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2204
דיאטת CSIRO לחיים בריאים : דיאטת 

CSIRO הבריאות של

Noakes, Manny

Clifton, Peter
2008Nu 613.25  NOAכתר

  2004Nu 613.2מטראטקינס, רוברט סידיאטת אטקינס : הנוסחה החדשה510
ATKIN

S

1993Nu 613.2  HELמטרהלר, רייצ'לדיאטת המכורים לפחמימות27

2009Nu 394.12  POLמודןPollan, Michaelדילמת השפע1469

66
דלקת מפרקים : כיצד להחלים באמצעות 

תזונה וללא נטילת תרופות
2008Nu 616.722  AESפוקוסאיסופ, לורי

2000Nu 616.994  HADאור עםהדר, עמנואלדרכים למניעת מחלות הסרטן1065

2016Nu 613  MIZפוקוסמזרחי, אבשלוםדשנים ורעננים2272

68
האוכל עושה את האדם : תוכנית התזונה 

שתשנה את חייכם לתמיד
2004Nu 613.2  MCKמטרמקית', ג'יליאן

624
האינטליגנציה של התזונה : המדריך השלם 

לתזונה נבונה, בריאות ואורחות חיים
Impress[2008]Nu 613.2  REI

2245
האם את תפוח או אגס : סוד ההרזיה 

והבריאות הטמון בצורתו של הגוף הנשי
Savard, Marie2006פוקוסNu 613.25082  SAV

2509
האמת על בלוטת התריס : אבחון, בדיקות, 

תרופות, תוספים, תזונה
Cohen, Suzy2017פוקוסNu 616.44  COH

2012Nu 615.718  ROBפוקוסRoberts, Barbara H.האמת על הסטטינים1310

2014Nu 615.1  COHפוקוסCohen, Suzyהאמת על התרופות1801

האנציקלופדיה החדשה לריפוי טבעי627
באלך, ג'יימס

סטנגלר, מארק
2006Nu 615.53503  BALפוקוס

האנציקלופדיה החדשה לריפוי טבעי683
באלך, ג'יימס

סטנגלר, מארק
2009Nu 615.53503  BALפוקוס

האנציקלופדיה של המיצים555
קרוקר, פט

איגלס, סוזן
2011Nu 641.875  CROפוקוס

893

הבריאות בידיים שלך : המדריך המקיף לחיים 

בריאים וארוכים : סודות הבריאות מהעת 

העתיקה ועד למאה ה-21

2012Nu 613  MORפוקוסמוריץ, אנדריאס

1312
הבריאות בידינו : בואו לקרוא היום את מה 

שיספרו לנו בעוד 20 שנה
2012Nu 613  TALפוקוסטל, שאול

509
הדיאטה החדשנית של ד"ר אטקינס לשמירת 

הנעורים
  2000Nu 613.2מטראטקינס, רוברט סי

ATKIN

S

1402
הדיאטה הים-תיכונית : הסודות של הרופא 

היווני

 Linberg, Fedon

Alexander
2005Nu 613.25  LINפוקוס

511

הדיאטה המהפכנית החדשה של ד"ר אטקינס 

: תוכנית ההרזיה שעזרה למיליוני אנשים 

להוריד במשקל ולהשאר שבעים

  1998Nu 613.2מטראטקינס, רוברט סי
ATKIN

S

2010Nu 613.25  VACמטרVaccariello, Lizהדיאטה לבטן שטוחה2534

2172
הדיאטה של הפילוסופים : איך לרדת במשקל 

ולשנות את העולם
Watson, Richard2004אריה נירNu 613.25  WAT

61
הונאה מתוקה : מדוע הממתיקים המלאכותיים 

מסוכנים לבריאותנו
2008Nu 363.19  MERפוקוסמרקולה, ג'וזף

