
נושאשפהאולםהמחברשם הספר

Avia de Ser Konorti Iko צרפתיתהיה היה בספניולית, קונורטי איקו

אשתור. אקורות היהודים בספרד המוסלמית
עבריתאהרון

Fiabe di praga magicaאיטלקיתאהרוןאביאטי סקילה

  Bes yuz Yil Vakfi Turk 

Musevileri muzesi 
אביגדור גולריוז נעים

תורכיתאהרון

עבריתאהרוןאביגור אריהבין השמשות

הפזורה היהודית הספרדית אחרי 

הגירוש

בונפיל , הקר יוסף, אביטבול מיכאל

עבריתאהרוןבנבסה אסתר, קפלן יוסף, ראובן

בטאון איגוד -מבוע ליצירה יהודית

סופרים דתיים
(עריכה)חן יעקב -אבן

עבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןאבן חיים יהודההטלאי הסלאלוניקאי

עבריתאהרוןאבנרי אריהרנוביץ'צ- קהילות ישראל בגולה

עבריתאהרוןאבס שלמהוחא'תעלולי ג

Memoire posthumes et 

inachevees de Jacques 

Abravanel , Juif Portugais

אק'אברבנאל ג

צרפתיתאהרון

סיפורים - בשבילי העיירות

יהודים בין שתי מלחמות עולם
אברהם בן

עבריתאהרון

Leggende della madre 

Africa
ר'רוג. אברהמס ד

אהרון

En Sefaradאהרוןאבריל

, בירנשטיין יסכה, אברמוביץ נעמי

שוט , הרצברג עדה, נוי-כלילה הר

עבריתאהרוןנעמי

Jewish Spain- a guideאנגליתאהרון.רוברטסון י. + וילר מ'אג

עבריתאהרוןאגולף טריסטןאדון החצר 

Las oraciones Hebreasלאדינואהרוןאדלמן משה

Le livre de goha le simpleצרפתיתאהרוןאדס אלברט ויוסיפוביץ אלברט

בישולעבריתאהרוןשפר נלי, אהרוני ישראל1998, המטבח של כור ההיתוך

History and Culture of the 

Jews of Egypt in Modern 

Times,2008

פליטייר איימי -ישראל, אהרוני עדה

(עורכים)ר זמיר לבנה 'וד
אנגליתאהרון

עבריתאהרוןאהרוני רגב מיכלתליון הזהב של דונה גרציה

אהרוןאואלרדיתורכי-איטלקי איטלקי-מילון תורכי

+ תורכית

מילוןאיטלקית

   Turk mitolojisi                                                                                    תורכיתאהרוןאוגל באחאדין

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

18גיליון - יוון 
אודלר מיכל

עבריתאהרון
שואה

אהרוןאוואלרדיאיטלקי-טורקי, טורקי-מילון איטלקי: טורקו

+ תורכית

איטלקית

Hitler'in son 13 gunuשואהתורכיתאהרוןאוזפינר אחמט סבש

      Yikilma sakinתורכיתאהרוןאולו גוקמן

מילוןעבריתאהרוןאולימפיהמילון ספרדי



 Periklis                                 

פרליקיס                 
אהרוןאומו לאון

יוונית

Maimonideאהרוןאונסקו

ארגון העזרה הסוציאלית בקרב 

יהודי שאלוניקי
אוסוסקין משה

עבריתאהרון

ארגון העזרה הסוציאלית בקרב 

יהודי שאלוניקי
אוסוסקין משה

עבריתאהרון

 Aklimda deli sorular?           תורכיתאהרוןו טובה קוסאגלו'אוקצ

עבריתאהרוןאורגד דוריתפרידה אחרונה מקורדובה

עבריתאהרוןאורגד דוריתהנער מסביליה

Les sephardim - numero 352אורטיז דה אורבינה חסוס קאנטרה
צרפתיתאהרון

גיליון- שואת יהודי יוון - מגמתי    

2014מאי  - 66
רינת ודפנה, אורי

שואהעבריתאהרון

Mila 18שואהאהרוןאוריס לאון

עבריתאהרוןאורן אוריעיר ושמה מונסטיר

The shoa in the Sephardic 

communities
אזס חיים

שואהעבריתאהרון

Sefaradica- la identidad 

sefaradi

לימה -אזרד בורץ כוהן דולפנו דה

לאדינואהרוןנובינסקי מולכו פורטנוי ספיחה

Pocket bilinguel dictionary, 

English-Hebrew, Hebrew-

English

אחיאסף עודד

אהרון

+ אנגלית

מילוןעברית

מהמטבח של סבתא , סיפור בולגרי

2010,ויקטוריה
חמיאל אורית, אחירון ענת

בישולעבריתאהרון

Para ke no se olvideלאדינואהרוןאטאנאסובה ויקטוריה

עבריתאהרוןאטיאס משהאיר מי קירו מאדרה אה ירושלים

עבריתאהרוןאטיאש משהאל סיד

עבריתאהרוןאטיאש משהאס'נוצת הזהב קונסג

תורה -פיוט ותפילה לשמחת

מהפייטן השבתאי רבי יהודה לוי 

הדפסה מיוחדת מתוך - ה "טוב

"ספונות"

אטיאש משה

עבריתאהרון

עבריתהעליוןאטיאש משהספרדי-קנסיונירו יהודי

עבריתאהרוןאטיאש משהספרדי-קנסיונרו יהודי

עבריתאהרוןאטיאש משהרומנסירו ספרדי

Izmir sefarad mutfagiבישולתורכיתאהרוןאטילה נדים

Le livre de volupteצרפתיתאהרוןאיבן סולימן אחמאד

Colon y la contribucion 

judia a los viajes del 

descubrimiento

אוברה קולטורל-ה'איברקאז

אהרון

Los kaminos s'incheron de 

arena
אידהר ארמין

אהרון

+ לאדינו

+ תורכית

גרמנית

Les Judeo-Espagnols - Les 

chemins d'une communaute
איון רישרד

אהרון

+ צרפתית

לאדינו



חייו ויצירתו של הנשיא - נבון

החמישי
סופר רננה, איכנולד דב

עבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

4גיליון - יוון 
בללי בקי-אילון

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

7גיליון - יוון 
בללי בקי-אילון

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

9גיליון - יוון 
בללי בקי-אילון

שואהעבריתאהרון

קילות ישראל במזרח )מצרים 

(עשרה והעשרים-במאות התשע
(עורך)אילן נחם 

עבריתאהרון

עבריתהעליוןאיני לאהורד הלבנון

Ibrani din bilgisi תורכיתאהרון1966איסטנבול

עבריתאהרוןאיתן רפיפסלים

לקט שירי- קאנטס דה אלגרייה  

לאדינו
מנשה בני-בר, אלבג שרה

עבריתאהרון

לקט שירי- קאנטס דה אלגרייה  

לאדינו
מנשה בני-בר, אלבג שרה

עבריתאהרון

Cuentos de Rabinosלאדינואהרוןאלבה אמפארו

Poezia en djudesmo 

espanyol
אק גראציה'אלבוחר ג

לאדינואהרון

מהפרלמנט הירושלמי סיפוירי 

שכונות וגגוע
אלבוחר שלמה

עבריתאהרון

, (ביטולה)קהילת מונסטיר 

מקדוניה
אלבוחר שלמה

עבריתאהרון

 Anios lo ke tengoלאדינואהרוןאלבוקרק כהן לינה

 Sѐpharadim d'hier et de 

demain,1988
אלבז אנדרי

צרפתיתאהרון

Poesia tradicional de los 

judios espanoles
אלבר מנואל

לאדינואהרון

הקונגרס העולמי השלושה עשר 

למדעי היהדות
אלון מנחם

עבריתאהרון

Montevideo en el siglo 18 

aurora capillas de 

castellanos

אלחנתי דניאל

ספרדיתאהרון

Seleccion de Romanzas y 

poesia liturgica sefarditas
אלחנתי דניאל

לאדינואהרון

ספרדיתאהרוןאלחנתי דניאל15' גיליון מס- שחר

                        Judeo-

spanish in the turkish social 

context

אהרוןאלטאבב מארי

אנגלית

La grafia del judeo-espanolאהרוןאלטבה פינץ דוד

עבריתאהרוןאלטרס פרידנברג יונהעברו ליעד בלתי ידוע

קובץ מאמרים- זקנים וטף, נשים  

לכבוד של לשומית שחר

חן יצחק , פלדון מירי-אליאב

עבריתאהרון(עורכים)



לימודי יהדות                            

                           Evraika 

meletimata

אהרוןאליה יוסף

יוונית

Sefaradica- la convivencia 

en la espana de las tres 

culturas

כהן מריו , אבוד עומר, אליה ריקרדו

, לרטורה. מנדוזה סלינה א, אדוארדו

אהרון....גוואררו רפאל רמון

הטוב ביותר                               

                                To 

aksion esti

אהרוןאליטי אודיסאה

יוונית

עבריתאהרוןאלימלך משה גיורארומנסות ספרדיות

פרחים מכל- רומנסרו אספניול  

השדות
אליעז רפאל

עבריתאהרון

שמחת פורים
פריז תמר ונחמיאס בן -אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)ציון 

Jewish oral traditions an 

interdisciplinary approach

, אבו יצחק-בן, פריז תמר-אלכסנדר

אנגליתאהרוןגלמן יעקב

מילה בשעתה זהב מעלתה
טולילה -בן, פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרוןיעקב

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2008דצמבר , יהודי ספרד

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)יעקב 

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2007ינואר   , יהודי ספרד

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)יעקב 

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2011דצמבר , יהודי ספרד

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2011ינואר   , יהודי ספרד

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

1' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

10' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

2' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

3' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

4' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

5' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

6' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

7' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

8' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

9' מס, מידעון- איל קונטאקטו

בן טולילה , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב



(יד,י' אסתר ד)לעת כזאת 
שחק -וייך, פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרוןשושנה

 מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

ו-ה

רוקם גלית -חזן, פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכות)

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

(כג)

, רוקם גלית-חזן, פריז תמר-אלכסנדר

(עורכים)סלוון הגר שלום צבר 
עבריתאהרון

יצירה ותולדות בקהילות ישראל 

בספרד והמזרח

, חזן אפרים, פריז תמר-אלכסנדר

חיים אברהם , רוקם גלית-חזן

עבריתאהרון(עורכים)

מאה סיפורים , אוצרו של אבא

וסיפור מפי יהודי ספרד
(עורכים)נוי דב , פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2010ינואר   , יהודי ספרד

בן טולילה יעקב ,פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2010דצמבר , יהודי ספרד

בן טולילה ,פריז תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , יעקב

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2009ינואר   , יהודי ספרד

בן טולילה ,פריז תמר-אלכסנדר

סרהון -גרשון, לז איבנה'בורג,יעקב

עבריתאהרון(עורכים)פאפו אליעזר , קארן

 המזל והשכל בפתגמים ספרדיים

יהודיים
פריזר תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

סינדרלה בנוסח, אללה-חנינת  

תדפיס מתוך פעמים- תימני -יהודי
פריזר תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

 יסודות של מקום בפתגמים של

העולם והבית: יהודי תורכיה  - 

תדפיס מתוך פעמים

פריזר תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפריזר תמר-אלכסנדרמילים משביעות מלחם

הסיפור העממי , מעשה אהוב וחצי

של יהודי ספרד
פריזר תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

, שמלת הירח: סיפור סינדרלה

מוטיפמה - הכוכבים והשמש 

בהקשר תרבותי

פריזר תמר-אלכסנדר

עבריתאהרון

, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

ה"תשנ, ז'י

רוקם גלית וצבר -חזן, אלכסנדר תמר

עבריתאהרוןשלום

, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 

ה"תשנ, ז'י

רוקם גלית וצבר -חזן, אלכסנדר תמר

עבריתאהרוןשלום

Erase una ves… maimonidesרומרו אלנה, אלכסנדר תמר
אהרון

עבריתאהרוןאלמאליח אברהםהראשונים לציון

מילוןעבריתאהרוןאלמאליח אברהםצרפתי-מילון עברי

מילוןעבריתאהרוןאלמאליח אברהםעברי-מילון צרפתי

חייו ופעלו- משה בן שבת   

ההיסטורי, הכלכלי, הספרותי  

והמדעי

אלמאליח אברהם

מילוןעבריתאהרון

עבריתאהרוןרבי, אלמושנינו משהאיכה- ידי משה



עבריתאהרוןרבי, אלמושנינו משהקהלת- ידי משה

         Guldurmeyin beniתורכיתאהרוןאלמלק יעקב

American sepharadic 

federation
.'אלעזר דניאל ג

אנגליתאהרון

עבריתאהרוןאלעזר יעקבניצני עוז בימי עבר

Dina'nin Mutfagi- turk 

sefarad yemekleri
אלפחאן דניז

בישולתורכיתאהרון

Sefarad cinquecento annidi 

storia, musica e tradizioni 

degli ebrei spagnoli

יס ליליאנה'אלקלאי טריב

איטלקיתאהרון

עבריתאהרוןאלקלעי אריהאמרות ופתגמים של יהודי ספרד

מנות - קובץ מתכוני גורמה

קבינות , (2)מהנגל , (1)ראשונות 

(4)

אלקלעי לאון

בישולעבריתאהרון

מילוןעבריתאהרוןאלקלעי ראובןעברי חדש-לקסיקון לועזי

עבריתאהרוןטיולי טבע ושורשים- אלרוםסדר זמירות שבת

עבריתאהרוןאלתר אברהם מרדכיכרך ב- בדרכי פולין האבלות 

I remember Rhodesאנגליתאהרוןאמאטו לוי רבקה

Ofisiosלאדינואהרוןאמדו אשר

עבריתאהרוןאמדו אשר"אוקי אוקי"אני והד 

ס בסימן "ערב אמנות יהודי תש

ההומור היהודי
אמונה

עבריתאהרון

Come ammazzare il marito 

senza tanti senza tenti 

perche'

אמורי אנטוניו

איטלקיתאהרון

Mѐmoire Brisѐe d'une 

Communaturѐ mѐconnue
אמסלם ארמנד

אהרון

La resistance Juive en 

Algerie 1940-1942
סילבר גיטה-אמפיאז

צרפתיתאהרון

עבריתאהרון.סקי ש-אנהצחוק

M. charles daverneאהרוןאנאולט לואיס

עבריתאהרוןמלאכי שאול-ל'אנגחיי ירושלים מסיפורי העיר

Sepharadic Holiday 

cooking, 1986
ל גילדה'אנג

בישולאנגליתאהרון

Foundatons of sephardic 

spirituality
.ל מארק ד'אנג

אנגליתאהרון

Zorbaתורכיתאהרוןאנגין אחמד

Dostluk תורכיתאהרוןבראזה מואיז, ברוקאס יעקב, אנדר ארון

Koy Kizi Prensesתורכיתאהרוןאנדרסון הנס

No 4-5: Al andalus, el 

paraiso
אנטרריוס

אהרון

No 6: Especial poesia 70אהרוןאנטרריוס

No 7-8: La alhambra, el 

palacio
אנטרריוס

אהרון

The living and the deadאהרוןאנקורי צבי

עבריתאהרוןאנקורי צבייהדות ויוונות נוצרית



כתב עת ליהדות - כיוונים

13חוברת , ולציונות
אנקורי צבי

עבריתאהרון

עבריתאהרוןאנקורי צבימליסבון לשלוניקי וקושטא

הרצאות הקתדרה - מאז ועד עתה 

(1983-1977)
(עריכה)אנקורי צבי 

עבריתאהרון

Michael - on the history of 

the jews in the diaspora

סימונסון שלמה , אנקורי צבי

אהרון(עורכים)

Toraתורכיתאהרוןאסא אסתר

Le dernier des Camondoאהרוןאסולין פיאר

יווניתאסטיאס Miriavili - O Panהפאן                                                        - מיריוויאלי

Los Sefardiesאהרון.אסטרוגו חוסה מ

La stampa periodica in 

Judeo-Espanol ad Istanbul
אסטרולוגו לורה

איטלקיתאהרון

Sangre en la catedralאהרוןאספדה בינר כרמן

Sangre en la catedralאהרוןאספדה בינר כרמן

כרך ב          - היסטוריה פוליטית 

Politiki histopia tis neoteras 

ellados

אהרון.אספראה י

יוונית

גליון אוגוסט:  ישראל-יוון -

1960ספטמבר 
(עורך). אפוסטולטוס ג

יווניתאהרון

אנתולוגיה של השירה היוונית 

 Antologiaהמודרנית

neollinikis poinseos

(עריכה). אפוסטולידי אפ

יווניתאהרון

La conqoete de l'emekאהרוןאליאס. אפשטין מ

L'ceuvre du keren 

kayemeth leisrael
אליאס. אפשטין מ

אהרון

Yemek ve kultur  no: 15בישולתורכיתאהרוןיקיול אוזגה'אצ

Yemek ve kultur  no: 8בישולתורכיתאהרוןיקיול אוזגה'אצ

Sambation paginas 

literarias desde jerusalem
אקדמיה איברואמריקנה

אהרון

Il nome dwlla rosaאהרוןאקו אומברטו

פרקים בתולדות עם - ימי הביניים 

ישראל
אקרמן אדם

עבריתאהרון

 שנה 500- מורשת יהודי ספרד

לגירוש יהודי ספרד
אקרמן אדם

La Comoda Desaparicionעבריתאהרוןארבל מרדכי

 יהדות אזור הקאריבי אוסף מרדכי

ארבל
ארבל מרדכי

עבריתאהרון

יהדות ספרד ופרוטוגל בבולי דואר 

בעולם
ארבל מרדכי

 El Gourmet Kosher, Donde 

lo Tradicional y lo Exotico 

se Combinan, 2012

ארגס דיאנה

בישוללאדינואהרון

ארזי אורי2006דצמבר     - 21גיליון - מזכר 
עבריתאהרון



ארזי אורי2008ינואר      - 22גיליון - מזכר 
עבריתאהרון

ארזי אורי2009דצמבר     - 25גיליון - מזכר 
עבריתאהרון

Libro de buen amorאהרוןארחיפרסטה דה חיטה חואן רואיז

עבריתאהרון.אריה בח"פזורי ישראל תשכ

Kermeslerle Bergama'nin 

Yakin Tarihi (תורכית)
אריש איופ

שואהעבריתאהרוןארליך אבינצח קצר מדי

עבריתאהרוןארמוזה מוני מורנו2003פסטילאדינו 

עבריתאהרוןארמוזה מוני מורנו2004פסטילאדינו 

עבריתאהרוןמתתיהו אלי, ארמוזה מוני מורנו2005פסטילאדינו 

עבריתאהרוןמתתיהו אלי, ארמוזה מוני מורנו2006פסטילאדינו 

עבריתאהרוןמתתיהו אלי, ארמוזה מוני מורנו2008פסטילאדינו 

Diccionario Ingles-Espanolמילוןאהרוןויאס'ארמנגול ארטורו ג

סלטים , ירקות ירקות ירקות

ותוספות מירקות טריים 

2004, ומבושלים

ארן טובה

בישולעבריתאהרון

עבריתאהרוןארנלדס אלברטו אבהםהחייט משאלוניקי

2004עצמאות 
עיתו קהילת יוצאי - ארקאדש

עבריתאהרוןטורקיה בישראל

גשרים לישראל                          

                           Puentes 

hacia israel

א.ארקאס לסקורז פ

עבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןטולי-אשכנזי אברהםסלוניקי כבר לא שלי

שואהעבריתאהרוןטולי-אשכנזי אברהםסלוניקי כבר לא שלי

עבריתאהרוןאשכנזי אלסיכעלה הזקוק לאור

עבריתאהרוןאשכנזי אסקין נסיםנבטי עלטה

The life of Eva Nacamouliאנגליתאהרוןאשכנזי הנרי

El azar no sosiegaלאדינואהרוןאשכנזי רוזה

מילוןעבריתאהרוןאשקלוני אסתריווני-שיחון עברי

  Words of the Sefaradimאנגליתאהרוןויס גלוריה'אשר ג

עבריתאהרוןשוחט עזריאל- אשתור אליהו תולדות יהדות מצרים

Les israelites de constantinopol                                                                   צרפתיתאהרון.באודין פ היהודים של קונסטנטינופול

