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 1קישור לחיפוש

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

 ספרים אלקטרונים

 ספר אלקטרוני
קפלן, יוסף, 

 , מחבר-1411
מנצרות ליהדות :חייו ומפעלו של 
 האנוס יצחק אורוביו די קסטרו / 

הוצאת ספרים ע"ש 
י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית.,

1983 

 ספר אלקטרוני
אוחנה, דוד, 

 , מחבר-1491

מסדר הניהיליסטים :לידתה של 
-1781תרבות פוליטית באירופה 

1491  
 1993 מוסד ביאליק,

 ספר אלקטרוני
, מנחם, מאוטנר

 , מחבר-1491
ירידת הפורמליזם ועלית הערכים 

 במשפט הישראלי. 
 תשנ"ג. 1449 מעגלי דעת,

 ספר אלקטרוני
בן יאיר, יצחק, 

 מחבר
"מהגרים בארצם" :המקרה של 
 נוער בסיכון מבית חרדי 

]מוציא לאור לא 
 ידוע[,

2010 

 ספר אלקטרוני
בן יאיר, יצחק, 

 מחבר

כינונן של -קרימינולוגיה יהודית 
תיאוריה ופרקטיקה על פי מקורות 
 ביהדות 

]מוציא לאור לא 
 ידוע[,

2018 

 ספר אלקטרוני
אבנימלך, מוריה, 

 מחברת
זאוס בוול סטריט :כלכלה וחברה 

 בראי המיתולוגיה היוונית 
 .1111תשע"ב  פרדס,

 ספר אלקטרוני
סנפיר, מרים, 

 מחברת
 מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל 

גוריון לחקר -מכון בן
ישראל והציונות, 

-אוניברסיטת בן
 גוריון בנגב,

 .1111תשע"ג 

 ספר אלקטרוני
תדמור, ישעיהו, 

 עורך
 .1111תשע"ב  מכון מופ"ת, מהות ורוח  -חינוך 

 ספר אלקטרוני
שנור, רונית, -לוין

 מחברת

انسحاب احادي תכנית ההתנתקות )
בנגב :  /על הצעת החוק الجانب( 

להסדרת התיישבות בדואים בנגב, 
 / 1119-התשע"ג

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

 .1119תשע"ד 

 שיף, עופר, עורך ספר אלקטרוני
מולדת בגולה : תפיסות של שייכות 

 וזרות בתפוצה היהודית /

גוריון לחקר -מכון בן
ישראל והציונות, 

-בן אוניברסיטת
 גוריון בנגב,

 .1119תשע"ה 

 ספר אלקטרוני
גבל, עדה, 

 , מחברת-1471
חרדים ואנשי מעשה :  /פועלי 

 / 1494-1499אגודת ישראל 
 .1118תשע"ז  צבי,-יד יצחק בן
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 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

 ספר אלקטרוני
פייגה, מיכאל, 

1498-1112 ,
 מחבר

על דעת המקום מחוזות זיכרון 
 ישראליים /

גוריון לחקר -מכון בן
 ישראל והציונות;
-אוניברסיטת בן

 גוריון בנגב,

 .1118תשע"ז 

 ספר אלקטרוני
קונפינו, אלון, 

 מחבר
 -עולם ללא יהודים :הדמיון הנאצי 

 מרדיפות לרצח עם 
 .1118תשע"ז  הוצאת אסיה,

 ספר אלקטרוני
שגיא, אברהם, 

 , מחבר-1499
העת הזאת : הגות יהודית במבחן 

 ההווה 
אוניברסיטת הוצאת 

 אילן,-בר
 .1118תשע"ח 

 ספר אלקטרוני
שרון, סמדר, 

 מחברת
"כך כובשים מולדת" :תכנון ויישוב 
 חבל לכיש בשנות החמישים 

 .1118תשע"ח  פרדס הוצאה לאור,

 ספר אלקטרוני
אבינון, יוסף, 

 מחבר
חינוך מחפש משמעות לקראת בתי 

 ספר חלופיים /
 .1117תשע"ט  פרדס הוצאה לאור,

 ספר אלקטרוני
גוז'נסקי, תמר, 

 , מחברת-1411

קומוניסטים מזרחים המערכה נגד 
אפליה עדתית ולמען הזכות לדיור 

/ 
 .1117תשע"ט  פרדס הוצאה לאור,

 ספר אלקטרוני
גורפינקל, אלי, 

 , מחבר-1489

שני חיבורים על תחיית המתים : 
הוויכוח שלא שכך : 'מכתב תחיה' 

