חדש על המדף בספריית בית בירם – ספטמבר  -אוקטובר 2018
ספרי עיון
אנדרסון ,בנדיקט ( )1999קהיליות מדומיינות :הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה,
האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה.
ארד ,יעל ( )2018ראשונה ,ידיעות אחרונות ,ראשון לציון.
אריאלי ,דן ( )2018שווה לך :ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנו ,ידיעות אחרונות ,ראשון
לציון.
אריאלי-הורוביץ ,דנה (תשס"ה) אמנות ורודנות :אוונגרד ואמנות מגויסת במשטרים טוטליטריים,
אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב.
אריאלי-הורוביץ ,דנה (תשס"ה) רומנטיקה מפלדה :אמנות ופוליטיקה בגרמניה הנאצית ,סדרת ספרי
מרכז להיסטוריה גרמנית ,מאגנס ,ירושלים.
גיל ,אבי ( )2018נוסחת פרס :מיומנו של שותף סוד ,כנרת ,זמורה ביתן ,חבל מודיעין.
דיאמנדיס ,פיטר וקוטלר ,סטיבן ( )2014עולם של שפע :העתיד טוב יותר מכפי שחושבים ,מטר – עיון,
מטר ,תל אביב.
הירט ,זהבה ( )2018מותר לדבר בשיעור 50 :סדנאות לפיתוח צוות ולמסוגלות אישית ,מדיה ,10
ישראל.
הרפז ,יורם ( )2018כיצר לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים :מדריך ,ספרית פועלים ,תל אביב.
הררי ,יובל ( 21 )2018מחשבות על המאה ה ,21-דביר ,חבל מודיעין.
זועבי ,עיסאם ( )2017ספר השאלות והפתרונות הגדול בחשמל ,ראמוס ,ישראל.
זועבי ,עיסאם ( )2017ספר השאלות והפתרונות הגדול במכניקה ,ראמוס ,ישראל.
יבלונקה ,חנה ( )2018ילדים בסדר גמור :ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ  ,1955-1948ידיעות אחרונות,
ראשון לציון.
לוי-ברזילי ,ורד ( )2005שבע-עשרה שיחות עם אסא כשר ,כנרת ,זמורה ביתן ,אור יהודה.
מזובר ,רויטל (עורכת)( )2018מקום לאופנה :מסע בעקבות הבגד הישראלי ,מוזיאון ישראל ,סטימצקי
ושנקר ,ירושלים ותל אביב.
סאס ,גוין ( )2018יצירתיות זה כל העניין ,אוריון ,חולון.
סוקר-שוגר ,חנה ווייס ,חיים (עורכים)( )2014מלאכת החיים :עיונים ביצירתו של חיים באר ,הקשרים,
עם עובד ,תל אביב.
סינג ,סיימון ( )2018הסודות המתמטיים של הסימפסונים ,פילוסופיה ומדע ,ספרי עליית הגג ,תל
אביב.
פרייס ,קתרין ( )2018איך להיפרד מהטלפון ולזכות בחייך בחזרה תוך  30יום! ,מודן ,בם שמן.
ראובן-ללונג ,איילה ( )2018הצלחה בעולם העבודה החדש  :מסע בחמש יבשות ,EQ-EL ,חיפה.
רוט-רותם ,יוסף ( )2018פירוש למגילת רות ,רסלינג ,תל אביב.

ספרי קריאה:
אוגדן ,תומס ה' ( )2018לא אימה שלי ,ספרייה לעם ,עם עובד ,תל אביב.
אוגדן ,תומס ה' ( )2016הפרטים שהושמטו :רומן ,ספרייה לעם ,עם עובד ,תל אביב.
באר ,חיים ( )2018בחזרה מעמק רפאים ,ספרייה לעם ,עם עובד ,תל אביב.
ברנדס ,יוכי ( )2018אדל ,כנרת ,זמורה ביתן ,חבל מודיעין.
ברעם ,ניר ( )2018יקיצה ,ספרייה לעם ,עם עובד ,תל אביב.
וולנט ,אדוארד לואיס ( )2018המשכונאי ,מחברות לספרות ,תל אביב.
טאוולס ,אמור ( )2018ג'נטלמן במוסקבה ,מטר – סיפורת ,מטר ,תל אביב.
מואטי ,אמילי ( )2018סימנים כחולים ,תבלת ,ישראל.
נבו ,אשכול ( )2018הראיון האחרון ,כנרת ,זמורה ביתן ,חבל מודיעין.
ניבן ,ג'ניפר ( )2018כל המקומות המוארים ,כנרת ,זמורה ביתן ,חבל מודיעין.
סנדקר ,יאן-פיליפ ( )2018הדרך הארוכה אל החכמה ,הכורסא ,בן שמן.
פואנקינוס ,דויד ( )2018ברנאר ,זה אני! ,סדרה לספרות יפה ,כתר ,ירושלים.
קאלן ,הלן ( )2018מילים ששמרתי בלב ,פרוזה ,משכל ,ראשון לציון.
רותם ,יהודית ( )2018שובי נפשי ,עם עובד ,תל אביב.
שיינפלד ,אילן ( )2017אשת הפיראט היהודי ,כנרת ,זמורה ביתן ,חבל מודיעין.
שיינפלד ,מיכאל ( )2018עד שנגיע הביתה ,פרוזה ,משכל ,ראשון למיון.