Guide to unpublished 

materials of the Holocaust 

period  3

(עורך)באוור יהודה 

שואהאנגליתאהרון

Guide to unpublished 

materials of the Holocaust 

period  4

(עורך)באוור יהודה 

שואהאנגליתאהרון

Guide to unpublished 

materials of the Holocaust 

period  6

(עורך)באוור יהודה 

שואהאנגליתאהרון

Ei Antistasi ton ebraion stin 

katoxiki ellada
העליוןבאומן סטיבן



Jewish resistance in 

wartime greece
העליוןבאומן סטיבן

אנגלית

התנגדות היהודים בכיבוש יוון   

Hi antistasi ton evraion stin 

katoxiki ellada

אהרוןבאומן סטיבן

יוונית

מי חיבר את ספר הקנה וספר 

?הפליאה 
באומן סטיבן

עבריתאהרון

Portraits from a bygone 

istanbul: georg mayer and 

simon brod

ריפאת. באלי נ

אנגליתאהרון

פרשת המס על - יהדות טורקיה 

ההון
ריפאת. באלי נ

עבריתאהרון

 Azinliklar    (תורכית)

turklestirme meselesi
אהרון.באלי ריפעת נ

תורכית

היהודים והפרוטנסטנטים 

 The jewsבקונסטנטינופול          

and prostitution in 

constantinopol 1854-1922

.באלי ריפעת נ

The Sephardi heritage- 

judaeo spanish-its growth 

and decline

.באססו הנרי וי

אנגליתאהרון

Nasreddin Hodsha 666 

wahre Geschichten
.ה.באק ורלאג סי

גרמניתאהרון

Les resultats de l'amitie 

greco-turque

באקאס , באקאלבסיס אנאסטאס

צרפתיתאהרוןחומאר

               Nasreddin hoca - 

Gecmisten gunumuze
אהרוןבאשגוז אילחאן

תורכית

   L'occhio del gattoאיטלקיתאהרוןבבילאקווה אלברטו

בובטה יהלוםטורקי-שיחון עברי
אהרון

+ עברית

טורקית

Dictionnaire universal des sciences, des lettres et des artsמילוןצרפתיתהעליוןנ.בוילט מ

La renaissance Juiveצרפתיתאהרוןוסה'בוכמיל ג

Noche de Relatosלאדינואהרוןבונילה חואן

A Guide to reading and 

writing judezmo
דוד. בוניס מ

אנגליתאהרון

A lexion of the Hebrew and 

Aramaic elements in 

modern Judezmo

דוד. בוניס מ

אנגליתאהרון

Problems in Judezmo 

linguistics
דוד. בוניס מ

לאדינואהרון

הלהג היהודי ספרדי של הישוב 

הישן בירושלים
דוד. בוניס מ

עבריתאהרון

עבריתאהרוןדוד. בוניס מודזמו'לשון ג

Sephardic weddings in 

Izmir past and present
בונפיל סלים

לאדינואהרון



Neue Romania- 

judenspanisch I
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch I
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch II
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch III
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania -

judenspanisch IV
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch V
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch VI
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch XI
בוס ויינפריד

אהרון

Neue Romania- 

judenspanisch XI, 2
בוס ויינפריד

אהרון

מאי , חיי הדיפלומט היווני- ירחון

1988     Greek Diplomatic 

life

בוסטאקיס לאונידס

אנגליתאהרון

Binyamin da Tudela אהרון(מתרגם)בוסי גיאוליו

Rivista del comune di 

Livorno - comune notizie - 

dicembre 1993

סאן לוסיה'בורג

איטלקיתאהרון

El Judaismo e Israelאהרוןלואיס' ורג'בורגס ג

La intrusaיליו'מאיה וירג, לואיס' ורג'בורגס ג
אהרון

Antologia de la literatura 

fantastica

קאסארס , לואיס' ורג'בורגס ג

אהרוןאוקמפו סילבינה, רדולפו ביו

 (יוונית)חלק ראשון - דקדוק יווני 

                           

Grammatica greca

בוריו פרדינאנדו

אהרון

+ יוונית

איטלקית

עבריתאהרוןבורלא יצחקכימירה

Lienzos en lo humavoאהרוןבורנה לואיס

ת ר"מפתח לשו- מפתחות ו  ' 

שמואל די מדינה
בורשטיין לאה

עבריתאהרון

Favole del mondo araboאהרוןבושנאק אינאה

Fiabe Georgianaאהרוןבטטיני מאסימו

Hidden children in 

occupied Greece
אנט'בטינו ג

אהרון

עבריתאהרוןד"ס ממ"בים"הרמב

עבריתאהרוןח.נ ורבניצקי י.ביאליק חספר האגדה

A journal of literary 

translation No six 2000
ביאקונס

אנגליתאהרון

El rumor del astracanביבליוביטש עזריאל



Biopolitics אהרוןביופוליטיק

כתב עת לספרות תרבות : אפיריון

יהודי ספרד לאחר - וחברה 

1993, הגירוש

ביטון ארז

עבריתאהרון

עבריתאהרוןביינארט חייםגירוש ספרד

מקור - תעודות האיקוויזיציה

לתולדות היהודים והאנוסים
ביינארט חיים

עבריתאהרון

קונגרס- דור גירוש ספרד   

מרכז זלמן שזר- בינלאומי 
ביינארט חיים

עבריתאהרון

עבריתאהרוןביינארט חייםפרקי ספרד א

עבריתאהרוןביינארט חייםפרקי ספרד ב

עבריתאהרון(עורך)ביינארט חיים מורשת ספרד

19. Yuzyilda izmir'de yasam   תורכיתאהרוןביירו ראוף

עבריתאהרוןבילפורטי שלמהפרקי אבות

Romances de cieboאהרוןבינר אספאדה כארמן

Kantes De Maturidadאהרוןרנו סאלאמון'ביצ

Rekojimeinto de temas 

diversas
רנו סאלאמון'ביצ

לאדינואהרון

Relatos en lingua Judeo-

Espanyola
רנו סאלאמון'ביצ

לאדינואהרון

Relatos I refleksionesאהרוןרנו סאלאמון'ביצ

עבריתאהרוןשלמה אבן גבירול' בית הכנסת רהקפות לשמחת תורה

חוברת העשור - להיות ולחיות

לבית
בית להיות

שואהעבריתאהרון

Guide pour la pratique du 

judaisme
בכר ניסים

צרפתיתאהרון

El Şabat I Su Santedad לאדינואהרוןבכר ניסים

La Istorya Cuida Para los 

Eskolartos, Dezde la 

kreasyon del Mundo asta la 

Murete de Moşe el 

Lejislador

בכר ניסים

לאדינואהרון

La Meza Cudia, Las Leyes 

del Kaserut Kon 

Atestasyones de la Sensya 

de la Medekeria

בכר ניסים

לאדינואהרון

Moer Adereh (1966)לאדינואהרוןבכר ניסים

Moer Adereh (1977)לאדינואהרוןבכר ניסים

El Gid Para el Pratikante לאדינואהרון(1959הוצאה ראשונה )בכר ניסים

El Gid Para el Pratikante לאדינואהרון(1967הוצאה שניה )בכר ניסים

שחות , מורה דרך לנוסעים

לתועלת התיירים לנוסעים 

ספרדית-ולעולים בתגום עברית

בכר ניסים אברהם

מילוןעבריתאהרון

עבריתאהרוןבלאו שינובר מיכלאבות הציונות הדתית

 Istanbul gezi rehberiתורכיתאהרוןבלגה מוראט

Il Giudeo-Spagnoloאהרוןבלפורטה סלומון



Don juan manuel- El conde 

lucanor
וסה מנואל'בלקואה ג

אהרון

סיפורי עם הומוריסטיים ממארוקו 

ניתוח - בספרדית יהודית מערבית 

בלשני

אבו יצחק-בן

עבריתאהרון

מחקרים בלשון העברית 

ובספרותה כנס הלסינקי
אמיתי אברהם-בן

עבריתאהרון

דב זהבה-בןח"ב תשנ"ל, מבוע ליצירה יהודית
עבריתאהרון

עבריתאהרוןדב מאיר-בןבתי כנסת בספרד

ספר המספיק לעובדי השם 

ט'תשמ,  (ההדיר נסים דנה)
הרמבם אברהם-בן

עבריתאהרון

שמעי את הסיפור, בואי נשמתי  

על קלף הקיסרית
זקן אתי-בן

עבריתאהרון

מאני'יהודי ארצות האיסלאם בתקופת השלטון העות עבריתאהרוןדורון עקיבא, חנוך אלי-בן

, הבשלנית מרחוב אגריפס

-מתכונים וזכרונות ממטבח ספרדי

2004, ירושלמי

יוסף אביבה-בן

בישולעבריתאהרון

עבריתאהרוןיוסף יצחק-בןבוסתן ספרדי

ממנהגי שבטי )ילקוט מנהגים 

(ישראל
(עריכה)יעקב אברהם -בן

עבריתאהרון

מילוןעבריתאהרוןסיליקי יהודה, יקר ישראל-בןעברי-תורכי/תורכי-מילון עברי

עבריתאהרוןנאה ירון-בןיהודים בממלכת הסולטנים

Folktales of the Jewsאהרוןעמוס דן-בן

The Sephardi and oriental 

Jewish heritage
עמי יששכר-בן

אהרון

פרקים בחקר - יהדות מרוקו

תרבותם
עמי יששכר-בן

עבריתאהרון

- מורשת יהודי ספרד והמזרח

מחקרים
(עריכה)עמי יששכר -בן

עבריתאהרון

, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור

'כרך ג
(עריכה)עמי יששכר -בן

עבריתאהרון

, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור

'כרך א
(עריכה)נוי דב , עמי יששכר-בן

עבריתאהרון

, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור

פרקים בחקר מנהגי חתונה- 'כרך ד
(עריכה)נוי דב , עמי יששכר-בן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןעמרם פלורה-בןנונה פלור

עבריתאהרוןצבי יצחק-בןנדחי ישראל

עבריתאהרון(עריכה)צבי יצחק ובניהו מאיר -בןספר זיכרון לישעיהו זנה

משמר , הסיפור של יהודי מרוקו

ג'תשמ, 27לילדים חוברת 
(עורך)צבי שלמה -בן

עבריתאהרון

El Sekreto del Mudoאהרוןרובי יצחק-בן

עבריתאהרון(שמעון שמעון)רובי יצחק -בןמערכונים

אפריל  - 26גיליון - קול הניצולים 

   2016
רובין משה-בן

שואהעבריתאהרון



 חמש מאות שנה לגירוש היהודים

מספרד
שלמה גילה-בן

עבריתאהרון

 חמש מאות שנה לגירוש היהודים

מספרד
שלמה גילה-בן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןששון חיים הלל-בןיהדות אשכנז

 יהודי יוון בשואה ובהתנגדות

1941-1944
בן יוסף

שואהעבריתאהרון

Circa 1492  אהרון(עורך)בנאבו איזק

- לשונות רומאניות של יהודים 

judeo-romance languages

בנאבו איזק וסרמונטה יוסף 

עבריתאהרון(עורכים)

Hispanic culture and 

character of the Sepharadic 

Jews

בנארדטה מאיר חוסה

אהרון

Judeo-Spanish ballads from 

New York
בנארדטה מאיר חוסה

אהרון

Sefaradica- 25 aniversario 

de C.I.D.I.C.S.E.F Estudios 

Sefardies

בנארוך איזאק

אהרון

Ojeada sobre el 

judeoespanol de Marruecos
בנארוך קרלוס

אהרון

בנבנישתי דודדרכו של מורה פרקי חיים בהוראה
עבריתאהרון

בנבנישתי דודיהודי שאלוניקי בדורות האחרונים
עבריתאהרון

צרור מאמרים של מורשת - לקט

יהדות המזרח
בנבנישתי דוד

עבריתאהרון

עבריתאהרוןבנבנישתי דודמשאלוניקי לירושלים

 Bes yuz Yil Kutlamalarinin 

Onuncu Yilinda
בנבנסטה נסים

תורכיתאהרון

                                      

Orneklerle Turk musevi 

basininin tarihcesi

אהרוןבנבנסתה נסים

תורכית

בנבנשתי רפיעץ משפחת בנבנשתי

Cuisine Judeo-Espagnole ,

Rcettes et Traditions, 1984
בנבסה אסתר

בישולאהרון

Revue Historique - Extraitאהרוןבנבסה אסתר

עבריתאהרוןבנבסה אסתרמנית'היהדות העות

Sephardi jewryאהרוןרודריגו ארון, בנבסה אסתר

עבריתאהרוןרודריגו ארון, בנבסה אסתריהודי ספרד בארצות הבלקן

Je reviens du camp de 

bergen-belsen
בנבשת דוד

שואהאהרון

David testmony of a 

holocaust survivor
בנגרשום עזרא

אהרון

Los nuestrosאהרוןבנדלק אלגריה

צרפתיתאהרוןר נותן בסתר"יו- בנוזיליו פפו נותן בסתר

Inquisition et perenniteאהרוןבנון דוד



עבריתאהרוןבניה מאיר צבימשה אלמושנינו איש שלוניקי

עבריתאהרוןבניהו מאירהיחסים שבין יוון ליהודי איטליה

ספר שנה לחקר קהילות- ספונות   

עשר-ספר שנים- ישראל במזרח   

ספר יוון ב

בניהו מאיר

עבריתאהרון

ספר שנה לחקר קהילות- ספונות   

עשר-ספר שנים- ישראל במזרח   

ספר יוון ג

בניהו מאיר

עבריתאהרון

ספר שנה לחקר קהילות- ספונות   

עשר-ספר שנים- ישראל במזרח   

ספר יוון ד

בניהו מאיר

עבריתאהרון

ספר שנה לחקר קהילות- ספונות   

עשר-ספר שנים- ישראל במזרח   

ספר יוון ה

בניהו מאיר

עבריתאהרון

בניהו מאיררבי חיים יוסף דוד אזולאי

המשורר אמנון - פגישה עם יוצר

שמוש
בנימיני יפה

עבריתאהרון

המשורר ארז - פגישה עם יוצר

ביטון
בנימיני יפה

עבריתאהרון

המשורר יעקב - פגישה עם יוצר

יעקב
בנימיני יפה

עבריתאהרון

המשורר פנחס - פגישה עם יוצר

פרח
בנימיני יפה

עבריתאהרון

המשורר שלום - פגישה עם יוצר

כתב
בנימיני יפה

עבריתאהרון

The dispersion of egyptian 

jewry
ואל'בנין ג

אנגליתאהרון

The proceedings of the 

tenth British conference on 

JudeoSpanish studies

בננעים אנט

אנגליתאהרון

De Rhodes a elisabethyville
בנעטר -פימינטה, קולינה'בנעטר ג

אהרוןמרים

Espertando el Djudeo 

Espanyol
בנראי בנבניסטה שרה

לאדינואהרון

          (יוונית)המחברות של לינה 

                             Ta 

tetradia tis linas

בנרובי ליליאן

יווניתאהרון

עבריתאהרוןבנשימול מימוןאוסף פתגמים בלאדינו

 Yahudilik ansiklopedisi - 

cil 1
בסלאל יוסוף

תורכיתאהרון

 Yahudilik ansiklopedisi - 

cil 2
בסלאל יוסוף

תורכיתאהרון

 Yahudilik ansiklopedisi - 

cil 3
בסלאל יוסוף

תורכיתאהרון

Osmanli ve turk yahudileriתורכיתאהרוןבסלאל יוסוף

עבריתאהרוןבער יצחקתולדות היהודים בספרד הנוצרית



- מבנה בית הכנסת בישראל 

ג"תשנ- ח "תש
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

עבריתאהרון

עבריתאהרוןבצלאל יצחק1- פעמים

עבריתאהרוןבצלאל יצחק2- פעמים

עבריתאהרוןבצלאל יצחק26- פעמים

עבריתאהרוןבצלאל יצחק3- פעמים

עבריתאהרוןבצלאל יצחק4- פעמים

עבריתאהרוןבצלאל נרקיסיד עבריים מצוירים-כתבי

                                             

העבד
בק פרל

יווניתאהרון

מחקרים במסורות הלשון - מוסדות

ד-כרך ג, ובלשונות היהודים
(עורך)אשר משה -בר

עבריתאהרון

עבריתאהרון(עורך)אשר משה -בר"ספרדיות"מוסורות הלשון ה

עבריתאהרון(עריכה)אשר משה -ברמחקרים בלשונות היהודים

בישולעבריתאהרוןבר קובי1985, דגים דגים

בישולעבריתאהרוןבר קובי1992, פשטידל

הפדגוגיה לפני אלוהים                

    Hi pro xristoy paidagogia
אהרוןבראטסיטי פאן

יוונית

Rekodro de mis rekodrosאהרוןברגה אודמר

De punto pie a kavesaעבריתאהרוןאנדר פאני, ברדוד בקי

Folklor de la famiya Djudiyaאנדר פאני, ברדוד בקי
לאדינואהרון

Musevilite Inanclar 

Bayramlar
אהרוןברוך איזידור

תורכית

La communaute Sepharade 

d'Amsterdam
.'ז.'ברוך ג

צרפתיתאהרון

יווניתאהרוןברוך סימפיסלוניקי, ישראל-ברוך סימפייוון

Turkiyeliler kultur merkeziתורכיתאהרוןברוקס נלי

Cultural forumאהרוןברזילי חי

עבריתאהרוןבריל חניתהתרבות וערכים- יהדות ספרד 

שילוב מורשת - מורשת אבות 

יהדות המזרח ויהדות אשכנז
כהן רחל, ברינקר חיה

עבריתאהרון

מבחר מתוך הירחון עמדה - עמדות

1975-1977
(עורך)ברינקר מנחם 

עבריתאהרון

מבחר מתוך הירחון עמדה - עמדות

1975-1977
עורך, ברינקר מנחם

עבריתאהרון

                                                                                   

                                    

Kaneti Eliezer

ברכה יעקב

תורכיתאהרון

Rodesאהרוןברליץ

פרקים - המראה של אירופה 

בתולדות הקהילה היהודית 

באיזמיר

ברנאי יעקב

עבריתאהרון

עבריתהעליון.ה.'ברנאן גחזונות לעתיד-נוסטרדמוס 



מחזור חגי השנה בפיוט - מעגלים

ובזמר ממורשת יהדות ספרד
ברנע עזרא

עבריתאהרון

מחזור חגי השנה בפיוט - מעגלים

ובזמר ממורשת יהדות ספרד
ברנע עזרא

עבריתאהרון

Shalom documento - A 

Avantura Sefaradi
איים'ברנר ג

ספרדיתאהרון

La ya i la madre komo la 

unya I la kerne

ברנתן ויויאנה , ברנתן מאטילדה גיני

אהרוןרחל

מנער - הצל את עצמך , ילדי

לפרטיזן ולוחם
ברסטיצקי ישראל

עבריתאהרון

עבריתאהרון(עריכה)ברש אשר סיפורי יצחק שמי

עבריתאהרוןיאור-בתיהודי מצרים

The Flory Jagoda songbook 

 -Memories of Sarajevo
גודה פלורי'ג

אהרון

Un sacchetto di biglieתורכיתאהרוןוסף'ופה ג'ג

עבריתאהרוןיניאו אייל'גיוון

Spanish dictonary: spanish-

english    english-spanish
ם קולינס'ג

אהרון

+ספרדית

מילוןאנגלית

Gohaאהרוןדויס דניס-נסון'ג

גאון יהורם ופרץ איילרומנסות בלדינו-מטולדו לירושלים
עבריתאהרון

בשמים מספרד מאוצר חוכמת 

יהדות ספרד
גאון משה דוד

עבריתאהרון

עבריתאהרוןגאון משה דודהעתונות בלאדינו

עבריתאהרוןגאון משה דודיהודי המזרח בארץ ישראל

עבריתאהרוןגאון משה דודפואיזיאס

Leyendas Argentinasספרדיתאהרוןגארידו דה רודריגז נלי

טזארטס ריטה-גבאייווני-מילון לאדינו
אהרון

+ לאדינו

מילוןיווני

Quinientos anios despuesאהרוןסימנטוב ריטה-גבאי

Guetta Hassan Linda, La 

Ciciba Ebraica Tripolina ,

2006

גואיטה חסן לינדה

אהרון

La nascita nella tradizione 

ebraica
גואסאשללה סילביה

אהרון

Il matrimonio ebraicoאהרוןגואסטאללה סילביה

מילוןיווניתאהרון.גובאליס אמילון אוצר מילים בלשון היוונית

ניצולי השואה במדינת - אנחנו פה

ישראל
שלו אבנר, יבלונקה חנה, גוטמן בלה

שואהעבריתאהרון

- האינציקלופדיה של השואה

ה-כרכים א+ מפתח 
גוטמן ישראל

שואהעבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןגוטמן ישראלקווים לתולדות השואה

Erase una vez… Sefaradלאדינואהרוןגוטקובסקי הלן

ניצולי השואה במדינת - אנחנו פה

ישראל

שלו , יבלונקה חנה, גוטרמן בלה

עבריתאהרון(עורכים)אבנר 



עבריתאהרוןגוילי אליהונרקיס בלי אגם

O Anti-sionismoאיטלקיתאהרוןגולדרוב פרנקלין

גולדשמיט יוסףקהילות ישראל בארצות האיסלאם
עבריתאהרון

סיפור חיי - צדיקריו ומלאך

המשפחות
גולן בלהה

עבריתאהרון

עבריתאהרוןגולן מוטיחמש מאות שנה לגירוש ספרד

עבריתאהרוןגולן מוטיחמש מאות שנה לגירוש ספרד

גולן מיכלספורו של מושב, משה-יובל לצור
עבריתאהרון

     Benim ailemתורכיתאהרוןר"ד, גולר עלי

The history of the turkish 

juws
גולריוז נעים

אהרון

The turkish jews - 700 years of togetheness                                  אנגליתאהרוןגולריוז נעים אביגדור