2009Nu 615.925  BRYפוקוסברייסון, כריסטופרהונאת הפלואוריד : על נזקי הפלואוריד 496

היוגה של התזונה1921
 Aivanhov, Omraam

Mikhael
2013Nu 613.245  AIVחד קרן

2415
הילד שלך לא צריך ריטלין : כיצד לפתור בעיות 

קשב וריכוז ללא תרופות כימיות
2014מדיה 10פנחס, יואב

Nu  

618.928589 
PIN

2009Nu 616.978  NAKAפוקוסנקאזאווה, דונה ג'קסוןהמגפה האוטואימונית362

המדריך הישראלי השלם לתוספי תזונה2291
בר, אודי

שיר-רז, יפה
2008Nu 615.328  BARכתר

המדריך הישראלי לאוכל אורגני1399
כץ, שירי

לביא, אביב

כנרת, זמורה-ביתן, 

דביר
2007Nu 641.302  KAT

545
המדריך השלם לתזונה בהיריון : כל מה שצריך 

לדעת על תזונה בהיריון, לפניו ואחריו
2007Nu 618.2  KRAמשכלקראוזה, טובה



המדריך לטבעונות בריאה2049
Davis, Brenda

Melina, Vesanto
2015Nu 613.2622  DAVפוקוס

2286
המוח : זיכרון וחשיבה : כיצד לשפר את יכולת 

המוח ולהאריך את ימיו
Khalsa, Dharma Singh1999כתרNu 612.82  KHA

2015Nu 641.815  MIZאופוסמזרחי, אבשלוםהמוציא לחם : הכול על הלחם2071

489
המזון והבריאות : ערכם התזונתי והרפואי של 

המזונות
1993Nu 612.3  ILLANדביראילני (פיגנבאום), יעקב

המיקרו דיאטה המדהימה512
ניקול, מלקולם

רוז, קולין
1987Nu 613.2  NICבית נוטילי

1995Nu 613.25  SEAמטרסירס, באריהמסע אל שיא הכושר626

2219
המסע להחלמה : תשעת המפתחות להחלמה 

מסרטן
.Turner, Kelly A2015פוקוסNu 616.994  TUR

529
הנה מה טופו ומה טעים : 160 מתכונים 

ממוצרי סויה להכנה קלה ולבריאות טובה
2000Nu 641.656  MESHטורקיז (אחיאסף)משולם, טובה

2021
הנס הירוק : עשב החיטה - בשורת הבריאות 

לאנושות : כרך א' - עשב החיטה
2006Nu 615.3249  YAKאלומהיעקובוביץ, אבי

2022
הנס הירוק : עשב החיטה - בשורת הבריאות 

לאנושות : כרך ב' - מחלות
2006Nu 615.3249  YAKאלומהיעקובוביץ, אבי

2008Nu 613.2  RAUפוקוסראו, תומאסהסוד השוויצרי לבריאות מיטבית531

1751
הפרדת המזונות על-פי ד"ר האי : לפי שיטתם 

של ד"ר האי וד"ר ואלב
Walb, Ludwig

גימל (ג.י.א.) 

אינטרנשיונל
1988Nu 615.854  WAL

1119
הפרעות קשב והתנהגות בילדים : טיפול טבעי 

לא-תרופתי בילדים
.Hoffman, Ronald L1999חותם זהבNu 618.92  HOF

שלטון, הרברט מ.הצום עשוי להציל את חייך1585

למען בריאות 

מושלמת, לקידום 

שמירת הבריאות על-

פי חוקי הטבע

1993Nu 615.854  SHE

1993Nu 613.261  ILLדביראילני (פיגנבאום), יעקבהצמחונות הטבעונות והתזונה הנכונה25

2052
הרזיה ללא דיאטה : כיצד ניתן לרזות בקלות 

על-ידי שינוי סביבת האכילה שלנו
Wansink, Brian2014פוקוסNu 394.120  WAN

1053

התוכנית לבריאות הלב למכורים לפחמימות : 

