ארגון עולמי של יהודי בוקובינה-ספרייתם של מימי ויצחק ארצי
S H001
H002
H003
S H004

ש אבני
אבני ש.
אבני ש.
ש ,אבני
ליקט וערך ש,
אבני
ש .אבני
ש .אבני
ש .אבני
ש .אבני
ש אבני
ש אבני
ש אבני
רות אליעז
יצחק ארצי
בשיתוף נאוה
סמל
ארצי יצחק,
הרמן
פייביש,שערי דוד
אנצ"ל זאן
ז'ן אנצ'ל
ז'ן אנצ'ל
מנחם אריאב
חוה
אייכלר/יהודה
תלמי
אליעזר אילן

H022

יצחק ארד

S H005
H006
H007
S H008
S H009
H010
S H011
H012
H013

H014

S H015
H016
H017
H018
H019

H020
H021

יצחק ארד
H023
 S H024אפרים אופיר
ז'אן אמרי
H025

דב )ברל( שיבר חלוץ ומחנך
קימפולונג והסביבה
קימפולונג והסביבה
הנוער הציוני ברומניה 1939-1949

קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד כרך א"
קהילה יהודית בבוקובינה שהייתה ואיינה עוד  -כרך ב"
עמותת יוצאי "הנוער הציוני"ברומניה בשיתוף עם "רשפים
פרקים בתולדות השואה והגבורה של יהדות רומניה
פרקים בתולדות הציונות ברומניה 1923-1957
סיפור על זוג עולים
סיפור חיים מרתק בתקופה  . 1940-1964דמותה של יהדות רומניה לאחר השואה
מבחר מסיפוריו החדשים המבוססים על חוויותיו הטראומתיות בכלא הרומני 1951-1955
סיפורים
סיפורים שנושא השואה שזור כמעט בכל סיפור

נגהות בחשכה
יוסף עבר-כהן ובני דורו
מעל לתהומות העבר
גאולים מיד צר
מסיפורי בית הכלא של אסיר ציון ברומניה
בכר
בנכר
עולה בארץ
רוח חיים

סיפורה של צעירה יהודיה בימים הנוראים שידעה ההיססטוריה האנושית

דווקא ציוני

סיפורו האישי של יצחק ארצי נולד בבוקובינה שברומניה

סירט )סרט( שלנו
הקדמה לרצח  -פרעות יאסי
תולדות השואה ברומניה
תולדות השואה ברומניה
לזכרו של יעקב וינדיש

תאור רחב על חיי היהודים בסירט מהתקופה העתיקה ועד להתיישבותם בארץ ישראל
השואה של יהודי יאסי שהתחילה ב 29-יוני  1941ביוזמתו של המשטר הפשיסטי
מפעל תולדות השואה של יד ושם
מפעל תולדות השואה של יד ושם
לזכרו של ינקו וינדיש 1921-1992

חלום,מאבק,הצלה
דברי ימי יהודי רומניה כרך א'
תולדות השואה  -ברית המועצות והשטחים
המסופחים
תולדות השואה  -ברית המועצות והשטחים
המסופחים
ציונים בגוב אריות
מעבר לאשמה ולכפרה

תולדות ת ועת "ה וער הציו י"בשטחים דוברי הו גרית1931-1949,

מימי בית שני עד )(1850
כרך ראשון
כרך שני
התנועה הציונית ברומניה במלחמת העולם השנייה
חויותיו מתקופת הנאצים

אפרים אופיר
H026
מיכאל אמינסקו
H027
אריה לובה
אליאב
H028
ישראל אלנבוגן
H029
עלית אולשטיין
H030
אהרן אפלפלד
H031
אהרן אפלפלד
H031A
יואל אלפרון
H032
אריה אברהמי
H033
אלפסי יצחק
H034
בקר אבי
H035
שלמה ביקל
H036
צבי בן דב  -יוזם
ומוציא לאור
H037
אריה בראונר
H038
שלמה ביקל
H039
שייקה בן-פורת
H040
 S H041אריה בן-טוב
מיכאל בר-זהר
H042
משה ביירך
H043
הדסה בן עתו
H044