Las leyendas dwl popol vuhאהרוןגומז אברו אמיליו

El estudio literario de la 

narracion breve y su 

utilizacion en el contexto 

docente

גומז בארראס אסונסיון

אהרון

Guaranies y paisanosאהרוןגונזלס לואיס רודולפו

עבריתאהרוןגור אריה תרצהכנס ברצלונה

בישולעבריתאהרוןעורכת, אנה'גור זדגים

 Turku, degisim ve   (תורכית)

zarafet
אהרוןו סרדאר'קורוג, גורקאן אוזטאן גובן

תורכית

Los tiempos del amorאהרוןגטגנו אנדרה

שואהעבריתאהרוןגטניו אוסמו נטהמקורפו לבירקנאו ולירושלים

יהודית -צעדים ראשונים בספרדית

(לאדינו)
רפאל שמואל, גטניו אראלה

עבריתאהרון

Judeo Espaniol- a Jewish 

language in search of its 

people

גטניו רפאל

אנגליתאהרון

Judeo Espaniol- the 

evolution of a culture
גטניו רפאל

אהרון

Girona y los Judiosאהרוןגירונה

 שנה לגרוש 500- בסוף מערב

ספרד
פלג רחל, און אסתר-גל

עבריתאהרון

 שנה לגרוש 500- בסוף מערב

ספרד
פלג רחל, און אסתר-גל

Biopolitics protecting the 

bio-environment
גלבוע משה

אנגליתאהרון

Clave de oficioאהרוןגלבטרונק אידה

Consejas y otras yerbasאהרוןגלבטרונק אידה

El dia en el vientreאהרוןגלבטרונק אידה

עבריתאהרוןאברמוב ברכה-גלדמי הציל את יהודי בולגריה

גם קולינסספרדי-אנגלי   אנגלי-מילון ספרדי
אהרון

+ עברית

מילוןספרדית



עבריתהעליוןגנוז יצחקמעבר לגשרון העץ

45-46כרך , ידע עם
שוארצבאום , יסיף עלי, גנוז יצחק

עבריתאהרוןשנהר עליזה, חיים

עבריתאהרוןשוארצבאום חיים, גנוז יצחק49-50כרך , ידע עם

בתי כנסת מוכרים , מקדש מעט

2004, ונסתרים בירושלים
גפני ראובן

עבריתאהרון

Ketubbot Italianeאהרוןגראסי ליליאנה

גרבר חיים וברנאי יעקב19-יהודי איזמיר במאה ה

עבריתאהרוןגרוטס יוסףפתגמים בעריכתו של יהודה מורג

Cuentos gitanosאהרוןגרום פרנסיס חאנדס

, הגיבורים הנישכחים של השואה

הכרה ביהודים שהצילו יהודים
גרומב משה

שואהעבריתאהרון

עבריתאהרוןבר רונית, גרומב משההתנדבות במציאות משתנה

, מרכזי המחקר לחקר הפולקלור 

, רומטנסות, סיפורי עם- 'כרך ו

ואורחות חיים של יהודי ספרד

גרונוואלד מאיר

עבריתאהרון

הכיוון מזרח תרבות הלאדינו 

2015, 28גליון ,רומאנסה ספרדית 
(עורכת)גרוס סוזי 

עבריתאהרון

Vita da vivereאיטלקיתאהרוןגרז חביב

שואהעבריתאהרוןגרייף גדעוןבכינו בלי דמעות

שואהעבריתהעליוןגרייף גדעוןבכינו בלי דמעות

שואהעבריתאהרוןגרייף גדעוןהמלאך הטוב מאושוויץ

שואהעבריתהעליוןגרייף גדעוןהמלאך הטוב מאושוויץ

המיסוי בקהילה היהודית באיזמיר 

במאות השבע עשרה והשמונה 

עשרה

גרינהויז נחמה

עבריתהעליוןגרינפלד פרדריקנביאים בבלי כבוד

Lenguas de Mexico 17אהרוןגרנאדוס לורדס פרז

Le deuxieme groupeצרפתיתהעליוןגרנד אבלין

Le deuxieme groupeצרפתיתאהרוןגרנד אבלין

Se lo diie a la nocheאהרוןון קרלוס'גרסיה חויולוס ג

                  A rescue story -

Turkish passport
אהרון(עורך)ק מטין 'גרצ

תורכית

עבריתאהרוןגרשון יצחקשורשים במזרח

הפזורה הספרדית לאחר הגירוש
קמון , קדוש אבי, גרשון יצחק

עבריתאהרוןעזריאל

Nadejeאהרוןארלס'צ. דאבארן מ

אוצר דינים ומנהגים של יהודי 

ספרד
העליוןדאברינסקי רבי צבי קלמן

עברית

Barcelonaאהרוןדאטשרי מיכאל

Poemas cantados de jose 

antonio-  Rey del corral
דאל קוראל חוזה אנטוניו

אהרון



Sagesses et malcies de 

nasreddine, le fou qui etait 

sage

דוד. ב, הד'דארוויש ג

אהרון

הנשיא -שבטי ישראל בבית

ירושלים
(הוצאה)דביר 

עבריתאהרון

עבריתאהרוןדבר השבועדבר השבוע

עבריתאהרוןדגן עזראלספר כדי לחיות

Sefaradica- costumbres 

sefardies
דה אזר מריה חרו

אהרון

Sefaradica- Estudios 

Sefaradies avances en la 

investigacion los ultimos 25 

anos

ברודסקי , דה בורגדו ארוביך וילמה

כהן מריו , כהן אסתר, אדריאנה

..., דולפנו סילביב רות, אדוארדו
אהרון

Le saerpent de la geneseהעליוןדה גואיטה סטניסלס

Sephardic Cookery ,

Traditional Recipes for a 

Joyful Table1983

דה וידאס לוי אמילי

בישולאהרון

Dictionnaire bilingue - 

Francais - Espagnol
יסברט'דה טורו י ג

אהרון

+ צרפתית

מילוןספרדית

דה טורו מיגואלצרפתי-ספרדי ספרדי-מילון צרפתי
אהרון

+ ספרדית

מילוןצרפתית

La rosa de Davidאהרוןדה לזאמה לואיס

La patrona de las musasאהרוןדה מולינה טירסו

El lenguaje de los 

Uruguayos
דה מרסיליו הורציו

אהרון

El Princhipiko
פרץ )אקופארי אנטואן -דה סאנט

אהרון(אבנר

Dictionnaire: Francais-

Espagnol  Espagnol-Frances
ה לארוס'דה פוצ

אהרון

+ ספרדית

מילוןצרפתית

ה לארוס'דה פוצצרפתי-ספרדי/ספרדי-מילון צרפתי
אהרון

+ ספרדית

מילוןצרפתית

El pueblo gitano en Espana 

y Aragon
דה פראדה רוסאריו

אהרון

-אנגלי     אנגלי-מליון צרפתי

צרפתי
דובויס מרגריט

אהרון

+ צרפתית

מילוןאנגלית

אוצר דינים ומנהגים של יהודי 

ספרד
רבי, דוברינסקי הרברט

עבריתאהרון

A Treasury of Sephardic 

Laws and Customs
הרברט. דוברינסקי ס

אנגליתאהרון

Cassell's French Dictionaryמילוןאהרון.י'ג. דוגלאס ח

בישולעבריתאהרוןדוד סוזי1980, המטבח הספרדי

בישולעבריתאהרוןדוד סוזי1998, המטבח הספרדי

סיפורים , ניחוח פלפלים קלויים

2013, ומטעמים של יהודי ספרד
דוידוב שאול רות

בישולעבריתאהרון

עבריתאהרוןדוידוביץ דודהכתובה בעיטורים



עבריתאהרוןדוידוביץ דודהכתובה בעיטורים

Espanol en directo  1Bאהרוןז ריוס'דומינגוז סנצ

הדמוקרטיה האתונאית                

 Hi athinatiki dimokratia
דוקה אגיסילאו

יוונית

Memoiresאהרוןאק'דוקלוס ג

La science secreteצרפתיתהעליוןדורבילה הנרי

עבריתאהרוןדורון אביבהמשורר בחצר המלך

לאומי לתרבות יהודי -קונגרס בין

הלכה ומעשה, ספרד
דורון אביבה

Doria Irma, La Cucina 

Macobiotica, 1998
דוריה אירמה

בישולאהרון

עבריתאהרוןדי פראגילה אבבאזיהMidor ledor- מדור לדור 

 Los Sefaradìes Historia 

Lengua y Cultura
מאס פאלומה-דיאז

לאדינואהרון

Los seferadies cultura y 

literatura
מאס פאלומה-דיאז

אהרון

Sefaradica- actas del 

simposio internacional de 

sefaradies. 30 anivesario del 

CIDiCSef

, אספורמס מריה, מאס פאלומה-דיאז

, ין ריקרדו'ג'ד, מורקילו מטילדה

....ברודסקי אדריאנה מריאל
אהרון

               (ביוונית)הנסיך הקדוש 

                                               

                                   O 

agios prigipsi

דיבראקי מרגריטה

עבריתאהרון

דימיטריאדוי מנלאויווני-תורכי      תורכי-מילון יווני
אהרון

+ יוונית

מילוןתורכית

 מרץ 10' מס, ביטאון- קול ספרדי

1967                               Voz 

sefaradi

אהרון(עורך)דינאר שבתאי 

ספרדית

 11' מס, ביטאון- קול ספרדי

                             1967אפריל 

Voz sefaradi

אהרון(עורך)דינאר שבתאי 

ספרדית

Fiabe e leggende della 

mailesia
דל מאר קריסטינה

אהרון

De estabul a el cairoהעליוןדל קמפו אדוארדו

The juws of ioanninaאנגליתאהרוןדלבן ראה

The Sephardic Scholarאנגליתאהרוןדלבן רשל

Pleasant are their namesאנגליתאהרוןעריכה, דמסקי אהרון

עבריתאהרוןדנה נסיםספר המספיק לעובדי השם

Jeanne d'arc mediumהעליוןדניס לאון

Cuentos de Afanti - Tultivo 

de oro
דפנג קסי

ם"האגודה היוונית באו1986גיליון נובמבר , שיתוף פעולה בינלאומי- עלון

עבריתאהרוןהדס יוסיסיפורי אפריים

עבריתאהרוןהוד מיהסיפור חיים- ליאון ארוך



הודר וסטוגטוןאנגלי לאטיני- מילון לאטיני אנגלי
עבריתאהרון

עבריתאהרוןטורקניץ סוניה-הורוביץד"תשל, ילקוט המרשמים

עבריתאהרוןטורקניץ סוניה-הורוביץד"תשל, ילקוט המרשמים

יווניתאהרון"ישראל-יוון"החוקים של ארגון האיכרים "ישראל-יוון"החוקים של ארגון האיכרים 

אהרוןהטל אברהםביבליוגרפיה- יהדות יוון 

Cordobaאהרוןהיררו מיגואל סאלקדו

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2017, ט, הלאדינו

(עורך)הכהן דב 

עבריתאהרון

עבריתאהרוןהכהן מנחםמחניים

עבריתאהרוןהרב, הכהן קוק אברהם יצחקיש לך כנפי רוח

עבריתאהרוןהלד מיכלבואי אספר לך

עבריתאהרוןהלד מיכלמרחפת על פני המים

- על הספר מעשה אהוב וחצי

הסיפור העממי של יהודי ספרד
הלד מיכל

עבריתאהרון

בישולעבריתאהרוןהמדרשה לתזונה ולכלכלת הביתושמחת לבב אורחיך

Los djudeo-espanyolesלאדינואהרוןהמוזיאון היהודי בסלוניקי

נושאשפהאולםהמחברשם הספר

שואהעבריתאהרוןהמכון לחקר יהדות שאלוניקיזכרונות- יהדות יוון בחורבנה

עבריתאהרוןהמכון לחקר יהדות שאלוניקישאלוניקי עיר ואם בישראל

Leggende e fiabeאהרוןהס הרמן

La division Das Reich et la 

Re'sistance, 8 juin - 20 juin 

1944

הסטינגס מקס

צרפתיתאהרון

עתונה המרכזי של - העולם 

ההסתדרות הציונית העולמית

עתונה המרכזי של - העולם 

עבריתאהרוןההסתדרות הציונית העולמית

עבריתאהרוןשבועון עברי- העולם שבועון עברי- העולם 

אפריל  - 12גיליון - קול הניצולים 

   2009
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

 - 13גיליון - קול הניצולים 

2009ספטמבר 
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

אפריל  - 14גיליון - קול הניצולים 

   2013
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

 - 15גיליון - קול הניצולים 

2010ספטמבר  
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

אפריל  - 16גיליון - קול הניצולים 

   2010
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

 - 17גיליון - קול הניצולים 

2011ספטמבר 
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

 - 19גיליון - קול הניצולים 

2012ספטמבר 
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

מרס    - 20גיליון - קול הניצולים 

    2013
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

אפריל  - 21גיליון - קול הניצולים 

   2011
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון



 - 25גיליון - קול הניצולים 

2015ספטמבר 
מזריץ רחל-העליון

שואהעבריתאהרון

Salonique, raconte-nous tes 

histoires
אק'העליון ג

צרפתיתאהרון

שואהעבריתאהרוןהעליון משהבמחנות המוות

עבריתאהרוןהעליון משהבשדות מואב ופלשת

שואהעבריתאהרוןהעליון משהמצרי שאול

 -שלוש נשים בדרך לאובדן

בירקנאו-שאלוניקי
העליון משה

שואהעבריתאהרון

Las angustias del enfernoשואהלאדינואהרוןהעליון משה

יסודות בתולדות הקהילה היהודית 

של סלוניקי
(תרגום)העליון משה 

עבריתאהרון

משפחות - בין ספרד לאשכנז 

מנית 'יהודיות באימפריה העות

ובארצות הבלקן

העמותה הישראלית לחקר שורשי 

משפחה
עבריתאהרון

La perasha de la semanaלאדינואהרוןהצבי יהודה

La perasha de la semanaלאדינוהעליוןהצבי יהודה

עבריתאהרוןהצבי יהודהמהבלקן ועד כאן

עבריתאהרוןהצבי יהודהשמונה סיפורים בצבע ספרדי

Israel: la liberacion de un 

pueblo
הקהילה היהודית בבואנוס איירס

אהרון

במה להתאחדות עולים - גשרים

(ב, 1963ינואר )
הקונגרס היהודי העולמי

עבריתאהרון

Edirneהקר ארול

פרח לניצול
הקרן לרווחה לנפגעי השואה 

בישראל
אהרון

שואהעברית

עבריתהעליוןהראל עמוס ויששכרוף אביהמלחמה השביעית

עבריתאהרוןהרדן דודאשכנזי בעולמה של ספרד

ודזמו כאמצעי להפצת 'התרגום לג

האידיאולוגיה הציונית בקרב 

היהודים הספרדים

, סעדון חיים, רוקם-חזן, הרוי זאב

שילוח אמנון
עבריתאהרון

בישולעבריתאהרוןלרקי סו, הריס דברה1992, לחם טרי

Le chekel - son histoire sa 

signification
.הרמן נ

צרפתיתאהרון

Herzog Mirana, A Csa do 

Alaúde
הרצוג מירן

אהרון

עבריתאהרוןהרשות הלאומית לתרבות הלאדינותחיית הלאדינו ותרבותה

ערב הצדעה למשוררת וליוצרת 

סראנו-מתילדה כהן

הרשות הלאומית לתרבות 

עבריתאהרוןאשקלון. ע+הלאדינו

The Sephardic Journey 

1492-1992
סילביה. הרשקוביץ א

אנגליתאהרון

יווניתאהרוןהתזמורת הממלכתית של אתונהתכניה של הקונצרט של פרדריקו וולוניני

La Grande-Bretagne, la 

Palestine et les Juifs
התנועה הציונית בלונדון

צרפתיתאהרון

Leggende della lapponiaאיטלקיתאהרוןואג סאקורוטי לוסיאנה

Le valli incantateאיטלקיתאהרוןואטה פוסטרמו



La mujer hispana en el 

mondo: sus triunfos y sus 

retos

ואלדיביאסו ', ורג'ג. ואלדיביאסו ה

פורנלס אנריקה -רואיס, טרזה. ל

לאדינואהרון(עורכים)

- אנציקלופדיה לחכמי טורקיה

תולדות חייהם ויצירותיהם של 

רבני טורקיה

ואנונו שמעון

עבריתאהרון

סיפורים על - מורשת יהדות ספרד

חייהם ומעשיהם של גדולי ספררד
ואנונו שמעון

עבריתאהרון

הרשמקול                                  

                            To 

magnitofono

אהרוןואסילי ויסיליקו

יוונית

Livro de djudezmo lingua I 

kultura sefaradi
קרוקמי-וארול מארי

אהרון

Balat faubourg juif 

d'istanbul
קריסטין-וארול מארי

צרפתיתאהרון

Du bon usage des langues 

dans une communute': Les 

Histoires Drôles des Judéo-

Espagnols D'Istanbul

קריסטין-וארול מארי

צרפתיתאהרון

Langage et societeצרפתיתאהרוןקריסטין-וארול מארי

Manuel de jodeo-espagnolאהרוןקריסטין-וארול מארי

יווניתאהרון.וארנאלי קסופוקלס

Le panorama des sieclesהעליון.'וובר ג

עבריתאהרוןוויל אשר(רוסית) 11אריאל 

עבריתאהרוןוויל אשר(ספרדית) 79אריאל 

עבריתאהרוןוויל אשר(אנגלית) 87אריאל 

עבריתאהרוןוויל אשר(גרמנית) 87אריאל 

עבריתאהרוןוויל אשר(ספרדית) 87אריאל 

עבריתאהרוןוויל אשר(צרפתית) 87אריאל 

In gestapo serviceשואהאהרוןוולטורקיס אנטוני

Donario - numero 6, abril 

1996
וולף אלפונסו אנריקה

אהרון

Kantigas del korason-

kolesion de kantigas de la 

memoriya de Drita 

Tutunovic

ווסינה איונה

אהרון

Diccionario de la lengua 

Espanola
וזקאז חוסה אנטוניו

לימוןאהרון

Storia della letteratura 

spagnol
ויאן קסקו

אהרון

Le Judeo-espagnolאהרוןוידאל ספיחה חיים

Ideologia y realidad de 

Amarica
וידארט דניאל

אהרון

El ciclo de la vidaאהרוןשחק שושנה-וייך



Repertorio tradicional 

infantil sefaradi
שחק שושנה-וייך

אהרון

Romancero Sefaradi de 

Marruecos
שחק שושנה-וייך

Romancero Sefaradi de 

oriente
שחק שושנה-וייך

אהרון

Un vergel vedreאהרוןשחק שושנה-וייך

עבריתאהרוןשחק שושנה-וייךזר של שירי עם מפי יהודי ספרד

מחוזות פיוט ומוסיקה של יהודי 

En buen siman- ספרד 
שחק שושנה-וייך

עבריתאהרון

שואהיידישאהרוןויינברג זלמןדי זיבן יאר פון פחד

שואהעבריתאהרוןויינברג זלמןשבע שנות אימה

עבריתאהרוןוייס שרגאחכמי הספרדים בארץ ישראל

עבריתאהרוןוימר ראובןמשלי לאדינו

- כסלו71גליון -מדי חודש בחודשו

ב"טבת התשנ
(עורך)וינברג אריה 

עבריתאהרון

 שבט 72גליון -מדי חודש בחודשו

ב"התשנ
(עורך)וינברג אריה 

עבריתאהרון

עבריתאהרוןוינברגר אברהםמדריך למחלות מפרקים

 מתודיקה להוראת יצירת תור

ב בספרד עיון ופיוט"הזה
וינברגר מרים

עבריתאהרון

מאני'העבר העות: תורכיה  

וההוווה הרפובליקני
שפר מירי, וינטר מיכאל

עבריתאהרון

עבריתאהרוןויץ יוסףשבעת המינים

Bulltin of the Greek 

association for the united 

nations

ולאוינוס ארוניטיס אגני

אנגליתאהרון

בישולעבריתאהרוןולירו רנה1984, ירושלים של מטעמים

ממנהגי שבטי )ילקוט מנהגים 

(ישראל
וסרטיל אשר

עבריתאהרון

עבריתאהרוןוסרטיל אשרתולדות ישראל

Ebrel di Salonicco 

immigrati a Napoli (1917-

1940) una testimonianza

ורסנו סמואל

אהרון

E andammo dove il vento ci 

spinse
זאזו נתן גווידו

אהרון

Sepharad addioאהרוןזאזו נתן גווידו

Leggende del popolo Curdoאהרוןזאנה באלולי

פתגמים יהודים ספרדים של 

היוונים                                     

          Paromies ton evraion 

sefaradi tis ellados

.זוגרפאקי גיאורגיו ק

יווניתאהרון

סיפורי עם של עדות ישראל 

(חוברת עבודה)
זוהר אילנה

עבריתאהרון

סיפורי עם של עדות ישראל 

(חוברת עבודה)
זוהר אילנה

עבריתאהרון



עבריתהעליוןעריכה, זילברמן חיותההחייט משאלוניקי

עבריתאהרוןזילברקלנג דודז"כ- קובץ מחקרים - יד ושם 

יווניתאהרוןזלוקוסטה כריסטואלכסנדר הגדול

רופל                                        

                                              

