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 ספרים אלקטרוניים

כורזים, יוסי,  ספר אלקטרוני
 מחבר

פיתוח קהילתי 
תחומי : -בין

מהות, עקרונות 
 ודרכי פעולה /

הפורום 
הבינתחומי 

 לפיתוח קהילתי,

 .9002תשס"ט 

וינטר, אייל,  ספר אלקטרוני
 מחבר

רגשות רציונליים 
:איך הרגש 

מצליח במקום 
 שבו השכל נכשל 

 .9019תשע"ג  דביר,

קרמניצר, מרדכי,  ספר אלקטרוני
 , מחבר-1291

הסדרת 
השדלנות 
 בישראל 

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

 .9012תשע"ג 

שטרן, ידידיה צ,  ספר אלקטרוני
 מחבר

בין אוהל סיירים 
לאוהלה של 

תורה :מתווה 
לגיוס חרדים 

 לצה"ל 

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

 .9012תשע"ג 

ירום, ניצה,  ספר אלקטרוני
 , מחברת-1292

מצפן להורות 
ראויה :מדריך 

 דורי -לשיח הבין

פרדס הוצאה 
 לאור,

 .9012תשע"ו 

ודמני, רבקה,  ספר אלקטרוני
 , עורכת-1291

פדגוגיה דיגטלית 
 :הלכה למעשה 

 9012תשע"ז  מכון מופ"ת,

אלוני, נמרוד,  ספר אלקטרוני
 , עורך-1292

הרבגוני הוא 
הסטנדרטי 

החדש :הוראה 
פרטנית בחינוך 

 העכשווי 

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד

 .9011תשע"ח 

בליבוים, רבקה,  ספר אלקטרוני
1292-9019 ,

 מחברת

מדינת  היא"

השיח : "ישראל

הציבורי על שם 
  המדינה

 .9011תשע"ח  צבי,-יד יצחק בן

גרא, דבורה,  ספר אלקטרוני
 עורכת

דברי יפת :מבחר 
מיצירותיהם של 

-חכמי יוון בארץ
 ישראל 

 .9011תשע"ח  יד יצחק בן צבי,

גרינברג, יצחק,  ספר אלקטרוני
 מחבר

זלמן ארן 
:פוליטיקאי 

 כאינטלקטואל 

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

 .9011תשע"ח 
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חדאד חאג' יחיא,  ספר אלקטרוני
 נסרין, מחברת

החינוך הבלתי 
פורמלי בחברה 

הערבית :חזון 
 ומעשה 

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

2018 

לב כנען, ורד,  ספר אלקטרוני
עורכת, מחברת 

הקדמה, מחברת 
 טקסט נוסף

זיכרון ילדות 
ושכחה :קריאות 
חדשות בצלקתו 

 של אודיסאוס 

הוצאת הספרים 
של אוניברסיטת 

 חיפה,

 .9011תשע"ט 

פונד, יוסף,  ספר אלקטרוני
 מחבר

פרולטרים דתיים 
התאחדו! :פועלי 

 -אגודת ישראל 
אידיאולוגיה 

 ומדיניות 

 .9011תשע"ח  צבי,-יד יצחק בן

שחר, מיכל ד"ר  ספר אלקטרוני
במנהל חינוכי 

 ומגדר, מחברת

השפעתם של 
מבנים מנהליים 

וניהוליים על 
התנהגות 

מגדרית בבית 
 הספר 

מוציא לאור לא 
 ידוע,

2018 

וטין, -שטרית ספר אלקטרוני
 ויוויאן, מחברת

הפיתוי האתי של 
המצב האנליטי 

:על המקורות 
הנשיים־

האימהיים של 
האחריות כלפי 

 האחר / 

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9012תשע"ט, 

 פילוסופיה ופסיכולוגיה

בן יאיר, שמעון,  י.מב-בן 110
 מחבר

 מבוא למטפיזיקה
על  עכשווית :

