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7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7697הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ד ושם רשותידיעות יד ושם, י 
7699הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7699הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 
7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ותידיעות יד ושם, יד ושם רש 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 
7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -רשותידיעות יד ושם, יד ושם  

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 
7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691רון לשואה ולגבורה, ירושלים הזכ-ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 
7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

7691הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים -ידיעות יד ושם, יד ושם רשות 

.(11) 7691 הזכרון לשואה ולגבורה, ירושלים,-ידיעות יד ושם ,יד ושם רשות 
יארק -געטא פון הערמאן קרוק, יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, ניו הערמאן קרוק, מאגבוך פון ווילנער 

7697

בנימין מזר, ההיסטוריה של עם ישראל, האבות והשופטים, דברי ימי ישראל מראשיתם עד כינון המלוכה, הוצאת  
7691אביב, -מסדה בע''מ, תל

 ,7969-177ם באירופה הנוצרית ההיסטוריה של עם ישראל, תקופת האופל, היהודי בצלאל רות, צבי ברס, 
  7611אביב, -הוצאת מסדה בע''מ, תל

 1-79בלעטער פאר געשיכטע פון יידישן היסטראישן אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע, באנד  
,7611

, 1ווארשע, באנד בלעטער פאר געשיכטע ,יידישער היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'',  
7617העפט,

בלעטער פאר געשיכטע,  צייטשריפט פון יידישן היסטראישן אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע,  
7669, 11באנד 

, 1בלעטער פאר געשיכטע .יידישער היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע, באנד  
7611, 7611 ,1, באנד 9באנד 

, 1בלעטער פאר געשיכטע .יידישער היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע, באנד  
7617, 1, העפט 1, העפט 7העפט 

בלעטער פאר געשיכטע .יידישער היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע, באנד  

7697 71

 17געשיכטע .יידישער היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע, באנד בלעטער פאר  
,7611

וויקטאר שולמאן,  –בערנארד גאלדשטיין, פינף יאר אין ווארשעווער געטא, באארבעט און צוגעגרייט צום דרוק  
7611פארלאג ''אונזער צייט'' ,ניו יארק 
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, 1ווארשע, באנד  היסטראישער אינסטיטוט אין פוילן, פארלאג ''יידיש בוך'', בלעטער פאר געשיכטע .יידישער 
7611,  1, העפט 1, העפט 7העפט 

, לעוואנט 7199-7111הלל ראגאף ,די געשיכטע פון די פאראייניגטע שטאטען פון הלל ראגאף. די רעוואלוציע  
 7611פרעס, נויארק 

-קע,רעפארטאזש, יידישער היסטארישער קאמיסיע, ווארשערחל אויערבאך, אויף די פעלדער פון טרעבלינ 

7611קראקע, -לאדזש

7611בערנארד מארק, דער אופשטאנד אין ווארשעווער געטא, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע  

 7611פארלאג ''דער עמעס'', מאסקווע, -בערנארד מארק, דער אופשטאנד פון ווארשעווער געטא, מעלוכע 
7611אביב, -געשטאלטן און געשעענישן, נייע סעריע, פארלאג י.ל. פרץ ישראל, תלישעיה טרונק,  

אן אגענטור פונעם אמעריקאנער אימפעריאליזם. זאמלונג פון ארטיקלען  –הערש סמאליאר, דער ציוניזם  
 7611 אוןדאקומענטן, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע

וויקטאר שולמאן,  –געטא, באארבעט און צוגעגרייט צום דרוק בערנארד גאלדשטיין, פינף יאר אין ווארשעווער  
7611פארלאג ''אונזער צייט'', ניו יארק 

 7691גרשון דוא באגען, אויף די שפורן פון גבורה, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע  

7617בינעם העלער, דאס ליד איז געבליבן. אנטאלאגיע, פארלאג ''יידיש בוך'', ווארשע  
7619אינטערעסן און די נאציאנאלע פראגע, פארלאג פון א. ב. צעראטא , פאריז -אכאוו, קלאסןבער באר 

ד''ר זאב וילנאי, המערכה לשחרור ישראל, הוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, ירושלים, 

רושלים, ד''ר ז. וילנאי, המערכה לשחרות ישראל, הוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, י 

אביב, -ג י.ל. פרץ ישראל, תל, פארלא7616-7691תרצ''ט -חיים פינקעלשטיין, היינט. א צייטונג ביי יידן תרס''ח 
7611

בערנארד מארק, צום צענטן יארטאג פון אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא. דאקומענטן און מאטעריאלן,  
 7611רלאג ''יידיש בוך'', ווארשע פון ב. מארק, פאגעדאמלט און מיט א פארווארט און באמערקונגען 

סטן יארטאג פון אויפשטאנד אין די געטאס. זכרונות און דאקומענטן, ארויסגעגעבן דורך דער 19צום  
 7691אפטיילונג פון דער ציוניסטישער עקדעקוטיווע אין ירושלים, -ארגאניזאציע

