קישור לחיפוש1
מספר מדף

מחבר

ספרים אלקטרונים
ספר אלקטרוני
The Laban
sourcebook
אופלטקה ,יזהר,
ספר אלקטרוני
עורך

כותר
לאבאן :אסופת
מקורות
רגשות בהוראה
ובניהול בית ספר
:אסופת מאמרים
מהפכת הדפוס
הערבי/

ספר אלקטרוני

איילון ,עמי ,מחבר

ספר אלקטרוני

אילת-יגורי ,תמר,
עורכת

ספר אלקטרוני

אמיר ,דנה ,מחברת להעיד על העדים
:ארבעה מודוסים של
עדות טראומטית /

קירקגור :בין אמונה
אותנטית להונאה
עצמית /

ספר אלקטרוני

ארידור הרשקוביץ,
רחל ,מחברת

ספר אלקטרוני

גולדשטיין ,ניב,
מחבר

ספר אלקטרוני

גור זיו ,חגית,
מחברת

ספר אלקטרוני

הידגר ,מרטין,
מחבר

אתגר הפרטיות
בפרסום יזום של
מאגרי מידע
ממשלתיים
אלברט איינשטיין
והמפעל הציוני
/ 1111-1111:
פדגוגיה ביקורתית-
פמינסטית וחינוך
לתרבות של שלום
איגרת על
ה"הומניזם"

ספר אלקטרוני

ודמני ,רבקה,
 ,-1192עורכת

פדגוגיה דיגיטלית
:הזדמנויות ללמידה
אחרת

הוצאה לאור
אסיה,
מכון מופ"ת,

שנה
תשע"ח
.7112
תשע"ח
.7112

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

המכון הישראלי
לדמוקרטיה,

תשע"ח
.7112

אוניברסיטת בר-
אילן,

תשע"ח
.7112

מכון מופ"ת,

תשע"ד
.7112

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

מכון מופ"ת,

תשע"ח
.7112

מספר מדף

מחבר

כותר

הוצאה לאור

שנה

ספר אלקטרוני

וסרמן ,נאוה,
מחברת

מימי לא קראתי
לאשתי :זוגיות
בחסידות גור

מכון בן-גוריון לחקר
ישראל והציונות,
אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב,

תשע"ז
.7112

ספר אלקטרוני

חלפין ,תמה,
מחברת

היה רע לתפארת
:לינה משותפת -
פוליטיקה וזיכרון

מכון בן גוריון לחקר
ישראל והציונות,
אוניברסיטת בן
גוריון בנגב,

תשע"ז
.7112

ספר אלקטרוני

חן ,שרינה ,מחברת

ספר אלקטרוני

למיר ,ונסן ,מחבר

במהרה בימינו '...
:תמורות ביחסו של
הציבור הדתי לאומי
להר הבית
ירושלים : 1111עיר
הקודש בעידן
האפשרויות /

מכון בן-גוריון לחקר
ישראל והציונות,

תשע"ז
.7112

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

ספר אלקטרוני

לנדיס ,יצחק ,מחבר ברכת העבודה
בתפילת העמידה
:עיונים בנוסחיה
ובתולדותיה /

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

2018

הוצאת הספרים של
אוניברסיטת חיפה,

2017

מכון מופ"ת,

תשע"ח
.7112

הוצאת הקיבוץ
המאוחד,

תשע"ה
.7119

מוסד ביאליק,

תשע"ו
.7112

מכון מופ"ת,

תשע"ד
.7119

מכון מופ"ת,

תשע"ח
.7112

ספר אלקטרוני

מגן ,כלילה,
מחברת

ספר אלקטרוני

מוגדם ,יערה,
עורכת

ספר אלקטרוני

מיכאלי ,ניר ,מחבר

ספר אלקטרוני

מירון ,דן,-1129 ,
מחבר

ספר אלקטרוני

מנור ,אודי,
היסטוריון ,מחבר

ספר אלקטרוני

מרגולין ,אילנה,
מחברת

חשופים בעלטה
:המוסד ,השב"כ
והתקשורת
הישראלית
שיח פדגוגי במרחב
המוזאוני :שותפויות
בתי ספר ומוזאונים
בישראל
כן בבית ספרנו
:מאמרים על חינוך
פוליטי
מחוויה לפולחן
:משבר המודרניזם
בשירה הארץ-
ישראלית :מקרה
אליהו טסלר
השקפה אופטימית
:מבט היסטורי
אובייקטיבי מנקודת
מבט אובייקטיבית
מפיקוח למנהיגות
:סיפור מסעה של
קהילה מקצועית

