
 1קישור לחיפוש

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

 ספרים אלקטרוניים

ספר 
 אלקטרוני

ספרן, חנה, 
 , עורכת-1591

אשה לאשה 
פמיניסטית :שלושים 

 שנות פעילות 

תשע"ד  פרדס הוצאה לאור,
3112. 

ספר 
 אלקטרוני

בן פזי, חנוך, 
 , מחבר-1591

 ציונות נוסח לוינס
:זהות, מוסר 

 ואחריות 

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ז 
3112. 

ספר 
 אלקטרוני

גוטספלד, 
, -1521דורית, 
 עורכת

לנוע בין המרחבים 
:על הקול הנשי 
ביצירותיהן של 

סופרות ערביות בנות 
 הדור החדש 

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3112. 

ספר 
 אלקטרוני

-וילפנד בן
שלום, יעל, 

 מחברת

גלגל הוא והוא עובר 
על הכל :עוני וצדקה 

בעיני חכמי ארץ 
 ישראל 

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

2017 

ספר 
 אלקטרוני

זובידה, הני, 
 עורך

אין גבול! :על  -עצור 
גבולות והיעדרם, 

  3112ישראל 

 2017 ידיעות אחרונות,

ספר 
 אלקטרוני

חסן, מנאר, 
 מחברת

סמויות מן העין 
:נשים והערים 

 הפלסטיניות 

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3112. 

ספר 
 אלקטרוני

נאשף, 
איסמאעיל, 

 מחבר

סיפורה : "ערבית"

של מסכה 
  קולוניאלית

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3112. 

ספר 
 אלקטרוני

בן אריה, 
, -1531יהושע, 

 מחבר

-כיצד נוצרה ארץ
ישראל בעת 

-1515 -החדשה
:גאוגרפיה  1255

 היסטורית / 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ט, 
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

בן הראש, 
 יונתן, מחבר

סבא וינוקא :האל, 
הבן והמשיח 

 בסיפורי הזוהר / 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית.,

תשע"ט 
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

דהאן, יוסי, 
 , מחבר-1591

צדק חינוכי, הפרטה 
 ומטרות החינוך 

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

כותר )ספריה 
מקוונת(, גוף 

 מנפיק

מוסלמים במדינת 
היהודים :דת, 

 פוליטיקה, חברה 

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ח 
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

חידר, עזיז, 
 עורך

היבטים פוליטיים 
בחייהם של הערבים 

 אזרחי ישראל 

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

ליפסקר, 
 -1515אבידב, 

מעשה סיפור 
מחקרים בסיפורת 

 היהודית

תשע"ח  אילן,-אוניברסיטת בר
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

מר, בני, 
 , מחבר-1521

:ביוגרפיה  סמוצ'ה
של רחוב יהודי 

 בוורשה / 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ח 
3111. 
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 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

ספר 
 אלקטרוני

אבו -נאסר
א, ’אלהיג

 פאדיה, מחבר

אחרי הצלצול :עולם 
הפנאי של ילדים ובני 

 נוער / 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ט 
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

נבו, גידי, 
 , מחבר-1595

לאור המציאות 
:שירתו העיתונאית 

 של נתן אלתרמן 

 2018 הקיבוץ המאוחד,

ספר 
 אלקטרוני

סמאחאת, 
 קאסם, מחבר

ההסכמה מדעת 
 והפרסונל כמטופל / 

 2018 מוציא לאור לא ידוע,

ספר 
 אלקטרוני

אלע'זאלי, 
מחמד בן 

 מחמד, מחבר

הוצאת ספרים ע"ש י"ל  גמחת האורות / 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ח 
3111. 

ספר 
 אלקטרוני

שפירא, עמר, 
 , עורך-1599

אתיקה של גישור 
:קודים אתיים 

והתמודדות עם 
 דילמות / 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ט 
3111. 

 מדעי המחשב

001.422 
HAY 

Hayes, 
Andrew F., 

author 

Introduction to 
mediation, 

moderation, and 
conditional 

process analysis :a 
regression-based 

approach / 

Guildford Press, 2018 

005.74 STR Strickland, 
James R., 

author 

Raspberry Pi for 
Arduino users 

:building IoT and 
network 

applications and 
devices / 

James R. Strickland, 2018 

 ספרות ילדים

וגנר, -פרגר פרג.יל 028.5
 רתם, מחברת

הלז אני הוא  הילד"

ילדים : "ולא אחר

וילדות בסיפורת 
העברית במאה 

 / עשרה-התשע

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ח 
3111. 