אמת, זמן, שינוי, 
סיבתיות, 

 אוניברסל /

 2019 רסלינג,

רבינוביץ, עודד,  עת.חד 144
 עורך

העת החדשה 
 המוקדמת /

 .9011תשע"ט  מוסד ביאליק,

בנימיני, יצחק,  בני.סו 150.195
 , מחבר-1221

מסך -סובייקט
:על האנושי 

כצופה במרחב 
 תיאולוגי /-הטכנו

 2018 רסלינג,

וטין, -שטרית שטר.פי 150.195
 ויוויאן, מחברת

הפיתוי האתי של 
המצב האנליטי 

:על המקורות 
-הנשיים

האימהיים של 
האחריות כלפי 

 האחר /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9012תשע"ט 

גולדשטיין, ברוס,  גול.פס 153
 מחבר

פסיכולוגיה 
 קוגניטיבית /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9012תשע"ט 
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אברהם, יעל  אבר.דח 155.418
פסיכולוגית, 

 מחברת

דחייה חברתית 
:אין מצב שמפנים 
את הגב : מדריך 
תיאורטי ויישומי 

למטפלים, לאנשי 
 חינוך ולהורים /

ספרי ניב הוצאה 
 לאור,

 .9011תשע"ח 

ליבליך, עמיה,  ליב.קפ 155.937
 , מחברת-1222

 .9012תשע"ט  דביר, קפה מוות /

דולב, -השילוני השי.טכ 176
, -1220יעל, 

 מחברת

טכנולוגיות פריון 
חדישות :סוגיות 

חברתיות 
 וביואתיות /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9011תשע"ח 

איפרגן, גידי,  איפ.גי 181.452
 מחבר

גילוי העצמי 
בפסיכולוגיה של 

 היוגה /

 2018 רסלינג,

מרטין, הידגר,  היד.אי 193
1112-1222 ,

 מחבר

איגרת על 
 ה"הומניזם" /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ח 

יגורי, תמר, -אילת קיר.בי 198.9
 עורכת

קירקגור :בין 
אמונה אותנטית 
 להונאה עצמית /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ח 

 ורוחניותדתות 

בן ששון, חיים  ש.שם-בן 221.82
 -1221הלל, 

חוקר מחשבה 
 יהודית, מחבר

ה -שם יהו
:משמעותו של 

שם האל במקרא, 
בספרות חז"ל 

ובמחשבה 
היהודית בימי 

 הביניים /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9012תשע"ט 

לותר, מרטין,  לות.אר 270.6
1912-1992 ,

 מחבר

ארבעה חיבורים 
 תיאולוגיים /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ח 

ארליך, דרור,  ארל.רמ 296.1
 , מחבר-1222

הרמב"ם על 
יסודות האמונה 

 היהודית /

 2019 רסלינג,

אידל, משה,  איד.אב 296.16
 , מחבר-1292

אברהם 
אבולעפיה :לשון, 

תורה 
 והרמנויטיקה /

 .1229תשנ"ד  שוקן,

296.65 HOL Dynner, Glenn, 
editor 

Holy Dissent 
:Jewish and 

Christian 
mystics in 

Eastern Europe 
/ 

Wayne State 
University 

Press, 

2011 
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החרדים  זולדן, דוד, מחבר זול.חר 296.681
 החדשים /

כנרת, זמורה, 
 דביר,

 .9012תשע"ט 

 תקשורת, סוציולוגיה ומדעי החברה

הקריה האקדמית  אתי.של 303.69
קרית אונו. 
הפקולטה 

למשפטים, גוף 
 מנפיק

אתיקה של גישור 
:קודים אתיים 

והתמודדות עם 
 דילמות /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ט 

סלובודין, אורטל,  סלו.נו 305.42
 מחברת

נוסעות סמויות 
:קולן של נשים 

ישראליות 
 ברילוקיישן /

 2018 רסלינג,

אלבז, שגיא,  אלב.אל 305.52
 מחבר

אליטות 
אסטרטגיות 

בישראל :חלוקת 
הכוח בחברה 

 הישראלית /

 .9011תשע"ח  כרמל,

306.362092 
 אקו.סי

אקוויאנו, 
-1299אולאודה, 

 , מחבר1222

הסיפור המעניין 
על חייו של 

אולאודה 
אקוויאנו; או 

גוסטבוס ואסה, 
 האפריקאי /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9011תשע"ח 

306.4812(9) 
 נאס.אח

אבו -נאסר
אלהיג'א, פאדיה, 

 מחברת

אחרי הצלצול 
:עולם הפנאי של 
 ילדים ובני נוער /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ט 

