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 1קישור לחיפוש

 שנה הוצאה לאור כותר רבמח מספר מדף

 ספרים אלקטרונים

פינק, -אשרת ספר אלקטרוני
 יפעת, מחברת

אסור להרים ידיים :זיכרונות 
דחייה חברתית מגיל הילדות 

ויישומים לשדה החינוך: הצצה 
 לעולמם של "הדוחפים" 

פרדס הוצאה 
 לאור,

תשע"ח 
8112. 

ירום, ניצה,  ספר אלקטרוני
 , מחברת-1491

מצפן לזוגיות ראויה :מדריך 
 לשותפות במיניות ואינטימיות 

תשע"ח  פרדס,
8112. 

ערן, עמירה,  ספר אלקטרוני
 , מחברת-1491

מורה לנבוכים :גישתו החינוכית 
 של הרמב"ם 

תשע"ח  מכון מופ"ת,
8112. 

אור, ענת, -רימון ספר אלקטרוני
 מחברת

כבוד :ארווינג גופמן: עקרונות 
מרכזיים בתורתו ומחשבה 

 מחודשת עליהם 

פרדס הוצאה 
 לאור,

תשע"ח 
8112. 

 פילוסופיה ופסיכולוגיה

, -1491גולן, רות,  גול.חל 150.195
 מחברת

חלל חלום חלון :פסיכואנליזה 
 וחוויית האמנות /

 2019 רסלינג,

הורויץ, גילית,  הור.על 150.195
 מחברת

על מציאות חושית ונפשית :עיונים 
 בכתבי וילפרד ביון /

 2019 רסלינג,

סטרוזייר, צ'ארלס  סטר.הי 150.195
 ב., מחבר

:התהוותו של היינץ קוהוט 
 פסיכואנליטיקאי /

תשע"ט  כרמל,
8112. 

ישראל, ברוך,  ישר.אנ 152.432
 , מחבר-1441

שניר מוציא  נעים להכיר / -אני הפחד 
 לאור,

2018 

וינר, נועה, -לונאי לונ.תפ 158.7
 מחברת

תפיסת העבודה כ'ג'וב', 'קריירה' 
או 'יעוד' והקשר בינה לבין ערכי 

התקשרות בקרב עבודה ודפוסי 
 נשים עובדות /

תשס"ט  ]חמו"ל[,
8114. 

עזרא, עובדיה,  עזר.לח 170
1494-8112 ,

 מחבר

לחיות בכבוד :רשימות באתיקה 
 יישומית /

תשע"ט  כרמל,
8112. 

 דתות ורוחניות

רואי, מיכה,  רוא.מס 221.88
 מחבר

מסע בין סיפורים :קריאה ז'אנרית 
 בסיפורי מסע במקרא /

תשע"ט  כרמל,
8112. 

http://primo-icc-prod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=local&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ZFT&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=201904&scp.scps=scope%3A%28ZFT%29&vl%281737824637UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%2847555415UI0%29=any&vl%2847555415UI0%29=title&vl%2847555415UI0%29=any
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ניישטט  ניי.שי 223.9
בורנשטיין, לילך, 

 מחברת

שיר השירים והפואטיקה של 
 הפרגמנט /

 2019 רסלינג,

יפת, שרה,  יפת.דר 224.4
 , מחברת-1419

דרך החושקים :פירוש אנונימי 
לשיר השירים : כ"י אוקספורד, 
ספריית הבודליאנה, אופנהיים 

589 / 

הוצאת ספרים 
מאגנס, ע"ש י"ל 

האוניברסיטה 
 העברית,

תשע"ט 
8114. 

296.6509 SCH Scholem, 
Gershom 

Gerhard, 1897-
1982, author 

Origins of the Kabbalah / Jewish 
Publication 

Society, 
Princeton 
University 

Press, 

2018 

זוסמן, יעקב,  זוס.תו 296.811
 , מחבר-1411

'תורה שבעל פה' פשוטה 
 כמשמעה :כוחו של קוצו של יו"ד /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

תשע"ט 
8114. 