Ropel

זלוקוסטה כריסטו

יווניתאהרון

עבריתהעליוןזמורה אהדמלחמת ששת הימים- הנצחון

תרומתם והיגיהם של יוצאי 

 שנות המדינה50-מצרים ב
זמיר לבנה

עבריתאהרון

Benzululאהרוןזפדה אראסליו

The historic synagogues of 

turkey
יואל. זק א

אנגליתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

5גיליון - יוון 
זקר פנינה

שואהעבריתאהרון

Cucina Grecaבישולאיטלקיתאהרוןחאייטאליס דימיטרי

רב, חאליבה נפתליפרקי אבות

Sefaradאהרוןפאבלו. חאמי א

 במים הכחולים                          

                                   Sta 

galazia nera

חארי פטרו

יווניתאהרון

מילוןחדרספרדי- שיחון עברי

יין , לבן ומה שביניהם, אדום

2004,לאנשים כמוך וכמוני
חובב גיל

בישולעבריתאהרון

Exotarium I la Soledad del 

Día, 1990
חוזה לואיז ריינה

אהרון

Exotarium I la Soledad del 

Día, 1990
חוזה לואיז ריינה

אהרון

עבריתאהרוןחולי אברהםאיכות-עלויות אי

מבחן האתיקה הפילולוגית 

פוליטית
חומה דוד

יווניתאהרון

Sephardischאהרוןחטזר ארמין

מדברי הקונגרס - חברה וקהילה

הבינלאומי השני לחקר מורשת 

יהדות ספרד והזרח

(עורך)חיים אברהם 

עבריתאהרון

חברים                                      

                                               

   Filon

אהרוןחיימי ויקטוריה

יוונית

לסלוניקי מסע בעקבות -מחיפה

שואת יהדות יוון
חכים אבי

עבריתאהרון

מסע בעקבות - מחיפה לסלוניקי

ספר שני, שואת יהודי יוון
חכים אבי

עבריתאהרון

מסע לסלוניקי בעקבות שואת 

יהדות יוון
חכים אבי

עבריתאהרון

חלווה יצחקויקרא- תורה

+ עברית

תורכית

תורכיתאהרוןחלווה נפתליפרקי אבות



תורכיתאהרוןחלווה נפתליפרקי אבות

Ladino revariesאהרוןחליו האנק

El Tetuan de los sefarditasאהרוןחלפון דה בנטולילה אסתרלה

עבריתאהרוןחמסי אלברטוקנסיונרו ספרדי

עבריתאהרוןטוראל זהבה-חןהנשים של טוראל

A greek jew from salonica 

remembers
חנדלי יעקב

שואהאנגליתאהרון

שואהעבריתאהרוןחנדלי יעקבמהמגדל הלבן לשערי אושוויץ

שואהעבריתהעליוןחנדלי יעקבמהמגדל הלבן לשערי אושוויץ

מהמגדל הלבן לשערי אושוויץ 

                                    (יוונית)

 Apo to lefko pirgo stis piles 

toy aoysbits

חנדלי יעקב

שואהעבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןחנדלי יעקבמהמגדל הלבן לשערי אשוויץ

Estudios Sefardiesאהרוןרומרו הלנה, .קוב מ'חסאן ג

Ke haberאנגליתאהרוןחסון אהרון

Rhodesli jewish calendar- 

september 2011/ september 

2012

חסון אהרון

לאדינואהרון

Rhodesli jewish calendar- 

september 2013/ september 

2014

חסון אהרון

לאדינואהרון

חסון בכור אהרון ומיימרן משה יעקבאס די פורים'ייז'קופלאס ב
עבריתאהרון

תרבות וחברה בקהילות יהודי 

הקונגרס - ספרד לאחר הגירוש 

הבינלאומי הרביעי של משגב 

ירושלים

חסון משה

עבריתאהרון

Thssaloniki- history and 

culture  1,2
.ק.חסיאוטיס אי

אהרון

עבריתאהרוןחסיד אלימפרי עטי

עבריתאהרוןחסיד אלישאלוניקי שלי

Jewish Folklore and 

Ethnology Review, vol 15 

no.2, 1993

חסקל גיא

אנגליתאהרון

Nouvelles de la newsletter(עורך). חסרין ר

עבריתאהרוןחקק בלפורדמויות מיהדות ספרד

Cuentos y relatos aragonesesחרנאנדס סאלוסטיונו יאנגאס
לאדינואהרון

Cuentos y relatos 

aragoneses- volumen 2
חרנאנדס סאלוסטיונו יאנגאס

אהרון

O Homem que calculauaאיטלקיתאהרוןטאהאן מאלבה

Sofraniz sen olsunתורכיתטובמאסיאן טאקוחי

עבריתאהרוןטוויג רותחיים נחום רב ראשי בפוליטיקה

Kantigas del korasonלאדינואהרוןטוטונוביק דריטה

Ya sponto lalunaאהרוןטוטונוביק דריטה



מילוןעבריתאהרוןנמר יעקב, טולדו שמעוןתורכי-מילון עברי

עבריתאהרוןטולידו אברהםהקופלאס של יוסף הצדיק

עבריתאהרוןטולידנו חייםפרשת חיי

ראובן , גאוני אשר, טולידנו חיים

עבריתאהרון(מערכת)שלמה 

Greeks in Auschwitz-

Birkenau
טומאי פוטיני

שואהאנגליתאהרון

Renkli resimlerle Nasrettin 

Hoca
יפ'ור פרית ראג'טונג

תורכיתאהרון

La vida Judia en Sefaradספרדיתאהרוןורדי סולה'טורה ג

Selanik'ten Thessaloniki'ye - 

 Unutulan bir Kentin 

hikayesi 

טורקר אורחן

תורכיתאהרון

Demoni e mostri del 

giappone
טיילר רויאל

אהרון

ניחוח המטבח הירושלמי , רשליקה

1989,ספרדי המסורתי
טלבי קדמי רחל

בישולעבריתאהרון

עבריתאהרוןטלמור אברהםאמרות מפי ודברים מלבי

אנגליתאהרון.ד. טסופלאס גמפות  יוון

1 Canti di Corte e di Juderíaיס אלקלעי ליליאנה'טריב
לאדינואהרון

2 Canti di Corte e di Juderíaיס אלקלעי ליליאנה'טריב
אהרון

Canti della diasporaאהרוןיס אלקלעי ליליאנה'טריב

Canti della diaspora, vol.3 ,

1997
יס אלקלעי ליליאנה'טריב

אהרון

Melodie di un esilioאהרוןיס אלקלעי ליליאנה'טריב

Sefaradאהרוןיס אלקלעי ליליאנה'טריב

La societe Juive a travers 

l'histoire
טריגאנו שמואל

צרפתיתאהרון

Cancionero sagradoאהרוןטריקה סלבדור

עבריתאהרוןברזילי מיכל-יאירהמסע של יו יו

עבריתאהרוןיאן צורשר אריקתורכיה היסטוריה מודרנית

חסיד אומות העולם- דימיטר פשב  

בולגריה
יד ושם

שואהעבריתאהרון

קובץ שנה , דברי תלמידים- לזכרם

שלישית
יד ושם

שואהעבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןיד ושםלקט ערכים- פנקס הקהילות

שואהעבריתאהרוןיד ושם2002קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2004קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2006קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2009קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2012קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2013קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2014קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2016קטלוג 



שואהעבריתאהרוןיד ושם2016-2015קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2017קטלוג 

שואהעבריתאהרוןיד ושם2018-2019קטלוג 

 כנס הרעיון הלאומי בפזורה

תקצירים- הספרדית 
יד טבנקין

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

11כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

12כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

3כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

4כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

5כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

6כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

7כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

8כרך . וישובה
צבי ירושלים-יד יצחק בן

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

11כרך - וישובה
הוצאה, יד יצחק בן צבי

עבריתאהרון

קתדרה לתולדות ארץ ישראל 

12כרך - וישובה
הוצאה, יד יצחק בן צבי

עבריתאהרון

עבריתאהרוןיהושע רחלעולם קטן

 לתולדותיה של המסירה בשירת

חול עברית מספרד
אבו יצחק-בן, יהלום יוסף

עבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןיובל יעקבבזכותו

יהודי ספרד באימפריה 

מאנית'העות
עריכה, יוהס אסתר

עבריתאהרון

Yahudiler'in istanbulu     תורכיתאהרוןלו ניל'יוזבשיאוג

Turkiye'nin devlet 

yasaminda Yahudiler
יטקין טשטין

תורכיתאהרון

Modern Yemek Kitabi, 1964ילדיר מחמט
בישולתורכיתאהרון

Atlas Tarih- bir zamanlar 

trakya'da yahudiler yasardi
ילמאז מחמאט

תורכיתאהרון

Kadikoy Kesfetmek icin bakתורכיתאהרוןילמז אולאש

Yemekleri Halk, Ḧmit 

Ust´adan, 2004
ימיקלירי חאלק

בישולתורכיתאהרון

 Suzani central asian 

embroideries
ינאי יגאל

אהרון

יסיליחורט סולימאןPopuler masonlar   (תורכית)

עבריתאהרוןכפיר אוריה, ישי חביבה, יסיף עליאות לטובה

עבריתאהרוןיעקב יעקבבאלם קמילה



השיירות ובמכרות-יהודים בדרכי -

קורותיהן של, הכסף של מקדוניה  

 קהילות סירס וסידרוקאפסי במאות

16- וה15-ה

יעקבסון חנה

עבריתאהרון

עבריתאהרוןיערי אברהםהדפוס העברי בקושטא

- מגבורת אליהו הנביא הכור לטוב

סיפורי עם מפי יהודי לבנון
יפה אהרון

עבריתאהרון

אמרות וציטוטים - עסקים בראש

מפי מצליחים ומפורסמים
יפה סיגלית

עבריתאהרון

בית לוחמי הגיטאות- קטלוג   

והוצאת הקיבוץ המאוחד
ינאי יחיאל, שנר צבי, יציב ראובן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןירושלמי יצחק(Maftirim)מפטירים    

עבריתאהרוןירושלמי נחוםמרקאדו החמר

עבריתאהרוןישי אורציוןטירונים בעים ומעשה בתיק

עבריתאהרוןישראלי אהרוןפינסק- קהילות ישראל בגולה

" ספרדיות"מסורות הלשון ה

(העלון השבועי)
ץ קציעה"כ

עבריתאהרון

El vientre del pezאהרוןימאך אלנה-כהן

Storie di giuchaאהרוןסראנו מטילדה-כהן

"Kuentos del "meam loezלאדינואהרוןסראנו מתילדה-כהן

Leggere le differenzeאהרוןסראנו מתילדה-כהן

החצר - ו אנקאנטאדו'אל קורטיז

הקסומה
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןויני קאנטארמוס

סיפורים - זיקנתך כבחרותך

ספרדי-ופתגמים מהעולם היהודי
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןאגדות וסיפורי מוסר-נדאס 'לז

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןעברי-לאדינו, לאדינו-מילון עברי

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןהחברה- סיפורים מכל הזמנים

De Saragosa a 

Yerushalayim- Kuentos 

Sefaradis 

סראנו מתילדה-כהן

איטלקיתאהרון

Djoha Ke Dizeעבריתהעליוןסראנו מתילדה-כהן

El kurtito enkantadoעבריתהעליוןסראנו מתילדה-כהן

Guerta muzikalעבריתהעליוןסראנו מתילדה-כהן

Il proverbio giudeo-

spagnolo di livorno
סראנו מתילדה-כהן

מילוןעבריתאהרון

Kon bayles I kantesאהרוןסראנו מתילדה-כהן

Kuentos del bel para abashoסראנו מתילדה-כהן
אהרון

Kuentos salados djudeo-

espanyoles
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

Kurso de djudeo-espanyol 

(ladino) - para adelantados
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

Kurso de djudeo-espanyol 

(ladino) - para prinsipiates
סראנו מתילדה-כהן

אהרון



Le storie del re Salomoneאהרוןסראנו מתילדה-כהן

L'orizzonte ebraico di 

giocha'
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

Mil I un djoha- muzika de 

Hayim Tsur
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

Piyir kon Djuha I los otrosאהרוןסראנו מתילדה-כהן

Por el plazar de kontarאהרוןסראנו מתילדה-כהן

החצר - ו אנקאנטאדו 'אל קורטיז

הקסומה
סראנו מתילדה-כהן

אהרון

אהרוןסראנו מתילדה-כהןבמקצב עתיק

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןוחה מה הוא אומר'ג

אוסף שירים - ויני קאנטארמוס 

יהודים ספרדים
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

-טבלאות של פעלים בספרדית

(לאדינו)יהודית 
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

בישולעבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןלבשל בטעם לאדינו

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןאגדות וסיפורי מוסר- נדאס 'לז

קורס שפת הלאדינו - לקט לימודי

ותרבותה
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןהחברה- סיפורים מכל הזמנים

המשפחה- סיפורים מכל הזמנים , 

וחה'סיפורי ג
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

אהרוןסראנו מתילדה-כהןמחזמר- ספרדים מדור לדור

אהרוןסראנו מתילדה-כהןקואינטוס

עבריתאהרוןסראנו מתילדה-כהןיקאס'אם אי קונסז'קונסז

 (לאדינו)יהודית -קורס לספרדית

למתחילים
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

 (לאדינו)יהודית -קורס לספרדית

.למתקדמים
סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

סראנו מתילדה-כהןלאדינו-שיחון עברי
אהרון

+ עברית

לאדינו

Folktales of johaהעליון(איסוף ועריכה)סראנו מתילדה -כהן
עברית

King Solomon and the 

golden fish
העליון(איסוף ועריכה)סראנו מתילדה -כהן

עברית

מילוןעבריתאהרון(ערכה)סראנו מתילדה -כהןשרים לדינו-קוראים

- (לאדינו)יהודית -ספרדית- מילון

יהודית -ספרדית- עברית/עברית

(לאדינו)

בנשימול מימון, סראנו מתילדה-כהן

עבריתאהרון

ממורשת יהודי- אליהו הנביא   

ספרד
ליקוט ועריכה, סראנו מתילדה-כהן

אהרון

עבריתאהרוןליקוט ועריכה, סראנו מתילדה-כהןסיפורי עם ממורשת יהודי ספרד

כהן אהרוןהרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
עבריתאהרון



הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

-1998ח על פעילות הרשות "דו- 

1997

כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

1999ח על פעילות הרשות "דו- 
כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

2000ח על פעילות הרשות "דו- 
כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

2001ח על פעילות הרשות "דו- 
כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

2002ח על פעילות הרשות "דו- 
כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

-2003ח על פעילות הרשות "דו- 

2004

כהן אהרון

עבריתאהרון

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו 

כנס חוקרים - תקצירי הרצאות - 

כתב : לאומי ראשון בנושא-בין

וכתיב בלאדינו

כהן אהרון

עבריתאהרון

אהרוןכהן אהרוןו בשבט"ט

Palabras para el presenteאהרוןכהן אימך אריאל

Anios lo ke tengoלאדינואהרוןכהן אלבוקרק לינה

אנגלית /אנגלית-מילון לאדינו

לאדינו
גורדון דליה-כהן, ר"כהן אלי ד

אהרון

+ אנגלית

מילוןלאדינו

Lo que yo sѐאהרוןכהן אפלאדו אסתר

עבריתאהרוןכהן גאולהאין לי כוח להיות עייפה

עבריתאהרוןכהן דודפתגמים בלאדינו ובבולגרית

עבריתאהרוןכהן דודתקווה וחלום

עבריתאהרוןכהן יוסיסיפורים וזכרונות: יוסי

עבריתהעליוןכהן יוסיתיבת הכסף

-ד"אהרון כהן תרצ- מורה לחיים 

א"תשע
ארזי לימור, כהן יוסף עדיחי

עבריתאהרון

עבריתאהרוןכהן יצחקחלום אחד בשוויץ

ידיעון הרשות הלאומית- לאדינו   

2000אוקטובר - לתרבות הלאדינו   

2גיליון מס -

כהן ישראל

עבריתאהרון

ידיעון הרשות הלאומית- לאדינו   

2001יולי - לתרבות הלאדינו   - 

3גיליון מס

כהן ישראל

עבריתאהרון

ידיעון הרשות הלאומית- לאדינו   

2000יוני - לתרבות הלאדינו   - 

1גיליון מס

כהן ישראל

עבריתאהרון



ידיעון הרשות הלאומית- לאדינו   

2002מאי - לתרבות הלאדינו   - 

4גיליון מס

כהן ישראל

עבריתאהרון

From Greece to Birkenauשואהאנגליתאהרוןכהן לאון

התקוממות עובדי - מיוון לבירקנאו

המשרפות
כהן לאון

שואהעבריתאהרון

El Judeoespañol, Una 

Lengua Exidiada
כהן מאריו אדוארדו

אהרון

El Judeoespañol /2 

,Dudezmo y Jaqutìa ,

Sefaradica no. 16, 2006

(עורך)כהן מאריו אדוארדו 

אהרון

Presencia Sefaradi en 

Amѐrica Latina 

Contemporánea

(עורך)כהן מאריו אדוארדו 

אהרון

La convivencia en la 

España de las tres culturas, 

Sefardica, no.14 2003 

כהן מאריו אדוארדו ומנדוזה סלינה 

(עורכים)לרטורה 

אהרון

La Identidada Sefardi, 

Sefárdica no.12, 2001  

כהן מאריו אדוארדו ומנדוזה סלינה 

אהרון(עורכים)לרטורה 

Presencia Sefaradì en 

America Latina 

Contemporànea, 1996

כהן מאריו אדוארדו ומנדז סלינה 

לרטורה
אהרון

Maimonides Un Sefardí 

Universal 

די שטיינר , כהן מאריו אדוארדו

אהרון(עורכים). רגינה ס

עבריתאהרוןכהן מרדכיפרקים בתולדות יהודי המזרח

 - פרקים בתולדות יהודי המזרח

כרך חמישי
כהן מרדכי

עבריתאהרון

 - פרקים בתולדות יהודי המזרח

כרך רביעי
כהן מרדכי

עבריתאהרון

 - פרקים בתולדות יהודי המזרח

כרך שלישי
כהן מרדכי

עבריתאהרון

 - פרקים בתולדות יהודי המזרח

כרך שני
כהן מרדכי

עבריתאהרון

Sefardica-actas del simposio 

internacional de estudios 

sefardies-17  5.2008

כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-costumbres 

sefardies-18  3.2010
כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-el judeoespanol-        

     15  5.2005
כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-el judeoespanol/2-      

      16    2006
כהן מריו אדוארדו

אהרון



Sefardica-estudios 

sefardies, avances en la 

invastigacion los ultimos 25 

anos

כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-la convivencia  en 

la espana de las tres culturas
כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-la Identidad 

Sefaradi- 12 4.2001 
כהן מריו אדוארדו

אהרון

Sefardica-presencia 

sefaradi en amarica latina 

contemporanea

כהן מריו אדוארדו

אהרון

עבריתאהרוןכהן מריםאמא

-משואה לתקומה - הקנדיל ששרד 

 סיפורו של צדוק מצא
כהן מרים

שואהעבריתאהרון

  Les Bonheurs de ma 

Cuisine JuiveDans la 

Tradition Sépharade 

כהן רבקה

בישולצרפתיתאהרון

עבריתאהרוןכהן רבקהפטרס-שאלוניקי-קושטא

עבריתאהרון(סמי)כהן שמואל שירת הכאב והאהבה

עבריתאהרון(סמי)כהן שמואל שירת הכאב והאהבה

Dispersion y reencuentroמילוןאהרוןקובו'כהנקה ג

Ulus ozel Musevi okullari 

iletisim organi
כספי רונה

תורכיתאהרון

El kante puevlo djdyo 

atemado
כצנלסון איזק

אהרון

Il canto del popolo Ebraico 

massacrato
כצנלסון יצחק

אהרון

Italiano-Spagnolo e 

Spagnolo Italiano
.כרבונל ס

מילוןאהרון

The 1840 blood libel in 

rhodes
כרם יצחק

אהרון

.כרמוזיאדי  גספרדי-מילון יווני
אהרון

+ יווני

מילוןספרדי

עבריתאהרוןכרמי בתיהסוד הפמוט

Bendichas Manos, Comida 

Sefaradí, 
בקי  (?אשכנזי)די איסקאואינאזי . ל

בישולאהרון

Antología de Ensayistas

ירארי 'פ, ירה עמליה אולגה'לאב

ראסי אלפרידו חוליו 'אליבאו וג

אהרון(עורכים)