' יהודה אבן זבארה ו'אקלידא לר
דתחיית המתים' לר' סעדיה בן 

 מימון אבן דנאן /

הוצאת אוניברסיטת 
 אילן,-בר

 .1117תשע"ח 

 ספר אלקטרוני
כצמן, רומן, 

 מחבר
שחוק בשמים :סמלי צחוק ביצירתו 

 של ש"י עגנון / 

הוצאת ספרים ע"ש 
י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .1117תשע"ט 

 ספר אלקטרוני
לויתן, תלמה, 

 מחברת
 הסתברות בגובה העיניים 

אלונה רביב ותלמה 
 לויתן,

2018 

 ספר אלקטרוני
לייסט, אלקנה, 

 , מחבר-1489
 .1117תשע"ח  נבו, המניע במשפט הפלילי / 

 ספר אלקטרוני
מח'ול, נהאא', 

 עורכת
התפתחות לשונית בקרב דוברי 

 לשונית -ערבית בחברה רב
 .1117תשע"ט  מופ"ת,מכון 

 ספר אלקטרוני
ניר, רפאל, 

1491-1111 ,
 מחבר

שפה באור חדש / :רפאל ניר ; 
בעריכת רות בורשטיין, ישי נוימן 

 וזוהר קמפף. 

הוצאת ספרים ע"ש 
י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .1117תשע"ט 

 ספר אלקטרוני
נוי, -עמנואל

 דליה, מחברת

"והדרך עודנה נפקחת לאורך" 
:מנהלות בתי ספר כמנהיגות 
 פדגוגיות 

 .1117תשע"ח  מכון מופ"ת,

 ספר אלקטרוני
קיקרו, מרקוס 
 טוליוס, מחבר

על המוות :]שיחות בטוסקולום 
 ספר א[ 

 .1117תשע"ח  נהר ספרים,

 קציר, שי, מחבר ספר אלקטרוני
חרדי  :מהקמה -החינוך הממלכתי

 להתבססות /
המכון הישראלי 

 לדמוקרטיה,
2018 

 ספר אלקטרוני
שגיא, אברהם, 

 , מחבר-1499
התמימות השנייה : עולמו הרוחני 

 של אליעזר שביד /
-אוניברסיטת בר

 אילן,
 .1117תשע"ח 

 ספר אלקטרוני
דה ויטוריה, 
פרנסיסקו, 

 מחבר

על האינדיאנים ועל הזכות 
 למלחמה / 

הוצאת ספרים ע"ש 
מאגנס,  י"ל

האוניברסיטה 
 העברית,

 .1114תשע"ט 



 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

 ספר אלקטרוני
בר אשר, משה, 

 , מחבר-1494
פרקי עיון בעברית החדשה 

 ובעשייה בה 
האקדמיה ללשון 

 העברית,
 תשע"ב.

 ספר אלקטרוני
יודיצקי, אלכסי 

-1487בן יעקב, 
 , מחבר

דקדוק העברית של תעתיקי 
 אוריגנס  /

האקדמיה ללשון 
 העברית,

 תשע"ז.

 ספר אלקטרוני
מישור, מרדכי, 

 , מחבר-1494
התגבשות אוצר המילים המוקדם :  

 /עבודת שדה /
האקדמיה ללשון 

 העברית,
 תשע"ה.

 ספר.דו 340
 ספר אלקטרוני

ספר ביניש, 
 עורכת

 ספר דורית ביניש / 
הוצאת אוניברסיטת 

 אילן,-בר
תשע"ח, 

1117. 