H045
H046
H047
H048
H049
H049A
H050
H051
H052

אריה בן-טוב
יצחק )מנו( בן
אפריים

עדו
ברטוב)גוטמן(
ד"ר יעקב ז'ק
ברזילי
שמואל בן-ציון
שמואל בן-ציון
מאיר ברכר
יהודה באואר
גלר יעקב

נרדפים ללא מוצא-
תרגום מרומנית-יהושע טן פי

סיפורה של סטרומה
שירים

לב חדש ורוח חדשה
תמורות חיי
תנורי טרקוטה בעיר כבושה
פתאום אהבה
מכרה הקרח
איש אאינו מחכה לי
הנוער הציוני ברומניה
החסידות
הקהילות היהודיות בעולם
יהדות רומניה

הספר הוא פרי הדאגה העמוקה של המחבר לגורל הציונות
זכרונותיו של ישראל אלנבוגן
סיפורה סיפורה של ילדה קטנה
סיפור אהבה
אהרן אפלפלד הוא מסע התבגרות של צעיר
קריאת תיגר על המוות בתקופת השואה ברומניה
תולדות החסידות לאורך השנים כולל שמות הרבנים והשושלות השונות
תאור מפורט על הקהילות היהודיות ברחבי העולם
היסטוריה ,ביקורת ספרותית ,זכרונות

במעוף השנים
משואה
עיר ויהודיה
פנים אל פנים עם ברונו לנדסברג
הצלב האדום איחר להגיע
הרכבות יצאו ריקות
המבול והקשת
השקר מסרב למות-מאה שנות

פרקי חיים וזכרונות  -פוקשאני
יד לחברי תנועות הנוער הציוניות  -בשואה ובמרי
קולומיאה,נושא הספר ,זכרונות
יהודי רומניה
מחקר ראשון על פועלו של ארגון הצלב האדום במלחמת העולם ה 2-ובמיוחד בהונגריה
ההצלה הנועזת של יהודי בולגריה מהשמדה
קורות אדם יהודי במאה ה20-
מאה שנות "הפרוטוקולים ל זקני ציון"

ובחלומי אני שומע את קולה של אמי

סיפור חייו של המחבר והנצחת אלה שניספו בשואה ולהיאבק למען רווחתם של אלה שניצלו

ממצור בארץ ליהדות נצורה

אירופה  1948 - 1944עדות

מאבקה של קבוצת "עתיד"

קבוצת "עתיד" מבוקובינה ומאבקה להתיישב בעמק יזרעאל ופרשת ת'ורה

הסנה בוער בקרח
ילדים יהודים בטרנסניסטריה בתקופת השואה
קורותיה של גורדוניה ברומניה כרך א  +ב
המסע מצ'רנוביץ לטרנסניסטריה ועד לנתניה
העם המחוצף
צמיחתה ושקיעתה של קהילה

זכרונות
המכון לחקר השואה אוניברסיטת חיפה
סיפור חייו
היהודים האשכנזים והספרדים ברומניה  -יחס השלטון הרומני ליהודים

H053

יעקב גלר

H054
H055
H056
H057

יעקב גלר
גלר יעקב
יוסף גוברין
דוד גלעדי

 S H058צבי גיל
יעל גבירץ
H059
 S H060אליעזר גלאבך-גל
משה גרנות
H061
מרטין גילברט
H062
גינטר גראס
H063

חכמי רומניה וזיקתם לא"י
העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת
השואה
המלבי"ס ומאבקו ברפורמים
יחסי ישראל-רומניה בשלהי עידן צ'אושסקו
ניגונים אשכנזיים ושירי אפילוג
לשחק על חלומות
ילד לא רצוי
ירושלים השלמה-שסועה
קרנטינה מקונסטנצה
אטלס השואה
דג הפוט כרך א וכרך ב

חבורות קדושות ,חינוך עיברי

המלבי"ם היה רבה של בוקרסט בין השנים 1858-1864
מרישומיו של שגריר ישראל ברומניה
הווי נעורים בקרב היהודים לרגלי הקרפטים ההרריים
רומן שבמרכזו צעירים וצעירות ששרדו ממלכת החושך ועפו לקראת האור למימוש חלום
גדול
יצחק בן אהרון  -ביוגרפיה אינטימית
מאווי מגוון האוכלוסין בירושלים
עשרים סיפורים על יהודים ילידי רומניה
מפות 316
סיפורה של האנושות מתקופת האבן ועד שנות השיבעים של המאה העשרים