Mesa apo palio kathreftiהעליוןיס ספירוס'לאבריד

 Loewenfeld Caire and 

Philippa Back, Herbs for 

Health and Cookery, 1965

בק פיליפה, לאווינפלד קלייר

אנגליתאהרון

Herencia sefaradiאהרוןלאון לואיז



Refranes y Expresiones 

Sefaradíes, 2001
לאון לואיז

אהרון

Refranes y Expresiones 

Sefaradíes, 2001
לאון לואיז

אהרון

Beitrage zur kenntnis des 

Judenspanishischen von 

Konstantinopol

לאופולד וגנר מקס

אהרון

+ גרמנית

לאדינו

. Clarence k    (תורכית) 

streit:Bilinmeyen Turkler
האט. לאורי ו

Semitistas catalanes del 

siglo 18
לאטה גרגוריו דאל אולמו

אהרון

Sefarad, Sefarad - La 

Espana Judia
לאקאב חוסה לואיס

אהרון

.לארוסי דיווני-מילון ספרדי
אהרון

+ ספרדית

מילוןיוונית

עבריתאהרוןלבנון אברהםימי היהודים בספרד

Favole della tradizione 

ebraica
לבנטל אלנה

אהרון

The man in the white 

sharkskin suit
לגנדו לוצטה

אהרון

Les nfluences ancestralesהעליוןלה דנטק פליקס

Savoirהעליוןלה דנטק פליקס

Leggende della Bretagna 

mistreiosa
לה סקווזק גוונחלאן

אהרון

Ebrei in maroccoאהרוןנסו'לה רוסה וינצ

עבריתאהרון.להמן מאגולר-בית

Cuentos de la edad mediaאהרוןסוס מאריה'להקארה ג

Refranes y expresionesאהרוןלואיז לאון

אלפיים שנות- המזרח התיכון   

מעליית הנצרות עד- היסטוריה   

ימינו

לואיס ברנרד

עבריתאהרון

Herbs for Health Cookeryבאק פיליפה, לובנפלד קלר

 The Turkish cuisineבישולאנגליתאהרוןלודביג סטיב

And the world stood silentאנגליתאהרוןק'לוי איזאק ג

Istoria enteresante de la 

ermoza rahel
ק'לוי איזאק ג

אהרון

Los seferadies en el uruguayלוי אנאבלה
אהרון

A.A.J.F.T. Newsletterאנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 26אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 27אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 28אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 29אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 31אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

A.A.J.F.T. Newsletter - 35אנגליתאהרוןדה וידאס אלברט, .'לוי זחרי ג

עבריתאהרוןלוי יצחקאנטולוגיה של חזנות ספרדית



עבריתאהרוןלוי יצחק1עם ספרדיים -רומנסות ושירי

עבריתאהרוןלוי יצחק2עם ספרדיים -רומנסות ושירי

עבריתאהרוןלוי יצחק3עם ספרדיים -רומנסות ושירי

עבריתאהרוןלוי יצחק4עם ספרדיים -רומנסות ושירי

El pueblo Judio su historia 

y sus tradiciones
לוצאטו יולנדה, לוי לאו

אהרון

Ass biva djouhaלאדינואהרוןלוי מלכה

- עבודת הגשה)אושוויץ בירקנאו 

(ס אורט לת נוף"בי
העליוןלוי נתנאל

שואהעברית

Les sefardisאהרוןלוי סם

Carpeta comunitaria 

sefaradi
לוי סרפתי מואיסאס

אהרון

מחקר בעיתונות ציונית בלאדינו 

בשלוניקי
לוי עד הילדה

עבריתאהרון

Si c'est un hommeאהרוןלוי פרימו

לוי ששוןעברי-מילון בולגרי
אהרון

+ עברית

מילוןבולגרית

עבריתהעליוןלוין איתמרפיקדון אחרון

 חזון 1890-1945רקנאטי . ליאון י

והגשמה
לוין גבי

עבריתאהרון

עבריתאהרוןלוין קיפניסכל סיפורי חושם

סיפורי עליה וקליטה מפי 

הבוכרים בירושלים' קשישים משכ
אהרוןחפציבה-חיה (צדוק)לוינסקי 

עברית

עבריתאהרוןעורך, טוב-לוינסקי יום26כרך , ידע עם

עבריתאהרוןעורך, טוב-לוינסקי יוםכרך י, ידע עם

עבריתאהרוןעורך, טוב-לוינסקי יוםט"כרך י, ידע עם

Operacion uganda
קרנץ , ברזל יונתן, לוינסקי שלמה

אהרוןסורק אליהו, יונה

Un tratado Sefaradi de 

moral
לופז אנה מריה ריאנו

אהרון

La casa dell`Ebreoאהרוןטי מישל'לוצ

עבריתאהרוןלוצאטו רבי משה חייםלישרים תהילה

La marcha hacia la italia 

las ciudades y los principes
לוצאטי מיכאל

אהרון

עבריתאהרוןלזר חיהמוזיאון הלוחמים והפרטיזנים

Sefarad in my heartאהרוןלזר משה

לזר משהעברי-מילון לאדינו
אהרון

+ לאדינו

מילוןעברית

 Livro- נר לתמר - ספר תהילים 

de Salmos
לזר משה

עבריתאהרון

בישולעבריתאהרוןלטוביץ איילתסלטים

ליאון יהודהל"קווים לדמותו של יצחק ליאון ז
עבריתאהרון



לקט פתגמים ואמירות בצרוף 

ברכת המזון וזמירו בעברית 

ובלאדינו

(ערך)ליאון יהודה 

עבריתאהרון

El judezmoאהרוןליאל קולומה

Cerca del paraisoאהרוןליבה משה

Yo esto reklamando!אהרוןליבה משה

Antiche fiabe persianeאהרוןאזי פזלולה'ליבוטי סילבנה וחג

משבר הזהות ביחסי ישראל 

והפזורה
אנגלית- ליבלר איזי 

עבריתאהרון

משבר הזהות ביחסי ישראל 

והפזורה
עברית- ליבלר איזי 

עבריתאהרון

משבר הזהות ביחסי ישראל 

והפזורה
צרפתית- ליבלר איזי 

עבריתאהרון

הצללים של העיר                       

                                 Skies 

tis polis

ליוליוס יורגוס

יווניתאהרון

Mas alla del deberאהרוןליזבונה חוסה אנטוניו

L'Avventura Sefaradita ,

1986
לירוי ביאטריס

אהרון

עבריתאהרוןלנבון שיהאודיסאה

Hommage a Haim Vidal 

Sephiha
לנג פטר

אהרון

Lexicologia y lexicografia 

judeoespanolas
לנג פטר

אהרון

היהודים במצרים במאה התשע 

עשרה
יעקב. לנדאו מ

עבריתאהרון

עבריתאהרוןיפה חוה-לצרוספרקים בתולדות הערבים והאסלם

Les contes et la 

psychanalyse
רארד'פולין ג, לשבליה ביאנקה

אהרון

  Alaturka - Alafranga ,

Tatli-Pasta  Öğretimi
מאוטין ייגן כרם

בישולתורכיתאהרון

עבריתאהרוןמאזוור מארקסלוניקי עיר של רוחות

יווניתאהרוןמאט פליסיטיהדים של הנפש והמוח

Babariol, Babariol-verso de 

guilherme de aquitania
יליו'מאיה וירג

אהרון

Babariol, Babariol-verso de 

guilherme de aquitania
יליו'מאיה וירג

אהרון

תיעוד - משה -מאושוויץ לצור

תולדות חיים
העליוןמאיו מרדכי

שואהעברית

מרדכי, משה-מאושוויץ לצור  

תיעוד תולדות חיים, מאיו
מאיו מרדכי

שואהעבריתאהרון

סיפור חייו של חיים- סיפור חיים   

קרסו
(הפקה)מאיר גבע 

עבריתאהרון

עבריתאהרוןמאיר צבי בניהמשה אלמושנינו איש שלוניקי

 - 2011ספטמבר - קריה נאמנה 

1מספר 
זכאי יחזקאל, מאירי ברוך

עבריתאהרון



סיפורם של - מתורכיה לישראל

שלושה אחים
מאירי שמואל

עבריתאהרון

עבריתאהרוןמאירי שמואלפלונסק- קהילות ישראל בגולה

Seleccion de perlasאהרוןמאסו דוד גונזלו

La magieהעליון.'מאקסוול ג

Souvenir- images of jewish 

community Salonika 1897-

1917

מגאס יאניס

אהרון

La aljama Hebrea de 

Castellon de la plana en la 

baja edad media

וזה רמון'מגדלנה נום דה דו ג

אהרון

       (יוונית)ה לילדים 'סיפורי חוג

  O naspettin hotzas yia ta 

paidia

אהרון.מגיופולוי סט

יוונית

עבריתאהרוןמדינה קובו פרידה90פרידה חוגגת 

Storia e leggenda intorno al 

"kotel maaravi"
מואיסיס אשר רפאל

אהרון

דיני המשפחה של היהודים 

היוונים
אהרוןמואיסיס אשר רפאל

יוונית

מחזור - נספח לספר יום הכיפורים 

ליום כיפור
מואיסיס אשר רפאל

יווניתאהרון

נוסח עברי עם תרגום - תהילים 

פיוטים לשפה היוונית החדשה
אהרוןמואיסיס אשר רפאל

יוונית

    Zaman ve mekan icinde 

musevilik
אהרוןמודיאנו אלברטו

תורכית 

סיפורי חיים- בלי עין הרע   

 ואמונות טפלות לאלה שמאמינים

וגם אלה שפחות

(עורכת)שטיבל רונית -מוזיקנט

עבריתאהרון

Yemek ogretimi - ve sofra duzeni - sofra gorgusuבישולתורכיתאהרוןמוחטין ייגן אקרם

Yemek ogretimi - ve soguk yemekler - mezeler - salatlarבישולתורכיתאהרוןמוחטין ייגן אקרם

סיפורי פולקלור - א'אדין חוג'נאסר

תורכי
מוטלו פאיק

עבריתאהרון

מויאל דודאור ממזרח פרוש על ספר בראשית
עבריתאהרון

 הקהילה היהודית של לאריסה

לפני ואחרי השואה
.מויסיס עזרא ד

עבריתאהרון

Sefarad- revista de estudios 

hebraicos, sefardies y de 

oriente proximo. Fasc 2

מולינה מנואל

אהרון

1973   In Memoriam - 

Hommage aux victimes 

Juives des Nazis en Grece

מולכו מיכאל

צרפתיתאהרון

1988   In Memoriam - 

Hommage aux victimes 

Juives des Nazis en Grece

מולכו מיכאל

צרפתיתאהרון



Les Juifs de Salonique a la 

fin du XVI
מולכו מיכאל

אהרון

Usos y costumbres de los 

sefaradies de salonica
מולכו מיכאל

אהרון

עבריתאהרוןמולכו מיכאלבית העלמין של יהודי שאלוניקי

The destruction of greek 

jewry
מולכו מיכאל ונחמה יוסף

אהרון

Contribucion de los 

sefardies a la literatura 

hebrea moderna de eretz 

israel

יצחק. מולכו ר

אהרון

El poeta y compositor 

Eliahu Navon
יצחק. מולכו ר

אהרון

El poeta y compositor Izhak 

Eliahu Navon (6519-

5712=189-1952)

יצחק. מולכו ר

אהרון

Valeurs et silhouettes 

israeliennes
יצחק. מולכו ר

אהרון

עבריתאהרוןיצחק. מולכו ראורחות יושר

עבריתאהרוןיצחק. מולכו רהרב יהודה בן שמואל ביבאס

נקודות חן מהעולם הספרדי 

בדורות האחרונים
יצחק. מולכו ר

עבריתאהרון

עבריתאהרון(עריכה)יצחק . מולכו ראוצר יהודי ספרד

עבריתאהרוןמולכו שריקההכובען מפריז- שולית 

עבריתאהרוןמולכו שריקהשנת העטלף

עבריתאהרוןלינה'הוברמן אנג-מוניסלה לינגואה פלורידה

עבריתאהרוןמוסקונה יצחקסיפורי ספרד

עבריתאהרוןמוסקונה יצחקפניני ספרד

מחקרי עדות וגניזה
עמי יששכר -בן, מורג שלמה

עבריתאהרון(עריכה)

- אירגון הקהילה היהודית במזרח

ת"י ספרות השו"לקט מקורות עפ
רב, מורגנשטרן ניסן

עבריתאהרון

Shahar nuevo amanecerאהרון.מורון אלחאנדרו ר

Leqendas Mexicanas y 

Mayas
מזה אוטיליה

אהרון

Leqendas prehispanicas 

Mexicanas
מזה אוטיליה

אהרון

Siamo qui siamo viviאהרוןמזולי רוברטו

סודות הבישול , לא חייבים גלוטן

2013, והאפיה ללא גלוטן
מזור עינת

בישולעבריתאהרון

עדות לישראל-עדות
דוד אהרון -מזרחי אבשלום ובן

עבריתאהרון(עורכים)



דיווחים היסטוריים מהקהילה 

    (יוונית)היהודית בקרקירה 

Historika simeiosis tis 

israilikis koinotitos kerkyras

מזרחי חיים בן שמואל

משאת - מחזור ליום הכיפורים 

שלמה חיים

משאת - מחזור ליום הכיפורים 

עבריתאהרוןשלמה חיים

Antologia Israel - La 

liberacio de un puevlo
ארגנטינה- מחלקת הדורות החדשים 

ספרדיתאהרון

Gil orizzonti di Giufaאהרוןמטוטי לורנזו

Espanol en directo  2Bאהרוןז קאברה'מטילה סנצ

הומניזם ברפואת - סיפורי רופאים

המשפחה

אברהמי עינת , מטלון אנדרה

עבריתאהרון(עורכים)

יווניתאהרוןא.מטראסו יעם זאת לא כולם מתו

Trenta sonetti giudaico-

livornesi
מיגדלי מאיר

איטלקיתאהרון

' נוצרים חדשים'ו, אנוסים, יהודים

בספרד
ניאנו עליזה'מיוחס ג

עבריתאהרון

מיזאן יצחק ורבינו יעקב פלויס(כפי מנהג הספרדים)שערי תפילה 
יווניתאהרון

חסון בכור אהרון, מיימרן משה יעקבאס די פורים'ייז'קופלאס ב
לאדינואהרון

Il golem e altri racconti איטלקיתאהרוןמייריק גוסטאב

עבריתאהרוןמיכאל בן80קרסו יובל ה 

שואהעבריתאהרוןמיכאלי צבי115170נתיב הייסורים מספר 

מילוןעבריתאהרוןמילוני זקאנגלי-עברי     עברי-אנגלי

Redhouse Ingilizce-Turkce, 

Turkce-Ingilizce
מיליאט

אהרון

+ תורכית

מילוןאנגלית

עבריתאהרוןמימון משה

היהודים שבנו : מרודוס לאפריקה

את קונגו
יו יצחק'מינברי סרג

עבריתאהרון

קבוצת דיסקונט - המסע לפולין 

2003אפריל - במצעד החיים 
מינטקביץ אריה

שואהעבריתאהרון

 Raffaele cantoniאיטלקיתאהרוןיו'מינרבי סרג

עבריתאהרוןמכבי רחלמצרים שלי

יהודים ומוסלמים בארצות 

האסלאם
צבי-מכון בן

עבריתאהרון

צבי-מכון בןעברי-מילון לאדינו
אהרון

+ עברית

מילוןלאדינו

אנתולוגיה יוונית כללית               

                   Elliniki yeniki 

anthologia

אהרוןמלא ספירו

יוונית

 סבל שני עמים ידידים של דוד

ושל פריקליס בתקופות שונות
.מלטקי ב

עבריתאהרון

עבריתאהרוןמלך פנינהפלורנטין שלי, פלורנטין

Mis esfuenyosאהרוןמלכי יוסף



עבריתאהרוןמלכיאל דוד77- פעמים

עבריתאהרוןמלכיאל דוד84- פעמים

 ירושלים שהיתה בספרד מסע

מדריך, בספרד עם יצחק נבון  

למורה

(עורכת)מלמד אורה 

עבריתאהרון

La priere d`Israelאהרוןמלמד אליעזר

עבריתאהרוןציון-מלמד בןמרכזי תורה ורוח- וילנה

פרשיות חייהם ומותם של - יזכור

הנופלים במלחמת הקוממיות 

בישראל

משרד הביטחון- ממשלת ישראל

עבריתאהרון

La famiya mozotrosלאדינואהרוןמנדל אירבין

שואהעבריתאהרוןמנו אהרוןהמזכיר

El conde lucanorמנואל דון חואן

Birkenau (Auschwits 

II)בירקנאו                                

     ( 2אושוויץ  )

מנשה אלברטו

שואהיווניתהעליון

                  (2אושוויץ )בירקנאו 

                                              

Birkenau

מנשה אלברטו

שואהיווניתאהרון

Menasce Elsie, The 

Sephardi Culinary 

Tradition, 1984

מנשה אלסי

בישולאהרון

חמש מאות שנה לגירוש יהודי 

ספרד
אשרף אלי, מסינג יהודה

עבריתאהרון

 - 29גיליון - קול הניצולים 

2017ספטמבר 
מסרי מרים

שואהעבריתאהרון

יהודיים               -שירים יואניים

  Yanniotika evraika 

tragodia

.מצא יוסף מ

יווניתאהרון

עבריתאהרוןגלר יעקב, מקוביצקי לאהגדולי קבני ארצות הבלקאן

Ailem ve diger Yahudilerתורכיתאהרוןמרגוליס רוני

-איטלקי      איטלקי-מילון צרפתי

צרפתי
מרגורון קלוד ופולנה גיאנפרנקו

מילוןעבריתאהרון

                        (יוונית)הרועמת 

                                               

                                          

Anemoskala

נ.מרוניטיס ד

Un marido entre dos 

muzeres
מרטינז גונזלז רוסריו

אהרון

מריאן  עמרי2009אוקטובר  - 23גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2010אוגוסט    - 27גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2011יוני         - 30גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון



מריאן  עמרי2012אוקטובר  - 35גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2012נובמבר    - 36גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2012דצמבר    - 37גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2013יוני        - 38גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2015ינואר      - 44גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2015אפריל     - 45גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

מריאן  עמרי2015ספטמבר  - 46גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןמריאן  עמרי -47גיליון - מזכר 

מריאן  עמרי2016ספטמבר  - 49גיליון - מזכר 
שואהעבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןמריאן  עמרי2017אפריל  - 52גיליון - מזכר 

A-t-il existe en Espagne un 

dialecte Judeo-Espagnol
מרכוס שמעון

צרפתיתאהרון

לתולדות - אוצר יהודי ספרד

היהודים ברודוס בימי שלטן מסדר 

אבירי יוחנן הקדוש

מרכוס שמעון

עבריתאהרון

עבריתאהרוןמרכוס שמעוןלתולדות היהודים ברודוס

" עריכה"מסי הקהילה ופנקס ה

הדפסה מיוחדת מתוך - ברודוס 

"ספונות"

מרכוס שמעון

עבריתאהרון

ראשוני הרבנים למשפחת גירון 

מאדריאנופולי
מרכוס שמעון

עבריתאהרון

תעודות מרודוס בענייני ארץ 

הדפסה מיוחדת מתוך - ישראל 

"ירושלים"

מרכוס שמעון

עבריתאהרון

מרכז הארגונים של ניצולי שואה 

בישראל

מרכז הררגונים של ניצולי שואה 

שואהעבריתאהרוןבישראל

מרכז הארגונים של ניצולי שואה 

בישראל

מרכז הררגונים של ניצולי שואה 

שואהעבריתאהרוןבישראל

 2011דצמבר   -אוקטובר, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2013דצמבר   -אוקטובר, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 1985נובמבר   -אוקטובר, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון



אוקטובר               , זכרונות

1986                                       

      Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2011יוני           -אפריל, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2012יוני           -אפריל, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2013יוני           -אפריל, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

דצמבר                  , זכרונות

1986                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

דצמבר                 , זכרונות

2009                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2009אוגוסט          -יולי, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  2010אוגוסט         -יולי, זכרונות

