
 הוצאה ת/מחבר כותר
 הקיבוץ המאוחד גד יאיר אהבה זה לא פרקטיש

 ספרא בעריכת עמוס פרומקין אטלס מערות

 רסלינג דן סואן עורכים, ניצה דוידוביץ אל גיא צלמוות

 זבמ דביר שוורץיגאל  אמנות הסיפור של אהרן אפלפלד

 קציעה אלון ויוחאי אופנהיימר אנא מן אלמגרב
 עורכים

 גמא

 יד ושם חיים רוזן !אני בוש בהיותי גרמני

לאומיות )כתבים  -' ארץ ישראל א
 (ליברלית

 בוטינסקי'מכון ז בוטינסקי'זאב ז

 הקיבוץ המאוחד חנה סנש את לבדך תביני

גוריון לחקר ישראל -מכון בן דפנה הירש באנו הנה להביא את המערב
 והציונות

 רסלינג שרון שטרית ששון בין הצבר לחמנית

 יד ושם אליעזר שורץ במנהרות אשמדאי

 עם עובד אניטה שפירא דמותו של מנהיג -בן גוריון 

 כתר סייד קשוע בן הארץ

 רסלינג רניאבסקי'אירית צ בעור שיניהם

 הקיבוץ המאוחד  אנדרה היידו ומירה זכאי דלתות נפתחות

 בר אילן/ יד בן צבי  יאיר זלטנרייך האנשים מכאן

 הקיבוץ המאוחד   אברהם בלבן האמהות וממנההבריחה אל 

 זבמ דביר יובל נח הררי ההיסטוריה של המחר

 זבמ כנרת ר אלי שגיא"ד הורות עכשיו

 אפיק עורכת, דנה קסלר הלהקה היחידה שחשובה

 יד בן צבי יוסף פטריך הליכה לקיסריה

 גמא חביבה פדיה המזרח כותב את עצמו

 זבמ דביר גודמןמיכה  הנאום האחרון של משה



 הוצאה ת/מחבר כותר
 זבמ דביר גיל סמסונוב הנסיכים

 זבמ דביר אורי רוזן העורך העירום

הרובע היהודי בעיר העתיקה 
 בירושלים

 יד בן צבי אריה-יהושע בן

 מכון ון ליר, הקיבוץ המאוחד עורכים עמוס גולדברג, בשיר בשיר השואה והנכבה

טרגדיה יהודית  -ולטר רתנאו 
 גרמנית

 עם עובד שולמית וולקוב

 יד בן צבי רימה שיכמנטר חבר מנייר

 כתר ארז-דפנה ברק חוקים וחיות אחרות

 בן גוריון/ הקשרים / זבמ  הס' תמר ס האם של זיכרונות-חיק

 יד ושם מרים עופר חלוק לבן בגטו

 יד בן צבי עורכות אילת ליבר, נירית שלו כליפא גליון רפואי: ירושלים

 יד ושם עורכת, דליה עופר ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה

 הקיבוץ המאוחד חיים יעקובי כאן לא אפריקה

 רסלינג פורת-אמיר בן כך לא עושות כולן

 כתר יצחק נבון (אוטוביוגרפיה)כל הדרך 

 רסלינג אביבה קפלן, רחל שרעבי כמו בובות בחלון ראווה
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 רסלינג ארנון למפרום

 עצמית ר איתן בורשטיין"ד לקסיקון לתרבות הקלאסית

 גמא עורכת, קציעה אלון לשכון בתוך מילה

 יד ושם  קאסוב' שמואל ד ?מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו

 הקיבוץ המאוחד ליאת פולוצקי מעבר לגבול היכולת

 ספרא זיוה שמיר מעל כל במה 

 אייל מירון וראובן גפני, יוסי שפיינר מקור חיים
 עורכים

 יד  בן צבי

העדות  -מרד בר כוכבא 
 הארכיאולוגית

 יד בן צבי בועז זיסו, חנן אשל



 הוצאה ת/מחבר כותר
 זבמ כנרת  שוקה דורפמן מתחת לפני השטח

 אפי מלצר בעמ בועז הורביץ ניחוח אדמה תחוחה

 רסלינג בלה ליוש נשות הסף

 יד בן צבי בתיה דונר אמן יהודי: רפופורטנתן 

 כתר יוסי יונה סדקים בחומה

 עם עובד תמר אלאור סנדלים

 זבמ כנרת  עריכה אמנותית צחי פרבר עדיין אופטימיים

 כתר אורית אבנרי עומדות על הסף

 יד ושם עורך, אברהם מילגרם עלה אתי בגורלי

 כרמל נתן וסרמן שחור וכוכב

 