 עתונאות

-בן 070.43

 י.כת

ישי, רון, בן 
 , מחבר-1512

כתב חזית :בקו האש 
של העימותים 

 הגדולים /

ספרי  -ידיעות אחרונות 
 חמד,

2018 

 פילוסופיה ופסיכולוגיה

121.34 
 ווק.למ

ווקר, מתיו, 
 מחבר

למה אנחנו ישנים 
:פיענוח כוח השינה 

 והחלומות /

ביתן, -כנרת, זמורה
 דביר,

תשע"ח 
3111. 

רוזן, -באר באר.סי 126
-1591אילנה, 

 , מחברת3112

 2018 רסלינג, סובייקט /-הסייבר

153.35 
 גרנ.מי

גרנט, אדם, 
 , מחבר-1511

מיוחדים :איך 
המהפכנים הגדולים 

 -שינו את העולם 
ואיך גם אתם יכולים 

/ 

 -ביתן -כנרת, זמורה
 מוציאים לאור,

תשע"ח 
3111. 
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ביטמן, אירית,  אונ.אי 155.2
 מחברת

אישיות: תאוריה 
 ומחקר.

בית ההוצאה לאור של 
 האוניברסיטה הפתוחה,

תשע"ח 
3111. 

158.12 
 ברנ.אנ

אסטרוג, -ברנע
 מיכל, מחברת

אנשים עדינים 
:התבוננות 

בודהיסטית 
ופסיכואנליטית 

 בעדינות /

 2018 רסלינג,

181.11 
 פיו.נת

פיואיט, מייקל, 
 , מחבר-1591

הנתיב :חיים טובים 
פי -ועכשיו עלכאן 

הפילוסופים הסינים 
 הגדולים /

 2017 ידיעות אחרונות,

זינגר, שמאי,  זינ.פנ 193
 , מחבר-1529

הפנומנולוגיה של 
האחר :חתירתו של 

אדמונד הוסרל לכינון 
 סובייקטיביות /-הבין

 2018 רסלינג,

 דתות ורוחניות

222.17 
 ורד.בר

ורדיגר, תמר, 
1593- ,

 מחברת

ציפייה בראשית 
:תהליך הקריאה 

וייסוד האידיאולוגיה 
 המקראית /

 2018 רסלינג,

294.515 
DHA 

Theodor, 
Ithamar, 

1959-, editor 

Dharma and 
Halacha 

:comparative 
studies in Hindu-

Jewish philosophy 
and religion / 

Lexington Books, 2018 

296.1 
 מעש.סי

ליפסקר, 
-1515אבידב, 

 עורך, 

מעשה סיפור 
:מחקרים בסיפורת 

 היהודית.

תשע"ג  אילן,-אוניברסיטת בר
3112. 

296.1 
 מעש.סי

ליפסקר, 
 -1515אבידב, 

מעשה סיפור 
:מחקרים בסיפורת 

 היהודית.

תשע"ח  אילן,-אוניברסיטת בר
3111. 

296.176 
 ערן.מו

ערן, עמירה, 
1592- ,

 מחברת

מורה לנבוכים 
:גישתו החינוכית של 

 הרמב"ם /

תשע"ח  מכון מופ"ת,
3111. 

296.19 
 יהו.שע

יהוידע, עמיר, 
 מחבר

שערים לאמונה 
צרופה :התחדשות 

החיים היהודיים 
במשנתו של נחמן 

 קרוכמל /

תשע"ח  האוניברסיטה הפתוחה,
3111. 

296.65 REI Reiser, 
Daniel, 1976-, 

author, 
translator 

Imagery 
techniques in 

modern Jewish 
mysticism / 

De Gruyter, 2018 

296.66 
 ונד.שר

ון דר הוון, 
אלכסנדר, 

 מחבר

שרה האשכנזיה 
 מלכת השבתאים /

תשע"ט  אדרא,
3111. 

ולר, שולמית,  ולר.גו 296.8
 מחברת

גוונים של אושר 
 בסיפורי התלמוד /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ח 
3111. 

