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        אחאחאחאח

    הגענו להסכ� מכירת ספרי� לחברי הסתדרותהגענו להסכ� מכירת ספרי� לחברי הסתדרותהגענו להסכ� מכירת ספרי� לחברי הסתדרותהגענו להסכ� מכירת ספרי� לחברי הסתדרות" " " " פסיכואקטואליהפסיכואקטואליהפסיכואקטואליהפסיכואקטואליה"""" הסתדרות הפסיכולוגי� ורבעו! ההסתדרות  הסתדרות הפסיכולוגי� ורבעו! ההסתדרות  הסתדרות הפסיכולוגי� ורבעו! ההסתדרות  הסתדרות הפסיכולוגי� ורבעו! ההסתדרות בתיאו� ע�בתיאו� ע�בתיאו� ע�בתיאו� ע�
        .... במחירי הנחה מיוחדי� במחירי הנחה מיוחדי� במחירי הנחה מיוחדי� במחירי הנחה מיוחדי�הפסיכולוגי�הפסיכולוגי�הפסיכולוגי�הפסיכולוגי�

  

        :::: להל! ספרי� אחדי� שראו אור לאחרונה להל! ספרי� אחדי� שראו אור לאחרונה להל! ספרי� אחדי� שראו אור לאחרונה להל! ספרי� אחדי� שראו אור לאחרונה.... כותרי� בתחו� מדעי ההתנהגות כותרי� בתחו� מדעי ההתנהגות כותרי� בתחו� מדעי ההתנהגות כותרי� בתחו� מדעי ההתנהגות600600600600----בהוצאת אח כבהוצאת אח כבהוצאת אח כבהוצאת אח כ
  

 הני ווסטרה / בציונית בטיפול בחרדהבציונית בטיפול בחרדהבציונית בטיפול בחרדהבציונית בטיפול בחרדההגישה המוטיהגישה המוטיהגישה המוטיהגישה המוטי -      נעמי אפל /  ע� הורי� וילדי� ע� הורי� וילדי� ע� הורי� וילדי� ע� הורי� וילדי�CBTלדבר לדבר לדבר לדבר  -

         שיטות קוגניטיביות  שיטות קוגניטיביות  שיטות קוגניטיביות  שיטות קוגניטיביות ––––טיפול בילדי� ובמתבגרי� טיפול בילדי� ובמתבגרי� טיפול בילדי� ובמתבגרי� טיפול בילדי� ובמתבגרי�     ----                                , , , , הלא מודע החברתי בקרב אנשי�הלא מודע החברתי בקרב אנשי�הלא מודע החברתי בקרב אנשי�הלא מודע החברתי בקרב אנשי� -
  פיליפ קנדל / התנהגותיותהתנהגותיותהתנהגותיותהתנהגותיות      וחיי� וינברגארל הופר : עריכה/ קבוצות וחברותקבוצות וחברותקבוצות וחברותקבוצות וחברות    

 יימס מוריסו!'ג/  מדרי( טיפולי לאנשי מקצוע  מדרי( טיפולי לאנשי מקצוע  מדרי( טיפולי לאנשי מקצוע  מדרי( טיפולי לאנשי מקצוע –––– התשאול הראשו!  התשאול הראשו!  התשאול הראשו!  התשאול הראשו! ----  רונ! ברגר: עריכה /  לראות את הנפש לראות את הנפש לראות את הנפש לראות את הנפש––––להתבונ! ביצירה להתבונ! ביצירה להתבונ! ביצירה להתבונ! ביצירה  -

 ו'ג     /כלי� למטפלי� ועודכלי� למטפלי� ועודכלי� למטפלי� ועודכלי� למטפלי� ועוד, מבוא לשיטהמבוא לשיטהמבוא לשיטהמבוא לשיטה: : : : טיפול קוגניטיבי התנהגותיטיפול קוגניטיבי התנהגותיטיפול קוגניטיבי התנהגותיטיפול קוגניטיבי התנהגותי -                        מיומנויות הטיפול הדיאלקטי התנהגותי מיומנויות הטיפול הדיאלקטי התנהגותי מיומנויות הטיפול הדיאלקטי התנהגותי מיומנויות הטיפול הדיאלקטי התנהגותי  -
          בקודית 'ג        גרא, וטול, אפמ!'צ / חרדהחרדהחרדהחרדהלעזרה במצבי לעזרה במצבי לעזרה במצבי לעזרה במצבי 

          /ומבוגרי� צעירי�ומבוגרי� צעירי�ומבוגרי� צעירי�ומבוגרי� צעירי�וטיבציונית בעבודה ע� מתבגרי� וטיבציונית בעבודה ע� מתבגרי� וטיבציונית בעבודה ע� מתבגרי� וטיבציונית בעבודה ע� מתבגרי� הגישה המהגישה המהגישה המהגישה המ -        / ביקור באר, הפלאות  ביקור באר, הפלאות  ביקור באר, הפלאות  ביקור באר, הפלאות ––––משחקי דמיו! של ילדי� משחקי דמיו! של ילדי� משחקי דמיו! של ילדי� משחקי דמיו! של ילדי�  -

  קינג ומריא! סוארז-סילבי נער              שלמה אריאל   

 רוברט ליהי / מדרי( לאנשי המקצועמדרי( לאנשי המקצועמדרי( לאנשי המקצועמדרי( לאנשי המקצוע, , , , שיטות בטיפול קוגניטיבישיטות בטיפול קוגניטיבישיטות בטיפול קוגניטיבישיטות בטיפול קוגניטיבי    יופ מאיירס/  פתרו! בעיות כשיטת טיפול בילדי�פתרו! בעיות כשיטת טיפול בילדי�פתרו! בעיות כשיטת טיפול בילדי�פתרו! בעיות כשיטת טיפול בילדי� -

  
  

         מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי35353535%%%%על כל הספרי� תינת! הנחה של על כל הספרי� תינת! הנחה של על כל הספרי� תינת! הנחה של על כל הספרי� תינת! הנחה של 
        .... מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי מ! המחיר הקטלוגי40404040%%%%תינת! הנחה של תינת! הנחה של תינת! הנחה של תינת! הנחה של ) ) ) ) כחדשי�כחדשי�כחדשי�כחדשי�(((( שחזרו מתצוגה  שחזרו מתצוגה  שחזרו מתצוגה  שחזרו מתצוגה על ספרי�על ספרי�על ספרי�על ספרי�

        ....המזמיני� ארבעה ספרי� ומעלה פטורי� מהוצאות משלוח בדוארהמזמיני� ארבעה ספרי� ומעלה פטורי� מהוצאות משלוח בדוארהמזמיני� ארבעה ספרי� ומעלה פטורי� מהוצאות משלוח בדוארהמזמיני� ארבעה ספרי� ומעלה פטורי� מהוצאות משלוח בדואר
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