השיטה הבטוחה למנוע את התלות שלכם 

בפחמימות ולשמור על בריאות הלב

הלר, ריצ'רד

הלר, רייצ'ל

וגניני, פרדריק

2000Nu 616.1205  HELמטר

2014
התזונה הטבעית : מדריך לטפול בבעיות 

מערכת העיכול
1991Nu 616.3  BERהמחברברמן, יעקב

2011
התחדשות : בריאות על פי יסודות תורתה של 

ד"ר אן ויגמור
2000Nu 613.2  BARשחרבר-סלע, פנינה

554
התחדשות : בריאות על פי יסודות תורתה של 

ד"ר אן ויגמור
2007Nu 613.2  BARפוקוסבר-סלע, פנינה

התחדשות ב' : כוחות הריפוי שבמזון540
בר-סלע, פנינה

רייס, אתי
2007Nu 613.2  BARפוקוס

1983Nu  YNTאור-טבעאינטמה, שרוןהתינוק הצמחוני : מדריך נבון להורים648

2001Nu 613.2  HOLאור עםהולפורד, פטריקהתנ"ך לתזונה אופטימלית498

1987Nu 613.28  MERאור-טבעMervyn, Leonardויטמין E : ויטמין החיוניות508

1999Nu 613.286  CHAחותם זהבצ'אלם, ג'קויטמינים ומינרלים : המדריך לשימוש יעיל1114

466

ויטמינים ומינרלים : הממצאים המדעיים 

העדכניים על חשיבותם של הוויטמינים 

והמינרלים לבריאותנו וכיצד להתאים לעצמנו 

צ'אלם, ג'ק

בראון, ליז
2008Nu 610.05  CHALפוקוס

1874

זיעת שמש, דמעת ירח : שביל הזהב לריפוי 

טבעי : סיפור החלמתי מסרטן ושל רבים 

אחרים ממחלות שונות : כיצד למנוע מחלות 

ולרפאן לפי שיטת קינגסטון קליניק

1995Nu 615.83  HAMהבית הטבעיחמו, שרה

1398
חיי-מין מאושרים : הממצאים המדעיים 

העדכניים על דרכים טבעיות להעצמת 
Toews, Victoria Dolby2006פוקוסNu 610.05  TOE



2278

חיים בריאים כהלכה : חיבור בעניני הנהגת 

שמירת הבריאות על פי התורה ועל פי הידוע 

לנו כיום מספרי הרפואה

Nu 296.376  ISH[2007]המחבראסחייק, יחזקאל

2012Nu 615.954  DADפוקוסדאד, דברה ליןחיים ללא רעלים1069

2010Nu 616.99  BLOפוקוסBlock, Keith I.חיים עם הסרטן : גישה חדשה לטיפול משולב 1802

2007Nu 613.25  HYMפוקוסהיימן, מארקחילוף חומרים מנצח1357

1998Nu 630  STEאסטרולוגשטיינר, רודולףחקלאות ביו-דינאמית505

1401
טבע נגד דיכאון : הגישה הטיפולית הטבעית 

לבעיה המאפילה את חייהם של מיליונים
Baumel, Syd2000יבנהNu 616.85  BAU

1982Nu 615.853  SNEאור-טבעSneddon, Russell J.טיפולי מים1692

1120
טיפולים טבעיים בדלקות פרקים : שיטות 

טבעיות לטיפול ולהפחתת כאב במצבי דלקת 
Dolby, Victoria1999חותם זהבNu 616.722  DOL

1999Nu 616.901  BUEחותם זהבBueno, Hermannטפילים בגוף האדם : כיצד להתגונן מפניהם1113

56
יהיו מזונותיך תרופותיך : מרשם לחיים בריאים 

ללא תרופות

הולפורד, פטריק

ברן, ג'רום
2008Nu 613.2  HOLפוקוס

654
ילדים עמידים : הדרך הטבעית לגדל ילדים 

בריאים וחסינים בפני מחלות
2006Nu 613.2083  FUHפוקוספורמן, ג'ואל

2010Nu 613.2  BOUפוקוסבוטנקו, ויקטוריהירוק לחיים687

2009Nu 613.2  BOUפוקוסבוטנקו, ויקטוריהירוק לחיים57

2007Nu 646.75  MURפוקוסMurad, Howardיש פתרון לצלוליט1768

465

כאבי ראש - מניעה וטיפול בדרך טבעית : 

הממצאים המדעיים העדכניים על תזונה, 

תוספי תזונה, צמחי מרפא ואמצעים טבעיים 

נוספים למניעה ולטיפול בכאבי ראש

2008Nu 610.05  BERפוקוסברקוביץ', ג'ונתן

1467
כדי לרפא את הפצע צריך קודם כל לסלק את 

הקוץ : המדריך המלא לתוספי מזון ולמחלות
2006Nu 641.4  SADשדהסדובסקי, ח. ש.

2011Nu 613.79  EDLפוקוסEdlund, Matthewכוחה של מנוחה2247

1490
כוחו של מזון : מדריך מעשי לחיים בריאים 

ולהרזיה בריאה צעד אחר צעד
2013Nu 613.2  LEWפוקוסלוין, טליה

2009Nu 616.399  FUHפוקוספורמן, ג'ואלכולסטרול : הדרך לאיזון ללא תרופות606

2004
כח הצבע : המדריך השלם לצריכת ירקות מ-5 

קבוצות הצבע

מועצת הצמחים - ענף 

הירקות
[2013]Nu 641.3032  MOR

492
כל מה שרצית לדעת על השמנת-יתר : 

