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 002-00 60 רבעת הכרכים יחדא           ,1948-1940  ההיסטוריה של האצ"ל, ניב דוד, מערכות האצ"ל 

 002-03 ,20 1940-1944הפוגה וכוננות  -דוד ניב כרך: ג'  מערכות האצ"ל 

 002-04 ,20 1944-1946המרד  -דוד ניב כרך: ד'  מערכות האצ"ל 

 002-05 ,20 1946-1947המרד *****  -דוד ניב כרך: ה'  מערכות האצ"ל 

 002-06 ,20 1947-1948במלחמה גלויה  -דוד ניב כרך: ו'  מערכות האצ"ל 

 003-00  60 ארבעת הכרכים יחד: אלפסי יצחק  , בעריכת ד"ראוסף מקורות ומסמכים –מסמכי האצ"ל 

 003-02  20 ': כרך באלפסי יצחק  , בעריכת ד"ראוסף מקורות ומסמכים –מסמכי האצ"ל 

 003-03  20 ': כרך גאלפסי יצחק  , בעריכת ד"ראוסף מקורות ומסמכים –מסמכי האצ"ל 

 003-04  20 ': כרך דאלפסי יצחק  , בעריכת ד"ראוסף מקורות ומסמכים –מסמכי האצ"ל 

 003-05  20 ': כרך האלפסי יצחק  , בעריכת ד"ראוסף מקורות ומסמכים –מסמכי האצ"ל 

 004  "25 .1948-1942 ועיתוני "חרות" בשנים  1933-1932בהוצאות מפקדת האצ"ל בשנת  "חרות" –"המצודה 

 006  ,20 , מיכאל אשבליומן הכלא של , אשבל מיכאלעלי בריקדות 

 007 25 .מאבק האצ"ל ולח"י לתקומת ישראל ,לג' בויאר ב, ציון הלוחמת 

 008 25 .1948-1946הצבאי הלאומי בארצות אירופה,  , הארגוןתבין אלי, החזית השניה 

 011  ,20 .מאבקו של צבי רוזנבלט לגילוי האמת במשפט רצח ארלוזורוב ,נדבה יוסףבעריכת הנאשם השני 

 012  ,20 .ירוחם-ח. בןולאחריו, לפני רצח ארלוזורוב העלילה הגדולה 

 013  ,30 ."א אחימאיראבזורוב, ארלופרשת רצח המשפט 

 018  ,40 .30-יוסף כצנלסון והתנועה הלאומית בשנות ה ,יוסף אחימאירבעריכת הנסיך השחור 

 022  10 ן.קהא רק(ממאיר )ד"ר כוחו של עיתון,  –חומת השתיקה נפרצה 

 024  50 בלעמ. בעריכת , מבחר דבריו ועיקרי תורתו –עולמו של ז'בוטינסקי 

 028-00  ,80 ארבעת הכרכים יחד   .בעריכת יוסף נדבה , קובץ מאמריםזאב ז'בוטינסקיהרוויזיוניזם הציוני 

 028-02  ,20 .בעריכת יוסף נדבה , קובץ מאמריםזאב ז'בוטינסקיעקרונות מנחים לבעיות השעה 

 028-03  ,1929-1925" בשנים , קובץ מאמרים שהופיעו ב"ראזסוויטזאב ז'בוטינסקיהרוויזיוניזם הציוני בהתגבשותו 
 .בעריכת יוסף נדבה
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 028-04  ,1931-1930שנים , קובץ מאמרים שהופיעו ב"ראזסוויט" בזאב ז'בוטינסקיהרוויזיוניזם הציוני במאבקיו 
 .בעריכת יוסף נדבה
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 028-05  ,1934ב"ראזסוויט" בשנים  , קובץ מאמרים שהופיעוזאב ז'בוטינסקיהרוויזיוניזם הציוני לקראת מפנה-
 .בעריכת יוסף נדבה 1932