297.41 
 ע'זא.גמ

, אלע'זאלי
מחמד בן 

הוצאת ספרים ע"ש י"ל  גמחת האורות /
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ח 
3111. 
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-1191מחמד, 
 ., מחבר1111

 תקשורת, סוציולוגיה ומדעי החברה

300.72 FRA Frankfort-
Nachmias, 

Chava, author 

Research methods 
in the social 

sciences / 

Worth Publishers, a 
Macmillan Education 

Company, 

2015 

302.231 
SOC 

Visnovsky, 
Ján, editor 

Social media and 
journalism :trends, 

connections, 
implications / 

London, UK, 2018 

305.8927 
 היב.פו

חידר, עזיז, 
 עורך

היבטים פוליטיים 
בחייהם של הערבים 

 אזרחי ישראל /

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3111. 

305.8927(9) 
 מוס.במ

חטינה, מאיר, 
 , עורך-1592

מוסלמים במדינת 
היהודים :דת, 

 פוליטיקה, חברה /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ח 
3111. 

305.89272 
 וינ.וה

וינשל, אליעד, 
 מחבר

והנגב לא ישקוט 
:סוגיית הבדואים 

בין פתרון  -בנגב 
אזרחי לסכסוך לאומי 

/ 

 2018 אחרונות,ידיעות 

יבלונקה, חנה,  יבל.יל 306
1591- ,

 מחברת

ילדים בסדר גמור 
:ביוגרפיה דורית של 

-1599ילידי הארץ 
1511 / 

הוצאה לאור  -משכל 
מיסודן של ידיעות 

 אחרונות וספרי חמד,

2018 

306(9) PER  ,אבוהב, אורית
 עורכת

Perspectives on 
Israeli 

anthropology / 

Wayne State 
University Press, 

2010 

306.856 
 אור.הו

אורן, דרור, 
 , מחבר-1599

הורות יחידנית :לגדל 
 ילד לבד /

 2018 רסלינג,

306.89 
 דני.כא

דניאלס, שירי, 
1521- ,

 מחברת

כאב אנלוגי בעידן 
דיגיטלי :התמודדות 

חיובית עם פרידה 
 וגירושין /

תשע"ח  מטר הוצאה לאור,
3111. 

 ופוליטיקה כלכלה

322.4 
 נצר.רק

נצר, אולק, 
 מחבר

רק לא כך :הדרך 
להתארגנות פוליטית 
ללא שחיתות כוחנית 

/ 

 2015 אולק נצר,

331.2 
 מעו.קש

מצר, -מעוז
 הילה, מחברת

הקשר בין התנגדות 
לשינוי לבין נטיות 

תעסוקתיות ובחירת 
 תעסוקה /

 2006 אוניברסיטת חיפה,

334(9) 
 גדר.כל

גדרון, בנימין, 
 מחבר

הכלכלה החברתית 
 החדשה בישראל /

 2018 רסלינג,

338.5 
 שפי.כל

שפיגל, 
 אוריאל, מחבר

כלכלה ציבורית 
 / 3:יחידה 

 2000 אוריאל שפיגל,

338.7 SHY Shy, Oz, 
author 

Industrial 
organization 
:theory and 

applications / 

MIT Press, 1996 



 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

גולוויי, סקוט,  גול.אר 338.7
1591- 

איי -אן-הארבע :הדי
הסמוי של אמזון, 

 אפל, פייסבוק וגוגל /

 2018 כתר ספרים,

355.3432 
 ברנ.את

ברנע, אבנר, 
 מחבר

את זאת לא צפינו 
:ניתוח השוואתי של 
כישלונות מודיעיניים 

בתחום הלאומי 
 ובתחום העסקי /

 2018 רסלינג,

 משפטים

340 
 סמינריונים

סמחאת, 
 קאסם, מחבר

ההסכמה מדעת 
 והפרסונל כמטופל /

 2018 מוציא לאור לא ידוע,

ירון, עידן,  ירו.מש 341.6
 , מחבר-1591

משפט לחימה 
 צבאית /ואתיקה 

תשע"ח  כרמל,
3111. 

342(9) ROZ Roznai, Yaniv, 
author 

Unconstitutional 
constitutional 

amendments :the 
limits of 

amendment 
powers / 

Oxford University 
Press, 

2017 

342.45 SAP Sapir, Gideon, 
author 

The Israeli 
constitution :from 

evolution to 
revolution / 

Oxford University 
Press, 

2018 

346.018(9) 
WES 

Westreich, 
Avishalom, 

1976-, author 

Assisted 
reproduction in 

Israel :law, religion 
and culture / 

Brill, 2018 

346.0433(9) 
 פני.פר

גיל, -פני
 אליעזר

פירוק שיתוף 
במקרקעין בעין 
המשפט :הלכה 

 ומעשה /

תשס"ז  אוצר המשפט,
3112. 