התובנות שיסייעו לך לשמור על משקל גוף 
2004Nu 616.3  MIZפוקוסמזרחי, אבשלום

2005Nu 613.24  KALידיעות אחרונותקלטר, איילתכמה שוקל האושר : על אוכל, גוף ונפש2175

2537

כתבים רפואיים : כרוכים ומסודרים על-פי כתבי-

יד בצירוף מבואות ביאורים ומפתחות בידי 

זיסמן מונטנר. כרך ראשון : הנהגת הבריאות

Nu 613  RAMמוסד הרב קוקהרמב"ם

2540

כתבים רפואיים : כרוכים ומסודרים על-פי כתבי-

יד בצירוף מבואות ביאורים ומפתחות בידי 

זיסמן מונטנר. כרך רביעי: ברפואת הטחורים, 

מאמר על חיזוק כוח הגברא, ספר הקצרת. 

כרך חמישי: ביאור שמות הרפואות

1965Nu 613  RAMמוסד הרב קוקהרמב"ם

2539

כתבים רפואיים : כרוכים ומסודרים על-פי כתבי-

יד בצירוף מבואות ביאורים ומפתחות בידי 

זיסמן מונטנר. כרך שלישי: פירוש לפרקי 

1961Nu 613  RAMמוסד הרב קוקהרמב"ם

2538

כתבים רפואיים : כרוכים ומסודרים על-פי כתבי-

יד בצירוף מבואות ביאורים ומפתחות בידי 

זיסמן מונטנר. כרך שני: פרקי משה (ברפואה)

Nu 613  RAMמוסד הרב קוקהרמב"ם

2014Nu 616.462  HYMפוקוסהיימן, מארקלא לסוכרת1804

לא לסרטן : דרך חיים חדשה נוגדת סרטן1578
 ,Servan-Schreiber

David
2008Nu 616.994  SERמודן

2563

לאכול יותר לשקול פחות : התכנית המהפכנית 

להרזייה בטוחה ולחיים בריאים, תוך אכילה 

"בלי חשבון"

