דוניץ: עורכות/ תאגיד בעיר  , עיר תאגיד

2003.בעריכת רבקה איזיקוביץ/ על גבולות תרבותיים וביניהם 

2008.איתמר ברנר ואהרן אריאל לביא: עורכים/ על הכלכלה ועל המחיה 

2016'צבי איזיקוביץ, חיה קורן, אביבה זריהן ויזמן: עורכים/ אישית -על הסליחה הבין

2005.נורית יערי: עורכת/ שחקנים וצוענים , על מלכים

1982.עורך מרדכי נאור. / ' עלייה ב

2020גרשון דוד הונדרט, יונתן מאיר, דימיטרי שומסקי: עורכים/ עם ועולם 

2009.הגר ינאי: עורכת/ עם שתי הרגליים עמוק בעננים 

1993.[מרדכי נאור: העורך]  / 1900-1967, עמק יזרעאל



2017.הני זובידה ורענן ליפשיץ: עורכים! / אין גבול- עצור 

2014.טובי פנסטר ואורן שלמה: עורכים/ ערי המחר 

1987.יוסף קוסטינר, יעקב גולדברג: עורכים. / התיכון בצל נסיגת משק הנפט-המזרח: עשור של צמצום

2011.אבידב ליפסקר ואבי שגיא: עורכים/ עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד 

2019.יעל רונן והנרי פישמן, אפרים לביא: עורכים. / עשרים וחמש שנה לתהליך אוסלו

20132013, רמת גן, הוצאת אוניברסיטת בר אילן: פאס וערים אחרות במרוקו 

2018.רבקה ודמני: עורכת/ פדגוגיה דיגיטלית 

2017רבקה ודמני: עורכת/ פדגוגיה דיגיטלית הלכה למעשה 

2021נורית דביר ואריאלה גדרון: עורכות/ פדגוגיה נרטיבית 

, ש חיים ויצמן"המכון לחקר הציונות וישראל ע, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי: פוליטיקה במלחמה 

2014, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, אוניברסיטת תל אביב

2014

2014.חיה בר יצחק: עורכת/ פולקלור ואידיאולוגיה 

2017דינה חרובי וטלילה קוש זוהר: עורכות/ פורצות גדרות  

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2010.הורוביץ ודפנה סרינג-דנה אריאלי: עורכות/ פחד מוות 

2019מניה כגן, רעות ברק וויקס, גז' יונתן נ: עורכים/ פיתוח בינלאומי באפריקה 

2003.יוסי הטב: עורך/ הלכה ומעשה : פסיכואנליזה

2009.2009, אריה ניר הוצאה לאור: פסיכיאטריה משפטית בישראל 

2008.אדריאנה קמפ, יוסי יונה: עורכים/ פערי אזרחות 

2020נעמי חזן, חנה הרצוג, מיכל שמיר: עורכות/ פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל 

2014.פירילה-ענת לפידות, חנה הרצוג: עורכים/ פרדוקס ספינת תזאוס 

2014.טליה פישר ואיסי רוזן צבי: עורכים/ פרוצדורות 

2012.פרטיות בעידן של שינוי

2013.יריב פניגר, ניסים מזרחי, יוסי יונה: עורכים/ פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל 

1990.1990, יד יצחק בן צבי, ירושלים, מחקרים: ישראל -פרקים בתולדות המסחר בארץ

1981.א"תשמ, ירושלים, צבי-יד יצחק בן: פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש 

1980.א"תשמ, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני 

1979.1979- ט"תשל, ירושלים, יד יצחק בן צבי: (קובץ)פרקים בתולדות ירושלים בימי הבינים 

1979.ט"תשל, צבי-יד יצחק בן, ירושלים: (קובץ)מאנית 'פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות

2018חנן חבר ויפתח אשכנזי, עמרי גרינברג: עורכים/ על ספרות ערבית מודרנית בעברית : פתרון כלשהו לשתיקה

2007.גבי שפר: עורך/ צבא שיש לו מדינה 

20002000, אביב-אוניברסיטת תל- רמות , תל אביב: צדק חלוקתי בישראל 

20102010, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: צדק שלך , צדק שלי

2014.ענת קורץ ושלמה ברום: עורכים/ ' צוק איתן

1996.סדרת נושא: עיונים בתקומת ישראל: פולמוס בן זמננו : ציונות

2021יוסי מורי, עיני-שרית שלו, איריס שגריר, בנאי-גלית נגה: עורכים/ דימוי ומרחב , צליל

2018סיגל בן רפאל גלנטי, שלי נתן, נח-חגית בוני: עורכות/ צעירים בישראל 

2013.זהבה כספי וגד קינר: עורכים/ צפייה חוזרת 

2009.דוד טלשיר וחיים כהן, דניאל סיון: עורכים/ צפנת פענח 

2015.שלומי מועלם, אבי אלקיים: עורכים/ מיסטיקה ופואטיקה , קבלה

1994.איתמר זינגר: עורך/ ישראל בעת העתיקה  -קברים ונוהגי קבורה בארץ

20102010, ע"תש, נבו : [ליאון-שריגים]: קהילות מגודרות 

2021יהושע-ליאת יוספסברג בן: עורכת/ קהילות מקצועיות לומדות של מורים למדעים ולמתמטיקה 