H064
H065

אליעזר גלאבך-גל ירושלים הסדר הקבע
חיה קלינגהופר כאלה הם חיי
דגן טובה -עירית
נצולי השואה  -תושבי ראשון לציון
ראשון לציון
המלחמה נגד היהודים
לוסי דווידוביץ
ערמונים
דן דגן
טטיאנה דה רוניי המפתח של שרה
שפתי אומרות שירה
שלמה דוד
הרואה את הנולד
יצחק הלברכט
בציפורני הבולשת הרומנית
שמואל הררי
המכון לחקר
סוגיות בחקר יהדות רומניה
התפוצות
אדגר הילזנראט הנאצי והספר
המכון לחקר
סוגיות בחקר יהדות רומניה
התפוצות
זאב)וניה( הדרי -
אניות או מדינות
זאב צחור

קורות אניות המעפילים הגדולות "פן-יורק" ו"פאן-קרשנט"

H076
H077

ברנרד הופשטטר עדות שמיעה
חברים
משה המאירי

דרמה אנושית על הרצון העז להתקיים ולספר סיפור
לזכרו של משה המאירי

H066
H067
H068
H069
H070
H071
H072
H073
H73A
H074
H075

הצעות הרות ומגוונות שהובאו אי פעם לדיון בענין ירושלים
סיפור חיים
בספר רשומים שמות הניצולים מקום הולדתם ,ערים ועיירות קטנות בהם היו קהילות
ספר-יסוד להבנת המאורע המחריד של שואת יהודי אירפה
קורות משפחתו של המחבר מזווית הראייה של ילד קטן
הספר הוא מחוות הוקרה לילדי הוול ד'איב ,הילדים שלא חזרו ואלה ששרדו כדי לספר
פרופסור יצחק הלברכט  -ביוגרפיה
תאורו של המחבר את מה שעבר עליו בכלא הרומני
ערב עיון שהתקיים ביום  26בדצמבר 1990
סיפור נקמה
יהדות רומניה בראשית שנות הקומוניזם

ענת הופמן-
וינקלר
H078
אתי הילסום-
מהולנדית:שולמי
ת במבורגר
H079
תושיה הרצברג
H080
פאול צ'רנובודיאנו
H081
ואגו רפאל רוטמן
ליביו
H082
אלתר ולנר
H083
צבי וגנר
H084
 S H085מ.וינקלר
יצחק ורפל
H086
מנפרד וינקלר
H087
אריה ובר
H088
דינה ורדי
H089
חוה וולף וויז'ניצר
H090
פני ולד
H090A
צבי ויינברגר
H090B
זילברשלג דוד
חיים
H091
מרדכי זיסמן
H092
ריטה זנד-לנדאו
H093
מכונס וערוך בידי
זרבבל גלעד
וגליה ירדני
H094
משה זיו
)זיסוביץ'(
H095
מאיר זית
H095A
מאיר חמיידס
H096
משה חיטוב
H097
מלי חיימוביץ
]הירש[
H098
ברןך טרקטין
H1098

שירים

אוסף שירים

השמיים שבתוכי
החול הצוחק
תולדות היהודים ברומניה " א"

יומנה של אתי הילסום 1941-1943
רשימות
מראשית ההתיישבות היהודית עד המאה התשע עשרה

תולדות היהודים ברומניה ג"
אורות חיים
חמישה דורות
בצל העקרב
ממעיינות הפולקלור החסידי
ספירה לאחור
זכרונות מימי השואה והגבורה
נושאי החותם
ילדות בסבך הדמעות
בנפתולי טרנסניסטריה
מזוועת טרנסניסטריה לחיים חדשים בקיבוץ מגן