                                          

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2016דצמבר          -יולי, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2018דצמבר          -יולי, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2011ספטמבר        -יולי, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  2012ספטמבר       -יולי, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

יוני                       , זכרונות

1978                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

יוני                       , זכרונות

1985                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2014דצמבר        -ינואר, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון



יוני             -ינואר, זכרונות

2016                                       

      Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

יוני             -ינואר, זכרונות

2018                                       

      Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2013מרץ           -ינואר, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 1986פברואר       -ינואר, זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 1987פברואר       -ינואר, זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  2010פברואר      -ינואר, זכרונות

                                          

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

יוני               -מאי, זכרונות

2009                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2010אפריל        - מרץ , זכרונות

                                          

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  1991אוקטובר -ספטמבר, זכרונות

                                          

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  2009אוקטובר -ספטמבר, זכרונות

                                         

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

ספטמבר                , זכרונות

1985                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

ספטמבר                , זכרונות

1986                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

ספטמבר                , זכרונות

1987                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2011מרץ            -ינואר,זכרונות

                                           

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

 2012מרץ            -ינואר,זכרונות

                                            

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון



יוני                -מאי,זכרונות

1986                                       

      Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

יוני                -מאי,זכרונות

1987                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

  2010אוקטובר  -ספטמבר,זכרונות

                                          

Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

ספטמבר                 ,זכרונות

1977                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

ספטמבר                 ,זכרונות

1984                                       

     Xronika

מרכז מועצת הספרדים יוון

יווניתאהרון

Guercinoאהרוןמרנגוני מטאו

American Jewish Archivesאנגליתאהרוןקוב רדר'מרקוס ג

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

19גיליון - יוון 
מרקס מיכל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

20גיליון - יוון 
מרקס מיכל

שואהעבריתאהרון

לקט סיפורים - משבטי ישראל 

עם ופתגמים-מעשיות
משבטי ישראל

Gli ebrei amsterdam all 

'epoca di sprinoza
משולן הנרי

אהרון

חמש מאות שנה לגירוש יהודי 

ספרד
מינהל חברה ונוער- משרד החינוך 

עבריתאהרון

- גלות ירושלים אשר בספרד 

חוברת הפעלות
משרד החינוך והתרבות

עבריתאהרון

עבריתאהרוןמשרד החינוך והתרבותמשבטי ישראל

עבריתאהרוןמשרד החינוך והתרבותסיפורי עדות- סדרכת ערכים

לאומי לתרבות יהודי -קונגרס בין

הלכה ומעשה, ספרד
משרד החינוך והתרבות

עבריתאהרון

ו בשבט"סדר ט- הגדה
-שרשים, משרד החינוך והתרבות

עבריתאהרוןיהדות תרבות מדע

 Turkey-istanbul and the marmara regionמשרד התיירות התורכי

Rodiאהרוןמשרד התירות האיטלקי

Nasreddin Hocaתורכיתאהרוןמשרד התרבות התורכית

Hirakeitosהרקליטוס                                                                                 יווניתאהרוןמשרד התרבות והמדעים היוונית

Tsillerילר                                                                                             'צ יווניתאהרוןמשרד התרבות והמדעים היוונית

עבריתאהרוןמתןיהדות טורקיה- הגדת קושטא

Matriz de Luzאהרוןמתתיהו מרגלית

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

2גיליון - יוון 
מתתיהו מרגלית

שואהעבריתאהרון

עבריתאהרוןמתתיהו מרגליתחצר חרוכה

עבריתאהרוןמתתיהו מרגליתאלגריקה



עבריתאהרוןמתתיהו מרגליתחצר חרוכה

עבריתאהרוןמתתיהו מרגליתסיפורים קצרים- הספק 

עבריתאהרוןארי מואיז'נאגוסטיסייה'ו דילה ג'איל טריאומפ

הסיפור השלם
אוליבסטון , שמש זהבה, נאמן טליה

עבריתאהרוןיובל

עבריתאהרוןנבון יצחקבוסתן ספרדי

עבריתאהרוןנבון יצחקאוטוביוגרפיה- כל הדרך 

    Suplemento de 

Informacion Cultural
נסון חוסה לואיס'נג

ספרדיתאהרון

Resistenza spiritual 1940-

1945
נוביץ מרים

אהרון

To perasma ton varvaronהעליוןנוביץ מרים

מעבר הברברים                          

                  To perasma ton 

varvaron

אהרוןנוביץ מרים

יוונית

 Campo de amapolasלאדינואהרוןנובלגוס לאסו אסתר

עבריתאהרוןנודלמן שוש ויעקבשקרלמה

Contes populairesאהרוןנוי דב

המופלאים של לה פונטין             

                        Fables de la 

fontaine

אהרוןנורי פייר

צרפתית

Histoires de ch`haאהרוןנחום אנדרה

Humour et Sagesse Judѐo-

Arabes, ch'hâ, proverbes et 

contes

נחום אנדרי

אהרון

Histoire des Israelites de  

Salonique- tome V - Periode 

de stagnation

נחמה יוסף

צרפתיתאהרון

Histoire des Israelites de 

Salonique 
נחמה יוסף

צרפתיתאהרון

Histoire des Israelites de 

Salonique - tome I. II.- La 

communaute Romaniote 

נחמה יוסף

צרפתיתאהרון

Histoire des Israelites de 

salonique- tome III - L'age 

d'or du Sefaradisme 

Salonicien

נחמה יוסף

צרפתיתאהרון

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןאותיות טולדו

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןאותיות טולדו

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןהגיגים על אהבה

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןיומן מסע ותענוגות, חלום ספרדי

קמיעות אמונות מנהגים , חמסה

ורפואה עממית בעיר העתיקה 

ירושלים

ציון-נחמיאס בן

עבריתאהרון

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןסדר ברכות לראש השנה

עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןו בשבט"ספר ט



עבריתאהרוןציון-נחמיאס בןשירת ספרד

שואהעבריתאהרוןנחמיאס בריזעקה למחר

שואהעבריתהעליוןנחמיאס בריזעקה למחר

זעקה למחר                               

                           Krayli yia 

to avrio

נחמיאס ברי

שואהיווניתאהרון

עבריתאהרוןנחמיאס חייםח"תרע- ז "יומן תרע

שואהעבריתאהרוןנחמיה נינהקליפות של כאב

Carta de Jerusalen, 1993אהרוןנחנסון חוזה לואיס

Carta de Jerusalen, 1994אהרוןנחנסון חוזה לואיס

Carta de Jerusalen, 1996-

1997
נחנסון חוזה לואיס

אהרון

El ultimo Sefardiאהרוןל'ניאטו מיגואל אנג

ניבספרדי-שיחון עברי
אהרון

+ עברית

מילוןלאדינו

ניבשיחון עברי ספרדי
אהרון

+ עברית

מילוןלאדינו

עבריתאהרוןשאלתיאל אנרי, ניגרין רובירטה ארמוזה'איל לוקו אי לה איז

Novia que te veaאהרוןניסן רוזה

שואהעבריתאהרוןניצחון יעקבניצחון הרוח

עבריתאהרוןניקואידסקי קלאריסקלסתר קול וטרוף

Annem oldugun annem 

oldugun icin
ניקורדסה תמרה ומתאוס סקוט

תורכיתאהרון

בירקנאו מחנה המוות              

Birkenao to stratopedon toy 

thanatoy

נכון מארקוס

שואהיווניתאהרון

בירקנאו מחנה המוות              

Birkenao to stratopedon toy 

thanatoy

נכון מארקוס

שואהיווניתחדר שואה

The tales of Nasrettin Hocaאנגליתאהרוןנסין עזיז

Jewish Salonicaאהרון.נער דוין א

שואהיווניתאהרוןנצרי מרסל1941-1945שנים 

                      1941-1945שנים 

                           Xroniko 

1941-1945

חדר שואהנצרי מרסל

שואהיוונית

Cervantesאהרוןנרודה פבלו

עבריתאהרוןנרקיס בצלאליד עבריים מצוירים- כתבי 

En tierras ajenas yo me vo 

murir- leyenda de una 

lingua- haketia-kuentos 

memorias-meliselda-oki oki

עריכה, נשיא גד

אהרון

En tierras ajenas yo me vo 

murir- textos 

contemporneas en 

judeoespanol

עריכה, נשיא גד

אהרון

עבריתאהרוןנתניהו בנציוןדון יצחק אברבנאל



La Mandolina y Otros 

Cuentos
סאבאריגו ברטה

אהרון

Vida y cultura sefardita en 

los poemas de "la vara"
בודי יוסף-ז'סאנצ, סאבאריגו ברטה

אהרון

Abramo nostro padreאהרוןסאגרה אוגוסטו

  Poesie di gerezאיטלקיתאהרוןי'סאסי לואיג

Fiabe di Kathmanduאהרוןלינדה' סאקיה קארנה וגריפית

Umit usta'dan - Halk 

yemekleri
אומית' סבינצ

בישולתורכיתאהרון

 Goztepe- kultur 11  חוברת 

dergisi
סביש לואיזה

תורכיתאהרון

 Goztepe- kultur 3  חוברת 

dergisi
סביש לואיזה

תורכיתאהרון

 Goztepe- kultur 8  חוברת 

dergisi
סביש לואיזה

תורכיתאהרון

בישולעבריתאהרוןסגול לינדההשולחן של לינדה

Un ramo de poemasאהרוןסדאקה חיים ויטאלי

Jerusalaim tres mil anjosאהרוןסדיקריו אברהם

Raizesאהרוןסדיקריו אברהם

Rootsאהרוןסדיקריו אברהם

No olvidarאהרוןסדיקריו אברהם יוסף

עבריתאהרוןסדיקריו ומלאךסיפור חיי המשפחות

Lenguas de Mexico 18אהרוןסוטו אליסיה

התקוממות היהודים היוונים 

    1944 באוקטובר 7-באושוויץ ב

                  Ei eksiyersi 

ellinon ebraion sto aousvits 

stis 7 oktovrioy 1944

סוסיס מאריוס

שואהיווניתאהרון

התקוממות היהודים היוונים 

 1944 באוקטובר 7-באושוויץ ב

 Ei eksiyersi            (ביוונית)

ellinon ebraion sto aousvits 

stis 7 oktovrioy 1944

העליוןסוסיס מאריוס

שואהעברית

              Turkey and Israel :

A comparative analysis
אהרון(עורך)סוסר אשר 

אנגלית

על מסר מורשת יהדות - מפגש 

ספרד והמזרח בימינו
סופר יחזקאל

עבריתאהרון

El patio de la infantaאהרוןסוקינטה גויה

העמותה לשימור ולטיפוח - רודס

2013דצמבר - מורשת רודוס 
סוריאנו מריו

העמותה לשימור ולטיפוח - רודס

2016דצמבר - מורשת רודוס 
סוריאנו מריו

עבריתאהרון

העמותה לשימור ולטיפוח - רודס

2014יולי     - מורשת רודוס 
סוריאנו מריו

עבריתאהרון

העמותה לשימור ולטיפוח - רודס

2015יוני      - מורשת רודוס 
סוריאנו מריו

עבריתאהרון



, 5, 4, 3, 2, 1' חובות מס- רודס

6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11
סוריאנו מריו

עבריתאהרון

האיש הקשה                             

              O diskolos o 

misantropoa

אהרוןתרגום, סטאברו פראסיבולו 

יוונית

יווניתאהרון.סטבולי יורגו נ               1912החיים של הסלוניקאים לפני ואחרי 

Cookbook of the Jews of 

Greece, 1986בישולאהרוןסטברולקיס ניקולאס

The entrepreneurial activity 

of the Jews of 

Thessaloniki19201940

סטברולקיס ניקולאס

אהרון

a book of daysיומן                                                                          אהרוןסטברולקיס ניקולאס

אנ+יוונית

גלית

Jewish Sites and 

Synagogues of Greece

דה וינאי , .סטברולקיס ניקולאס פ

אנגליתאהרוןי'טימוטי ג

Ya amanesyo - memorya 

biva
הלוי מיכאל-סטודמאנד

אהרון

עבריתאהרוןסטמפלר שמואל2\1992גיליון - סקירה חודשית 

Ebraismo sefarditaאהרוןסטנהאוס פדריקו

L'insurrection du ghetto de 

Varsovie
סטפאן גרייק שלום

שואהצרפתיתאהרון

Preguntas y respuestas 

sobre judaismo y los 613 

preceptos (Rambam)

סטפנסקי דה סגל רחל

אהרון

Geiger in Auschwitzשואהאהרוןק'סטרומזה ז

שואהעבריתאהרוןק'סטרומזה זובחרת בחיים

שואהעבריתהעליון ק'סטרומזה זובחרת בחיים

עבריתאהרוןסטריקובסקי אריהאנוסים ומגורשים

Leggende del popolo 

Armeno
סיבאזליאן באיקר ואביאטי סקילה

אהרון

בטאון הציבור הספקדי - במערכה

 אפריל 307גליון , ועדות המזרח

1986

אהרון(עורך). סיטון ד

עברית

בטאון הציבור הספקדי - במערכה

 מאי 308גליון , ועדות המזרח

1986

אהרון(עורך). סיטון ד

עברית

בישולעבריתאהרוןסיידא בני1998, בישול בלקני

עבריתאהרוןסילברשטיין מלכהמשחקים ופעילויות- גרוש ספרד 

דין - המכון לחקר התפוצות 

1970\1969וחשבון לשנת 
סימונסון שלמה

עבריתאהרון

     1700-1800נוסעים זרים ביוון 

         Ksenos taksidiotes stin 

ellada

אהרוןסימופילי קריארי

יוונית

Fuente de mi tradisionאהרוןסימנטוב ריטה

בישולעבריתאהרוןסלומון דנית2009, בשר ועוף

עבריתאהרוןסלינס אוריתלשיר עם קובי זרקו



הטעות                                      

                                        To 

lathos

סמאראקי אנטוני

יווניתאהרון

El legado sefaradi -

romances y relatos judeo-

espanoles

סמלסון וויליאם

אהרון

Antolojia de poetas 

sefaradis kontemporaneos
ה סלבאדור'סנטה פוצ

אהרון

Introduccion a la literatura 

de los judios sefaradies
ה סלבאדור'סנטה פוצ

אהרון

Lioraras porsefaradאהרוןה סלבאדור'סנטה פוצ

Los sefardies y le holocaustoה סלוואדור'סנטה פוצ
שואהאהרון

Cien cuentos populares 

espanoles
.וסה א'ז פרז ג'סנצ

אהרון

Las primeras colecciones de 

cuentos Hebreos medievales 

1

ססיליה אמפרו אלבה

אהרון

Las primeras colecciones de 

cuentos Hebreos medievales 

2

ססיליה אמפרו אלבה

אהרון

Las primeras colecciones de 

cuentos Hebreos medievales 

3

ססיליה אמפרו אלבה

אהרון

My life in retrospectאהרוןספורטה אלברט דניאל

עבריתאהרוןספורטה אנריקה

Du miel au fielאהרוןספיחה חיים וידאל

L`agonie des Judeo-

Espagnols
ספיחה חיים וידאל

אהרון

Le Judeo-Espagnolאהרוןספיחה חיים וידאל

Le Ladino- 1 theorie du 

ladino
ספיחה חיים וידאל

אהרון

Le Ladino- 2 textes et 

commentaires
ספיחה חיים וידאל

אהרון

Paremia no 2אהרוןספיחה חיים וידאל

Espana-mitos leyendasאהרוןספנס לואיס

202 Favole di hogia          איטלקיתאהרוןניקולה. ספקארוב ל

La herencia judia en la red 

de juderias de espana- 

caminos de sefard. 

Mercados emisores y 

especializacion del turismo 

urbano.

ספרד

אהרון

Sefardismo - 13-14 - 1971ספרדיסמו

Sefardismo- vol. xxix (1969) 

fasc 1
ספרדיסמו

אהרון



Sefardismo- vol. xxv  fasc 2אהרוןספרדיסמו

Sefardismo- vol. xxvi  fasc 2ספרדיסמו
אהרון

Sefardismo- vol. xxvii 

(1967)  fasc 1
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo- vol. xxx (1970) 

fasc 1
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo- vol. xxxi (1970) 

fascs 1y2
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxix-fasc.1 

(1969)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxv-fasc.1 

(1970)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxv-fasc.2אהרוןספרדיסמו

Sefardismo-vol. xxvi-fasc.1אהרוןספרדיסמו

Sefardismo-vol. xxvi-fasc.2אהרוןספרדיסמו

Sefardismo-vol. xxvi-fasc.2 

(1966)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxvii-fasc.1 

(1967)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxvii-fasc.2 

(1967)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxx-fasc.1 

(1970)
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxxi-fasc.1 

y 2 (1970) 
ספרדיסמו

אהרון

Sefardismo-vol. xxxi-fasc.1 

y 2 (1971)
ספרדיסמו

אהרון

Borges: el judaismo e israelאהרוןספרדיקה

Memorias de sefaradאהרוןקבראל לאונור-סקליאר

Semina al vento pensieriאהרוןסראנו אלפרדו

La synagogue de Florenceצרפתיתאהרוןסרבי סנדרו

עבריתאהרוןסרוסי אדויןמזמרת קדם

Memorias e mi counidadאהרוןסרוסי אליאס

Her amacin bir zamani 

var…   
אהרון.ונתן ד'סרנה ג

תורכית

עוז והדרתלמוד בבלי- מחורבן לגאולה

Caracteristicas del ladino y 

su folklore
עוזיאל ברוך

אהרון

עבריתאהרוןעוזיאל ברוך(נובלות)בשערי סאלוניקי 

עבריתאהרוןעוזיאל ברוךהדיגים היהודים בסלוניקי

עבריתאהרוןעוזיאל ברוךהדיגים היהודים בסלוניקי

עבריתאהרוןעוזיאל ברוךהרומנסה של סוליקה

י בני "כבוש ים ישראל ע

הדיגים היהודים . שאלוניקי

בשאלוניקי

עוזיאל ברוך

עבריתאהרון



עבריתאהרון(עורך)עוזיאל ברוך 'כרך א- גינזך סלוניקי

Aux hommes de bonne foi 

de toutes les nations
עוזיאל יוסף

צרפתיתאהרון

מחיי היהודים- המגדל הלבן  

בקהילת סלוניקי
עוזיאל יוסף בן פנחס

עבריתאהרון

ימי בראשית של התנועה הציונית 

בסלוניקי
עוזיאל יוסף בן פנחס

עבריתאהרון

Aux dix justes dans sodomeצרפתיתאהרוןיוסף. עוזיאל פ

Aux dix justes dans sodomeצרפתיתאהרוןיוסף. עוזיאל פ

עבריתאהרוןר ליב"עוזר בסיפור מעשי שבתי צבי

Amours et sortilegesצרפתיתאהרוןעזר פרונסואה

La vie picaresque d`Eliya 

Karmona
עזר פרונסואה

אהרון

Le perroquet Juifאהרוןעזר פרונסואה

Solomon nunes carvalhoאהרוןעזר פרונסואה

Victor Eskenaziאהרוןעזר פרונסואה

The Jewish parrotאנגליתאהרוןעזר פרנסואה

Vie de M. Ussischkinאהרוןעזריאל מוראו

רבעון ישראלי לספרות-רבקול , 

3גליון 
(עוכת)עינת עמלה 

עבריתאהרון

Jewish education in curacaoאהרוןעמנואל איזאק סמואל

 סייוען של קהילות הספרדים

ארץ"באמשטרדם ובקוראסאו ל  

ולצפת" הקדושה

עמנואל יצחק

עבריתאהרון

Sepfaradic Cuisine, 2000בישולאהרוןענבי איבט

עבריתאהרוןענבל שמשוןעברי-צרפתי/צרפתי-עברי

לילות לאדינו
הרשות הלאומית לתרבות +ענבל

עבריתאהרוןהלאדינו

Hagada de pesah hazon 

ovadia
ענתבי סקה יצחק

אהרון

+ לאדינו

עברית

Les Juifs d'Espagne: des 

origines a l'expulsion
עסיס יום טוב

אהרון

The Jews of Spain: From 

settlement to expulsion
עסיס יום טוב

אהרון

מימי קדם ועד גירוש- יהודי ספרד  

ספרד
עסיס יום טוב

עבריתאהרון

עבריתאהרוןרזיס רפאל'פהקהילה היהודית בוולוס יוון

Los cuentos de sendbarאהרוןלס נברו'פאירו אנג

עבריתאהרוןפאמוק אורחןהמבצר הלבן

ך                           "השלום בתנ

                           Hi eirini sti 

vivlou

אהרוןפאסוב מאיר

יוונית

-לאדינו    לאדינו-מילון אנגלי

אנגלי
פאסי אלברט מוריס

אהרון

+ לאדינו

מילוןאנגלית

הכל                                         

                          Ta Apanta
אהרוןפאפאדיאמנטי אלכסנדרו

יוונית



יווניתאהרוןפאפאדיאמנטי אלכסנדרוכרך חמישי- התשובה

Greek costumesאהרוןפאפאנטוניו יואננה

 Kansioneroלאדינואהרוןפאפו אליעזר

La magila de sarayאהרוןפאפו אליעזר

עבריתאהרוןפאפו אליעזר'א- והיתלת לבנך ביום ההוא 

עבריתאהרוןפאפו אליעזר'ב- והיתלת לבנך ביום ההוא 

עבריתאהרוןפאפו אליעזרסליחות עם תרגום ללאדינו

פרקי עיון במורשת - פעמים

ישראל במזרח
פאפו אליעזר

עבריתאהרון

מחקרים לכבודה של : דמתה לתמר

איל , 1חלק , תמר אלכסנדר

מחקרים בתרבות יהודי , פריזינטי

2015, ספרד

הררי , וייס חיים, פאפו אליעזר

(עורכים)בן טולילה יעקב , יובל

עבריתאהרון

מחקרים לכבודה של : דמתה לתמר

איל , 2חלק , תמר אלכסנדר

מחקרים בתרבות יהודי , פריזינטי

2015, ספרד

הררי , וייס חיים, פאפו אליעזר

(עורכים)בן טולילה יעקב , יובל

עבריתאהרון

מחקרים לכבודה של : דמתה לתמר

איל , 3חלק , תמר אלכסנדר

מחקרים בתרבות יהודי , פריזינטי

2015, ספרד

הררי , וייס חיים, פאפו אליעזר

(עורכים)בן טולילה יעקב , יובל

עבריתאהרון

מחקרים בתרבות : איל פריזינטי

2013, יהודי ספרד

ננד ' מקולייביץ,פאפו אליעזר

עבריתאהרון(עורכים)