 תקשורת, סוציולוגיה ומדעי החברה

מרום, אבירם,  מרו.בי 303.385
 מחבר

ביצוע בקרב קבוצת מיעוט 
כפונקציה של איום הסטריאוטיפ, 

אסטרטגיות להפחתתו ומידת 
 הפנמת הסטריאוטיפ /

 2013 מו"ל[,]ח

דאנקלי,  דאנ.תו 303.483
, -1421ויקטוריה, 

 מחברת

תוציאו את הילד מהמסך! 
השבועות שתגמול  1:]תוכנית 

את ילדיכם ממסכים ותחזיר להם 
את הריכוז, השלווה ושמחת 

 החיים[ /

תשע"ט  סלע מאיר,
8114. 

דרור, יובל,  דרו.קו 303.483
מחשבים 
, -1421ותקשורת 

 מחבר

סמוי :כל מה שלא רוצים קוד 
שתדעו ואתם חייבים לדעת על 

 החיים בעידן הדיגיטלי /

-זמורה-כנרת
 דביר,

תשע"ט 
8114. 

פרידמן, תומס ל.,  פרי.תו 303.483
 , מחבר-1491

תודה שאיחרת :מדריך 
האופטימיסט לשגשוג בעידן 

 התאוצות /

תשע"ט  אריה ניר,
8114. 

הדר, יונגר הראל,  יונ.הש 305.409
 מחברת

השפעת חווית כוח על מידת 
 ההחפצה העצמית בקרב נשים /

  2016 

אבישר, נסים,  אבי.לל 305.8
 , מחבר-1454

ללמוד מהמזרח :מזרחיות, חינוך 
 ותיקון עולם /

תשע"ט  מכון מופ"ת,
8114. 

ויצטום, דוד,  ויצ.תח (9)327.43
 , מחבר-1492

תחילתה של ידידות מופלאה? 
בין ישראל לגרמניה: :הפיוס 

1451-1492 / 

תשע"ט  הוצאת שוקן,
8112. 

צלר, נטלי, -דוידי דוי.קו 331.481
 מחברת

קריירה -קונפליקט משפחה
:הבדלים בין נשים במקצועות 

טכנולוגיים לבין נשים במקצועות 
 חברתיים /

 2007 ]חמו"ל[,
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 משפטים

קלהורה, תמר,  קלה.אכ 346.03
 מחברת

אזרחית -ציבוריתחוק -אכיפת
:תביעות נזיקין מטעם המדינה 

 בשל פגיעה באינטרס ציבורי.

תשע"ח  נבו,
8112. 

 עבודה סוציאלית ומקצועות טיפוליים

, -1492גל, ג'וני,  לא.צד (9)361.3
עורך, מחבר 

 מבוא

לא צדקה אלא צדק :פרקים 
בהתפתחות העבודה הסוציאלית 

 בישראל /

מכון בן גוריון 
לחקר ישראל 

והציונות, 
אוניברסיטת בן 

 גוריון בנגב,

תשע"ט 
8114. 

דנון, פנחס,  דנו.כר 362.29
 מחבר

-כרוניקה של התמכרות במאה ה
:מהנאה ועד לתלות  81

 והתמכרות /

 2018 פנחס דנון,

גולדברג, אילי,  גול.לה 365.6
 , מחברת-1459

להיות אסיר :החיים בבית הסוהר 
 וחוויית המאסר /

הוצאה ספרי ניב 
 לאור,

תשע"ט 
8112. 

 חינוך

371.1024 

 באב.פס

באב"ד, אלישע, 
 מחבר

הפסיכולוגיה החברתית של 
 הכיתה /

 2011 רכס,

ויינהבר, בת חן,  יזמ.וח 371.2
 , עורכת-1454

יזמות וחדשנות בחינוך :האומץ 
 לשנות /

 2019 רסלינג,

 מדעי הבריאות ומקצועות טיפוליים

אילן, יחיאל -בר א.את-בר 610
, -1455מיכל, 
 מחבר

אתיקה רפואית ביהדות 
:היסטוריה, הלכה והחוק 

 הישראלי /

הוצאת ספרים 
ע"ש י"ל מאגנס, 

האוניברסיטה 
 העברית,

תשע"ט 
8114. 