2001.ישעיהו גפני: עורך/ העת העתיקה : כרך א: קהל ישראל

2001.אברהם גרוסמן ויוסף קפלן: עורכים/ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת : כרך ב: קהל ישראל

2001.ישראל ברטל: עורכים/ העת החדשה : כרך ג: קהל ישראל

1934.1934ה "תרצ, מס. ר, ירושלים: (קובץ)ישראל ועתיקותיה -קובץ החברה העברית לחקירת ארץ

1945.[1945]ה "תש, ירושלים: (קובץ)' כרך ד, ישראל ועתיקותיה-קובץ החברה העברית לחקירת ארץ

2020עופר שיף, עמוס-אבנר בן: עורכים/ כותבים על עצמם , חוקרים את ישראל: קווים לדמותנו



2021אופיר טובול: עורך/ קול התור 

20122012, האגודה הישראלית למדע המדינה: פוליטיקה ושירה בישראל : קול קורא בעז

2004יהודה שנהב: עורך/ קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי 

2004.משה צימרמן, שלמה זנד, חיים בראשית: עורכים/ ? יחסים מסוכנים: קולנוע וזיכרון

2016.ארז בן יוסף, ברקת-אורית פלג, יוסף פטריך: עורכים/ התהלך בארץ , קום

2017לאה גילולה, דן אוריין: עורכים/ קומדיה מאריסטופנס עד סיינפלד 

1946.1946, מוסד הרב קוק, ירושלים: (קובץ)... על מאורעות הישוב העברי בגליל, קורות העתים

2020אליעזר בן רפאל וארנה שמר: עורכים / 2020קיבוץ 

2017.יובל דרור: עורך/ קיבוץ ויהדות 

2021אריה ונגר: עורך/ קיימות ישראלית 

2018.יעקב גולומב ופיני איפרגן, תמי יגורי: עורכים/ קירקגור 

2015.ביטון וליאור זמר-מרים מרקוביץ: עורכים/ קניין רוחני 

2017.יופי תירוש, ארנה קזין, דנה אולמרט, גארב-רונה ברייר: בעריכת/ קפיטליזם ומגדר 

20132013, הוצאת ספרא: פרספקטיבות חדשות : קפקא

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

בהשתתפות , ועזרא פימנטל: ערך. / קרבות מישור החוף ושפלת יהודה במלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל

.אבי נבון

2009

1972.1972ב "תשל, בית דגן: פוריותן ואפשריות פתוחן החקלאי , תפוצתן, אפין- קרקעות רמת הגולן 

19981998, אביב-אוניברסיטת תל, רמות: תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית -רב

2018.ויוונטה-ויוונטה ושמואל רפאל-רויטל רפאל: עורכים/ רבבות לאפרים 

2017צבי מרק ורועי הורן: עורכים/ רבי לוי יצחק מברדיטשב 

2019נור-אייל טבת ויצחק גל: עורכים/ רגולציה בישראל 

2007.חנן חבר: עורך/ רגע של הולדת 

2018יזהר אופלטקה: עורך/ רגשות בהוראה ובניהול בית ספר 

2011.שבי גוברין: עורכת/ רואים את הקולות 

2018.דב שוורץ, שי-רונית עיר: עורכים/ רוח חדשה בארמון התורה 

2007.מונזון-אבידב ליפסקר ותמר וולף: עורכים-  / מחקרים ותעודות: רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג

2019ארי קטורזה: עורך/ רעשים בלתי ידועים 

20112011, אוניברסיטת תל אביב, ש בוכמן"הפקולטה למשפטים ע: משפט וטכנולוגית מידע : רשת משפטית

1978.גרשון שקד ורפאל וייזר: עורכים/ מחקרים ותעודות - י עגנון "ש

1981.שרגא אבנרי: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו : שלום. ש

1994.בעז ערפלי: עורך/ מחקרים ותעודות - שאול טשרניחובסקי 

1976.יוסף האפרתי: עורך/ מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו : שאול טשרניחובסקי

2006כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית: שאלה של כבוד 

20142014, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ומכון ון ליר בירושלים: שבויים 