עבריתאהרוןפאפו יוסף אברהםכרם נבות

Antologia de ensayistas - Iלאדינואהרוןפבולה לוסילה

Contes Juifsאהרוןפבלט לאו

לקט מיצירות - פגישת חכמים 

 לגירוש 500אשר ברש לשנת ה 

ספרד

פגישת חכמים

עבריתאהרון

 Microonde Vegetariano ,

1996
יו'פדרוטי פלאב

אהרון

Entre rios 11אהרוןפואאו לוז אסקריבאנו

Entre rios 4-5אהרוןפואאו לוז אסקריבאנו

Entre rios 6אהרוןפואאו לוז אסקריבאנו

Entre rios 7-8אהרוןפואאו לוז אסקריבאנו

Entre rios 9אהרוןפואאו לוז אסקריבאנו

La rassegna mensile di 

Israel - la cultura sefardita 1
פוביני גואידו

אהרון

La rassegna mensile di 

Israel - la cultura sefardita 2
פוביני גואידו

אהרון

La rassegna mensile di 

Israel - la cultura sefardita 3
פוביני גואידו

אהרון

עבריתהעליוןפויאר יהודיתניצולים מנוצללים



עבריתאהרוןגלוסקא ליאורה-פוסספרדית-הרומנסה היהודית

micRomania-03.2009צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-03.2010צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-03.2011צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-03.2012צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-06.2009צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-06.2010צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-06.2011צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-06.2012צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-06.2013צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-09.2010צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-09.2011צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2008צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2009צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2009צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2010צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2011צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

micRomania-12.2012צרפתיתאהרון(עורך)לוק -אן'פוקוניאר ג

Volterra segretaאיטלקיתאהרוןפורטי פרנקו

La parlata degli ebrei di 

Venezia
פורטיס אומברטו

אהרון

יהודי - ממזרח ועד סוף מערב

1992-1942ספרד  

חושן שרה - הראל, פורטר רות

עבריתאהרון(עריכה)

עבריתאהרון(עריכה)פורן זבולון יהדות בארצות האלם

עבריתאהרון(עריכה)פורן זבולון יהודים בארצות האלם

רבעון החברה, המזרח החדש  

1970, המזרחית הישראלית
(עורך)פורת יהושע 

עבריתאהרון

פנים וצורות                              

                         Prosopa kai 

sximata

אהרוןפטרי יורגו

יוונית

El legado de los inmigrantes-

1
וידארט דניאל, פי הוגרט רנזו

אהרון

אנגליתאהרוןטורנר מיכאל, פיארסטון מיכאלפרויקט תיעוד הקהילה היהודית באיזמיר-מסע אל המורשת היהודית

Iracconti di Giufà e aletre 

storie

,  וון. גונזנבאך ל', פיטרי ג

אהרון.א.גוואסטילה ס

עבריתאהרוןקרויזר רונן, פיינסוד יהונתן2011פסטילאדינו 

אהרוןפילוסוף זקינושתהיה כבר מלחמה ונהיה שקטים
יוונית

עבריתאהרוןפילוסוף יצחקוננוח... שתפרוץ מלחמה

עבריתאהרוןפיליפסון לודוויגירושלים וספרד

Il piu lungo viaggio di A.M.איטלקיתאהרוןיובאני'קונטיני ג-פינזי

Sabores y Misterios de la 

Cocina Sefaradí, 1993
פינזי פטריסיה

בישולאהרון

La Cocina Judia en Las 

Fiestas I, 
(עורכת)פינזי פטריסיה 

בישוללאדינואהרון



The Sepharadic 

Onomasticon, 2004
ברוך. פינטו ב

אהרון

What's behind a nameאהרוןברוך. פינטו ב

Gli ebrei a rodiאהרוןפינץ מנשה אסתר

עבריתאהרון(אוצר)פינקלשטיין חיים חמש מאות שנה לגירוש ספרד

עבריתאהרון(אוצר)פינקלשטיין חיים חמש מאות שנה לגירוש ספרד

משלחת - בעקבות ילדי השואה

צ"נחום ראשל-פולין גימנסיה גן
העליוןעריכה, פיס תרצה

שואהעברית

La herencia gudia en la Red 

de Juderias de Espana.
פיסונרו רואיז הלנה

ספרדית אהרון

Jewish languages theme 

and variantions
(עורך)הרברט . פיפר ה

אהרון

Keren hayesod Jerusalemפיקובסקי

Les khamsins d'antanאהרוןפישר מרסל

עבריתאהרוןפישר שלמהגלות ירושלים אשר בספרד

La cultura del llibre: 

herencia de passat, vivencia 

de futur

ואן'פלומה אי וילנובה ג

אהרון

רומאנסו די אמור אי - ה'יב'ינוב'ג

די דולור
איזאק. פלורנטין ד

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפלורנטין דובימסלוניקי ומברלין לפלורנטין

החקלאות בארץ ישראל בתקופת 

המשנה והתלמוד
העליוןפליקס יהודה

עברית

עבריתאהרוןפלקון מרדכייהדות תורכיה בעבר ובהווה

עבריתאהרוןפלקון מרדכייהדות תורכיה והציונות

עבריתאהרוןפלקון מרדכיפרקים בתולדות הציונות בתורכיה

א.פנטאזי דיווני-מילון אנגלי
אהרון

+ אנגלית

מילוןיוונית

עבריתאהרוןפעמיםאפריקה-בין יהודים לגויים בצפון

העליות /הלשונות היהודיות

הציונות /המסורתיות המזרח

תרומת /באיראן

מורשת יהדות /האנתרופלוגים

?מהי-הזרח

פעמים

עבריתאהרון

לאחר - הספרות העברית במזרח

גירוש ספרד
פעמים

עבריתאהרון

-'הציונות בצפ

האנטישמיות /אפרקה

ראשית הנגידות /יריה'באלג

שירה העברית בארצות /במצרים

המזרח

פעמים

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפעמיםיהודי שאלוניקי/ יהודי תימן

עבריתאהרוןפעמיםמוסיקה בתרבות יהודי המזרח

קהילות ישראל בתקופה 

לוב סוריה שבתאות- מאנית'העות
פעמים

עבריתאהרון



עבריתאהרוןפעמיםתרגומי מקרא ללשונות יהודיות

Racconti magici islandesiאהרוןפרארו גווידו

Fiabe birmaneאהרוןפרארו גווידו ובוסקגלינו גבריאלה

Pretre, Rois et Diplomates 

au service du Sionisme 

Politique

פרדו דוד

                  (יוונית)חוקי נירנברג 

               I apofasis tis 

nirembergis

.ק', פרדיקי דימוסט

שואהיווניתאהרון

פרוזה85נובמבר - ירחון לספרות ואומנות
עבריתאהרון

פרולוגעברי-ספרדי ספרדי-עברי: מילון כיס

פרולוגעברי-ספרדי   ספרדי-עברי- מליון כיס דו לשוני

+ עברית

מילוןספרדית

פרולוגעברי-אנגלי     אנגלי-עברי
אהרון

+ עברית

מילוןאנגלית

                    (יוונית)הים התיכון 

                                               

                                            

Mesoyeios

פרזלי סטאברו

עבריתאהרוןפרחי אברהם דניאלשנאת עמלק

עבריתאהרוןפרחי אמימשירת ימי הביניים

עבריתאהרוןפרחי רחלכבשה ברחובות ירושלים

                          Mazal -

anamnisis apo ta stratopeda 

toy thanatoy  

לאון. פרחיה ח

יווניתאהרון

שואהעבריתאהרוןפרחיה חדוהזאת סלוניקי

שואהעבריתהעליוןפרחיה חדוהזאת סלוניקי

פרחיה קלרהתורכי-מילון לאדינו
אהרון

+ לאדינו

מילוןתורכי

פרחיה קלרה ואליהספרדית יהודית-מילון צרפתי
אהרון

+ לאדינו

מילוןצרפתית

Erensya sefaradi 

(provarbos I dicas)

דנון  , טולדו סוזי-דה, פרחיה קלרה

אהרוןאנדר פאני-סוזי

Erensya sefaradi 

(provarbos I dicas) 

(segunda edision)

דנון , טולדו סוזי-דה, פרחיה קלרה

אנדר פאני-סוזי
אהרון

Diksyonaryo Judeo 

Espanyol-Turko

דנון , מרנדה רותי, פרחיה קלרה

אהרוןזקוטו קלה, צדקה רגינה, סוזי

+ לאדינו

מילוןתורכית

Un message a la Jeunesse 

Juive
פרטו דוד

צרפתיתאהרון

עבריתאהרוןפרי נעם וקרק רותמוזיאונים אתנוגרפיים בישראל

Fabulas Hodja- de 

nasreddin
פרי פרלה

אהרון



The guide for the perplexed 

by Moses Maimonides
.פריאדלאנדאר מ

אהרון

עבריתאהרון(עריכה)קראוס יעקב , פרידמן אוריבעקבות יהדות ספרד

רבין אלינוער, פרידמן טלי 2010, ירושלים הסיפור הקולינרי
בישולעבריתאהרון

עבריתאהרון.שנר צ, . פרישמן יקהילות ישראל בגולה- סאלוניקי 

Society of scribes and 

friends
פרמן פאול

אהרון

ספר השורשים של משפחת פרנסס 

מלאריסה
פרנסס סימון

אהרון

+ אנגלית

יוונית

Recuerdos alegres ,

recuerdos tristes
פרנסס שמואל

אהרון

Sephardie songs in juudeo-

spanish
ודי'פרנקל ג

אהרון

Purimאהרוןפרסי משה

Lecture- edifiante de 

morale Juive
פרסקו דוד

אהרון

Siniza I fumoאהרוןפרץ אבנר

Suenos de Sefaradאהרוןפרץ אבנר

עבריתאהרוןפרץ אבנראקילנה
-המילון העברי המקיף לאדינו

עברי לשון מאספאמיא
מילוןעבריתאהרוןפרץ אבנר

עבריתאהרוןפרץ אבנריהודית-הרומנסה הספרדית

עבריתאהרוןפרץ אבנרטוב טבריה
פורים די "כנס משפחת מיוחס ב

"לוס מיוחסים
עבריתאהרוןפרץ אבנר

עבריתאהרוןפרץ אבנרה"מים אש ואהב

עבריתאהרוןפרץ אבנרספר הרומנסות

עבריתאהרוןפרץ אבנרעשן ואפר

עבריתאהרוןפרץ אבנרלקט שירים, פואיזיאס

חקל תפוחין                               

                           Verdjel de 

Mansanas

פרץ אבנר

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפרץ אבנרמסע בנתיבי הרומנסה- פרח צחור

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

1-  החמות הרעה  
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

2-  הרוזן אלרקוס 
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

3-  היפה במיסה   
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

4-  לנדריקו          
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

5-  סילבנה           
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

6-  חטיפת הלנה   
פרץ אבנר

עבריתאהרון



-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

7-  אונס דינה       
פרץ אבנר

עבריתאהרון

-מסע בנתיבי הרומנסה - פרח צחור

8-  ריקו פרנקו      
פרץ אבנר

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפרץ אבנרתמונות מחייו- שלמה מולכו

עבריתאהרוןר"פרץ אבנר דמשלי אזופוס- חידות די איזופיטו

לקט מעם לועז - דעת לנבון

בראשית
ליקוט ועריכה, פרץ אבנר

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפרץ אסנתיהדות טורקיה מציון לציונות

עבריתאהרוןפרץ יואלירושלים של סיפורים

מבחר מעשיות - הנסיך מארגון

יהודי ספרד
פרץ יואל שלום

עבריתאהרון

עבריתאהרוןפרץ יואל שלוםמנחת כלולות מחרוזת סיפורי עם

עבריתאהרוןפרץ יצחקביסקויטים שבורים

Chitrik Mendy, Bar mi? אהרוןיטריק מנדי'צ

עבריתהעליוןהרב רברהם, יל'צהמצוות וטעמיהן

La guerre, la revolution צרפתיתאהרון.וי. לנוב א'צ

Cherro de Azar Maria (ed.), אהרון(עורכת)רו די אזר מאריה 'צ

Cherro de Azar Maria 

(ed.),Actas Simosio 

Internacional de Estudios 

Sefardies, Sefárdica no. 17, 

2008

(עורכת)רו די אזר מאריה 'צ

אהרון

עלייתם וקליטתם של יהודי 

-תורכיה בתקופת העליה הגדולה

המקרה של המושב בורגתה

ליקה-רחל (חיון)רניאק 'צ

עבריתאהרון
יווניתאהרוןצאצו קונסטנטינוהפילוסופיה החברתית של היוונים 

עבריתאהרוןויס גלי-צביצלילות הערפל

עבריתאהרוןצבר שלוםו"תשס, מעגל החיים

עבריתאהרוןצבר שלוםו"תשס, מעגל החיים

עבריתאהרוןצדקה רינהסיפורי עם

עבריתהעליוןעריכה, צור מוקי ורוטברד שרוןלא ביפו ולא בתל אביב

שואהעבריתאהרון.צטניק קהעימות

שואהעבריתאהרון.צטניק קהשעון

שואהעבריתאהרון.צטניק קהשעון אשר מעל לראש

שואהעבריתאהרון.צטניק קסלמנדה

עבריתאהרוןציפר בנימארש תורכי

                                 

Nasreddin hoca - Butun 

yonleriyle

קאבאקלי אלפאי

תורכית

עבריתאהרוןדוד' בוניס מ/ קאזיס משה קולות משאלוניקי היהודית

Misteri&Magie dei paesi 

baschi
קאיאנילו אווה וקאם לורדס

אהרון

Miti e leggende dell 

'amazzonia
קאיאנילו אווה וקאם לורדס

אהרון



יאנוליס האלפאס                        

                         Yannoulis 

Halepas

קאליגאס מארינו

אנגליתאהרון

Temas Sefaradies del 

concionero Sefaradi - 

Uruguay

.'נ.'קאניאס נ

אהרון

-אנגלי    אנגלי-מילון צרפתי

צרפתי
קאסל

אהרון

+ צרפתית

אנגלית

Biblioteca espanola de 

judaica 1999
קאפון מאקיאס אוריאל

Capeder Armanda, I Gelati ,

1977
קאפידיר ארמאנדה

אהרון

Antologia de cuentosלאדינואהרוןקאראסקווילה טומאס

Synagogue architecture in 

croatia
קאראק זלאטקו

אהרון

-ספרדי     ספרדי-מילון איטלקי

איטלקי
.קארבונל ס

אהרון

+ ספרדית

מילוןאיטלקית

עבריתאהרוןקארדוזו יצחקמעלות העברים

קווים לדמותו ולפועלושל הרב 

ר צבי קורץ במערך העיון "ד

ההיסטורי על אודות יהודי 

שאלוניקי בשואה

קארידי נסים

שואהעבריתאהרון

Estudios Sobre el Judeo - 

Español en Mexico, 1994

מנואל , דונאט רווח, קארינה רנה

אהרוןהקטור ואנדרה אנריק

Elfi e streghe di scoziaאהרוןקאררה לורנצו

Fiabe Inglesi di spettri e 

magie
קאררה לורנצו

אהרון

עבריתאהרוןקבוצת קרסומעשה מרכבה

מאסף למוסיקה יהודית- דוכן   

דתית
קדרי יהודה

עבריתאהרון

The Jewish community of 

Volos
קהילת וולוס

אהרון

The armenian alphabetאהרון.קהנגיאן ג

Itinerari di vita - la nazone 

ebrea di Livorno
קובל פרנקו

אהרון

עבריתאהרוןקוויאטק אלעדחלק שני- חדש והבא 

 Nasreddin hoca'ya armaganקוז סאברי צ.
תורכית

קויאס ארתורוספרדית-מילון אנגלית
אהרון

+ אנגלית

מילוןספרדית

-ספרדית/ספרדית-מילון אנגלית

אנגלית
קויאס ארתורו

מילוןעבריתאהרון

Monastir sin djudiosאהרוןלה'אנג-מילה'קולונומוס ג

La rezistensia I los Djudios 

de la Makedonia
לה'אנג-קולונומוס גאמילה

אהרון



Sinteyas dw los sefardes de 

la makedonia

קולונומוס יאמילה ונמיקוה 

אהרוןיאסמינקה

יווניתאהרוןפ.קולימפי סהכנסיה הנוצרית בישראל

Fruta maduraאהרוןקומי אריה

מילוןעבריתאהרון.קומיי אמילון ספרדי עברי

מילוןעבריתאהרוןירדן. ד,. קומיי אמילון עברי ספרדי

מילוןעבריתאהרוןקומיי אריה וירדן דבעברי ספרדי/עברי-מילון ספרדי

Vichy un passe qui ne passe 

pas
קונאן אריק ורוסו הנרי

צרפתיתאהרון

Poesieאהרוןקונדה כרמן

סופרי - אנתולוגיה לשירה ולפרוזה

יהדות בולגריה
קונורטי איקו

עבריתאהרון

היה היה                                   

                                            

Avia de ser

קונורטי איקו

לאדינואהרון

עבריתאהרוןקונורטי איקוהרכבת תאחר מספר דקות

עבריתאהרוןקונורטי איקופיסות הלב-סוף פסוק

יווניתאהרוןאמריליו אריקה-קוניוזכרונות של סלוניקאי - חמישים שנה אחרי 

חייתי את המוות                         

                                  Ezisa 

to thanato

קוניו היינץ סלבטור

שואהיווניתאהרון

חייתי את המוות                         

                                   Ezisa 

to thnato

העליוןקוניו היינץ סלבטורה

שואהיוונית

         1886-1917יהודי סלוניקי  

                  The jews of 

Thesaloniki

קופסידאס קוסטיס

יווניתאהרון

Don Robertoאהרוןינה ביאטריס'קוצ

             (יוונית)משהו אחר מגיע 

             Kati allo erchetai
קוקורוביץ קוסטי

יווניתאהרון

יוליה פארטיזנית יהודית 

ביוגוסלביה
קוקריקה זדרבקו

עבריתאהרון

Sefarad yemekleri, 1990בישלתורכיתאהרוןעובדיה סימה, קורוניו ויקי

Sefarad yemakleriעובדיה סימה+קורוניו ויקי

עבריתאהרוןקורץ אריהיומנו של נער

Chrisa Arlekinארלקין  הזהוב                                                                   יווניתאהרוןקורק דורותי

עבריתאהרוןקזנצקיס ניקוסנחש ושושן צחור

El cuento de los contadores 

de cuentos
קחמיר נאקר

אהרון

יהודי ספרד - היספניה יודאיקה

'ב-ו' כרכים א, בין אדום לקידר

ספרבר -איבנייס, קינטנה אלדינה

עבריתאהרון(עורכים)שלום רם -בן, רחל

וזמו כאמצעי להפצת 'התרגום לג

האידיאולוגיה הציונית בקרב 

היהודים הספרדים

קינטנה רודריגז אלדינה

עבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןקינן עמוס2שואה 



אנגלית- יוונית  יוונית - מילון אנגלית 
.קיקוטיס י

העליון

+ יוונית

מילוןאנגלית

 The Belforte Publishing 

House and the Art of 

Ladino,2005

קירון ארתור

אהרון

עבריתאהרוןקישון אפריםעשרים וחמש

אוסף מתכונים , טעם של פעם

מסורתיים וסיפורים מבית סבא 

וסבתא בדמשק

קלדרון יפה

בישולעבריתאהרון

Favole del rajasthanאהרוןקלה מריה גראציה

קליודזי יורגו                       Silxrona koinonika provlimata (יוונית)בעיות חברתיות עכשוויות 