Ornish, Dean1994מטרNu 641.5635  ORN

2001Nu 613.24  RAZמטררז, אולגהלאכול לחם ולרזות605



892
לאכול נכון מהרגע הראשון : בגישה נטורופתית 

- טבעית ובריאה

נוה, הילה

פרנקל, יפה
2011Nu 613.2083  NAVפוקוס

1599
לבלום את הסוכרת בדרכים טבעיות : מזונות, 

תוספים וצמחי מרפא לטיפול במחלת הסוכרת
Nu 616.462  JOCתזונה פלוסהוכברג, מרדכי

2003Nu 613  MANהמחברמנור, יהודהלהישאר בחיים למרות הרפואה1304

1574

להכות את האוסטאוארתריטיס : עצרו את 

הסבל, הפחיתו את הכאב באמצעות טיפול 

תרופתי טבעי נגד מחלת מפרקים ניוונית

Theodosakis, Jason

Adderly, Brenda

Fox, Barry

1998Nu 616.7223  THEמטר

490
להלחם בזיהום הגוף : השמירה על גוף בריא 

בסביבה חולה
Pro Impressions2003Nu 615.954  KRAקרמר, פול

2008Nu 613.84  CHEפוקוסצ'רניסקה, סטפןלהעיר את שוטי הקפאין : על נזקי הקפאין 60

2220
להפוך את כל האבנים : סיפורים יוצאי דופן של 

מחלימי סרטן בישראל
2015Nu 616.994  RISפוקוסראשוני-מנדיל, דורית

659
להתבגר צעיר : כיצד להרחיק את הגיל 

הביולוגי מהגיל הכרונולוגי
2004Nu 613  MIZפוקוסמזרחי, אבשלום

1432
לחיות בריא : חיים, בריאות, רפואה וחולי 

בראייה ההוליסטית
2003Nu 610  MIZפוקוסמזרחי, אבשלום

1998Nu 613.25  SADשדהסדובסקי, ח. ש.לחיות עד 120 : שאלה של החלטה1707

למה אנחנו משמינים : תורשה או סביבה?2164
פרידמן-עינת, מרים

צפרירי, דינה
2004Nu 616.398  FRIמפה

538
לנצח את הסוכרת בדרך טבעית : שיטה 

מוכחת-מדעית לטיפול בסוכרת (סוג 2) ללא 
2010Nu 616.462  BARפוקוסברנרד, ניל

2337

לנצח את מחלת הסרטן : הממצאים המדעיים 

העדכניים על מניעה, טיפול ושליטה באמצעות 

תזונה נכונה ותוספי תזונה

Hoffer, Abram2005פוקוסNu 610.05  HOF

1990Nu 613.203  ILAדביראילני (פיגנבאום), יעקבלקסיקון למזון תזונה ודיאטה613

2011Nu 618.24  LUפוקוסLu, Michael C.לקראת הריון1425

544
לרזות בחוכמה! : על אוכל, מצב רוח, משקל 

וכל מה שביניהם
2010Nu 613.2  BLOמשכלבלום, אילנה

2008Nu 613.24  LEVכתרלוי, שלמהלרזות מתחילים מהראש בשיטת ד"ר לוי1468

1989Nu 613.26  KUSHאור עםKushi, Michioמאקרוביוטיקה488

1999Nu 613.2  HAYחותם זהבהייר, אלברכט א'מבוא לתזונה נכונה : בריאות טובה בהישג יד1122

2012Nu 615.954  BARפוקוסבר-סלע, פנינהמדע והתחדשות : שיטות ניקוי גוף ורפואת 1070

1315Inout [2012]ברא צמחיםמדריך טיפולי : בריאות העורNu 616.5  BAR

2001Nu 615.855  AMZהמחבראמזלג, נסיםמדריך לשימוש מקצועי בצמחי מדבר יהודה2482

מדריך מזונות חומציים ובסיסיים495
בראון, סוזן

טריביירי, לארי
2009Nu 616.3992  BROפוקוס

541

מדריך מפה לשיטות הרזיה : דיאטות, שאיבות 

שומן, ניתוחים, פעילות גופנית, תרופות ותוספי 

תזונה, טיפולים קבוצתיים

2006Nu 613.25029  ESHמפהאשד, עמליה

2011Nu 616.342  KNOפוקוסקנוף, לורהמדריך תזונתי למניעת הפרעות עיכול643

1935
מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית 

עלול להרוג אותך
.Strand, Ray D2004פוקוסNu 613.28  STR

615
מהדבש ועד העוקץ : על מוצרי הדבורה - 

לבריאות, לרפואה ולהנאה
2009Nu 641.38  MIZפוקוסמזרחי, אבשלום

614
מהדבש ועד העוקץ : על מוצרי הדבורה - 

לבריאות, לרפואה ולהנאה
1999Nu 641.38  MIZחותם הזהבמזרחי, אבשלום

מהפכת הגלוקוז536

ברנד-מילר, ג'ני

פוסטר-פאואל, קיי

קולאגיורי, סטפן

2007Nu 613.283  MILLפוקוס

691
מוח מנצח : המפתח לבריאות המוח, שיפור 

מצב הרוח וחידוד החשיבה והזיכרון
2009Nu 616.8  HYMפוקוסהיימן, מארק

מזון ומזור : כוח הריפוי של התזונה הנכונה494
האוסמן, פטרישה

בן הרלי, ג'ודית
1992Nu 615.854  HAUSאלפא / זמורה-ביתן

1977Nu 613.2083  DORמקור הטבעדוריון, ישראלמזון חי לתינוק ולילד652

1989Nu 641.5  SHEIאור עםשיינמן, נמרודמזון למחשבה : ומתכונים לבישול טבעי587



507
מזון צמחי חי raw food : חשיבותו לריפוי 

ולמניעת מחלות
2010Nu 613.26  BOUפוקוסבוטנקו, ויקטוריה

1928

מחלימים בעזרת דבורים : בשורה המציעה 

תקווה לסובלים מדלקות מפרקים וממחלות 

אוטואימוניות חשוכות מרפא

2014Nu 641.38  KADפוקוסקדר, אורית

מחקר סין327
קמפבל, קולין

קמפבל, תומס
2009Nu 613.2  CAMפוקוס

2016Nu 613.282  DAVפוקוסDavis, Garthמיתוס החלבון : על נזקי הבשר לבריאות2412

2511

מלון התאבון : תזונה ובריאות בכיף ובקלות : 

ערכה מהנה לפתוח מודעות להרגלי אכילה 

נבונים ולאכילה מתוך חבור לתחושות הגוף

2017המחבררביע, יעל חן
Nu  

613.208307 
RAB

2003Nu 363.739  EMOרימון חיים אחריםEmoto, Masaruמסרים מהמים : המים אומרים לנו להתבונן 1307

1971Nu 613  TIBחברת חמי טבריהמעיינות חמי טבריה : קובץ מאמרים רפואיים454

65
מערכת חיסונית מאוזנת : המפתח לחיים 

ארוכים ובריאים
2009Nu 613.2  LIPפוקוסליפוניס, מארק

2079

מקרוביוטיקה : טיפול בעזרת תזונה נכונה : 

