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 שיעורים בסמסטר( 14-)צריך להיות ל כתיבת קיצורים בסילבוס .א

מספר 

 שיעור

 קריאה נושא

1 
 176-163: 2001חובה: ישראלי,  

 176-163: 1992רשות: אלדר, 

 312-309: 2007רשות: סולברג,   2

 19-11: 1999ועומר, חובה: אליצור   3

4   

 :(2007Bכהן,    :2007A** מחבר עם כמה פרטי קריאה נציין כך )כהן, 

*** בין שני מחברים עם אותו שם משפחה נבחין בעזרת האות הראשונה של השם הפרטי 

 כהן, ד'(. -)כהן, ג'  ו

 מדעי הרוחבביבליוגרפיה   .ב

 :ספר

 .44-22; 15-7 ', עמתשס"ט, ירושלים חלומות ,ישראליי' 

 .44-22י' ישראלי וב' ירושלמי, חלומות, ירושלים תשס"ט, עמ' 

Y. Yisraeli, Dreams, Jerusalem 2009, pp. 22-44. 

Y. Yisraeli and B. Yerushalmi, Dreams, Jerusalem 2009, pp. 22-44. 

 

 :עורךמחבר וספר עם 

 .44-22תשס"ט, עמ'  ירושלים)עורך(,  ב' ירושלמי, חלומות, ישראלי' י

Y. Israeli, Dreams, B. Yerushalmi (ed.), Jerusalem 2009, pp. 22-44. 

 

 מאמר באנתולוגיה:

 .56-48חלומות, ירושלים תשס"ט, עמ' י' ישראלי, 'חלומות של חלומות', בתוך: ב' ירושלמי )עורך(, 

Y. Yisraeli, 'Dreams of Dreams' in: B. Yerushalmi (ed.), Dreams, Jerusalem 2009, pp. 

48-56. 

 מאמר בכתב עת:

   .18-17(, עמ' 2010) 3עתר,  י' ישראלי, 'חלומות של חלומות',

Y. Yisraeli, ' Dreams of Dreams', Journal of Poetry, 6.23 (2010): pp: 26-27. 

 

 אנציקלופדיה:

.22-44, ירושלים תשע"א,  עמ' 8כרך , 'חלומות', האנציקלופדיה העברית, ישראליי'   
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  מדעי החברהביבליוגרפיה ב .ג

 :ספר

(. 10-5)עמ'  עישון ותפקוד קוגניטיבי(. 1992אלדר, ע. )

 תל אביב: עם עובד.

 . תל אביב: עם עובד.(10-5)עמ'  עישון ותפקוד קוגניטיבי(. 1992) ח. וגלעדי .,ג"מ, אלדר, ע ,שפיר

(. תל 10-5)מהדורה שנייה( )עמ'  עישון ותפקוד קוגניטיבי(. 1992שפיר, ג"מ, אלדר, ע., וגלעדי ח. )

 אביב: עם עובד.

Johnson, M. R. (1987). Cognitive functioning: Nature or nurture? (pp. 25-31).  Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Johnson, M. R., Levine, J., & Barnaby, J. (1987). Cognitive functioning: Nature or nurture? (pp. 25-

31).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Johnson, M. R., Levine, J., & Barnaby, J. (1987). Cognitive functioning: Nature or nurture? (2nd ed). 

(pp. 25-31).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 

 :תרגום ועריכה –ספר 

  (.2-1בינה מלאכותית בשנות האלפיים )כרכים (. 2000שפיר, ג"מ, אלדר, ע., וגלעדי, ח. )עורכים(. )

 מאגנס. :ירושלים

)ע. רולניק  (.2-1בינה מלאכותית בשנות האלפיים )כרכים (. 2000) .וגלעדי, ח .,שפיר, ג"מ, אלדר, ע

 ירושלים: מאגנס. )עורך( וי. אור )מתרגם((. 

Johnson, M. R., Levine, J., & Barnaby, J. (Eds.). (1987). Cognitive functioning (Vols. 1-3). Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Johnson, M. R., Levine, J., & Barnaby, J. (1987). Cognitive functioning (Vols. 1-3). (G. Gibian Ed. & J. 

Coulson Trans). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 מאמר / פרק בתוך ספר ערוך:

 .י :(. "העישון מסוכן לבריאות": האם הדבר נכון גם בתפקוד קוגניטיבי? בתוך 1992)  .אלדר, ע

 (. ירושלים: אקדמון.77-34)עמ'  מחקרים בבריאות הציבוראברהמי )עורכים(,  .גלבר וא

Johnson, M. R. (1987). Cognitive development in China and the USA: A cross-cultural comparison. 

In B. Bolling & K. L. Rasmussen (Eds.), Cross-cultural perspectives in psychological research: 

Vol. 2. Cognition (pp. 344-369). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall .  
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 מאמר בכתב עת

 .213-195, (3) 41מגמות, (. הקשר בין חשיפה לעישון לתפקוד במבחני משכל. 1992) .אלדר, ע

Johnson, M. R. (1987). Effects of long-term exposure to cigarette smoke on cognitive functioning. 

International Journal of Cognition, 35, 126-143. 

 

 עיתון יומי

  .1, ב הארץדצמבר(. פונדמנטליזם חברתי עכשיו.  17, 1996קים, ח. )

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, 

pp. A1, A4. 

 

 ערך מאנציקלופדיה

(. ירושלים: חברה 420-423)כ"ט,  האנציקלופדיה העברית(. קונפוציוס והקונפוציניזם. 1977דאור, ד. )

 להוצאת אנציקלופדיות.

Agras, W. S. (2000). Eating disorders. In Encyclopedia of psychology (Vol. 3, pp. 120-124). 

Washington DC: American Psychological Association. 

 

 

 