תולדות היהודים ברומניה בין שתי מלחמות העולם
אסופת מאמרים במקרא ,תלמוד ומסורת ישראל
חמישה דורות במשפחתי מאת צבי וגנר
שירים
ממעיינות הפולקלור החסידי
מבחר שירים 2000_1960
באנילה
דיאלוג עם בני הדור השני לשואה
שירים וציורים
פרקי זיכרונות של רופה יהורייה
זיכרונות ילדי משפחת ויינברג

צדיק לברכה
ל קופרשטיין ביבליוגרפיה

ספר זיכרון  -רבי ברוך הגר מסערט ויז"ניץ
מספרי ל קופרשטיין
סיפור חייה המחברת מהכפר הקטן בקרפטים

מגן בסתר

מפעולות המחתרת הארץ ישראלית במלחמת העולם השניה

כאן לא היו טרומבונים
סיפורה של תנועה
אני והמלחמה ההיא
האור הבא מבפנים

סיפורו שלהמחבר כילד יתום בארץ ישראל
גורדוניה  -מכבי הצעיר
התבגרות בצל השואה
שירים

לטראנסניסטריה ובחזרה
אישא עיניי לירושלים

סיפור אישי
תיאור של מסלול חייו של אדם

מי הנהר אדמו

ראול טייטלבאום
זהב השואה
 משה זנברH099
משפחת אנשי היר
נחמה טק
H099A
ההתארגנות העצמית של יהודי בוקובינה
ישורון שרגא
H100
ספר הזכרון של יהודי וטרה-דורניי
ילון יצחק
H101
ספר הזכרון של יהודי וטרה-דורניי
ילון יצחק
H102
יעקב )ביבי( יורן גן עדן של "שוטים"
H103
רות יודנהרץ-ביוק כוחה של רעות
H104
אנחנו פה
 S H105חנה יבלונקה
עורך  -שרגא
ישורון )יורגראו( גורה הומורה עיירה בדרום בוקובינה
H106
אנטישמיות ותהפוכותיה
צבי יעבץ
H107
יוליוס קיסר
צבי יעבץ
H108
יעבץ צבי
H109
יעבץ צבי
H110
 S H111יעבץ צבי
יעבץ צבי
H112
שאול כרמל
H113
שאול כרמל
H114
ישראל כהן
H115
אהרן כהן
H116
אריה כץ
H117
למברגר יערה
H118
צבי לם
H119
משה ליבה
H120
ליקבורניק צבי-
רשות הזכרון "יד
ושם"
H121
צבי הארי
ליקבורניק
H122
הלן )וינינגר(
לבנת
H123
הלן וינינגר לבנת
H124

מאז ועתה  -שנאת ישראל בימי קדם
אז ועתה  -הסטוריה ורוח הזמן
אז ועתה עבדות ואימפריאליזם
קלאודיוס ונירון
מצלע חלום
חיוך אבוד
מעל במות
רומניה החדשה מפלסת דרכה
השואה ואחריה
טרנסניסטריה
תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור
אני תובע

נתיבות הביזה הנאצית מן הקורבנות לשוויץ
יחידת הפרטיזנים של ביילסקי
יהודי בוקובינה בגטו מוגילב
ספר זיכרון של יהודי וטרה-דורניי והסביבהץ בוקובינה -רומניה
ספר זיכרון של יהודי וטרה-דורניי והסביבהץ בוקובינה -רומניה
סיפור משפחה מדרום-בוקובינה והגירוש לטרנסניסטריה
קורות קבוצת "הנוער הציוני" במלחמת העולם השנייה
ניצולי השואה במדינת ישראל
קורותיה של קהילה יהודית
החיים הפוליטיים ברומניה בימי המלך קרול
מהם מקורותיה של השנאה ליהודים בעת העתיקה והאם יש לה קשר לשנאת יהודים
בהסטוריה
השפעת רוח הזמן על כתיבת ההסטוריה ופרשנותה
כיצד אפוא ומתי הפך "האימפריאליזם " למילה מגונה
שחזור דרמטי על השושלת היוליו-קלאודית ועתיר תובנות במעצמת העל -רומא
תרגום מרומנית שירה
שירים
דברים שבעל-פה  -בכתב
עובדות היבטים לקחים
ספר שירים
מה חלקו של הממשל הרומני בהשמדת יהדות בוקובינה ובסרביה ?
המשמעות והתרומה
ספר שירה  -השירה עולה על הפילוסופיה