306.8743 
 שטי.בי

שטיינר, ליליאן, 
 , מחברת-1221

בין הנקה לבחינה 
:בין "אני נשי" 
ל"אני אימהי" 

בסיפורי חיים של 
סטודנטיות 

 דתיות /

 .9012תשע"ט  מכון מופ"ת,

307.776(9) 
 פאו.כש

פאוקר, אלון, 
 , מחבר-1222

כשהחלוצים רצו 
בית :חברי קיבוץ 

מול מנהיגיהם 
בראשית המדינה 

/ 

הוצאת הספרים 
ניברסיטה של האו

 הפתוחה,

 .9011תשע"ט 

עזוז, יצחק,  עזו.הת 321.8
 , מחבר-1291

ההתפתחות 
האינפנטילית של 

התודעה 
הדמוקרטית 

המערבית 
:מדמוקרטיה של 

חלשים 
לדמוקרטיה של 

 חזקים /

 2018 סטימצקי,

327.5694053 
 תרח.בז

תרחישים בזירה  דקל, אודי, עורך
-הישראלית
פלסטינית 
:האתגרים 

המכון למחקרי 
 ביטחון לאומי,

2018. 



 

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

האסטרטגיים 
והמענים 

 האפשריים /

327.5694056 
 פרי.די

פרידמן, אריאלה, 
 , מחברת-1290

דיאלוג בקמפוס 
:ערבים ויהודים 

 במרחב משותף /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

 .9011תשע"ח 

 משפטים

ויטוריה,  ויט.על 341.2
פרנסיסקו דה, 

1912-1992 ,
 מחבר

האינדיאנים  על
ועל הזכות 
 למלחמה /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ט 

פרידמן, דניאל,  פרי.חו 346.02
משפטן,  -1222
 מחבר

 .9011תשע"ח  נבו, חוזים /

הראל, יניר,  הרא.די 347.06
 מחבר

דיני הראיות 
:בתביעות ביטוח 

 ופלת"ד /

 2018 גינוסר,-פרלשטיין

 פולייםיעבודה סוציאלית ומקצועות ט

361 POP Popple, Keith, 
author 

Analysing 
community 

work :theory 
and practice / 

Open University 
Press /McGraw-

Hill Education, 

2015 

עירוני, טלי, -נתיב נתי.אח 362.6
 מחברת

אחר הצהריים 
של החיים 

:המבוגרים 
הצעירים במסעם 
אל הגיל השלישי, 
הרביעי, החמישי, 

השישי, 
 השביעי... /

פרדס הוצאה 
 לאור,

 .9011תשע"ט 

פרישטיק, מרדכי,  פרי.וי 362.88
 מחבר

ויקטימולוגיה 
ויהדות :תיאוריה, 
טיפולוגיה, טיפול, 

 מדיניות ויישום /

 .9012תשע"ט  אח,

 חינוך

פישר, חנה, -גרפי גרפ.מד 370.15
 מחברת

מדחייה חברתית 
-לילד שמח בבית

הספר :גרסה 
מתקדמת 
ומעודכנת 

ל"טיפול 
במעטפות" : 

התערבות 
מערכתית וגישה 

 חינוכית /

 .9011תשע"ח  כרמל,
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החינוך  קציר, שי, מחבר קצי.חי (9)371.07
חרדי -הממלכתי
:מהקמה 

 להתבססות /

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

2018 

שוורץ, ברוך  חומ.חי 371.102
 עורך)חינוך(, 

חומות החינוך 
נפלו ברשת? 

:מורים, תלמידים 
ורשתות 

 חברתיות /

 .9012תשע"ז  מכון מופ"ת,

אומנות ההוראה  שור, ירון, מחבר שור.או 371.102
הקשובה :מסע 
לימודי דיאלוגי 
 המקדם הבנה /