חלק ב' : מדריך מעשי ל: הכנת תרופות 

טבעיות, מזון ומשקאות מקרוביוטים

Nu 613.264  SHAהמחברשייער, ירון

2294

נוגדי-חמצון : הממצאים המדעיים העדכניים על 

נוגדי-החמצון והרדיקלים החופשיים שבגופנו 

וכיצד יכולים תוספי התזונה להפחית את 

הסיכון ללקות במחלות לב, מפרקים, סרטן ועוד

צ'אלם, ג'ק

Block, Melissa
2005Nu 610.05  CHAפוקוס

2006Nu 615.855  STEפוקוסשטיינר, גיליתנטורופתיה : כוח הריפוי העצמי של הגוף633

464

ניקוי רעלים : הממצאים המדעיים העדכניים על 

החשיבות של ניקוי רעלים מהגוף וכיצד לסלקם 

באמצעות תזונה, תוספי תזונה וצמחי מרפא

ליברמן, שרי

גורמלי, ג'ימס
2007Nu 610.05  LIEפוקוס

26
ניקוי רעלים : תוכנית אישית לשיקום יכולתו 

הטבעית של הגוף לרפא את עצמו
2010Nu 615.954  JUNפוקוסחונגר, אלחנדרו

1770

נס המלאטונין : הורמון הפלא - לשימור 

הנעורים, להארכת החיים, לשיפור המיניות, 

לחיזוק המערכת החיסונית

Pierpaoli, Walter

Regelson, William

Colman, Carol

1996Nu 612.492  PIEאריה ניר

656
סגולות הבריאות של נוגדי החמצון : חומצה 

-Q קואנזים ,C ויטמין ,E אלפא-ליפואית, ויטמין

פאקר, לסטר

קולמן, קרול
2009Nu 613.28  PACפוקוס

463

סוכרת - מניעה וטיפול בדרך טבעית : 

הממצאים המדעיים העדכניים על דרכים 

טבעיות למניעה וטיפול במחלת הסוכרת

2008Nu 610.05  SMIפוקוססמית, מליסה

2006Nu 616.0473  CHAפוקוסצ'אלם, ג'קסינדרום הדלקת1364

1999Nu 613.28  PASSחותם זהבPasswater, Richard Aסלניום : טיפול ומניעת סרטן ואיידס1118

2014Nu 641.5636  CAMפוקוסCampbell, LeAnneספר הבישול של רב-המכר "מחקר סין"2053

סרטן : מניעה וטיפול בדרך הטבעית1064

מוריי, מייקל

בירדסל, טים

פיזורנו, ג'וזף

ריילי, פול

2008Nu 616.994  MURפוקוס

612
עוצמת הריפוי של תוספי התזונה : המדריך 

השלם של ד"ר אטקינס
2005Nu 615.328  ATKפוקוסאטקינס, רוברט סי

1121
עייפות כרונית : שיטות טבעיות לטיפול 

במחלות הקשורות בעייפות כרונית בנשים
.Lark, Susan M1999חותם זהבNu 616.925  LAR

462

עייפות, תשישות כרונית ופיברומיאלגיה: 

הממצאים המדעיים העדכניים על המחלה 

וכיצד ניתן להפיח אנרגיה באלו הסובלים ממנה 

2007Nu 610.05  VUKפוקוסווקוביץ', לאורל

581
על רוח וחומר : אנציקלופדיה על תזונה 

ורוחניות בעידן החדש
2007Nu 613.2  ROGמגדלוררוגל, אילנה

2450
ערכם התזונתי של המזונות : הרכב המזונות, 

טבלאות ונתוני עזר, תזונה נבונה, הרזיה 
Nu 613.2  ILAש. זקאילני (פיגנבאום), יעקב

493
ערכם התזונתי של המזונות : הרכב המזונות, 

טבלאות ונתוני עזר, תזונה נכונה, דיאטה 
2000Nu 613.2  ILAש. זקאילני (פיגנבאום), יעקב