2021דפנה גרנית דגני: עורכת/ שבילים לחינוך מבוסס מקום 

2010.אבי ששון: עורך/ אדם במרחב -נופ- שדרות 

1973.ליוויה רוטקירכן, ישראל גוטמן: עורכים/ שואת יהודי אירופה 

2014.ניסן נוה ויגאל הראל: עורכים/ שומרי הסף של האזרחות 

2017.קידר-רונית דוניץ, עופר סיטבון: עורכים/ משפט ופוליטיקה , שוק

2020דינה זילבר: עורכת/ שורשים במשפט 

2017לוי-נעמי מנדל: עורכת/ בית ספר -על יחסי הורים: שותפים

2012.פלסטיני -שיח מפות בסכסוך הישראלי

2018.יערה מוגדם: עורכת/ שיח פדגוגי במרחב המוזאוני 

20072007, אחוה הוצאה לאור: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך : שילובים

2013.גלעדה אבישר ושונית רייטר: עורכות/ מהלכה למעשה : שילובים

20112011, אחוה הוצאה לאור: מערכות חינוך וחברה : שילובים

2014.אנדה רוזנברג וגלעד רונן, יצחק שנל: עורכים/ שיקולי קיימות בעיצוב גנים בערים בישראל 

2019.חביבה ישי: עורכת/ שירת דבורה 

2016.אפרים חזן ודב שוורץ: עורכים/ שירת ההגות 



2017.קובי מיכאל וענת קורץ, גבי סיבוני: עורכים/ שישה ימים וחמישים שנה 

1981.א"תשמ, ירושלים. 1948-1978, ח"תשל-ח"תש: (קובץ)שלושים שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל 

2020מאל'עורך אמל ג/ תמורות במדיניות המדינה כלפי אזרחיה הערבים והשפעתן על התנהגותם : שליטה וקוץ בה

1981.שלם

1982.הלל ברזל: עורך/ שמואל יוסף עגנון 

2018.יוסי שורץ, עאמר דהאמשה: עורכים/ פלסטין  -שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל

1988.מרדכי נאור: העורך   / 1948-1949, שנה ראשונה לעצמאות

2007שמואל פסברג ויוחנן ברויאר, אהרן ממן: בעריכת/ שערי לשון 

2006.2006, אוניברסיטת תל אביב, ש בוכמן"הפקולטה למשפטים ע: מדברים , שקט

2011.תבניות נופים תרבותיים 

2004יובל כנען, ארנון סופר: עורכים / (2020מבט לשנת ): תהליכים והתפתחויות גאוגרפיות בארץ ובעולם

20022002, ירושלים, מרכז דינור: אלף שנים בחיי עם ישראל , תהפוכות ותמורות

2017.עידית אלפנדרי: עורכת/ תודעה בין משבר להתעצמות 

1989-1995.1989, האקדמיה למדעים, ירושלים: י מאז העליה הראשונה "תולדות הישוב היהודי בא

שנת הפרסום(ב-מסודר א)שם הקובץ  

2010.ישראל ברטל: עורך/ תולדות יהודי רוסיה 

2017.אלון שב: עורך/ תחנות ותחנות במוסיקה יהודית 

2020שלומי מועלם, אבי אלקיים: עורכים/ תיאופואטיקה 

2006.ברכה יניב: עורכת/ תימורה 

1984.העורך מרדכי נאור  / 1909-1934, אביב בראשיתה-תל

20092009-ט"תשס, חיפה, פרדס הוצאה לאור: מאה השנים הראשונות , מפרבר גנים לעיר עולם: יפו-תל אביב

2020יעל זרובבל ואמיר גולדשטיין: עורכים / 2020-1920תל חי 

2017.דלילה אמיר, ענבל וילמובסקי, סמדר נוי, ענבל אסתר סיקורל: עורכות/ תמונת מחזור 

2003.רנה שפירא, דוד נבו, יובל דרור: עורכים/ תמורות בחינוך 

2017.בעריכת טולה עמיר/ תמרורות 

2020ניר מיכאלי וגיל גרטל: עורכים/ ייחודיות חינוכית בת מאה : תנועות הנוער בישראל

1989.העורך מרדכי נאור  / 1920-1960, תנועות הנוער

2012.מנחם בלונדהיים ותמר ליבס, מיכל חמו: עורכים/ תקשורת כשיח 

2002.2002, הקיבוץ המאוחד, אביב-תל: חברה ומידע , וירטואליות, תרבות דיגיטלית

20022002יד יצחק בן צבי , ירושלים: תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים 

2017.דב שוורץ: עורך/ תרבות וביקורת התרבות 

2017.נועה חזן, ואן שטאנג'סיון רג: עורכות/ תרבות חזותית בישראל 

2012.זיכרון והיסטוריה , תרבות

1992.1992, "ההגנה"המרכז לתולדות כוח המגן , רמת אפעל: תרומת העליה במלחמת העצמאות 

2015.אלון קדיש: עורך/ ח ואילך "תש

FROM NOMADISM TO MONARCHY (COLLECTION) - [Information about the book] / EDITED BY 

ISRAEL FINKELSTEIN AND NADAV NA'AMAN.

1994

GEOLOGY OF THE GOLAN HEIGHTS (COLLECTION) -[Information about the book].1981