 .9012תשע"ט  מכון מופ"ת,

תלמידים  כהן, בועז, מחבר כהן.תל 371.4
מחפשים 
:טיפול משמעות 

נרטיבי בבית 
 הספר /

 .9011תשע"ט  פרדס,

אבינון, יוסף,  אבי.חי 372.1
 , מחבר-1292

חינוך מחפש 
משמעות 

:לקראת בתי 
 ספר חלופיים /

 .9011תשע"ט  פרדס,

רט, אסתר, -ורדי ורד.לל 372.6
 מחברת

ללמוד מילדים על 
ילדים :השיח 

המתרחש 
-במהלך משחק
כאילו בעקבות 

 סיפור /

 .9012תשע"ט  מכון מופ"ת,

ילון, דפנה,  ילו.יל 372.634
 מחברת

הילד בקצה 
העיפרון 

:הכתיבה הידנית 
-כאתגר רב

 תחומי /

הוצאת הספרים 
 של מכון מופ"ת,

 .9012תשע"ט 

 לשון ושפה

ניר, רפאל,  ניר.שפ 492.4
1220-9019 ,

 מחבר, מוקדש לו

שפה באור חדש 
/ 

הוצאת ספרים 
מאגנס,  ע"ש י"ל

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ט 

שורצולד, אורה,  שור.מח 492.409
 מחברת

מחקרים בעברית 
 בת זמננו /

האקדמיה ללשון 
 העברית,

 תשע"ט.

מח'ול, בהאא',  התפ.לש 492.7
 עורכת

התפתחות 
לשונית בקרב 
דוברי ערבית 

-בחברה רב
 לשונית /

 .9012תשע"ז  מכון מופ"ת,

 מדעים

מרום, רות, -בייט מבו.לס 519.5
 , מחברת-1292

מבוא 
לסטטיסטיקה 
ולהסתברות 

 למדעים /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9012תשע"ט 



 

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

תמיר, בעז,  תמי.פי 530.12
 , מחבר-1291

פיזיקה קוונטית 
 :מבוא /

 2019 רסלינג,

אהרוני, אמנון,  אהר.פי 530.41
 , מחבר-1292

פיסיקה של מצב 
 מוצק /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9011תשע"ט 

נלסון, דייוויד ל.,  נלס.לנ 572
 , מחבר-1299

לנינג'ר: עקרונות 
 הביוכימיה /

האוניברסיטה 
 הפתוחה,

 .9011תשע"ח 

 מדעי הבריאות ומקצועות טיפוליים

קנדריק, מלקולם,  קנד.רפ 613
 מחבר

רפואת יתר 
:בריאות בוחרים 

בתבונה : איך 
לברור עצות 

רפואיות מתוך 
דברי הבל 
 רפואיים /

 -סטימצקי 
 הוצאה לאור,

2018 

615.851 
 כשה.בא

כשהטיפול  שניר, שרון, עורך
באמצעות 

אמנויות פוגש את 
מערכת החינוך 

בישראל :היבטים 
 יישומיים /

מרכז מחקר 
לטיפול באמנות 
 ע"ש אמילי סגול,

 .9011תשע"ח 

616.72 RHE Watts, Richard 
A., editor 

Oxford 
textbook of 

rheumatology / 

Oxford 
University 

Press, 

2018 

616.8914 BRO Brown, Laura 
S., author 

Feminist 
therapy / 

American 
Psychological 

Association, 

2018 

מונט, ציפי,  מונ.סו 618.2
 מחברת

סודות הלידה 
:ידע קדום בעולם 

 מודרני /

כנרת, זמורה, 
 דביר,

 .9012תשע"ט 

 ניהול ארגונים ושיווק

שמעוני, ברוך,  שמע.יי 658.46
 , מחבר-1291

ייעוץ ארגוני מכוון 
הביטוס :תאוריה 

 ופרקטיקה /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9012תשע"ט 

מירלמן, דוד,  מיר.לל 658.827
 מחבר

ללא כוונת רווח 
:אין כמו עסקי 

פרקים  -מדע 
נבחרים מיומן 

 שירות /

 .9011תשע"ח  אופיר ביכורים,

 מוסיקה ואמנות

הידגר, מרטין,  היד.מק 701.1
1112-1222 ,

 מחבר

מקורו של מעשה 
 האמנות /

 .9012תשע"ז  הקיבוץ המאוחד,

מאור, חיים,  צאי.ור 704.042
1291- 

וראינה  צאינה
:אמניות 

ישראליות 
מתבוננות 

-אוניברסיטת בן
גוריון בנגב, 

המחלקה 
 לאמנויות,

2017 



 