זכרונות ילדות משואת טרנסניסטריה

זכרונות ילדות
ילד בן שבע בשואה ילד מגיל שבע בלי אבא ילד
בן שבעים ושבע

זכרונותיו של שורד

פייבל וינינגר
בילים קטועים

היינו כל כך רבים והיינו כל כך חלשים
השרדות של שלושה ילדים יהודים בין הצוענים

H125
H126
H127
H128
H129
H130
H131
H132
H133
H134
H135
H136
H137

H138
H139
H140
H141
H142
H143
H144

הלן )וינינגר(
שבילים קטועים
לבנת
רות לביא-יורגראו שורשים באוויר
טובה למברגר
הימים אינם חולפים ברגע
)שנפ(
המסע של יאנקו
יעקב מלצר
סקריה
בצלאל מאירי
יטי  -יומן אהבה בטרנסניסטריה
בני מירון
חנה מלר-פאוסט מעבר לנהר
אירמה
משה מילר
אריה ]לאון[
עם דורי ומאבקיו
מזרחי
נחמיה מרדכי

ישראל מרגלית
)פוסטילניק
ישראל מרגלית
)פוסטילניק(
אילנה מור
ערה מיכאילובנה-
ארז ,חנה
יחימוביץ-פטמן,
אינה קורניצר,
עליזה רוזנווסר,
עליזה ויטיס-
שומרון
מיכאל מרגלית
חוה ניסימוב
שושנה נוימן
פלתיאל סגל
סוצקעווער
אברהם
סלע-סלידינגר
אליהו

מארץ התירס לחוף מבטחים

החיים בעיירה כראי לחיים לפני השואה ובזמן השואה
קורותיה של המחברת-ילדה המוצאת מסתור כל פעם אצל משפחה אחרת
ילדות אבודה בטרנסניסטריה
מצרנוביץ דרך טראנסניסטריה לירושלים 1941-1946
מסופר על יאססי ,צ'רנוביץ ובוקרסט דצמבר 39ינואר  40ומחנה בסרפנד-צריפין
פרקי עדות וזכרונות -קורות המשפחה
פרקי זכרונות מטרנסניסטריה
סיפור הישרדותה של אשה מרשימה ורבת תושיה
מערכות ציוניות ולאומיות ביהדות רומניה
זכרונותיו וחוויותיו של המחבר

רדאוץ

קהילה יהודית בצמיחתה ובשקיעתה

רדאוץ קהילה יהודית בצמיחתה ובשקיעתה
ז'ני

ארגון יוצאי רדאוץ  -החיים ברדאוץ
סיפורה של ז'ני רוזנשטיין לבית קליינמן

חמש ילדות מדברות
החוזה והקיסר 1904-1896
ילדה משם
ילדות בממלכת המוות
יהדות רומניה בתקומת ישראל
במלאת לו שבעים  -תערוכה
מיתר קרוע בעטלה א

חמש ניצולות שואה מספרות את סיפוריהן כעבור שישים שנה
זכרון קרוע של ילדת שואה
שואת טרנסניסטריה  -זיכרונות בכתב ובציור
חלקם של יהודי רומניה בתקומת מדינת ישראל
תערוכה של האוניברסיטה העברית לסיפרות האידיש לתודעתם של קוראי האידיש
והעברית

סלע-סלידינגר
אליהו
H145
סלע-סלידינגר
 S H146אליהו
כרמלה
סרנגה/פנינה
אדיבי
H147
תרגום סנדו דוד
H148
נאוה סמל
H149
נאוה סמל
H150
אליהו סלע-
סלדינגר
H151
אליהו סלע-
סלדינגר
H152
רונית סלינס גולן
H153
אליהו סלע-
סלדינגר
H154
מרים עקביא
H155

מיתר קרוע בעטלה ב"

יוסף פרידמן  -גדול משוררי אידיש של יהדות רומניה  -שירים בשפת המקור ותרגומם
לעברית

