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 ספרים בנושא אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה

  אנטומיה / ערך שלמה ברק

QP34. A56 1994  

  ברק, שלמה 

  1994ירושלים : אקדמון תשנ"ד 

 ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

  אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם / אריאלה זוסמן ; עריכה: גיא פרמינגר

 QM23.2 .Z9 2022 

 עורך  -; פרמינגר, גיא 1968זוסמן, אריאלה, 

  2022נורדיה : ידע תשפ"ב 

  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

  אנטומיה של גוף האדם / משה שחר

 QM5 .S5 2006 

  ון וינגיט לחנוך גופני ולספורט. ; מכשחר, משה 

  2006נתניה : מכון וינגיט, בית הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן תשס"ו 

  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

  אטלס גוף האדם : אנטומיה, פיזיולוגיה, תיפקוד מערכות הגוף, תהליכי החיים / עורכת: אסתי אנגל

 QM25 .A75 2003 

 אנגל, אסתי 

  2003מיפוי והוצאה לאור תשס"ג  -אביב : מפה -תל

  ימים( 14)אוסף כללי נמצא ב

 

טוב, יואל -גוף האדם ותפקודו : אנטומיה, פיזיולוגיה, מערכות / ]עריכה מדעית: אהרוני לב - לקסיקון כרטא
  גיל ; תרגום: נתי )נורבוט( שוורץ[-דונחין, טל בר

 QP34 .L4 2005 

 גיל, טל -טוב, אהרני; דונחין, יואל; בר-לב

  2005ירושלים : כרטא תשס"ה 

  אוסף כללי נמצא ב
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  אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם / ערן תמיר ; ציורים איתן לבון ; עריכה והגהות נטע תמיר

 QP34 .T3 1996 

 תמיר, ערן 

  1996ח"מ : חמו"ל ; ח"מ : דפוס נשיא טכנולוגיות 

 

  עקרונות האנטומיה, הפיזיולוגיה, הביוכימיה והפתולוגיה / עריכה מקצועית: יונתן קריספל

 QM25 .E57 2016 

 עורך  -קריספל, יונתן 

  2016שירותי הדרכה ברפואה תשע"ו  C.P.Rישראל : 

  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

האטלס של גוף האדם : אנטומיה ופיזיולוגיה / טרוור וסטון ; עריכה מדעית של המהדורה העברית: זמיר פ' 
  שליט"א ; עורך רפואי: ארנון אהרון ; מאנגלית: גבי מירון

 QM25 .W4716 2004 

 ; שליטא, זמיר פ וסטון, טרוור 

  2004אור יהודה : כנרת תשס"ד 

  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

וף ותיפקודו : ספר לימוד לפיסיולוגיה אנטומיה ותזונה / מאת עזרה זהר ויאיר שפירא ; ]ציורים: עמינדב הג
  ברנשטיין[

 .S6 1976 QP34 

 ; שפירא, יאיר  1922-2014זהר, עזרה, 

  1976אביב : עם עובד -תל

  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב
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 ספרים בנושא רפואה פנימית

יהודה שיינפלד ;  -פאוסי ... ]ואחרים[ ; עורך ויועץ מדעי -מדריך עקרונות הרפואה הפנימית / עורכים  -הריסון 
  מאיר מועלם -אחרים[ ; ייעוץ רפואי מירב ברזילי... ]ו -תרגום 

 RC46 .H3316 2011 

Harrison's manual of medicine 1948; ברזילי, מירב; מועלם, מאיר; שיינפלד, יהודה, -1940, אנתוני ס., ; פאוסי-  

  2011תל אביב : דיונון 

  גישה מקוונת+ ישנה  ימים( 14אוסף כללי )נמצא ב

 

  האנציקלופדיה הישראלית לרפואה / עורך ראשי: יהודה שינפלד ; עורכי משנה: יהושע )שוקי( שמר, גד קרן

 R121 .E5 2007 

 ; שמר, יהושע; קרן, גד; ההסתדרות הרפואית בישראל -1948שיינפלד, יהודה, 

  2007אביב : משכל תשס"ז -תל

  אוסף כללי )לא להשאלה(נמצא ב
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