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

בזהותן הדתית 
 והמגדרית /

קרני, עתליה,  קרנ.קס 720.952
 מחברת

קסם בית התה 
:אדריכלות ביפן 

ומודרניזם אירופי 
/ 

 2018 רסלינג,

759.956 BOU Boullata, Kamal 
1942-, author 

Palestinian art 
1850-2005 

:from 1850 to 
the present / 

Saqi, 2009 

ארכאולוגיה -פוטו מעיין, דרור, צלם פוט.אר 770.9
:דרור מעיין 

בעקבות מסעם 
ההיסטורי בנגב 
של א' ה' פלמר 

וצ' פ' טירוויט 
 דרייק /

מוזיאון הכט, 
אוניברסיטת 

 חיפה,

 תשע"ט.

צדקה, נעה,  צדק.אמ 770.9
, מחברת, -1222
 צלמת

האמת 
הפוטוגרפית 

אמת טבעית היא 
:כרוניקה של 

 מחלקה לצילום /

 2018 רסלינג,

 ספרות

גלסנר, אריק,  גלס.מב 801.95
 , מחבר-1222

הוצאת הקיבוץ  מבקר חופשי /
 המאוחד,

2019 

808.838762 
 רשף.לא

רשף, ענבל, 
 , מחברת-1222

הלא ידוע :בדיון 
ספרותי ומדע 

 בדיוני /

 2019 רסלינג,

אלינב, רבקה,  אלי.דו 809.3
 מחברת

רציתי  דווקא"

 "לצאת מגדרי
מסע הגיבורה :

-כיוצרת: תשובת
הנגד של רומן 
 / החניכה הנשי

 .9011תשע"ח  מכון מופ"ת,

רובין, שלמה,  רוב.תה 809.7
1192-1210 ,

 מחבר

תהילת הכסילים, 
או: צוואת בעור 

בן חמור :נספח: 
 תלונת הבעל /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ח 

לב כנען, ורד,  זיכ.יל 883
עורכת, מחברת 

הקדמה, מחברת 
 טקסט נוסף

זיכרון ילדות 
ושכחה :קריאות 
חדשות בצלקתו 

 של אודיסאוס /

הוצאת הספרים 
של אוניברסיטת 

 חיפה,

 .9011תשע"ט 

צביאל, -אבישי אבי.הא 892.4
 עירית, מחברת

האם את צוכה או 
בוחקת? :הקול 

הנשי 
ההומוריסטי 

 2018 הוצאת גמא,



 

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

ביצירותיהן של 
אגי משעול 

-ואורלי קסטל
 בלום /

שקרג'י, נועה,  מיל.כב 892.413
 , עורכת-1212

מילת הכבוד של 
הרחוב :עיונים 

בשירתו של רוני 
 סומק /

 2019 גמא,

גרינברג, עמרי,  פתר.כל 892.76
 עורך

פתרון כלשהו 
לשתיקה :על 

ספרות ערבית 
מודרנית בעברית 

/ 

 .9011תשע"ט  עולם חדש,

 ספרות יפה

ינגיהארה,  ינג.חי 813
, 1229האניה, 
 מחברת

הוצאת מחברות  חיים קטנים /
 לספרות,

 .9011תשע"ט 

מויס, ג'וג'ו,  מוי.לב 813
 , מחברת-1222

לבד בפריז ועוד 
 סיפורים /

 2018 ידיעות אחרונות,

ג'יימס, הנרי,  ג'יי.אמ 813.4
1192-1212 ,

 מחבר

 .9011תשע"ט  כרמל, האמריקאי /

אטווד, מרגרט  אטו.וה 813.54
, -1222אלינור, 
 מחברת

והלב הולך אחרון 
/ 

הוצאת מחברות 
 לספרות,

2019. 

ג'ונס, קלי,  ג'ונ.אי 818.6
 , מחבר-1291

ששמעה האישה 
 צבעים /

 2012 פן הוצאה לאור,

צויג, סטפן,  צוי.עש 833
1111-1299 ,

 מחבר

עשרים וארבע 
שעות בחיי אישה 

/ 

 2019 תשע נשמות,

מוסו, גיום,  מוס.די 843
 , מחבר-1229

-כנרת, זמורה דירה בפריז /
 ביתן, דביר,

2018. 