מטרנסניסטריה לישראל

עיון ביצירות יעקב פרידמן מהשואה ואחריה

פפי
עקבות מסע
כובע זכוכית
צחוק של עכברוש

מצבים אנושיים קיצוניים במלחמת העולם השנייה
21.משוררים רומנים ,שירים
קובץ של עשרה סיפורים
רומן-קורותיה של ילדה שהוחבאה בבור של תפוחי אדמה

שפיות מטורפת

לקט סיפורים קצרים שמרבית גיבוריהם הם שורדי טרנסניסטריה

אחר התופת
אל אופק אחר

יומן נעורים שנכתב אחרי השחרור ממלתעות טרנסניסטריה
מסע שורשים רומני

סחישי טרנסניסטריה
הדרך האחרת
דיבה שאין בה קלון
תמיד נכון  -השומר הצעיר ברומניה
התאגדות הנוער הציוני ברגאט
מיניאטורות
בעלי מלאכה יהודים במולדאבה
בתקופה סוערת
במרחבי הזיכרון
ילדה

לקט שישי נעורים ובחרות
סיפורה של קבוצה ,ביוגרפיה קבוצתית של חבורת אנשים במלחמת העולם השנייה
חשיפת האמת על פי הסופרת של המפקד משה לרמן ,אחד ממפקדיה הנערצים של תנועת
ההתנגדות היהודית
הקמת השומר הצעיר  -בני עבודה -מ ישמר 1949 -1919
מסמכים ועדויות
תרגום מיידיש שלמה שנהוד
חקירת תולדות היהודים בתחומי המלאכה ברומניה
אוטוביוגרפיה
יצירות בני הדור השני והשלישי של ניצולי השואה
זכרונות ילדותה הקשים בזמן מלחמת העולם השניה

צ'רנוביץ-מקום של עדות

חיים יהודים באירופה לפני השואה והשפעתם בישראל כיום

ספר יהודי סוצ'בה )שוץ( כרך א

ספר יהודי סוצ'בה)שןץ( וקהילות הסביבה
ספר יהודי סוצ'בה)שןץ( וקהילות הסביבה
סיפור של שריד-קורותיו לפני השואה בזמן השואה ועד לעלייתו על האונייה "יציאת אירופה"

H156
H157
H158
H159
H160
H161
H162
H163

עמלה עינת
פיינשטיין זיסו
זיסו פיינשטיין
יצחק פאנר
אליהו פלדמן
ישראל פולק
ד"ר רונית פישר
אלונה פרנקל
אנדראה פשל-
עורכת
בן-ציון פוקס:
תכנון ועריכה
בן-ציון פוקס:
תכנון ועריכה

ספר יהודי סוצ'בה )שוץ( כרך ב

H167

דב פרייברג

שריד מסוביבור

H164
H165
H166

 S H168חיים ישראל פרל בצל העצים ,בצל הלהבות
הגן המפליג למרחקים
אידה פינק
H169
כעוף החול
שמואל פיזאר
H170
שאול פרידלנדר עם בוא הזיכרון
H171
חוט של זיכרון נמשך
רינה פלג
H172
שושנה  -רוזה
הנסיכה לבית פירסט
פולנסקי
H173
בגיטו ובמרד
יצחק צוקרמן
H174
אלי צור
מלחמת העולם השנייה
H175
מגילות האש -אומה עומדת על נפשה
קובנר אבא
H176
להיות  -נצולי השואה תושבי חולון
קיכלר ציפי
H177
להיות  -נצולי השואה
קיכלר ציפי
H178
להיות כרך ג"
קיכלר ציפי
H179
פרשת דרייפוס
קוטיק מאיר
H180
משפט פראג
קוטיק מאיר
H181
רשימת האימהות
גלי מיר-תיבון
H1181
על אדמות ביסראביה
קרסל ג.
H182
ד"ר מאיר קוטיק משפט בייליס
H183
ראש-פינה זכרון יעקב
יצחק קורן
H184
בדרך לא סלולה
שלמה קלס
H185
נעורים בארץ גזירה
מרדכי קמחי
H186
חיפשתיך
יוסף קרנר
H187
שרה קלמנוביץ' יתמות מחנה ריכוז
H188
חיפשתיך
יוסף קרנר
H189
H190
H191
H192
H193
H194
H195
H196
H197
H198