25 

 031-00  300 ש"ח בלבד 300  -הכרכים יחד  13איגרות ז'בוטינסקי 

 031-01  ,'80 1914-1898איגרות ז'בוטינסקי כרך א 

031-02  ,'80 1918-1914איגרות ז'בוטינסקי כרך ב 

 031-03  ,'80 1922-1918איגרות ז'בוטינסקי כרך ג 

031-04 80 1925-1922י כרך ד', איגרות ז'בוטינסק 

 031-05  ,'80 1927-1926איגרות ז'בוטינסקי כרך ה 

031-06  ,'80 1929-1928איגרות ז'בוטינסקי כרך ו 

 031-07  ,'80 1931-1930איגרות ז'בוטינסקי כרך ז 

031-08  ,'80 1933-1932איגרות ז'בוטינסקי כרך ח 

 031-09 '80 1934בוטינסקי כרך ט', איגרות ז 

031-10  ,'80 1935איגרות ז'בוטינסקי כרך י 

 031-11  ,80 1936איגרות ז'בוטינסקי כרך י"א 

031-12  ,80 1937-1938איגרות ז'בוטינסקי כרך י"ב 

 031-13  ,80 1938איגרות ז'בוטינסקי כרך י"ג 
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 032-03 40 .את מסדר ז'בוטינסקיהוצ - תגר ומגן, זאב ז'בוטינסקי והאצ"ל 

 034-00  600 ש"ח בלבד  600הכרכים יחד  18מהדורת ערי ז'בוטינסקי   – ז'בוטינסקי, כתביםזאב 

 034-04  60 .4כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , 1926 - 1905נאומים 

 034-05  60 .5כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , 1940 - 1927נאומים 

 034-06 60 .6כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , ות ואמנותעל ספר 

 034-07 60 .7כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , ספורים 

 034-08 60 .8כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , כתבים ציוניים ראשונים 

 034-09 60 .9כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , אומה וחברה 

 034-10 60 .10כרך  -ים כתב ז'בוטינסקי,זאב , שמשון 

 034-11 60 .11כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , בדרך למדינה 

 034-12 60 .12כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , בסער 

 034-13 60 .13כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , פליטונים 

 034-14 60 .14כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , אספרטקוס 

 034-15  60 .15כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , דוריזכרונות בן 

 034-16 60 .16כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , רשימות 

 034-17  ,60 .17כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב נכר 

 034-18 60 .18כרך  -כתבים  ז'בוטינסקי,זאב , מכתבים 

 035-01-01  62 ורך ראשי: אריה נאורע ',כרך א ,כתבים, לאומיות ליברלית -זאב ז'בוטינסקי 

035-02-01  62 ורך ראשי: אריה נאורע ,כרך א' ,כתבים, ארץ ישראל -זאב ז'בוטינסקי 

 038 40 .וסטימצקי כתר ,מכון ז'בוטינסקיתרגום חדש מאת פטר קריקסונוב בהוצאת י, זאב ז'בוטינסק ,שמשון 

 049  80 .מינה גראור ,+ תקליטור ביבליוגרפיה –כתבי זאב ז'בוטינסקי 

 052  20 .יוסף נדבההאיש ומאבקיו,  –זאב ז'בוטינסקי 

 062 ,40 2012בעריכת יוסף נדבה, מהדורת  דמות האשה בעיני ז'בוטינסקי 

 065  ,40 .יוסף נדבהבין חזון לחזון 

 066-02-01 50 .חלק א' –כרך ב' , ירוחם-ח. בן, ספר בית"ר, קורות ומקורות 

 067  60 אשכנזי-אסתר שטיין, 1947-1925בארץ ישראל, בית"ר 

 068 20 .1948 – 1945סיפור תקומתה והתחדשותה של בית"ר בשנים   ,חיים לזר, בית"ר בשארית הפליטה 

 070 40 .1925-1950נועה הציונית הרביזיוניסטית ברומניה בית"ר והת 

 072 30 ., פועלו של ראובן הכט בהעפלההלוי משה, ולוחם חולם 

 073 50 .הג'נטלמן האחרון, ראובן הכט 

 074  10 ."אלטלנה"ד"ר שמואל אריאל וסיפורו של , אמיר אהרוןבעריכת ילקוט אריאל 

 075 25 ., אוטוביוגרפיהאלכס רפאלי, חלום ומעש 

 076  25 .1947-1937העימות בין הישוב המאורגן לארגוני המחתרת  ,שביט יעקב, הסזון –עונת הציד 

 077  20 .תקופת "הסזון" –על התקופה החשוכה של ציד אחים , יהודה לפידות, ציד אחים –הסזון 

 078 20 .יהודה לפידות, פרקים בתולדות האצ"ל 

 079  ,25 ., סיפורן של לוחמות האצ"ליהודה לפידותהיום שרה הקטנה 

 081 ,"40 .יהודה לפידות האצ"ל בחיפה ה"אדומה 

 084 40 .אופיר יהושע, 1940-1931 ראשוני האצ"ל 

 085  )10 .פסח גני -הארגון הצבאי הלאומי )אצ"ל 

 092 40 .1948-1918ישראל, -, היישוב היהודי אל מול ההתנגדות הערבית למפעל הציוני בארץשטייגמן יצחק, שלח דוד 