 ספר אלקטרוני
רונית, עיר שי, 

 עורכת

רוח חדשה בארמון התורה : ספר 
יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם 

 הגיעה לגבורות /

הוצאת אוניברסיטת 
 אילן,-בר

2018 

 מדעי המחשב

004.678 BEA 
Beasley, 
Jeffrey S., 
author 

Networking essentials :A 
CompTIA network+ N10-007 
textbook / 

Pearson IT 
Certification, 

2018 

 פילוסופיה ופסיכולוגיה

 ורי.ני 199
וריס, הנט דה, 

 , מחבר-1497
ניסים, אירועים ופלאים קטנים 

 :מסה פילוסופית /
 2018 רסלינג,

133 HAN 
Hanegraaff, 
Wouter J., 
author 

Esotericism and the 
academy :rejected 
knowledge in western culture 
/ 

Cambridge 
University Press, 

2013 

 דתות ורוחניות

291.046 CUL 
Gallagher, 
Eugene V., 
editor 

'Cult Wars' in historical 
perspective :new and 
minority religions / 

Routledge, 2017 

296.018 TAH 
Tahan, Ilana, 
author 

Hebrew manuscripts :the 
power of script and image / 

British Library, 2007 

 תקשורת, סוציולוגיה ומדעי החברה

 אלי.סב 305.42
אליאור, רחל, 

 , מחברת-1414

סבתא לא ידעה קרוא וכתוב :על 
הלימוד ועל הבורות, על השעבוד 

 ועל החירות /
 .1117תשע"ח  כרמל,

305.6(9) 
 מלח.צב

מלחי, אסף, 
 מחבר

:תקציר צבא התעסוקה לחרדים 
 המחקר /

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

2017 

331.133 
 חרמ.אפ

חרמון, רון, 
 מחבר

אפליה תעסוקתית בישראל 
 :התמודדות מבדלת /

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

2018 

 משפטים

 עסי.עב 336.215
עסיס, ספיר, 

 מחברת
 .1111תשע"ג  אוצר המשפט, עבירות מע"מ ומס הכנסה /

 הלכ.ומ 340.58
אדרעי, אריה, 

 עורך
הלכה ומשפט :ספר הזיכרון 

 למנחם אלון /
 .1117תשע"ח  נבו,

 שיל.די 340.58
שילה, שמואל, 

 מחבר
דין מוסר ויושר במשפט העברי 

 :קובץ מאמרים /

האוניברסיטה 
העברית בירושלים, 

הפקולטה למשפטים 
במכון לחקר 

 המשפט העברי,

 .1112תשס"ז 

343.054(9) 
 גור.מי

גורמן, אבי, 
 מחבר

מיסוי מקרקעין :פרשנות, הלכה 
 ומעשה /

 .1118התשעז  בורסי,
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343.055(9) 
 נמד.מס

נמדר, אהרן, 
 מחבר

 .1119תשע"ג  חושן למשפט, מס ערך מוסף /

343.055(9) 
 פרי.מס

פרידמן, אבי 
 עורך דין, מחבר

 .1117תשע"ח  נבו, מס ערך מוסף :החוק וההלכה /

346.044(9) 
 גיל.די

גילדין, אלון, 
 מחבר

דיור בר השגה במשפט :מודלים, 
 יישומים, אכיפה /

 נבו,
תשע"ח, 

1117. 

346.0486(9) 
 טור.אמ

טור סיני, עופר, 
 , מחבר-1481

 .1118תשע"ז  נבו, אמצאות עוקבות בדיני פטנטים /

346.074(9) 
 ליפ.חי

ליפשיץ, ברכיהו, 
 , מחבר-1418

החיוב ושעבודי הנכסים :בין קניין 
 לבין התחייבות ובטוחה /

נבו הוצאה לאור 
 בע"מ,

 תשע"ח. 1117

346.078(9) 
 מרק.חו

מרקוס, איריס, 
 מחברת

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 
:)המהפכה  1117-התשע"ח

בתחום חדלות הפירעון של יחידים 
 ותאגידים(. /

 2018 אוצר המשפט,

346.082(9) 
 סיר.די

סירקין, ארי, 
 מחבר

דיני בנקאות: זכויות וחובות, 
 הלקוח, הערב וצדדים שלישיים. /

 .1112תשע"ו  בורסי,

347.04(9) 
 חבק.תב

חבקין, טל, 
 מחברת

 .1118תשע"ז  נבו, התביעה הקטנה /

 מינהל ציבורי, צבא וחברה

 מבקר המדינה ישר.דו (9)351.9

ביקורת דוח  -מבקר המדינה 
מיוחד :התעשיה האוירית לישראל 

בע"מ :יחסי הגומלין בין הנהלת 
התעשיה האוירית לישראל בע"מ 

 לבין ארגון העובדים בה.