איירעס -ן ארגענטינע, בוענאסארבאנד פון פוילישע יידן איפ-זרובבל, בארג חורבן, קאפיטלען פוילן, צענטראל 
7619 

חיים אבני, מביטול האינקוויזיציה ועד ''חוק השבות'', תולדות ההגירה היהודית לארגנטינה, האוניברסיטה  
7611העברית, ירושלים 

7691הוצאת מסדה בע''מ, תל אביב  שלום בארון, היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל, 
 7611, פארלאג יידיש בוך, ווארשע יהודה פעלד, אין די צייטן פון המן דעם צווייטן 

7699יארק -, פארלאג אונדזער צייט, ניו7676 – 7616בערנארד גאלדשטיין, צוואנציק יאר אין ווארשעווער בונד  

רוח למודי פרקי אגדה ומדרש. חמר קריאה לתרגיל בספרות העברית של דר. ש. ורסס, הפקולטה למדעי ה 
7611היסוד, ירושלים 

7611יארק -קלוב, ניו-יחיאל טרונק, פוילן. זכונות און בילדער, ערשט בוך, פארלאג מעדעם 

פארבאנד פון פוילישע -מרדכי שטריגלער, מאידאנעק.בוך איינם פונעם ציקל ''אויסגעברענטע ליכט'', צענטראל 
7611יידן אין ארגענטינע, בוענאס איירעס 

, אלוועלעכער יידישר קולטור קאנגרעס, 1ראל צינבערג, די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן, באנד ד''ר יש 
 7699איירעס, -בוענאם

, אלוועלעכער יידישר קולטור קאנגרעס, 1ד''ר ישראל צינבערג, די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן, באנד  
 7699איירעס, -בוענאם

, אלוועלעכער יידישר קולטור קאנגרעס, 1ד''ר ישראל צינבערג, די געשיכטע פון ליטעראטור ביי יידן, באנד  
  7699איירעס, -בוענאם

עשר ,חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, -האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שלשה 
 7611 אביב,-תל ז''יירושלים, תש

העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שביעי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, האנציקלופדיה  
 7611 אביב,-תל ח''יירושלים, תש

האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שמיני, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ,  
 7616 אביב,-תל ט''יירושלים, תש

עשר, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, -בללית, יהודית וארצישראלית, ברך חמישההאנציקלופדיה העברית,  
 7611 אביב,-תל ח''יירושלים, תש

עשר, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, -האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שבעה 
 7611 אביב,-תל ח''יירושלים, תש

, יהודית וארצישראלית, ברך עשירי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, האנציקלופדיה העברית, בללית 
 7611 אביב,-תל ח''יתשירושלים, 

האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שישי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ,  
 7611 אביב,-תל וירושלים, תשב''

וארצישראלית, ברך רביעי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית  
 7611, אביב-תל ד''יירושלים, תש
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האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך תשיעי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ,  
 7616 אביב,-תל גירושלים, תשב''

עשר, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, -ברך שמונה האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, 
 7611, אביב-תל ד''יתשירושלים, 

עשר, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, -האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך ששה 
7616 אביב,-תל גתשב''ירושלים, 

שון, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ, האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך רא 
 7611 אביב,-תל הירושלים, תשב''

האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך חמישי, חברה להוצאת אנציקלופריות בע''מ,  
  7611 אביב,-תל ח''יתשירושלים, 

להוצאת אנציקלופריות, חברה להוצאת האנציקלופדיה העברית, בללית, יהודית וארצישראלית, ברך שני, חברה  
 אביב,-תל באנציקלופריות בע''מ, ירושלים, תשב''

-באשרייבונג פון יצחק-לע מוכר ספרים,געקליבענע ווערק, דאס קליינע מענטשעלע אדער א לעבנסמענדע 
7619יף, איקוף פארלאג, ניו יארק אברהם תק

נישן אין געטא און קאצעט, בית לוחמי הגיטאות ע''ש קלעם, ריידע-ישראל קאפלאן, דאס פאלקסמויל אין נאצי 
7611אביב ,-יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד, תל

וועג מיט משה בראדערזאן, צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין -מרים בראדערזאן, מיין ליידנס-שיינע 
7699איירעס, -ארגענטינע, בוענאם

7661אביב, -תלטער די פלייצעס, פארלאג י.ל.פרץ ישראל, מאיר חרץ, אנפאם, אין פראפיל און הינ 
שלום אש,געזאמלטע שריפטן, דראמאטישע שריפטן. ביבלישע און היסטארישע דראמען, פארלאג ''קולטור  

7619ליגע'', ווארשע ,

 7611אביב -תל, פארלאג י.ל. פרץ ישראל נייע סעריע,ישעיה טרונק, געשטאלטן און געשעענישן.  
 
 