דר דני קורן-ברוך
טרקין
ברוך קמין
יוסף קרנר
ד"ר נח קפלינסקי

דוד קאיש
צביה קופ-
חיימוביץ
פליציה קראי
רוטמן ליביו
עורך יואל רפל

ספר זכרונות והישרדות של המחבר
ספר זכרונות והישרדות של המחבר
זכרונות
ספר זכרונות והתחקות אחר שורשי זהותו
סיפורי משפחה
סיפור הישרדותה ומסעותיה חוצה הגבולות של נערה צעירה באירופה השסועה
אסופה מתוך עזבונו של יצחק צוקרמן
הילחמה ששינתה את פני העולם מהלכים והשפעות
מתאר את נתיב היסורים של היהודים על הנפש של עם ישראל לדורותיו
נצולי השואה תושבי חולון  +חוברות המציינות פעילויות שונות שהתקיימו בבית "להיות"
כרך ב"
נצולי השואה וחסידי אומות העולם תושבי חולון 1999
הסופר יליד בסרביה חיבר סדרת ספרים על משפטים הסטוריים יהודיים
משפט הראוה האנטי ציוני הראשון בגוש הקומוניסטי
סיפור קורע לב
ששים שנה לפרעות קישינוב
עלילת-דם במאה העשרים
ראשית ההתישבות של יהודי רומניה בארץ-ישראל
תולדות ה"בריחה" 1944-1948
מאבקם של צעירים אידיאליסטים לשמירת הגחלת הציונית
ילדותו והתבגרותו של "מוישלה" בתנאים המיוחדים של מלחמת העולם ה2-
טרנסניסטריה
סיפור חייו של המחבר בין השנים 1936-1946

איש חזון והגשמה
הצניחה והבריחה

חייו ופועלו של יצחק קורן
עם יהודי רומניה בתקופת השואה ולאחריה
סיפורם של "נערי ההעפלה" והשתלבותם בארץ
קורות משפחה אחת
עלילת שואה ומסע הישרדות

משחקים בקיר
המוות בצהוב
חברה בראי החינוך  -רומניה
שלושה מיליון

מזווית הראיה של ילדה שהסתתרה עם משפחתה בתוך קיר
מחנה העבודה סקרז'יסקו-קמייננה
בית הספר היהודי הרומני 1914-1851
השואה בשטחי ברית-המועצות

סימני-חול בקפריסין

קשת בענן
מותה של שתיקה

עורך יואל רפל
H199
תיאו ריצ'מונד
H200
מ .רודיך
H201
אינג' מרקו רוזן
H202
מיקי רינת
ויהודית לוי
H203
גיטה טובה לנדוי
H203B
ריינר מריה
ריקלה
H204
יעקב רנד
H205
אנדי רוזנגרטן
H206
יואל ריפל
H207
ליביו רותמן
H208
שחורי אילן +
זיידמן יעל
H209
שיטנוביצר שלמה
H210
שפרן אלכסנדר
H211
שפרן אלכסנדר
H212
שטורחן מאירה
H213
 S H214שערי דוד
שערי דוד
H215
 S H216משה שרף
יהודה שערי
H217
 S H218ש .שפרמן
פ ,אליעזר שנער
H219
 S H220דב שי
דב שי
H221
דב שיי
H222
דב שי )שרצר(
H223
רוברט שינדל
H224
יוסף שפירא
H225
הרמן שולמן
H226
מרים שטיינר-
אביעזר
H227

זכרון סמוי זכרון גלוי
קונין
הר הזכרונות
יהודי רומניה בשנים 1940-2000

תודעת השואה במדינת ישראל
מסע חיפוש
שירים
עובדות ומספרים על האירועים שהביאו להכחדת כמחצית מכ 800,000-יהודי רומניה

אחותי ואני
המרתף בקומה העליונה

סיפור חייהן של האחיות בהולדנד במלחמת העולם השניה ועד לעלייתן ארצה
אשה שעברה את השואה

באור חפשוך מלאכים רבים
שורשים חיים
זכרונות ילדות
אנחנו הרומנים
תולדות היהודים ברומניה