מבקר המדינה ונציב 
 תלונות הציבור,

 .1117תשע"ט 

 עבודה סוציאלית ומקצועות טיפוליים

 חלד.נפ 362.4
חלד, אייל, 

 , מחבר-1487
:פסיכולוגיה של נפש בשיקום 

 אנשים עם מוגבלות /
 .1117תשע"ט  מטר,

 חינוך

 חגי.חי 370.1
חגי, אתי, 

 , מחברת-1421
 2018 רסלינג, חינוך רואה מורכבות /

370.15(9) 
 דיא.הד

מור, פלורה, 
עורכת, מחברת 

 טקסט נוסף

הדיאלוג ההדרכתי :חינוך 
 פסיכודינמי במרחב בית הספר /

 .1111תשע"ד  אשלים,

370.15(9) 
 לגד.בת

מור, פלורה, 
 עורכת

לגדול בתוך קשר :חינוך 
 פסיכודינמי במרחב בית הספר /

 .1111תשע"ד  אשלים,

 עומ.מו 371.1
עומר, חיים, 

 , מחבר-1414
 2018 מודן הוצאה לאור, מורים היום :מהישרדות לשליחות /

 מדעי הבריאות ומקצועות טיפוליים

610.696 
 מטל.אמ

מטלון, אנדרה, 
 מחבר

אמנות הרפואה :ההתמחות 
 הרגשית ברפואת המשפחה /

 .1117תשע"ח  הוצאת רמות,

 סיו.אב 618.928
קרן, מירי, 

 עורכת

סיווג אבחנתי של הפרעות נפשיות 
והתפתחותיות של הינקות והגיל 

 הרך /
 בערך. 1118 דיונון מבית פרובוק,
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658.872 LIN 
Linde, Frank, 
author 

Information Markets :a 
strategic guideline for the i-
commerce / 

De Gruyter Saur, 2011 

 ספרות ואמנות

 מנו.אמ 701
מנור, דליה, 

 מחברת
אמנות בציון :צמיחתה של אמנות 

 ישראל /-לאומית מודרנית בארץ
 .1117תשע"ח  מוסד ביאליק,

 תרב.חז 701
סיון, שטאנג, 

 , עורכת-1481
 2017 הקיבוץ המאוחד, תרבות חזותית בישראל /

709.56 GAN 
Ankori, 
Gannit, 
author 

Palestinian art / Reaktion, 2006 

 גרפ.אי 808.066
גרפינקל, אבי, 

 מחבר
איך כותבים :מדריך לכתיבה 

 אקדמית ועיונית /
 2018 משכל,

 כצמ.שח 892.43
כצמן, רומן, 

 מחבר
שחוק בשמים :סמלי צחוק ביצירתו 

 של ש"י עגנון /

הוצאת ספרים ע"ש 
י"ל מאגנס 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .1117תשע"ט 

 היסטוריה וגיאוגרפיה

 רוז.יה 933.015
רוזנר, שמואל, 

 מחבר
#יהדותישראלית :דיוקן של 
 מהפכה תרבותית /

 .1117תשע"ט  דביר,

 נגר.מח 117(9)
 נגרי, איתי,

 מחבר

המחאה המזרחית בוואדי סאליב 
:האירועים והשפעתם עד לפנתרים 

 השחורים /
 2018 רסלינג,

(9)13 QED 
REPORTS 

Leibner, Uzi, 
1970-, author 

Khirbet Wadi Hamam :a 
Roman-period village and 
synagogue in the Lower 
Galilee / 

The Institute of 
Archaeology, 
The Hebrew 
University of 
Jerusalem, 

2018 

DVD 

DVD-565 
גוטמן, גלית, 

 מראיינת
 בטבעת זו ]הקלטת וידאו[

החדש  11ערוץ 
 בע"מ,

2010 

 