הוצאה לאור

שנה

מספר מדף
ספר אלקטרוני

פוסטל ,גיום 1111-
 ,1121מחבר

ספר טעם הטעמים

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח
.7112

ספר אלקטרוני

צימרמן ,משה,
היסטוריון ,-1192
עורך

הרייך השלישי :מאזן
היסטורי /

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

1999

ספר אלקטרוני

קלעג'י ,תהילה,
 ,-1121מחברת

ספר אלקטרוני

קרמניצר ,מרדכי,
 ,-1192מחבר

המכון הישראלי
לדמוקרטיה,

תשע"ח
.7112

ספר אלקטרוני

רגב ,שאול ,עורך

השתלבות מתבדלת
:חרדים אקדמאים
במשק הישראלי
על חבל דק :המאבק
בטרור והמחויבות
לזכויות אדם
יהודי איראן :הנהגה,
חברה ותרבות

המכון הישראלי
לדמוקרטיה,

תשע"ז
.7112

הוצאת אוניברסיטת
בר-אילן,

תשע"ח
.7112

ספר אלקטרוני

רובין ,שלמה,
,1272-1111
מחבר

תהילת הכסילים :או:
צוואת בעור בן חמור
; נספח" :תלונת
הבעל" /

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

2018

ספר אלקטרוני

שחם ,חיה ,מחברת

ספר אלקטרוני

שרירא ,דני ,מחבר

על גבול האור
:חתכים והתבוננויות
ביצירת לאה גולדברג
איסוף שברי הגולה
:חקר הפולקלור
הציוני לנוכח השואה
/

הוצאת אוניברסיטת
בר-אילן,

2017

הוצאת ספרים ע"ש
י"ל מאגנס,
האוניברסיטה
העברית,

תשע"ח,
.7112

Stepp, Marty,
author

Web programming
step by step /

Self-published via
Lulu.com,

2009

005.329 FIE

Field, Andy P.,
author

005.329 WAG

Wagner, William
E., author

Discovering
statistics using IBM
SPSS statistics /
Using IBM SPSS
satistics for
research methods
and social science
statistics.

Sage,

2018

מדעי המחשב
004.678 STE

מחבר

פילוסופיה ופסיכולוגיה
אלקיים ,אברהם,
 153מהי.תו
עורך

כותר

מהי תודעה :מדעים,
פילוסופיה ,מיסטיקה
/

Sage,

הוצאת אדרא,

תשע"ח
.7112

מחבר

כותר

מספר מדף
158.2 BEN

Ben-Shaul, Tamar
M., author

174.2 BIO

Boas, Hagai,
editor

Autonomy and
intimacy types as
profiled by ecology,
attachment and
mental health
:Jewish and Muslim
emerging adult
women /
Bioethics and
biopolitics in Israel
:socio-legal,
political and
empirical analysis /

דתות ורוחניות
 291.62אהב.מע
 291.62בן.נו
 294.5מזמ.מן
 294.5רזנ.בה

אהבה ,דוב ,מחבר

מעגלות /

בן עמי ,שוקי,
מחבר
Hymns from the
Rig Vega
רזניק ,הווארד,
מחבר

נוצה שסועה :איש
הרפואה האינדיאני /
מזמורים מן הריג-ודה
/
בהגווד גיטה
:המדריך המקיף
ותרגום מילולי
מסנסקריט /
The Hebrew
Priestess :ancient
and new visions of
Jewish women’s
spiritual leadership
/
קול הנבואה :ההגיון
העברי השמעי /

296.06 HAM

Hammer, Jill,
author

 296.1כהן.קו

כהן ,דוד בן יוסף
יוזפא1222- ,
 ,1127מחבר
מדרש תנחומא.
תשכ"ז .ירושלים

 296.65פדי.קב

פדיה ,חביבה,
 ,-1112מחברת

 296.651כתב.הע

פורת ,עודד ,עורך

 296.7פול.וא

בר יצחק ,חיה,
עורכת

296.14204
מדר.תנ

מדרש תנחומא :על
חמשה חומשי תורה
עם הפירושים ...עץ
יוסף ...ענף יוסף/ ...
קבלה ופסיכואנליזה
:מסע פנימי בעקבות
המיסטיקה היהודית /
כתבי העיון :מהדורות
מדעיות /
פולקלור ואידיאולוגיה
:קובץ מחקרים
המוגש לפרופ' עליזה
שנהר /

הוצאה לאור

שנה

[Publisher
unknown],

2011

Cambridge
University Press,

2018

ערבה לבנה
רוקדת,
הקיבוץ המאוחד,

2003

כרמל,

2006

רסלינג,

2018

Ben Yehuda
Press,

2015

מוסד הרב קוק,

תש"ל
.1121

לוין אפשטין,

תשכ"ז.

