מפתחות

מפתח הוצאות

א

א .לוין אפשטיין ובניו – ע"ע לוין
אפשטיין
אבן חושן 625 ,603-601 ,564
אגודת הסופרים העבריים 207 ,126 ,123
אדמה 268 ,72
אולימפיה 451
אוניברסיטת בר אילן 241
אוניברסיטת חיפה 547 ,241
אוניברסיטה לעם 111
האוניברסיטה העברית (החברה להוצאת
ספרים ע"י) 226
אוניברסיטת תל אביב 240
אופיר 99
אחוזת בית ,571 ,559 ,547 ,524 ,520
618-616
אחיאסף ,141-134 ,110 ,97 ,90 ,52 ,8
497
אחיספר 105
אחיעבר ,126 ,119 ,117 ,113 ,108 ,90
146-145
איתאב 523
אלבטרוס 523
אלפרד א .קנופ (172 )Alfred A. Knopf
אמנות ,125 ,117 ,111 ,95-92 ,90 ,69
497 ,477 ,453 ,173 ,165-164 ,143 ,135
אנדלוס 612 ,570
אסטרולוג 547 ,443-442
ארוס 451
אריה ניר 527 ,523 ,470
אשכול 164

ב

בארונ'ס (130 (Barron’s
בבל ,547 ,543 ,537-536 ,518 ,471
,606 ,592 ,589-583 ,581-573 ,571
618 ,608
בית הוצאת ספרים לאומי 96
ביתן457 ,224 ,
בכפר 259
בצר ,שותפות 143 ,111
ברטלסמן (172 )Bertelsmann

ג

גדיש 444
גוונים (עקד גוונים) 437-435
גוסטב קיפנהויאר ( Gustav
172 )Kiepenheuer
גורן 137
גייל (502-501 )Gale Group

ד

דביר ,111 ,101 -98 ,96 ,92 ,90 ,16
,179 ,147 ,143 ,137 ,135 ,118 -117
,450 ,315 ,255 ,248 ,205-204 ,193
,497 ,492 ,467 ,465 ,463 ,461-458
621 ,568-567 ,558 ,544 ,514 ,506
דגה 348

ה

הכורסא547 ,
הספריה החדשה (סדרת ספרים) ,289
,363-362 ,354 ,352 ,349 ,312 ,291
,506 ,486 ,404 ,375-371 ,369 -365
626 ,578 ,545 ,524 ,515
הקיבוץ המאוחד,89-88 ,17 ,12 ,10 ,
,262 ,258 ,256-255 ,249 ,184 ,105
,319 ,312 ,303 ,289 ,285 ,266 -265
,405-404 ,397 ,386-385 ,380-333 ,331
,513 ,510 ,508 ,497 ,486 ,480-479
,592 ,590 ,571 ,544 ,534 ,524 ,520
625 ,623
הקרנף 286
הרומן הזעיר 439
הרפר קולינס (ארה"ב) 132-131
השחר 104
התחיה159 ,

ז

זק – ראו ש .זק
זמורה-ביתן-מודן (זב"מ ,זמורה-ביתן
דביר) ,224-223 ,204-203 ,154 ,101
,473 ,470-453 ,355 ,313 ,311 ,241
,506-504 ,498-497 ,492 ,486-485
,556-554 ,544 ,531 ,525 ,516 ,514
616 ,578 ,567 ,557 ,562-558
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ח

חד-קרן 569
חרגול -604 ,586 ,576 ,571 ,320 ,608
623 ,608 ,605

ט

טברסקי – ראו נ.טברסקי
טל מאי 547

י

י.ל .מאגנס – ע"ע מאגנס
י .שמעוני 439
יבנה 531 ,497 ,151 -147 ,90
יד לתלמוד 119
ידיעות ספרים (ידיעות אחרונות) ,12 ,2
,487-486 ,482 ,403 ,366 ,311 ,237 ,35
-524 ,522 ,519-518 ,514 ,498-497
,576 ,573 ,571 ,559 ,552-529 ,525
,626-625 ,618 ,608 ,605 ,586 ,579
639 ,628
יודישער פערלאג 163-164 ,161 ,159
יזרעאל ,141 ,106 -105 ,102 ,92 ,90
497
ילקוט 290 ,107
ים סוף 439
ינשוף 523 ,439
יפת 497 ,87 ,83 -82 ,80 ,3

כ

כנה 572
כנרת וכנרת-זמורה ביתן-דביר ,12
,313 ,241 ,224 ,204 ,184 ,101,154
,471 ,454 ,375-373 ,367 ,352 ,348
,546-545 ,543 ,525 -523 ,520 ,510
,627 ,616 ,601 ,596 ,580 ,569-553
638 ,634

668

כרם 444
כרמל 614 ,573 -572 ,485 ,427
כתר ספרים (הוצאת כתר) ,184 ,151 ,12
,352 ,348 ,319 ,316-315 ,312 ,241
-444 ,437 ,410 ,374 ,367 ,362 -358
,528-499 ,470 ,463 ,458 ,445
-559 ,555 ,551 ,546 ,544 ,535-532
,592 ,578 ,571 ,569 ,566-565 ,560
639-638 ,608 ,600 ,597

ל

לוין אפשטיין (א .לוין אפשטיין ובניו)
457 ,454 ,343 ,90 ,70 ,69
לנגשייט (גרמניה) 139
לעם 497 ,259 ,87 ,82 -80 ,69 ,3
לרוס (139 )Larousse