1570
ערכם התזונתי של המזונות : הרכב המזונות, 

לוחות ורשימות עזר למזון, תזונה נכונה 
Nu 613.2  ILAש. זקאילני (פיגנבאום), יעקב

1366
פאסט פוד : כל מה שלא רציתם לדעת על מזון 

מהיר

Schlosser, Eric

Wilson, Charles
2007Nu 394.12  SCHפוקוס

620

פלאי הריפוי הטבעי : תגליות מדעיות 

מהפכניות חושפות את כוח הריפוי הטמון 

בצמחי מרפא, בויטמינים ובתרופות טבעיות 

1998Nu 615.535  CARמטרקרפר, ג'ין

Nu 641.8  BASSלדוריבאסון, יוטהפרפראות לקינוח סעודה592

2013Nu 641.5  FINכל טקסטפינדר, ליה שומרוןפשוט לבשל בריא1400

2293

צמחי מרפא : הממצאים המדעיים העדכניים 

על סגולותיהם הרפואיות של צמחי המרפא 

הנפוצים והחשובים ביותר לבריאותנו

Cass, Hyla2008פוקוסNu 610.05  CAS

1746
צמחים, מאכלים ודפוסי אכילה בספרות 

הברכות 2000-1492
שמש, אברהם אופיר

אוניברסיטת אריאל 

בשומרון
2014Nu 296.74  SHE

2169
צרופי מזון להרזיה ולשמירת משקל : דיאטה 

בשיטת הפרדת המזונות של ד"ר האי
Marsden, Kathryn1995פרידמןNu 613.25  MAR

1117

קואנזים Q-10 ומחלות לב : הרכיב הפלאי 

למניעה ולטיפול במחלות לב

קו-אנזים Q-10 ומחלות לב : הרכיב הפלאי 

למניעה ולטיפול במחלות לב

.Sinatra, Stephen T1999חותם זהבNu 616.12061  SIN

2016Nu 362.1  BARדיונוןקידום בריאות - מתיאוריה למעשה2542

1112
קנדידה : טיפול ומניעת מחלות הקשורות 

בפטריית השמרים
.Wunderlich, Ray C. Jr1999חותם זהבNu 616.969  WUN

2005Nu 155.9042  TALפוקוסTalbott, Shawnקשר הקורטיזול1365

2013Nu 616.975  LIEפוקוסליברמן, שרירגישות לגלוטן1313

2015Nu 640.41  LACפוקוסלחמן, אסתררוקחות טבעית : מתכונים שימושיים לכל יום2221

רזה - לתמיד755
דיאמונד, הארווי

דיאמונד, מרילין
1986Nu 613.26  DIAמטר

Nu 610  BER[1989]כתרברנשטיין, חייםריפוי טבעי : מפתח לחיים בריאים2019

2015Nu 615.5  BLAפוקוסBland, Jeffrey S.ריפוי מחלות כרוניות : מחלום למציאות2410

649
רפואה טבעית וסרטן : הטיפול במחלת הסרטן 

על פי עקרונות הרפואה הטבעית
1997Nu 616.994  EARמשכלעירון, גדעון

2434

רפואת התדר הנסתר : תגליות המדע של 

האלף השלישי המשנות את הדרך שבה אנו 

תופסים את הבריאות והחולי (ואולי גם את 

Laniado, Nessia2016נורדNu 610  LAN

2512
שביל הזהב לריפוי טבעי : זיעת שמש, דמעת 

ירח : כיצד למנוע מחלות ולרפאן לפי שיטת 
2006Nu 615.535  HAMהבית הטבעיחמו, שרה

2006Nu 613.2875  AVNפוקוסאבני, אריהשוטי החלב : על נזקי החלב לבריאות1363

אוסוסקין, אירינהשולחן האוכל : חשיבה אוכל מפגשים1689
מרכז פיזיקה 

משפחתית
2006Nu 641.301  USO

461

שיכוך כאבים בדרך טבעית : הממצאים 

המדעיים העדכניים על טיפול בכאבים 

באמצעות תזונה, תוספי תזונה, צמחי מרפא 

2009Nu 610.05  FRAפוקוספרנק, קנת

460

שיפור החשיבה והזיכרון : הממצאים המדעיים 

העדכניים על שיפור תפקודי המוח באמצעות 

תזונה, תוספי תזונה, צמחי מרפא, תרגול 

המוח ופעילות גופנית

גורמלי, ג'ימס

ליברמן, שרי
2009Nu 610.05  GORפוקוס

בירן, ורדהשלח לחמך : מדריך שימושי לחיים ללא גלוטן2176
 Contento De

Semrik
2013Nu 641.5638  BIR

2518
שמירת הבריאות להרמב"ם : פירושו של ר' 

יעקב צהלון הרופא להלכות דעות פרק ד
צהלון, יעקב

מרכז אינגבורג רנרט 

ללימודי ירושלים
2002Nu 296.09  ZAH

459

תוספי תזונה לבריאות הלב : הממצאים 

המדעיים העדכניים על חשיבותם של תוספי 

תזונה וצמחי מרפא למניעת מחלות לב ולטיפול 

2008Nu 610.05  JANפוקוסג'נסון, מייקל
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תוספי תזונה לספורטאים ולמפתחי-גוף : 

הממצאים המדעיים העדכניים על תוספי תזונה 

שמסייעים לבניית כוח, סיבולת ושרירים.