ידיעות אחרונות-
ספרי חמד,

2015

הוצאת כרוב,

תשע"ג
.7112
תשע"ד
.7119

פרדס הוצאה לאור,

2018

מספר מדף

מחבר

כותר

 296.882מדר.רב מדרש רבה .תרפ"ב מדרש רבה :על
התורה וחמש
ווארשא
מגילות.
Terror in France
Kepel, Gilles,
297.72 KEP
:the rise of Jihad in
author
the west /
תקשורת ,סוציולוגיה ומדעי החברה
הדתיות החדשות
ארצי-סרור ,חן,
305.48696
:הפמיניזם הדתי
 ,-1121מחברת
ארצ.דת
פוגש את הרשתות
החברתיות /
الفلسطينيون في اسرائيل
 305.89569 KHAمحمد ،احمد الشيخ,
:المسح االجتماعي
مؤلف
االقتصادي الخامس
 : 2017النتائج األساسية
/
רק לא כך :הדרך
נצר ,אולק ,מחבר
 322.4נצר.רק
להתארגנות פוליטית
ללא שחיתות כוחנית
/
קילר אינסטינקט
ארד ,איל ,מחבר
 324.72ארד.קי
:המדריך המלא
למועמד ולמנהל
הקמפיין /
331.4(9) KRA

Kraus, Vered,
author

 335אלת.בש

אלתוסר ,לואי,
,1112-1111
מחבר
Atkinson, A. B.,
1944-, author

336 ATK

הוצאה לאור

שנה

לעווין-עפשטיין,

תרפ"ב
.1177

Princeton
University Press,

2017

משכל,

2018

جمعية الجليل  -الجمعية
العربية القطرية للبحوث
والخدمات الصحية،

2018

[מוציא לאור על ידי
מחבר],

2015

משכל  -הוצאה
לאור מייסודן של
ידיעות אחרונות
וספרי חמד,

2018

Facing Barriers
:Palestinian women
in a Jewishdominated labor
market /
בשביל מרקס /

Cambridge
University Press,

2018

רסלינג,

2018

Lectures on Public
Economics /

Princeton
University Press,

2015

Routledge,

2018

W.W. Norton,

2013

אוצר המשפט,.,

2018

Health economics / Phelps, Charles E., 338.473621 PHE
author
Managerial
Allen, W. Bruce,
338.5024658
economics :theory,
author
ALL
application and
cases. /
משפטים
ליכט ,אריה ,מחבר תקנות סדר הדין
)346(9ליכ.סד
האזרחי ,התשע"ח-
.7112

שנה

הוצאה לאור

2016

Cambridge
University Press,

2018

ההוצאה לאור של
,לשכת עורכי הדין

2018

Cambridge
University Press,

2018

Cognella
academic
publishing,

2018

,רסלינג

2017

Pearson,

תשע"ט
.7112

,מטר

2018

,עמיר פריימן

2017

Routledge,

2017

Wolters
Kluwer/Lippincott
Williams &
Wilkins,

2014

Springer
Reference,

כותר
Toxic torts :science,
law, and the
possibility of justice
/
ערכת: ספר המפתח
ההכנה השלמה
- לבחינות הלשכה
/ ספרי לימוד ותרגול
Atiyah's accidents,
compensation &
the law (Law in
Context).
Macro Social Work
Practice :Working
for change in a
multicultural
society /
כרית נשים יולדות
כלכלת הלידה:
/ בישראל
Cultural diversity in
health & illness /
 תרופות,סקס
מי אמר: ורוקנ'רול
שהעולם שייך רק
/ לצעירים
מערבולות רוח
סתירות ולבטים:
תלמיד-ביחסי מורה
/ בדרך הרוחנית
Risk
communication
and infectious
diseases in an age
of digital media /
Nursing research
:generating and
assessing evidence
for nursing practice
/
Handbook of
Epidemiology /

מחבר

מספר מדף

Cranor, Carl F.,
author

346.032 CRA

 חיים עורך,רווה
 עורך,דין

346.076(9)
מפ.ספר

Cane, Peter,
author

347.513 ATI

Reisch, Michael,
1948-, author

עבודה סוציאלית
361 REI

, אומי,לייסנר
 מחברת,-1122

כר. ליי361.6(9)

Spector, Rachel
E., 1940-, author
, ליאת,איילון
מחברת

362.10425 SPE
9ed
סק. איי362.6

, עמיר,פריימן
 מחבר,-1112

חינוך
מע. פרי371.1

מדעי הבריאות ומקצועות הטפול
Gesser-Edelsburg,
610.285 GES
Anat, 1972-,
author

Polit, Denise F.,
author

610.73072 POL
10ed

Ahrens,
Wolfgang, 1955-,
editor

614.49 HAN

שנה

הוצאה לאור

כותר

מחבר

מספר מדף

Nursing 2019 drug
handbook /
Harrison’s
principles of
internal medicine /
Advanced trauma
life support
:student course
manual /