346.066 
 ספר.גר

ברק, אהרן, 
 , עורך-1529

ספר גרוס :מחקרים 
בדיני חברות ומשפט 

עסקי לכבודו של 
 פרופ' יוסי גרוס /

תשע"ה  נבו,
3119. 

346.082(9) 
 פלא.די

שנער, -פלאטו
 רות, מחברת

דיני בנקאות :חובת 
 האמון הבנקאית /

ההוצאה לאור של 
 הדין,לשכת עורכי 

התש"ע 
3111. 

347.053(9) 
 פלי.תו

פלינט, אביאל, 
 מחבר

 ח"תשע  נבו הוצאה לאור בע"מ. תובענות ייצוגיות /

3112 

 עבודה סוציאלית ומקצועות טפוליים

361.32 TRE Trevithick, 
Pamela, 

author 

Social work skills 
and knowledge :a 

practice handbook 
/ 

Open University 
Press/McGraw-Hill, 

2012 

361.61 SOC Midgley, 
James, editor 

Social investment 
and social welfare 

/ 

Edward Elgar 
Publishing Limited, 

2017 
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364.36 
 וגנ.קש

וגנר, בינה, 
 מחברת

הקשר בין התגברות 
תופעת האלימות 
בקרב בני הנוער 

לבין יחסם לדמויות 
הסמכות בבית 

 הספר /

 2002 אוניברסיטת חיפה,

 חינוך

370.11 
 קרנ.אנ

קרניאלי, מירה, 
 מחברת

האנושיות שבאדם 
:סוגיות אתיות 

 החינוכי /במחקר 

 2018 רסלינג,

370.15 
 מור.בי

מור, פלורה, 
 מחברת

בית הספר כמרחב 
פוטנציאלי ללמידה 

 ולהתפתחות /

הוצאת ספרים אח 
 בע"מ,

תשע"ח 
3111. 

370.9(9) 
 ליב.פר

ליברמן, גידו, 
 , מחבר-1591

פרויד במבחן הקיבוץ 
:פסיכואנליזה 

 והחינוך המשותף /

תשע"ח  כרמל,
3111. 

371.26 
 ציו.הש

שורץ, -ציון
 ליאת, מחברת

השפעתם של מוקד 
שליטה וחוללות 

עצמית על חרדת 
מבחנים :באלו 

סיטואציות ישפיע כל 
אחד מהמושגים על 

 התופעה /

 1998 אוניברסיטת חיפה,

371.3 
 חדא.חי

חדאד חאג' 
יחיא, נסרין, 

 מחברת

החינוך הבלתי 
פורמלי בחברה 

הערבית :חזון 
 ומעשה /

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

2018 

371.394 
 רבג.הו

אלוני, נמרוד, 
 , עורך-1599

הרבגוני הוא 
הסטנדרטי החדש 

:הוראה פרטנית 
 בחינוך העכשווי /

תשע"ח  הוצאת הקיבוץ המאוחד
3111. 

372.7 
 אתג.מצ

שפרמן, קרין 
 תמר, עורכת

אתגר המצוינות 
והרוח הישראלית 

:פילנתרופיה וקידום 
וך למתמטיקה החינ

 ולמדעים /

 2018 רסלינג,

עלי, נוהאד,  עלי.הש 378
 מחבר

השכלה גבוהה 
בקרב המיעוט 

הערבי בישראל 
:ייצוג, מיפוי, חסמים 

 ואתגרים /

 2018 רסלינג,

דהאן, יוסי,  דהא.צד 379
 , מחבר-1591

צדק חינוכי, הפרטה 
 ומטרות החינוך /

תשע"ח  הוצאת מכון ון ליר,
3111. 

