למידע נוסף על הספר מקטלוג ספריית בית איזי שפירא לחץ על התמונה

1

כותר
איש איש וכלבו :כל מה שרצית לדעת על
הכלב ולא עלה על דעתך לשאול

מחבר
קונרד לורנץ

2

בעלי החיים כמורים וכמרפאים -
סיפורים אמתיים והגיגים

סוזן מקלרוי צ'רנק

3

הקרב על המתנדב :גיוס והפעלת בני נוער
לשינוי חברתי

עוזי ששון
חגי כץ

4

השילוב ושברו  :עמדות של מורות שילוב
כלפי שילוב תלמידים עם ליקויי למידה
במסגרות חינוך רגילות

תומר עינת
מלכי שרון

5

התנהגותם של בעלי החיים

דיוויד אטנבורו

6

חיות מחמד במשפחה :הגלוי ,הסמוי ומה
שבעיניהם הקשרים טיפוליים

רחל גילשטרום

7

טיפול באמנות בגישת האדם במרכז:
אמנות והתפתחות האדם

ליזל סילברסטון

8

טראומה וטיפול בה

מיקי דורון

9

יוצאת מדעתי

שרון מ' דרייפר

10

כלבים לא משקרים באהבה :הרהורים
על עולם הרגש של הכלבים

ג'פרי מאסון
מוסאיף

11

להתבונן ביצירה – לראות את הנפש:
מודלים וגישות להערכה ולהדרכה
בטיפול מבוסס אמנויות ,פרי יצירתם של
מטפלים ישראלים

רונן ברגר  -עורך

12

לימודי מוגבלות :מקראה

שגית מור ואחרים -
עורכים

13

מאי-נראות לשותפות –  2כרכים

הדס שליו
נעמי לידור הדס

14

מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה ממרכזי
תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה

אורנה שמר ואחרים
 -עורכים

15

מסגרת העשייה המקצועית בריפוי
בעיסוק בישראל – מתע"מ 2016

האגודה הישראלית
לריפוי בעיסוק

16

סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים
ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל :
אסופת מחקרים

שונית רייטר
עירית קופפרברג
יצחק גילת  -עורכים

17

שטום

ג'ם לסטר

18

ממדים חדשים בפסיכותרפיה ממוקדת-
גוף

ניק טוטון  -עורך

19

ילד במתנה או ילד בהמתנה :מבט אל
המשאבים התומכים בהורים לילדים עם
אוטיזם

אילת סימן טוב

20

פדגוגיה דיגיטלית הלכה למעשה

רבקה ודמני -
עורכת

21

מי מפחד מ  : ADHD -מדריך מעשי
להורים ולאנשי מקצוע בתחום בעיות
קשב וריכוז

שרית טגנסקי

22

הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי

עוזי מלמד
אולז׳ן גולדשטיין -
עורכים

23

צרכים מיוחדים ,סוסים מיוחדים :
מדריך לתועלות שברכיבה טיפולית

נעמי סקוט