616.8522 

 קלא.טי

קלארק, דיויד א., 
 , מחבר-1499

טיפול קוגניטיבי והפרעות חרדה 
 :הלכה ומעשה /

הוצאת ספרים 
 מ,"אח" בע"

תשע"ט 
8112. 

דורי, הלית,  דור.יל 618.9285
 מחברת

-הילד עם קושי בוויסות קשבי
 רגשי /-חושי

תשע"ח  אופיר ביכורים,
8112. 

 מוסיקה ואמנות

רוזנבלט,  רוז.אמ 702
 אלכסנדר, מחבר

המכללה  אמנויות: שונה ומשותף /
 האקדמית צפת,

 תשע"ט.

רוזנבלט,  רוז.מב 780.902
 אלכסנדר, מחבר

המכללה  מבוא למוסיקה מערבית קדומה /
 האקדמית צפת,

 תשע"ט.

 ספרות

פרוש, עדיאל,  פרו.פי 801
 מחבר

הוצאת  פילוסופיה, ספרות ומה שביניהן /
-אוניברסיטת בר

 אילן,

תשע"ט 
8112. 

פלדמן, זיוה,  פלד.לי 801.93
 מחברת

תשע"ח  גוונים, ליצן ללא חצר /
8112. 

בן יהודה, עמרי,  י.מה-בן 809.5
 , מחבר-1428

מה אעידך? :פעולות דיבור 
 בכתבי פרנץ קפקא וש"י עגנון /

תשע"ט  מוסד ביאליק,
8114. 
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הולצמן, אבנר,  הול.עי 892.4
 , מחבר-1495

עין בעין :על עשרים חוקרי ספרות 
/ 

תשע"ח  כרמל,
8112. 

בורשטיין, דרור,  אהב 892.41
 עורך, -1421

תשע"ח  הליקון, אהבה /
8112. 

ברזל, הלל,  ברז.תו 892.41
 , מחבר-1489

תולדות השירה העברית מחיבת 
תוספות :  -ציון עד ימינו :כרך יג 

 מורשה ותמורה /

 -ספרית פועלים 
 הקיבוץ המאוחד,

תשע"ט 
8112. 

בורשטיין, דרור,  מיל.חי 892.41
 , עורך-1421

תשע"ח  הליקון, מילים חיות /
8112. 

משעול, אגי,  משע.מה 892.41
 , מחברת-1495

הוצאת הקיבוץ  מה לך נשמונת :שירים /
 המאוחד,

תשע"ט 
8112. 

בורשטיין, דרור,  סדו 892.41
 , עורך-1421

תשע"ט  הליקון, סדום /
8112. 

בורשטיין, דרור,  סלפ.בל 892.41
 , עורך-1421

סלפי בלי פילטר :זהות חוצה 
 גדרות /

תשע"ט  הליקון,
8112. 

שמאי, ציונה,  על.הק 892.41
 כתעור

תשע"ח  הליקון, על הקצה /
8112. 

בורשטיין, דרור,  שיר.אק 892.41
 , עורך-1421

שירת הבית :אקופואטיקה עברית 
/ 

תשע"ח  הליקון,
8112. 

ליפסקר, אבידב,  ליפ.אק 892.43
 , מחבר-1494

אוניברסיטת בר  אקולוגיה של ספרות /
 אילן,

תשע"ט 
8114. 

אולמרט, דנה,  אול.כח 892.43
 , מחברת-1428

כחומה עמודנה :אימהות 
 ללוחמים בספרות העברית /

הוצאת הקיבוץ 
 המאוחד,

תשע"ט 
8112. 

 ספרות יפה

תשע"ח  בבל, רעב :הסיפור של הגוף )שלי( / גיי, רוקסן, מחבר גיי.רע 813
8114. 