 לשון ושפה

רוזנטל, רוביק,  רוז.מד 492.4
 , מחבר-1519

מדברים בשפת 
 התנ"ך /

 2018 כתר,

 מדעים

זכאי, אביהו,  זכא.הס 501
 מחבר

הסרת הקסם 
מהעולם :דת ומדע 

בראשית העת 
 החדשה /

 2018 רסלינג,
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540 EBB 
11ed 

Ebbing, 
Darrell D., 

author 

General chemistry 
:students solution 

manual / 

Cengage Learning, 2017 

ול, פראנס דה,  ול.טו 591.51
1511- ,

 מחברת

טובים מטבעם 
:שורשי הטוב והרע 

בבני אדם ובחיות 
 אחרות /

 1998 אוניברסיטת חיפה,

591.513 
 מור.חו

מורל, וירג'יניה, 
 מחברת

חוכמת בעלי החיים 
:מה חושבים 

ומרגישים בעלי 
 החיים? /

תשע"ח  מטר,
3111. 

 מדעי הבריאות 

610.73 CAN Lister, Sara, 
editor 

The Royal Marsden 
manual of cancer 

nursing 
procedures / 

Wiley and Blackwell, 2019 

615.852 
 רמן.חו

רמן, רחל 
 נעמי, מחברת

חוכמה משולחן 
המטבח :סיפורים 

 שמרפאים /

 1996 מודן,

616.852 
 לה.אמי

אמיר, דנה, 
1599- ,

 מחברת

להעיד על העדים 
:ארבעה מודוסים של 

 עדות טראומטית /

הוצאת ספרים ע"ש י"ל 
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ח 
3111. 

616.85882 
 ערן.אס

ערן, בנימינה, 
 מחברת

 - ASDאספרגר 

התסמונת 
המתעתעת :מדריך 

יישומי לשיקום 
 בוגרים /

תשע"ח  אופיר ביכורים,
3111. 

616.8917 
 ביו.קש

ביון, וילפרד ר., 
1152-1525 ,

 מחבר

 2018 תולעת ספרים, קשב ופרשנות : /

618.2 PER Wenzel, Amy, 
editor 

The Oxford 
handbook of 

perinatal 
psychology / 

Oxford University 
Press, 

2016 

עיני, יעל,  עינ.אל 649.1
1529- ,

 מחברת

האלכימיה של 
 ההורות /

 2018 אוריון הוצאת ספרים,

 אמנות וספרות

709.02 
 מאי.אמ

מאיר, מתי, 
 מחברת

אמנות ימי הביניים 
 באירופה ובביזנטיון /

תשע"ח  האוניברסיטה הפתוחה,
3112. 

רוזנבליט,  רוז.רו 792.8
 עינב, מחברת

רוח רעבה :מחול 
ישראלי וזהות 

 לאומית /

 2018 רסלינג,

808.066 
 אלמ.זר

אלמוג, אמירה, 
 מחברת

הזריזים, המאחרים 
והמדשדשים 

:גורמים המשפיעים 
על סיום ומשך 

הבצוע של עבודת 
 תיזה /

 1995 אוניברסיטת חיפה,

892.41 
 ברז.שי

ברזל, הלל, 
 , מחבר-1539

 -שירת ישראל 
פואטיקה :דוד אבידן, 

 יונה וולך /

תשע"ח  ספרית פועלים,
3111. 
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892.41 
 ויי.במ

וייכרט, רפי, 
 , מחבר-1591

במילים מועטות 
:קריאה בט"ז שירים 

/ 

תשע"ח  ,22ספרי עתון 
3111. 

892.41 
 מוק.אר

מוקד, גבריאל, 
 , מחבר-1522

עשר -ארבעה
אטיודים על שירת 

מאיה בז'רנו ומבחר 
 משיריה /

תשע"ח  הקיבוץ המאוחד,
3111. 

892.41 
 נבו.לא

נבו, גידי, 
 מחבר, -1595

לאור המציאות 
:שירתו העיתונאית 

 של נתן אלתרמן /

 2018 הקיבוץ המאוחד,

892.41 
 מסג.כן

מסג, סבינה, 
1513- ,

 מחברת

תשע"ט  קיבוץ המאוחד, כן, שרתי לך ארצי /
3111. 

892.43 
 קשת.אב

קשת, שולה 
חוקרת ספרות, 

 מחברת

קריאות : "אבשלומי"

 אינטרטקסטואליות
בספרות העברית 

 / המודרנית

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ח 
3111. 

892.44 
 אלי.שי

אלירז, ישראל, 
-1529מרואיין 

, מחבר 3119
תוכן טקסטואלי 

 נוסף

שיחה :עם ישראל 
 אלירז /

 2018 לוקוס,

 ספרות יפה

מונרו, אליס,  מונ.גל 810
1521- ,

 מחברת

דביר ביתן -כנרת, זמורה גלגולי האהבה /
 מוציאים לאור, -

תשע"ח 
3111. 