Comerford, Karen
C., editor
Jameson, J. Larry,
editor

615.1 NUR d39

American College
of Surgeons.
Committee on
Trauma, issuing
body
Smith, Mike,
author

616.025 ADV
10ed

Ramakrishnan, S.,
author

616.0756 RAM

כל מה: העור שלנו
שרציתם לדעת על
/ המעטפת של גופנו
Genograms in
family assessment /

,-1122 , יעל,אדלר
מחברת

עו. אדל616.5

McGoldrick,
Monica, author

616.89156 MCG
618.76 ASS

2019

Wolters Kluwer,

2018

McGraw-Hill
Education,

2018

American College
of Surgeons,

2013

Jones & Bartlett
Learning,

2012

Jaypee Brother
Medical
Publisher.,

2018

הכורסא הוצאה
,לאור

1985

W. W. Norton &
Company,

2016

[Publisher
unknown],

The relationship
between
postpartum
depression,
postpartum PTSD
and mother-child
bonding: The role
of insecure
attachment /

Assis, Chen,
author

1999

Thames and
Hudson,

Clark, T. J., author

2018

,רסלינג

2018

,רסלינג

2018

הוצאת הספרים של
,אוניברסיטת חיפה

Image of the
people :Gustave
Courbet and the
1848 revolution /
ביוגרפיה: אדית פיאף
/
כוריאוגרפיה של
שיחות עם: שינוי
מורות ויוצרות מחול
/ פלסטיניות בישראל
שירת הטבועים
המלנכוליה של:
הריבונות בשירה
העברית בשנות
/ החמישים והשישים

ACLS for EMTs
(EMS Continuing
Education Series).
Manual of medical
laboratory
techniques /

616 HAR

616.025 SMI

ספרות ואמנות
759.4 CLA

-1197 , פייר,דוקלו
 מחבר,
, הודל,אופיר
 מחברת,-1122

אד. דוק780.82

, מיכאל,גלוזמן
מחבר

שי. גלו892.409

כו. אופ793.3

מספר מדף
 892.41עיר.קו
ספרות יפה
 809.4אדף.אנ
 813גרי.בר
 813פרא.אז
 823ספי.מח
 823שיפ.מו
 839.63סטפ.גן
 839.82נסב.רו
 892.41ברנ.חצ
 892.43ברנ.אד
 892.43גול.ככ
 892.43קרא.מפ
 892.43שמי.נט
היסטוריה
 940.54ביי.עש

מחבר

כותר

הוצאה לאור

שנה

ברנס ,רונה-1122 ,
 ,מחברת ,עורכת

עירובין :קובץ ספרותי
ב.

עירובין,

תשע"ה
.7111

אדף ,שמעון,
 ,-1127מחבר
גרישם ,ג'ון-1111 ,
 ,מחבר
פראנזן ,ג'ונתן,
 ,-1111מחבר
ספילמן ,לורי נלסון,
מחברת
שיפר ,מרי אן,
,1129-7112
מחברת
סטפנסון ,יון קלמן,
-1122
נסבו ,יו,-1121 ,
מחבר
ברנס ,רונה-1122 ,
 ,מחברת
ברנדס ,יוכי-1111 ,
 ,מחברת
גולדמינץ ,אריאלה,
מחברת

אני אחרים /

דביר,

בר התרנגול /

מודן,

תשע"ח
.7112
2018

אזור אי-הנוחות /

עם עובד,

מחברת הלב /

משכל,

תשע"ח
.7112
2018

מועדון גרנזי לספרות
ולפאי קליפות
תפודים /
גן עדן וגיהנום /

זמורה-ביתן,
מוציאים לאור,

2009

מודן,

2018

רוח רפאים /

בבל,

חצץ אדמה /

חבר לעט,

תשע"ח,
.7112
2017

אדל /

כנרת זמורה ביתן,

2018

ככל שיתיר הזמן /

כנרת ,זמורה-ביתן,
דביר  -מוציאים
לאור בע"מ,
משכל,

תשע"ח
.7112

קראוס-ויינר ,אורלי,
 ,-1111מחברת
שמיר ,אילת,
 ,-1129מחברת
בייקר ,ניקולסון,
 ,-1112מחבר

מפורסמת בעל
כורחה /
נטל ההוכחה /

עשן אדם :ראשיתה
של מלחמת העולם
השנייה ,סופה של
הציוויליזציה /

עם עובד,

כנרת ,זמורה-ביתן,
דביר  -מוציאים
לאור בע"מ,

2018
תשע"ט
.7112
תשע"ח
.7112