אמדו, ז'ורז'ה,  אמד.זי 869.3
1219-9001 ,

 מחבר

 .9011תשע"ט  רימונים, / זיעה

דוסטויבסקי,  דוס.יו 891.733
פיודור 

מיכאילוביץ', 
1191-1111 ,

 מחבר

 .9012תשע"ט  כרמל, יומנו של סופר /

ליברה, אנטוני,  ליב.טו 891.853
 מחבר

טוקטה בדו מז'ור 
/ 

 .9011תשע"ח  כרמל,

אתר, תרצה,  אתר.כל 892.41
1291-1222 ,

 מחברת

הוצאת הקיבוץ  /כל השירים 
 המאוחד,

 .9011תשע"ט 
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חלפי, אברהם,  חלפ.עט 892.41
1209-1210 ,

 מחבר

עטור מצחך זהב 
 שחור :מבחר /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

 .9011תשע"ט 

אלמוג, אליענה,  אלמ.אל 892.43
 , מחברת-1229

כנרת, זמורה,  הרואין /
מוציאים  -דביר 

 לאור בע"מ,

 .9012תשע"ט 

אנגלמן, ליאור,  אנג.קש 892.43
 מחבר

-כנרת, זמורה קשורה בנפשו /
 ביתן, דביר,

2018. 

טושה גפלה,  טוש.רש 892.43
, -1221אופיר, 
 מחבר

רשימות מארץ 
 הכביש /

 .2019 כתר,

טפר, יונה,  טפר.כא 892.43
 , מחברת-1291

 .9011תשע"ט  הקיבוץ המאוחד, כאן היה הבית /

לוי, עודד, -מנדה מנד.אנ 892.43
 , מחבר-1222

 2017 ידיעות אחרונות, אני זוכר /

מנדלי מוכר  מנד.סו 892.43
-1129ספרים, 

 , מחבר1212

הוצאת הקיבוץ  הסוסה /
 המאוחד,

 .9011תשע"ט 

סדי, מירב, -נקר נקר.סמ 892.43
 , מחברת-1220

 .9012תשע"ז  בבל, סמאדר /

ענברי, אסף,  ענב.טנ 892.43
 , מחבר-1221

 2018 ידיעות אחרונות, הטנק /

קוגן, שרון,  קוג.אי 892.43
 , מחברת-1222

אי אפשר לאהוב 
 בשקט /

פרדס הוצאה 
 לאור,

 .9011תשע"ט 

 היסטוריה וגאוגרפיה

ששון, שלומי,  ששו.חי 933.01
 מחבר

החילוניות 
החדשה 

:אידיאולוגיה, 
פילוסופיה, 
 אקטיביזם /

 2019 רסלינג,

933.5438 
 מר.סמ

, -1221מר, בני, 
 מחבר

סמוצ'ה 
:ביוגרפיה של 

רחוב יהודי 
 בוורשה /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

 .9011תשע"ח 

ליפסטדט, דבורה  ליפ.אנ 933.9
, -1292אסתר, 
 מחברת

אנטישמיות כאן 
 ועכשיו /

 .2019 דביר,

נוימן, בעז,  נוי.הי 943.086
1221-9019 ,

 מחבר

היסטוריות 
חדשות של 

 הנאציזם /

מודן הוצאה 
 לאור,

2019. 

בן אריה, יהושע,  א.כי-בן 9(9)
 , מחבר-1291

-כיצד נוצרה ארץ
ישראל בעת 

-1292החדשה 

 .9011תשע"ט  יד יצחק בן צבי,



 

 שנה הוצאה לאור כותר מחבר מספר מדף

:גאוגרפיה  1222
 היסטורית /

(9)972.1 
 שחם.חס

קורן, -שחם
 צפרירה, מחברת

מרכז  -יד טבנקין  נעורים /חסד 
מחקרי, רעיוני 

ותיעודי של 
התנועה 

 הקיבוצית,

 .9011תשע"ט 

 כתב עת אלקטרוני

כתב עת 
 אלקטרוני

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

בפרט ובכלל :על 
נות יהדות, ריבו

 ויות אדם.וזכ

המכון הישראלי 
 לדמוקרטיה,

 .9019תשע"ו 

 

 

 