מ

מ .מזרחי -449 ,442 ,440 -438 ,408
498 ,452
מאגנס (הוצאת הספרים ע"ש י.ל .מאגנס)
,248 ,240 -230 ,227 -225 ,154 -153
550 ,311 ,255
מודן ,499 -498 ,472 -470 ,445 ,320
,596 ,571 ,546 ,524 -523 ,509 ,506
639 -638 ,634 ,604
מוסד ביאליק-243 ,198 ,193 ,153 ,
572 ,550 ,484 ,255
מוסד הרב קוק 254-250 ,154-153
מועצת פועלי חיפה 289
מוריה,119 -117 ,101 -96 ,92 ,90 ,69 ,
621 ,567 ,458 ,231 ,164
מחברות לספרות -203 ,154 ,123 ,88 ,16
224- ,220-218 ,216 ,213-209 ,205
,350 ,341 ,303 ,277 ,265 ,223
,461 ,459 ,457 ,454 ,409 ,406-405
590 ,570 ,567 ,559 ,554 ,463
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
241
מכון הרטמן 523
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מסדה ,123 ,121 -118 ,115 ,90 ,16
,288 ,265 ,248 ,135 ,133 -129 ,127
572 ,544 ,531 ,470 ,348 ,311
מפה 604
מפעלים אוניברסיטאיים 357 ,355 -354
מצפה ,143 ,137 ,113 -108 ,105 ,90
265 ,173
מקמילן (509 ,502 )Macmillan
מרדכי ניומן 113 ,108 ,16
משכל (משכל  -ידיעות אחרונות) ,485
569 ,551 ,534-532 ,529
משרד הביטחון 579

נ

נ.טברסקי 444 ,144 ,142 ,90
נהר ספרים 606

ס

סטימצקי ,476 ,374 ,363 ,140 ,109
,563 ,545 ,524 -522 ,508 ,489 -487
-638 ,634 ,628 -627 ,625 ,566 -565
639
סימנים 547
סירקיס – ע"ע ר .סירקריס,
ספרי אגורה 62 ,52 ,8
ספרי חמד 533 -531 ,529
ספרי סימן קריאה (ראו בהמשך :הספרייה
החדשה) -370 ,367 ,362-351 ,184
590 ,511 ,508 ,497 ,376
ספרי עליית הגג ,571 ,547 ,536-535
624
ספרי תרשיש -189 ,187 ,169 ,155-154
602-601 ,465 ,204-200 ,195-197 ,192
ספריה כפרית 259
ספריה לעם (סדרת ספריה) ,279 ,255 ,82
,309 ,307 ,301-293 ,291-289 ,286
,358 ,355-354 ,322 ,318 ,316 -311
,518 ,375 ,366-365 ,363 ,361-360
625 ,546 ,520
ספריית שוקן 174 ,171 ,169
ספרית מעריב 530-525 ,523
ספרית פועלים 210 ,89-88 ,18-16 ,10
ספרית תרמיל 589-587 ,579

ע

עבר145 ,
עברית608-609 ,596 ,571 ,569 ,523 ,
עידנים533 ,529-531 ,
עיינות323 ,289 ,266 ,164 ,
עילמור523 ,
עכשיו,370 ,353 ,348 ,342-343 ,184 ,
590 ,570 ,431 ,428 ,407-424
עם הספר286 ,
עם עובד ,88-89 ,82 ,18 ,12 ,9-10
,255-260 ,244 ,181 ,179 ,168 ,135
,295-298 ,281-293 ,271-279 ,269 ,264
,346 ,338 ,336 ,317-332 ,301-315
,363 ,360-361 ,358 ,354 ,351-352
,404 ,402 ,397 ,388 ,386 ,379-380
506- ,498 ,491 ,484 ,467 ,460 ,450
,528 ,516 ,513-514 ,510-511 ,507
,578 ,565 ,545-546 ,542-543 ,538
625 ,608 ,604 ,598 ,588
עקד,425-428 ,423 ,407-408 ,178 ,
433-437 ,430-431

פ

פינגווין( ,בריטניה) 301 ,193
פן547 ,
פנתיאון (,172 ,23 ,)Pantheon
.178-177
פרדס614-615 ,241 ,
פרוגרעס104 ,
פרולוג139 ,

צ

צ'ריקובר114 ,
צנטרל וצנטרל-מרכז,52 ,16 ,8 ,
126 ,108 ,105-104
ק
קוהלת69 ,66 ,
ְקנֶר ,בית הוצאה 425
קרפד523 ,471 ,
קשב לשירה625 ,610 ,410 ,
קשת,569 ,546 ,543 ,523 ,517 ,514 ,
601-596
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ר

ר .סירקיס496 ,498 ,473 ,465 ,457 ,
ראובן מס (רובין מס) ,135 ,107 ,90 ,
289
רימון164 ,
רימונים547 ,
רמדור  -ראו תחת "שלגי"
רנדום האוס (,23 )Random House
177
רסלינג606 ,590-595 ,576 ,2 ,

ש

ש.זק145 ,
ש.שרברק106 ,104 ,102 ,90 ,
שוקן בוקס ()Schocken Books
181 ,177-176
שוקן-202 ,190-153 ,114 ,93 ,88 ,2 ,
,315-313 ,265 ,237 ,223 ,204
,450 ,406-405 ,364 ,356 ,349-348
,563 ,531 ,506 ,496-476 ,467 ,453
604 ,593 ,580
שטיבל,135 ,123 ,120 ,93 ,90 ,69 ,
173 ,164 ,142-144
שלגי498 ,445-449 ,438-441 ,408 ,2 ,
שם143 ,

ת

תושיה104 ,97 ,52 ,8 ,
תלתן569 ,
תרבות וחינוך323 ,304 ,266 ,
תרמיל  -ראו תחת "ספרית תרמיל"

670