 093 35 גראור מינה, ההתיישבות של התנועה הלאומית 
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 094  30 .גראור מינה, ליקטה וערכה 1948-1925העיתונות של התנועה הרביזיוניסטית בשנים 

 095 30 ., מחקר על יחסי הגומלין בין המפלגה הרביזיוניסטית לעיתוניהגראור מינה, עתונות ומפלגה 

   50 בלבד ש"ח 50 הרביזיוניסטית יחד תעל העיתונומינה גראור ד"ר של שני הספרים 

 096 עשר עולי הגרדום חברי אצ"ל -מלחמתם ומותם של שניים חייהם: בהוצאת המדרשה הלאומית עולי הגרדום
 .ולח"י

50 

 097  ,40 , כריכה קשהי. נדבהספר עולי הגרדום 

 104  ,40 ., על תקופת השואהליטאי-חיים לזרחורבן ומרד 

 106-02 40 שנה למרד גטו ורשה 70חיים לזר, מהדורה מיוחדת לציון  ,מצדה של ורשה 

 108  ,20 ., סיפורו של אסיר אושוויץושחיים פר אופגרונג,אשטים פון קול ממעמקים 

 110  ,40 ., ממנהיגיה של התנועה הרוויזיוניסטית בפוליןדוד וודובינסקיאנחנו לא נושענו 

 117  40 .מנחם בגיןלבנים, בלילות 

 128 30 .סוציאליסטיות-תנועות העבודה הלא , לתולדותדוד ישיואדום,  -לבן -בין תֹכל 

 129  40 .סודן וקניה של לוחמי המחתרות בגלות אריתריאהסיפורם  –גולי קניה 

 130 40 .ֹדב ה. מילמן, סודן וקניה אריתריאה, תולדות אסירי ציון באפריקה 

 134 50 .2010, מהדורת יעקב מרידור, ארוכה הדרך לחרות 

 137 30 קובץ מאמרים לציון חמישים שנה לפטירתו - אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית 

 142  35 אייזיק אולקניצקימוורקוטה ל"אלטלנה",  -מכתב לאורי 

 154 25 .שלמה הרמתילאומי בתפוצות לאור משנתו ופעלו של זאב ז'בוטינסקי, -לחינוך עברי – יסודות 

 171-04  25 .ספרית הדר -לילה במחתרת 

 171-07 25 .ספרית הדר -יאסין -המיתוס של דיר 

 171-09  25 .ספרית הדר -פריצת כלא עכו 

 183  30 .ערך אריה אשל, הוצאת משהב"ט -ארבעה צעדים למוות, אבשלום חביב ומכתביו מצינוק הגרדום 

 188  40 .ירמיהו הלפרן -תחיית הימאות העברית 

 196  10 .הוצאת הדר -מעלות לוחמים 

 207  ,45 .ישראל אורון )אוסטרי(מוות אלמוות ואידאולוגיה 

 208  ,50 .אפרים אבןהפילוג בציונות 

 222  40 שלמה הרמתי ,אור חדש על משנתם היהודית -הרצל וז'בוטינסקי 

 224 60 .זאב גולן ,שופרות של מרד 

 239 ועד הקמת המדינה, אסתר  ההשנייחמת העולם התנועה הרביזיוניסטית מסוף מל - נשבעים לחסל את הגלות
 שטיין אשכנזי
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 241 80 , בצרוף תקליטורמינה גראור כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית, עריכה: - ימי הצה"ר 

 243 60 .נחום סוקולוב ,שנאת עולם לעם עולם 

 244 40 .לוין מנחםטכנולוגיה, -ממאבק לשחרור לאומי לאתגרי הננו מגילת מנחם 

 246  100 כסלע איתן -יצחק שמיר 

 247 30 .ֹדב ה. מילמן, חוט שזור מפרקי חיים ומאורעות בתקומת העם היהודי בארצו בשבילי חיי 

 248 50 , ד"ר יעקב טובימלחמה בלי גבולות 

 251  60 1948-1946מכתבים מהמעצר והגלות  -להתראות בחוץ 

 253  50 ליקט והביא לדפוס רחבעם זאבי ,פ"טתר -טבח חברון 

 254 86 , אוצר הכרזות של מכון ז'בוטינסקירק צעקה תגיע 

 255 69 אורי אפנצלר ירדנירומן היסטורי, , ברית הבריונים 

 