Tuttle, Dave2006פוקוסNu 610.05  TUT

2232
תזונה - פרי מחשבה : מזון ותזונה בבריאות 

ובחולי : כרך א
2014Nu 613.2  ZILהאוניברסיטה הפתוחהזילבר-רוזנברג, אילנה

2233
תזונה - פרי מחשבה : מזון ותזונה בבריאות 

ובחולי : כרך ב
2015Nu 613.2  ZILהאוניברסיטה הפתוחהזילבר-רוזנברג, אילנה

539
תזונה - פרי מחשבה : מזון ותזונה במצבי 

בריאות וחולי
1996Nu 613.2  ZILהאוניברסיטה הפתוחהזילבר-רוזנברג, אילנה

2011Nu 613.2  ROSפוקוסרוזנטל, ג'ושועתזונה אינטגרטיבית644

2000Nu 613.2  FRAאאורורהתזונה במעגל החיים1688

2014Nu 613.2  CAMפוקוסCampbell, T. Colinתזונה הוליסטית1929

1876
תזונה לגיל הרך : תכנית הדרכה ופעילויות 

מהנות לעידוד תזונה בריאה

בן-יעקב, לימור

מרום, ורד
2013המחבר

Nu  

613.208307 
BEN

1997Nu 613.2082  SOMכרטאזומר, אליזבתתזונה לנשים : המדריך השלם497

532
תזונה לספורטאים : המדריך השלם 

לספורטאים מקצועיים, חובבים ומתאמנים
2010Nu 613.7  BEANפוקוסבין, אניטה

2013Nu 613.261  GRAפוקוסGraham, Douglas N.תזונת 149180/10/10

562
תזונת ילדים : כיצד תשפרו את בריאות ילדכם, 

את התנהגותו ואת מנת המשכל שלו

הולפורד, פטריק

קולסון, דבורה
2009Nu 613.2083  HOLפוקוס

2010Nu 613.2083  RUBפוקוסרובין, ז'קליןתזונת תינוקות : בריאות מן הטבע647

572
תזונת תינוקות בעידן השפע : המדריך השלם 

להורים ולמטפלים מלידה עד גיל שלוש
2003Nu 613.2083  SHAהרמוניהשפירא, ניבה

1577

תעצרו את הסרטן, אני רוצה לרדת : מה 

לעשות כאשר נודע לך שחלית בסרטן וכיצד 

למנוע מחלה זו : המדריך המקיף לטיפול 

ומניעה של סרטן בשיטות של רפואה 

אלטרנטיבית-משלימה והיפרתרמיה ושילוב 

2006Nu 616.99  BREמודןברנר, יוסף

1992Nu 615.31  CHAאור עםChaitow, Leonתרפיה באמצעות חומצות אמיניות2015

2584 Aroma & clay therapy : with a special

 section on animals : working with

 ,essential oils and healing clay

containing a practical first-aid guide

Ypma, RosemarieOgham1991NuA 615.838  YPM

2578 Aroma science : the chemistry and

bioactivity of essential oils

Lis-Balchin, MariaAmberwood1995NuA 615.838  LIS

2583 & Aromatherapy : all you need to know

a guide to other self help alternatives

Finney, Eunice

Bradshaw, Barbara

E & B1993NuA 615.838  FIN

2579 : Aromatherapy : essential oils in colour

Caddy classic profiles

Caddy, RosemaryAmberwood1997NuA 615.838  CAD

2582 Aromatherapy : the use of plant

essences in healing

Lautie, RaymondThorsons1984NuA 615.838  LAU

2580 Aromatherapy : to heal and tend theTisserand, Robert BLotus1988NuA 615.838  TIS

796 : Aromatherapy for healing the spirit

 restoring emotional and mental

balance with essential oils

Mojay, GabrielHealing Arts1999NuA 616.85  MOJ

2576 Aromatherapy for women : beautifying

 and healing essences from flowers and

Tisserand, MaggieThorsons1985NuA  
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