יאנג, סמנתה,  יאנ.תה 813
1519- ,

 מחברת

התהום הפעורה 
 ביננו /

ביתן, -כנרת, זמורה
 מוציאים לאור, -דביר 

תשע"ח 
3111. 

פינבורו, שרה,  פינ.של 813
 מחברת

תשע"ח  דני ספרים, דקות / 12
3111. 

פראנזן, ג'ונתן,  פרא.עי 813
 , מחבר-1595

העיר העשרים ושבע 
/ 

תשע"ט  הוצאת עם עובד,
3112. 

קיז, דניאל,  קיס.פר 813
1532-3111 ,

 מחבר

תשע"ח  מובי דיק, פרחים לעכבר לבן /
3111. 

שאטוק,  שאט.נש 813
ג'סיקה, 
 מחברת

 2018 מודן, הנשים בטירה /

ויגס, סוזן,  ויג.מס 823
 מחברת

 2018 הכורסא, מסע אל הלב /

מוסו, גיום,  מוס.סנ 843
 , מחבר-1521

 -ביתן -כנרת, זמורה סנטרל פארק /
 מוציאים לאור,

2016 

מוסו, גיום,  מוס.קו 843
 , מחבר-1521

תשע"ג  ביתן,-כנרת, זמורה קולו של המלאך /
3112. 

סימנון, ז'ורז',  סימ.חב 843
1512-1515 ,

 מחבר

החברה של גברת 
 מגרה /

תשע"ח  עם עובד,
3111. 

892.41 
 אור.בו

האור הבוקע מן  צבן, יחיל, עורך
הסיר :אוכל, שתייה, 

 שירה /

תשע"ח  הליקון,
3112. 
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892.41 
 ספי.רי

ספיר, מיכל, 
1599- ,

 מחברת

ביתן, -כנרת, זמורה הריקוד המודרני /
מוציאים לאור  -דביר 
 בע"מ,

תשע"ט 
3111. 

892.41 
 עוף.שמ

בורשטיין, 
 ,-1521דרור, 
 עורך

עוף השמים יוליך את 
קולו :שירה וציפורים 

/ 

תשע"ז  הליקון,
3112. 

892.43 
 אוו.צל

אוורבוך אורפז, 
-1531יצחק, 
 , מחבר3119

הצליין החילוני 
 ומסות נוספות /

 2017 הקיבוץ המאוחד,

892.43 
 בלא.אח

בלאו, שהרה, 
1522- 

ביתן, -כנרת, זמורה האחרות /
 דביר,

תשע"ח 
3111. 

-בר 892.43

 י.סו

בר יוסף, 
-1513יהושע, 

1553 

 2018 כתר, סוכת שלום /

892.43 
 חוס.תפ

חוסייני, חאלד, 
 , מחבר-1599

תשע"ט  מטר, תפילת ים /
3111. 

892.43 
 יוב.מו

יובל, יונתן, 
 מחבר

מוטי מרציאנו, בלש 
 פרטי /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

2018 

892.43 
 מטל.סי

 מטלון, רונית,
1595-3112 ,

 מחברת

סיפור שמתחיל 
 בלוויה של נחש /

תשע"ח  דביר,
3111. 

892.43 
 משע.של

משעני, דרור, 
 , מחבר-1529

אחוזת בית, הוצאה  שלוש /
 לאור,

תשע"ט 
3111. 

892.43 
 נבו.רא

נבו, אשכול, 
 , מחבר-1521

 -ביתן -כנרת, זמורה הראיון האחרון /
 מוציאים לאור,

תשע"ח 
3111. 

892.43 
 עוד.פק

עודד, זיוה, 
 מחברת

תשע"ח  כרמל, פקעת /
3111. 

892.43 
 שהם.יו

שהם, ליעד, 
 , מחבר-1521

ביתן, -כנרת, זמורה יום הדין /
 דביר,

2018 

892.48 
 עוז.ממ

עוז, עמוס, 
1525-3111 ,

 מחבר

ממה עשוי התפוח? 
:שש שיחות על 

כתיבה ועל אהבה, 
על רגשי אשמה 

 אחרים /ותענוגות 

 2018 כתר,

892.7 
 ששו.נס

ששון, ג'ין, 
 מחברת

נסיכה :חייה הסודיים 
 של נסיכה סעודית /

תשע"ח  סלע מאיר,
3111. 