 A time to Be Born ,

Customs and Folklore of 

Jewish Birth

קליין מיכאל

אנגליתאהרון

Not to worry - Jewish 

wisdom and folklore
קליין מיכאל

אהרון

-אנגלי    אנגלי-מילון צרפתי

צרפתי
.קליפטון א ומק לוגלין ג

אהרון

+ אנגלית

מילוןצרפתית

                                                                                                                   

                                                                    

                     Ogutler

קליקל מחמט

תורכית

Anamnisisהעליוןספיחה נלי-קמחי

Le Judasme Sepharadi 

04.1959
.קמחי או

אהרון

Le Judasme Sepharadi 

11.1954
.קמחי או

אהרון

Le Judasme Sepharadi 

12.1962
.קמחי או

אהרון

Bes yuz yil vakfi tanitma 

katalogu
אק'קמחי ג

תורכיתאהרון

Abril Sefarad Luxemburg

, חולגוארה יוסף, קנדל מיגואל

דה לה טורה , רימבאו פאצה

אהרון(עריכה)מריאטה 

עבריתאהרון,שקלים אסתר- קנקה רחובות מספרים

             (יוונית)מלאך סיציליאני 

                                               

                                Aggelos 

sikelianos

יאודורו'קסידי ת

Libro de cuentas de un 

prestamista judio 

gerundense del siglo xiv

קסטלס , ורדי'קסנובאס מירו ג

גארסיה ,  קריבאלס  מרגריטה

דו -מגדלנה נום דה, אלביול סאבינה

אהרוןוסה רמון'ג

Les voix de la memoireאהרוןקראסו אליה

עבריתהעליוןקרמר קלרההמלחמה של קלרה



1920-1930 Dix annees de 

reconstruction  derets- israel
קרן היסוד

צרפתיתאהרון

Dix annees de 

reconstruction d'eretz-israel
קרן היסוד

אהרון

Italian diplomatic 

documents on the history of 

the holocaust in Greec 

(1941-1943)

(עורך)קרפי דניאל 

שואהאהרון

Ke haber - Sephardi - 

Federation of Palm Beach 

County

ק'קרקו ג

אנגליתאהרון

עבריתאהרוןקשאני ראובןכיסופים לציון

עבריתאהרוןקשאני ראובןקהילות היהודים בתורכיה

מקורות , קובץ מחקרים- קשב 

וידיעות מטעם המכון לחקר 

אילן-אוניברסיטת בר, השואה

קשב

עבריתאהרון

 היהודים בספרד פני הכיבוש

הערבי
ראבילו אלפרדו מרדכי

עבריתאהרון

-תורכית- מילון איטלקית תורכית 

איטלקית
ראדדי לורנזה

מילוןעבריתאהרון

Parlapalabraאהרוןראי דאל קוראל חוזה אנטוניו

Viaje por la Espana Judiaספרדיתאהרוןראיג מרסדס

Othot Hayim, Yaşam 

Yollari
רבנו אשר

אהרון

עבריתאהרוןואן רחימים'רגוחא'ג

El cal Aragonאהרוןבלקו סנטיאגו, רוביו אדלה

La angelologia en la 

literatura rabinica y 

Sefaradi

רוביו קונספסיון גונזלו

אהרון

?Rubinstien Becky F. ¿De 

Quiѐn es tu Voluntad
.רובינשטיין בקי פ

לאדינואהרון

Caballero de polvoso azulאהרון.רובינשטיין בקי פ

Cantar de cantarאהרון.רובינשטיין בקי פ

Coro de Encajesאהרון.רובינשטיין בקי פ

Cuentame una de vaquerosאהרון.רובינשטיין בקי פ

En el ojo de un tinteroאהרון.רובינשטיין בקי פ

Entre la piel de una 

manzana
.רובינשטיין בקי פ

אהרון

Mascaras para la lunaאהרון.רובינשטיין בקי פ

Teatro de sombrasאהרון.רובינשטיין בקי פ

Presencia Sefaradì en la 

Argentina
רובל יעקב

ספרדיתאהרון

 La Cucina del Medio 

Oriente, 1989
רודן קלאודיה

בישולאהרון



בישולעבריתאהרוןרודן קלודיה1994, בישול ים תיכוני

בישולעבריתאהרוןרודן קלודיה1980, מטעמי המזרח

Los cuentos maravillosos 

eapanoles 
רודריגז אלמודובאר אנטוניו

אהרון

 Haskȍy Cemetery 

Typology of Stones
רוזן מינה

אנגליתאהרון

עבריתאהרוןרוזן מינהימי הסהר

 - 12גיליון - ירושלים - יד ושם 

1999ט  "חורף תשנ
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 33גיליון - ירושלים - יד ושם 

2004ד "אביב תשס
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 53גיליון - ירושלים - יד ושם 

2009ט "אביב תשס
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 54גיליון - ירושלים - יד ושם 

2009ע    "סתיו תש
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 54גיליון - ירושלים - יד ושם 

2009ט   "קיץ תשס
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 57גיליון - ירושלים - יד ושם 

2010ע   "אביב תש
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 58גיליון - ירושלים - יד ושם 

2010ע     "קיץ תש
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 59גיליון - ירושלים - יד ושם 

2010א  "סתיו תשע
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 60גיליון - ירושלים - יד ושם 

2011א  "חורף תשע
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

 - 61גיליון - ירושלים - יד ושם 

2011א  "אביב תשע
רוזנברג איריס

שואהעבריתאהרון

חמש מאות שנה לגירוש יהודי 

סקירת אירועים ופעילויות- ספרד
רוזנר שלמה

עבריתאהרון

חמש מאות שנה לגירוש יהודי 

יעדים ותכניות, ריכוז קווים- ספרד
רוזנר שלמה

עבריתאהרון

עבריתאהרוןרוכלי אברהםמכללת לוינסקי לחינוך

יהודית מדוברת      -מילון ספרדית

גרמנית-צרפתית
רומאנו שמואל

אהרון

+ לאדינו

מילוןצרפתית

Agua Tibia, Media vidaאהרוןרה פילאר'רומיאו פ

Guia bibliografica de 

memorias sefardies
רה פילאר'רומיאו פ

אהרון

Los dos Mellizosאהרוןרה פילאר'רומיאו פ

Dos colecciones de cuentos 

sefaradies de caracter 

magico: sipure noraot y 

sipure pelaot

רומרו אלנה

אהרון

 1כרך , 1973, חוברת הד המזרח

1' מס
רונן מטי

עבריתאהרון



 1כרך , 1973, חוברת הד המזרח

2' מס
רונן מטי

עבריתאהרון

 2כרך , 1974, חוברת הד המזרח

2' מס
רונן מטי

עבריתאהרון

עבריתאהרוןרונן מטי1975, חוברת הד המזרח

Sepharad 2000: Antologia 

judeo-espanola
יימי'ג. רוסה ב

אהרון

Sepharad 92אהרוןיימי'ג. רוסה ב

Anos despues: sephrad, las 

americas, y la nueva cultura 

israeli

(עריכה)יימי 'ג. רוסה ב

לאדינואהרון

בישלעבריתאהרוןרוסו נירה1995, כשר לפסח

La cenerentolaאהרוןרוסיני יוהכינו

Rhodes un pan de notre 

memoire
רחמני משה

אהרון

עבריתאהרוןלוי אסתר-רטינסקי ברזיליהמשפחות שלנו

עבריתאהרוןריבלין ברכהיוון- פנקס הקהילות 

Il Giudeo-Spagnoloאהרוןריברולה חוסה לואיס

Leggende dell Australia 

tribale
וו.ריד א

אהרון

עבריתאהרוןריטוב ישראלוארשה- קהילות ישראל בגולה

Letras a mi famiyaלאדינואהרוןריימונד מרים

Exotariumi la soledad del 

dia
ריינה פאלאזון חוזה לואיס

ספרדיתאהרון

עבריתהעליוןרינסקי מיכאלהלוחם בשלושה צבאות

Libro de viajes de benjamin 

de tudela
רמון יוסף מגדלנה נו דה דיו

אהרון

L`influence du mode de 

transcription sur le systeme 

phonique du Judeo-

Espagnol

רנארד ראימונד

צרפתיתאהרון

Le systeme phonique du 

Judeo-Espagnol
רנארד ראימונד

אהרון

שואהעבריתאהרוןרפאל חייםשירת חיים

Un grito en el silencioשואהאהרוןרפאל שמואל

Un grito en el silencioשואההעליוןרפאל שמואל

מחקר בשירי , אספר שיר

הקופלאס של דוברי הלאדינו
רפאל שמואל

עבריתאהרון

שואהעבריתאהרוןרפאל שמואלבנתיבי שאול

שואהעבריתאהרוןרפאל שמואלגולגותא

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

1גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

12גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

12גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון



דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

13גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

14גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

15גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

16גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

3גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

8גיליון - יוון 
רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

עבריתאהרוןרפאל שמואלהאביר והרעיה השבויה

שואהעבריתאהרוןרפאל שמואלמדריך למבקר בבירקנאו

איל : ידה די אדולפ חיטלר'לה ב

חייו של אדולף )המן מודירנו 

(המן המודרני:היטלר

רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

עבריתאהרון(עורך)רפאל שמואל ילאדינו

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2009, ה, הלאדינו

(עורך)רפאל שמואל 

עבריתאהרון

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2012, ו,הלאדינו

(עורך)רפאל שמואל 

עבריתאהרון

-מן הפולקלור אל הספרות ביהודית

(לאדינו)ספרדית 
(עורך)רפאל שמואל 

עבריתהעליון

מן הפולקלור אל הספרות 

(לאדינו)ביהודיתספרדית 
(עורך)רפאל שמואל 

עבריתאהרון

מן הפולקלור אל הספרות 

ספרדית-היהודית
(עורך)רפאל שמואל 

עבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

17גיליון - יוון 
אודלר מיכל, רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

10גיליון - יוון 
בללי בקי-אילון, רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

11גיליון - יוון 
בללי בקי-אילון, רפאל שמואל

שואהעבריתאהרון

לוס דינים אי לוס , בית החיים

אוזוס די אבלות במקורות הלאדינו 

ספרדים-וכמנהג היהודים

בכר משה אלישע, רפאל שמואל

עבריתאהרון

עבריתאהרוןבכר משה אלישע, רפאל שמואלהגדת פסח בלאדינו

סדר ראש - פארה מוגוס אנייוס 

השנה בלאדינו
בכר משה אלישע, רפאל שמואל

עבריתאהרון

עבריתאהרוןגטניו אראלה, רפאל שמואללמתקדמים ולמשתלמים (לאדינו)יהודית -ספרדית



מחקרים בספרות, לאדינאר , 

 במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי

1998, הלאדינו

דישון יהודית , רפאל שמואל

(עורכים)
עבריתאהרון

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2001, ב, הלאדינו

דישון יהודית , רפאל שמואל

(עורכים)
עבריתאהרון

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2004, ג, הלאדינו

דישון יהודית , רפאל שמואל

(עורכים)
עבריתאהרון

, מחקרים בספרות, לאדינאר

במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי 

2006, ד, הלאדינו

דישון יהודית , רפאל שמואל

(עורכים)
עבריתאהרון

עבריתאהרוןניבי גומל, רפאל שמואלקובץ תרגילים וקטעי קריאה

(עורך)רפל יואל ממזרח ומים פרקי מורשת ותרבות
עבריתאהרון

Refranes y proverbios 

Rusos y Espanoles

רפראנאס אי פרווארביוס רוסוס אי 

אהרוןאספניולאס

עבריתאהרוןרצבי שלום65- פעמים

Antologia de cuentos 

sefardies
רקווארו פאסקואל

לאדינואהרון

רקווארו פסקואלספרדית-מילון לאדינו
אהרון

+ לאדינו

מילוןספרדית

עבריתאהרוןל רבי יעקב"רקח זצוקלחמשה עשר בשבט- פרי עץ הדר

עבריתאהרוןדוד. רקנטי אגשר אכזב

גדולתה וחורבנה - זכרון שלוניקי 

'כרך א- של ירושלים דבלקן
(עורך)דוד . רקנטי א

עבריתאהרון

גדולתה וחורבנה - זכרון שלוניקי 

'כרך ב- של ירושלים דבלקן
(עורך)דוד . רקנטי א

עבריתאהרון

עבריתאהרון(עריכה)ואהובה ' רקנטי יצחק שמאסף למוסיקה יהודית-דוכן

מחזור שלוניקי לראש השנה 

כמנהג ספרדים
.רקנטי שמואל א

עבריתאהרון

אהרוןזק. שעברי-ספרדי ספרדי-מילון כיס עברי

+ עברית

ספרדית

שאוו ארוין(יוונית)העשיר והעני 

Boletin informativoלאדינואהרוןשאול משה

Djudeo Espanyolesאהרוןשאול משה

Kantes Djudeo Espanyolesאהרוןשאול משה

Neue Romaniaאהרוןשאול משה

Suenos de Espanaאהרוןשאול משה

עבריתאהרוןשאול משהספר לימוד למתחילים- לאדינו

ספר לימוד  (ספניולית)לאדינו 

למתחילים
שאול משה

עבריתאהרון

Judeo-Espanol       Separata 

del Hispanorama

נסון 'נאג, ליבה משה, שאול משה

אהרוןלואיס יוסף



Sefaradica- el judeospanol, 

una lengua exiliada

מאס -דיאז,פרץ אבנר, שאול משה

לאון , אזר מריה חרו-דה, פאלומה

אהרון.....לואיס

El Gizado Sefaradi
קינטאנה אלדינה , שאול משה

בישוללאדינואהרוןועובדיה זלדה

בישולעבריתאהרוןשאולוב חנהמרקים

Las Hazañas del 

Incomparable Mula 

Nasarudin

שאח איריס

ספרדיתאהרון

ירחון הקהילה - איל אביניר

2009אביב , היהודית בסלוניקי
(עורך)שאלתיאל דוד 

ירחון הקהילה - איל אביניר

2007יוני  , היהודית בסלוניקי
(עורך)שאלתיאל דוד 

ירחון הקהילה - איל אביניר

2007ספטמבר , היהודית בסלוניקי
(עורך)שאלתיאל דוד 

     Nasrettin Hoca 'nin 

ogutleri
אהרוןשאפאק זייה

תורכית

י ועם "עיתון לתולדות א: מול-עת

1982מאי ' כרך ז, ישראל
שבא שלמה

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

3- ז  "אדר תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

6- ח "טבת תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

7- ח "ניסן תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

11- ט "ניסן תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

4- ז "תמוז תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

8- ח "תמוז תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

12- ט "תמוז תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

ישראל -קתדרה לתולדות ארץ

5- ח "תשרי תשל- ויישובה 
שביט יעקב

עבריתאהרון

" -אלי מרום ציון" - מחבל אדום"

ח בנושא " הפעלות למדריכי של

התיישבותם של מגורשי ספרד 

בארץ ישראל במלאת חמש מאות 

שנה לגירוש ספרד

שוורץ טוביה

אהרון

האליאנס בקהילות אגן הים 

ט "התיכון בסוף המאה הי

והשפעתו על המצב החברתי 

והתרבותי

עריכה, שוורצפוקס שמעון

עבריתאהרון

La Bible - Shemouel 1אהרוןשוראקי אנדרה



La Bible - Yeshayahאהרוןשוראקי אנדרה

שורצולד רודריג אורההיהודית-המרכיב העברי בספרדית
עבריתאהרון

עבריתאהרוןשורצולד רודריג אורהמילון ההגדרות של פסח בלאדינו

בתרגום לאדינו- פרקי אבות  

מחודש
שורצולד רודריג אורה

עבריתאהרון

בתרגום לאדינו - פרקי אבות

מחודש
שורצולד רודריג אורה

עבריתאהרון

עבריתאהרוןשורצולד רודריג אורהתרגומי הלאדינו לפרקי אבות

שואהעבריתאהרוןשחר יגאלהו מאדרה

חומר חזותי , ספרם)יהדות המזרח 

(ואורקולי
שטאל אברהם

עבריתאהרון

עבריתאהרוןשטאל אברהםפתגמי עדות ישראל

חמש מאות שנה לגירוש יהודי 

ספרד
(עורכת)שטנצלר דליה 

עבריתאהרון

, בריאות- נטורופתיה במטבח 

מתכונים וטיפים, תזונה
שטרקמן מירה

עבריתאהרון

עבריתהעליוןליברמן אלה-שיברחיים על קו הקץ

 On yildir turkce 

konusuyorum                                                    
שיטריק מנדי

תורכיתאהרון

 המשכיות ותמורה במסורת

המוסיקלית של יהודי ספרד
שילוח אמנון

עבריתאהרון

עבריתאהרוןשילוני שושנה'אץ'בוצ-קהילות ישראל בגולה

Turk Yahudiler 1תורכיתאהרון.שימשיר בילאל נ

Turk Yahudiler 2תורכיתאהרון.שימשיר בילאל נ

עבריתאהרון(עורך). שירמן חשירים נבחרים- יהודה הלוי

תולדות השירה העברית בספרד 

המוסלמית
שירמן חיים

עבריתאהרון

עבריתאהרוןשכטר אריהיהדות המזרח

Anuario-volumen XXVI אהרוןארגון יהודי בולגריה-שלום

Annual-volume XXVIII 
, ארגון יהודי בולגריה-שלום

אהרוןבני ברית סופיה"- כרמל"

שלום שרהחגואל או הסיפור על סוליקה היפה
עבריתאהרון

La seismicte au levantצרפתיתאהרוןשלם נתן

יווניתאהרוןשלם סטלההילדים האבודים של סלוניקי

מחזור ליום, משאת שלמה חיים  

הכיפורים
שלמה חיים

עבריתאהרון

מילוןעבריתאהרוןשני ענת ואברהםעברי-ספרדי      ספרדי-עברי

עבריתאהרוןשער יוסףמועדי תשרי בקהילות ישראל

 סיפורי חוק ומשפט בראי הסיפור

העממי
(עורכת)שפיצר נעמי 

עבריתאהרון

Nasrettin hoca'nin ogutleriתורכיתאהרוןשפק זיה

שואהעבריתאהרוןשצקר חייםאנטישמיות ושואה

נר זכרון לזכר קהילת סלוניקי
סגן מנהל בית הספר . - שריון א

שואהעבריתאהרוןלוד-התיכון לאזור רמלה



נר זכרון לזכר קהילת סלוניקי
סגן מנהל בית הספר . - שריון א

שואהעבריתאהרוןלוד-התיכון לאזור רמלה

עבריתאהרוןשרים נוריאלמחנה יהודה

Favole dei caraibiאהרוןשרלוק פיליפ

היישוב היהודי הספרדי בירושלים 

מאנית'בשלהי התקופה העות- 
שרעבי רחל

עבריתאהרון

חי ' צמידי מיכלת סיפורים מחיי ר

,ישועה בסיס מתוניסיה' טייב ור
שרף מיכל

עבריתאהרון

El ipohondrizoאהרוןששון לאון

עבריתאהרוןששון מריםסיפורי עם מעדות ישראל

דור ההמשך להנצחת שואת יהודי 

6גיליון - יוון 
ששון שמואל

שואהעבריתאהרון

Fiabe Tibetaneאהרוןורלו קליפורד'ת

עבריתאהרוןתובל שאולהקהילה היהודית באיסתאנבול

הסידור הראשון שלי                   

                             Elso 

imakonyvem

תמס ראג

אהרון

 משיחיות בדור גירושי ספרד

ופורטוגל
תשבי ישעיה

עבריתאהרון

 I zoi ton thesalonikon prin kai mata to 1912

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

7.1974 The Sephardic Voice
אנגליתאהרון

El poeta ante el espejo 

LXXXIII - Cerca del paraiso
אהרון

La Foret Herzlצרפתיתאהרון

Sefard-revista de estudios 

hebraicos, sefaradies y de 

oriente priximo. Madrid 

אהרון2004



Sefard-revista del institut 

arias montano de estudios 

hebraicos' sefardies y de 

oriente proximo. Madrid 

אהרון1981

Tip yolunda yilbasi 14 mart 

אהרון1955

Tip yolunda yilbasi 1947אהרון

" - נותן בסתר"עמותת צדקה 

סקירה של פעילות העמותה 

וחבריה

עבריתהעליוןך בלאדינו"תנ