קובן, הרלן,  קוב.אל 813
 , מחבר-1458

-כנרת, זמורה אל תעזוב /
מוציאים  -ביתן 
 לאור,

תשע"ח 
8112. 

אדבאיו, איובאמי,  אדב.תי 823
 , מחברת-1422

אחוזת בית,  תישארי איתי /
 הוצאה לאור,

תשע"ט 
8114. 

שחורי, יערה,  שחו.שנ 892.43
 , מחברת-1422

 2019 כתר, שנות העשרים /

 וגיאוגרפיההיסטוריה 
אבנרי, אריה,  אבנ.חל 923.2

1412-8115 ,
 מחבר

החלוץ החברתי :ד"ר ישראל כ"ץ 
 מוביל מהפכת הרווחה בישראל /

תשע"ד  ספרית מעריב,
8111. 
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לבני, -שטייר שטי.טר 933.47
, -1421ליאת, 

 מחברת

טראומה אחת, שתי 
פרספקטיבות, שלוש שנים 
:היבטים של שואה ותקומה 

ישראלית -הארץבתעמולה 
 1492-1499אמריקנית -והיהודית

/ 

מוסד הרצל 
לחקר הציונות, 

אוניברסיטת 
 חיפה,

תשע"ט 
8114. 

ברנר, טלי,  ברנ.על 933.5
 , מחברת-1422

על פי דרכם :ילדים וילדות 
 באשכנז /

 תשע"ח. מרכז זלמן שזר,

יצהרי, מרדכי בן  יצה.פר 933.553
, -1411צדוק, 
 מחבר

במורשת יהדות תימן פרקים 
 :מחקרים בנושאים שונים /

האגודה לטיפוח 
חברה ותרבות, 

 תיעוד ומחקר,

תשע"ח 
8112. 

בשן, אליעזר,  בשן.יה 933.564
 , מחבר-1489

היהודים בקזבלנקה :מראשית 
בנייתה מחדש ועד לשלהי המאה 

 העשרים /

המכללה 
האקדמית 

 אשקלון ;

תשע"ח 
8112. 

באומל, יהודית  באו.קו 933.573
, -1494תידור, 
 מחברת

קוראים לי פרידה סימה :עולם 
המהגרות בארה"ב בעיני נערה 

 מבוקובינה /

 2019 רסלינג,

ז'בוטינסקי, זאב,  ז'בו.תג 933.643
1221-1491 

תגר ומגן :זאב ז'בוטינסקי והאצ"ל 
/ 

המסדר על שם 
 זאב ז'בוטינסקי,

תשס"ה 
8119. 

מאריי, דאגלס,  מאר.מו 940.561
 , מחבר-1424

המוות המוזר של אירופה 
 :הגירה, זהות, אסלאם /

תשע"ט  שיבולת,
8114. 

אובמה, מישל,  אוב.סי 973.04
 , מחברת-1459

 2018 ידיעות אחרונות, הסיפור שלי /

 הרמן, תמר, הרמ.שב( 4)19
 מחברת

שביל ישראל :דרכה של 
 הישראליות החדשה־ישנה /

פרדס הוצאה 
 לאור,

תשע"ט 
8114. 

עזריהו, מעוז,  עזר.על 96(9)
 מחבר

על הקו :מטריאסטה לארץ ישראל 
 :1491-1481 / 

מוסד הרצל 
 -לחקר הציונות 

אוניברסיטת 
 חיפה,

תשע"ט 
8114. 

אינגדאו, שלי,  אינ.חו 965.63(9)
 מחברת

חוסן בהגירה :הסיפור של יהודי 
 אתיופיה בישראל /

 2019 רסלינג,

טופל, מנחם,  טופ.את 972.1(9)
 מחבר

תשע"ט  יד טבנקין, אתגר השיתופיות /
8112. 

 

 sarita@zefat.ac.il בעריכת שרית ערב

 

 

 

mailto:sarita@zefat.ac.il