 היסטוריה וגיאוגרפיה

910.2 
 יפה.תר

יפה, חנה 
)אדריכלית 

 נוף(, מחברת

התרבות והמרחב 
השבטיים :מסע 

 לשימור והעצמה /

 2018 רסלינג,

933.553 
 טוב.יה

טובי, יוסף, 
 , מחבר-1513

האגודה לטיפוח חברה  יהדות תימן /
 ותרבות,

 תשע"ח.

933.558 
 מרכ.אס

לוין, זאב, 
 , עורך-1521

מרכז אסיה: בוכרה 
 ואפגניסטן /

 -משרד החינוך 
 -המזכירות הפדגוגית 

 אגף מורשת ;

2018 

933.561 
 ג'רב.חי

ג'רבי, יעקב, 
 מחבר

חיי גולה :סיפורי 
מורשת יהדות זאויה 

/ 

 2018 הוצאה גלילית,

933.643 
 כצנ.אג

כצנלסון, ברל, 
1112-1511 ,

 מחבר

אגרות ב. כצנלסון 
תרע"ד  -:תר"ס 
1511 - 1511 / 

תשכ"א  עם עובד,
1591. 



 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

943.086 
 לונ.גב

לונגריך, פטר, 
 , מחבר-1599

גבלס :ביוגרפיה של 
 רוצח במילים /

ביתן דביר -זמורהכנרת, 
 מוציאים לאור, -

תשע"ח 
3111. 

955.054 
 איר.בס

ליטבק, מאיר, 
 עורך

איראן בסביבה 
אסטרטגית משתנה 

/ 

המכון למחקרי ביטחון 
 לאומי,

2018 

(9)115 
 למי.יר

למיר, ונסן, 
 , מחבר-1522

:עיר  1511ירושלים 
הקודש בעידן 
 האפשרויות /

 הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס, האוניברסיטה 

 העברית,

תשע"ח 
3111. 

(9)13 QED 
no.57 

Peleg-Barkat, 
Orit, author 

The Temple Mount 
excavations in 

Jerusalem, 1968-
1978 directed by 
Benjamin Mazar: 

final reports 
volume V 
:Herodian 

architectural 
decoration and 

king Herod's royal 
portico / 

Institute of 
Archaeology, Hebrew 

University of 
Jerusalem, 

2017 

(9)931 
 דבר.יפ

גרא, דבורה, 
 עורכת

דברי יפת :מבחר 
מיצירותיהם של 

-חכמי יוון בארץ
 ישראל /

תשע"ח  יד יצחק בן צבי,
3111. 

(9)990 
 בלי.הי

בליבוים, 
-1592רבקה, 
 , מחברת3111

 "מדינת ישראל היא"
הציבורי על השיח :

 / שם המדינה

תשע"ח  צבי,-יד יצחק בן
3111. 

DVD 

DVD-561  ,בורשטין, רמה
, במאית -1592

קולנוע, 
 תסריטאית

למלא את החלל 
 הקלטת וידאו

 2012 נורמה הפקות

DVD-562  בורשטין, רמה
1592- ,

תסריטאית, 
 במאית קולנוע

לעבור את הקיר 
 הקלטת וידאו /

 2016 נורמה הפקות

DVD-563  ,רייקין, אירי
 מנחה

סדרת המופת 
"רוצחים" הקלטת 

: רוצחים 1וידאופרק 
עולם  –ילדים רעים 

 תחתון /

 2017 ,12רשת 

DVD-564  ,'אלכסנדרוביץ
רענן, במאי 

קולנוע, 
 תסריטאי

מסעות ג'יימס בארץ 
 הקודש הקלטת וידאו

 2004 גלובוס יונייטד,

 כתבי עת אלקטרוניים

כתב עת 
 אלקטרוני

מכון ון ליר 
 )ירושלים(

זהויות :כתב עת 
לתרבות ולזהות 
יהודית. כתב עת 

 אלקטרוני

תשע"ב  ליר,-מכון ון
3111. 
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כתב עת 
 אלקטרוני

מכון ון ליר 
)ירושלים(, גוף 

 מנפיק

תיאוריה וביקורת 
:במה ישראלית. 

 כתב עת אלקטרוני

   מכון ון ליר בירושלים.

 

 

 