מבחר שירים
אירועי חייו של המחבר החל מתקופת ילדותו ועד הזמן הזה
זכור את אשר עשה לך עמלק
קובץ סיפורים מהווי החיים
התקופה הקומוניסטית עד 1965

אבנך ונבנית
ביתר והתנועה האוניברסיטאית ברומניה
חשבונו של עולם
חשבונו של עולם
גורלה של משפחה אהובה
יהדות בוקובינה בין שתי מלחמות העולם
גירוש קפריסין 1946-1949
האבוקה הודלקה ברומניה
בדרכי הליברליזם הסוציאלי

סיפור הבניה של תל אביב -
התנועה הרביזיוניסטית ברומניה 1950-1925
מוסר וחברה בעולם העכשווי
מבית ומבחוץ
תולדות משפחה יהודית שחיה בגורה הומורה שלפני מלחמות העולם וביניהן.
הקיום ההרמוני ,זה לצד זה ,של בני לאומים שונים
ההעפלה המחנות וחברת המעפילים
שמואל פינלש וראשית הציונות ברומניה
הקדמה של פרופ צבי יעבץ

ד"ר ו .פילדרמן

שנים בתודות יהודי רומניה 50

בעול כורח ורגשות
15מכל  100שרדו
בסופה לפסגה
שואת יהודי צפון בוקובינה
חמש עשרה מכל  100שרדו
פני השואה ברומניה במבט אחר
חסד של אמת

יחסי ישראל=גרמניה 1951-1966
זכרונותיו של צעיר יהודי בטרנסניסטריה
סאגה משפחתית
מצעד המוות לטרנסניסטריה יולי-אוקטובר 1941
מזיכרונותיו של צעיר יהודי בטרנסניסטריה
התמודדות של בני הדור השני לשואה עם מורשת העבר
פני השואה ברומניה בשנים 1940-1944
עדות מגטאות המוות של טרנסניסטריה

בעל כפתורי הזהב

השואה מנקודת מבט של ילדים יהודיםיעקב מרגלית

ארץ מוצא אוסטריה

H228
H229
H230
H230A
H231

H232

H233

H234
H235
H236
H237
H238
H239
H240
H241
H242

אפרים פליכס
שרף
אראלה שרפיאן
אלחנן שנון
סיךביה שרצר-
אהרון

השעון עמד מלכת
הסיפור של נילי
מלחמה וחיים

זיכרונות מבית אבא
ספר ילדים

בין סער לתווה

זיכרונות מארץ אפילה טרנסניסריה )מעבר לנהר(

משרד הבטחון -
ה'תשי"ב
יד ושם  -רשות
הזיכרון לשואה
פנקס הקהילות  -רומניה
ולגבורה
הוצאה לאור"יד
ושם לקדושי
סטרומה
רומניה"
ערכו :מריה
הוכברג-
מריאנסקה ונוח
ילדים מאשימים
גרוס
וושקאוץ על גדות הצ'רמוש
וושקאוץ
מרכז ההסברה
משפט איכמן
ירושלים
מרכז ההסברה
משפט איכמן
ירושלים
מרכז ההסברה
משפט איכמן
ירושלים
מרכז ההסברה
משפט איכמן
ירושלים
מדריך ומקראה-
בית ועידת ונזה  -תערוכה מתמדת
גירסה עברית
דין וחשבון
מדינת ישראל
שובדוד
להיפגשסנדו
משוררים רומנים בתרגום
גוילי אש

ילגוט המוקדש ליצירותיהם השונות של הנופלים במלחמת הקוממיות והעצמאות

אינציקלופדיה של הישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר השואה

מגילת שמות המעפילים קרבנות האניה "סטרומה"

עדויות מזעזעות על הסבל בל ישוער שעבר על ידלים יהודיים בתקופת השואה
כנס יוצאי העיר שנערך ב14/10/90-
נאומי התביעה :א.נאום הפתיחה ב.נאום הסיכום
פסק דין  :א-פסק הדין וגזר הדין ב-פסק הדין בערעור
עדויות א
עדויות ב
אתר ללימוד ההיסטוריה
ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה
11משוררים רומנים ששיריהם מופיעים בספר בתרגום ללשון העברית

