ד"ש מהספריה
ספרים חדשים
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ספרים חדשים בנושאים הבאים:
(לחץ על שם הנושא למעבר ישירות)
ספרות ילדים
מקרא
יהדות
חברה וחינוך
רפואה
היסטוריה וארץ-ישראל

ספרות ילדים

הוצאה

כותר

מחבר

החוט שלא נגמר

ברנט ,מק

כתר ספרים

נשיקה של חנוכה

הופנברג קונשטוק ,עפרה

משכל  -הוצאה לאור מיסודן
של ידיעות אחרונות

אריה בן נעים ה14-

זיו ,נבו

משכל  -הוצאה לאור מיסודן
של ידיעות אחרונות

לימונדה

זליכוב רלוי ,עדי

משכל  -הוצאה לאור מיסודן
של ידיעות אחרונות

מי זה היה? מה זה יהיה? :חידות בחרוזים

מאיר ,מירה

כתר ספרים

מקרא
כותר

מחבר

הוצאה

עץ החיים והכסף :עקרונות הכלכלה
והעסקים מבראשית למאה ה21-

אייזנברג ,מייקל

התעצמותה של החזרה ותרומתה לחקר
הסגנון והפרשנות :דגמים מפותחים
ומורכבים של החזרה המורחבת על דבך
הסמיכות בספרות המקרא ,בספרות הבתר
מקראית ובספרות המזרח הקדום

שמיר ,יונה

הוצאת הספרים של
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לתורה

בלאו ,יהושע

האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים

שבט שואג :כלכלת אחווה מקודש הקודשים
למאה ה 21-סדרת עץ החיים והכסף

אייזנברג ,מייקל

סלע מאיר

ערכה של ארץ ישראל :ניתוח גיאוגרפי,
היסטורי וארכיאולוגי של ספר יהושע

לנדי ,יהודה

יהודה לנדי

מגילת שיר השירים :פירוש ישראלי חדש:
הדי המגילה בארון הספרים היהודי
לדורותיו

זקוביץ ,יאיר

יהדות

סלע מאיר

משכל

הוצאה

כותר

מחבר

הגניזה מקהיר :תולדות אוסף הגניזה
באוניברסיטת קמברידג'

רייף ,שלמה קלמן

הקיבוץ המאוחד

צורבא לילדים

אלגאזי ,בן ציון ,עורך

מכון "צורבא מרבנן"

רבנו תם :פרשנות ,הלכה ,פולמוס

ריינר ,אברהם

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

פניני הלכה :טהרת המשפחה  :...ההלכות
בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה
למעשה ,למנהגי כל העדות ,בתוספת
הקדמות בענייני אמונה ומחשבה

מלמד ,אליעזר

מכון הר ברכה

נפגשים בשביעיות :על ערכי ומערכי שנת
השבע

חלמיש ,חן ,עורך

מהות

שבחי רבי שמואל ורבי יהודה חסיד:
ראשיתה של ספרות השבחים ביהדות
אשכנז

צפתמן ,שרה

הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס האוניברסיטה
העברית

סייעתא לגמרא :מילות ומשפטי מפתח
בגמרא ,ועוד כללי לימוד הגמרא

כרמל ,אריה

פלדהיים

דבשת החרוב :ל"ב עיונים במדרש ואגדה

[המחבר]

הראל ,יצחק

חברה וחינוך

כותר

מחבר

המערכת האקדמית בישראל :תמורות ושינויים בעקבות
מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות

חליווה ,פינחס

אוניברסיטת תל אביב

רחוק מהעץ :הורים ,ילדים והחיפוש אחר זהות

סולומון ,אנדרו

מטר

דגניה פינת הוליבוד :תרבות צריכה ופנאי בראשית
המדינה

הלמן ,ענת

מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי

מהתיישבות ביטחון לביטחון היישובים :תפיסת
ההתיישבות של צה"ל 1967-1949

פריד ,יורם

רסלינג

לחבר את האיים ליבשה :התמקדות מערכתית בלמידה
מעמיקה כתנאי לשיפור החינוך

זוהר ,ענת

בתי ספר יצירתיים :המהפכה שצומחת מלמטה ומשנה
את החינוך

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

רובינסון ,קן

כתר

אקדמיה ותנועה פוליטית :מכללת בית ברל 1990-1970

גרינברג ,יצחק

אוניברסיטת תל-אביב

רפואה

הוצאה

הוצאה

כותר

מחבר

כשהטיפול באמצעות אמנויות פוגש את
מערכת החינוך בישראל :היבטים ישומיים

שניר ,שרון ,עורכת

מרכז המחקר לטיפול
באמצעות אמנויות ע"ש
אמילי סגול ,בית הספר
לטיפול באמצעות אמנויות,
אוניברסיטת חיפה

לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד
עם האוטיזם  -מיהו הילד הנמצא בחדר?

חגי ,עירית

כרמל

פסיכופתולוגיה

הולי ,ג'יל מ'

למדא-ספרי האוניברסיטה
הפתוחה

היסטוריה וארץ-ישראל

כותר

מחבר

הוצאה

מפנה האימפריות :סוגיות בחקר היישוב בפרוס
המנדט הבריטי

מן ,ניר

מודן

הכרעה בדיר יאסין ,במשמר העמק ,ברמת יוחנן

מילשטיין ,אורי

שרידות

עבר אחר :היסטוריה נוגדת-מציאות

אוונס ,ריצ'רד ג'ון

החברה ההיסטורית
הישראלית

בין אדם למדינתו :מדינת ישראל במשנתו
ההלכתית של הרב גורן

זילברשטיין ,ירון

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

אקדמיה בין גדרות תיל :חינוך מחדש של שבויים
גרמנים בארצות הברית במלחמת העולם
השנייה

רובין ,רון

החברה ההיסטורית
הישראלית

מורשת לח"י :ישראל אלדד ,נתן ילין-מור
והמערכה על הזהות ,ההיסטוריה והזיכרון
[אלקטרוני]
https://herzl.haifa.ac.il/images/lehislegacy.pdf

פס ,יצחק

מוסד הרצל לחקר
הציונות ,אוניברסיטת
חיפה

