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 ,שלום רב

הרחבנו את השירותים שאנחנו נותנים תקופת הבחינות מסתיימת וסמסטר ב' מתקרב. כרגיל, 

 למטה.  פרט על כך א .בתקופת הבחינות יםלסטודנט

אלקטרוניים  הספרים המנוי למאגר את הלצערי הרב, בגלל שינויים במדיניות הספק, נאלצנו להפסיק 

Safari . .ם ספר חשוב, פנו כמאגר חסר להמנוי לאם בגלל ביטול אין יותר גישה לספרים שהיו במאגר

 יג חלופה.שם להכעלינו ונעזור ל

 

 תקופת הבחינות

  

הגענו הייתה מלאה עד אפס מקום.  ספריההכרגיל בתקופת הבחינות 

 מחסור במקומות ישיבה.  למצב של

בתקופת הבחינות.  ותגם השנה הרחבנו את שעות פתיחת הספרי

קמפוס בספריה הבלילה ו 12:00קמפוס לב פעלה עד שעה בספריה ה

 22:00טל עד שעה 

בתקופת בחינות זאת שוב השתמשנו במערכת להזמנת חדרי חברותא 

יסיון שלנו הזמנת חדרים בתקופת הבחינות מונעת בקמפוס לב. מהנ

 טובה בספריה. הויכוחים מיותרים בין הסטודנטים ותורמת לאוויר

 

 

 

 

 בלטים חדשיםאט

 

 

לינו טבלאטים חדשים להשאלה. מדובר על אלפני כמה חודשים הגיעו 

סיעוד. ה, שמיועדים לתלמידי Lenovoטים חדישים מדגם לבאט

מותקנת תוכנה ללימוד אנטומיה והם מיועדים ללימוד  בלטיםאבט
 סיעוד.הצמי של תלמידי עבכיתות ולתרגול 

 
מבחר ובקרוב נשתמש בבלטים כבר נכנסו לשימוש בקמפוס טל ואטה

 בהם גם בקמפוס לב.
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 ספרים חדשים בספריות

 

 

רומן  תמא ,סייבר ובדיקות חוסן ליישומי אינטרנט
 זאיקין
 ולוסטיג  טל ,לב ותיספרקיים ב

 
בשנים האחרונות מסתמן מחסור במומחי סייבר ובבודקי חוסן בתעשייה 

מצד שני סטודנטים רבים צומחת ומתקדמת, תעשיית הסייבר. 
היא הספר "סייבר" מטרת מתעניינים בנושא ורוצים לעסוק בו בעתיד. 

 . ם על רזי עולם אבטחת המידעללמד את

 

חוסן מלאה החל משלב התקפת בספר זה תלמדו לבצע בדיקת 
המערכת ועד לשלב כתיבת הדוח עבור יישומי אינטרנט. כמו כן, יוצגו 

וליקויי אבטחה   OWASP Top 10  כל ליקויי האבטחה על פי סטנדרט

 .רבים נוספים
 

 
 

 

 
 

 

 

Deep learning by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and 
Aaron Courville 

 לב ית קיים בספר
 

ספר נותן בסיס הכותיות. אמל נוירוניםספר מקיף בתחום רשתות זהו 

י ומעשי בנושא שכולל מודלים מתמטיים. הוא גם מסביר טכניקות טתאור

. הכותיות ושימושם הנפוץ ביותר היום בתעשייאשל רשתות נוירונים מל

בנוסף הוא מתאר אופקים עתידיים בתחום, בהתבסס על כיווני מחקר בעלי  

 ל גבוה.פוטנציא

ספר מיועד לתלמידי מחשבים בשנים מתקדמות שמתעניינים בנושא וגם ה

ספר נרכש כחלק הלחוקרים שרוצים להרחיב את הידע שלהם בתחום. 

 אוסף של ספרי בינה מלאכותית בספריה.המחידוש 
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  :עוד ספרים שנרכשו

 מחבר כותר

Database processing: fundamentals, design, and 

implementation, 14th ed. 
Kroenke, David M. 

Deep learning  Goodfellow, Ian   

Deep learning with Keras: implement deep learning 

models and neural networks with the power of 

Python 

Gulli, Antonio   

Deep learning with Python Chollet, Francois  

Deep learning with R  Chollet, Francois 

Design for reliability Raheja, Dev, editor 

The economics of uncertainty and information  
Laffont, Jean-

Jacques  

Eye tracking: a comprehensive guide to methods and 

measures 
Holmqvist, Kenneth 

The four pillars of geometry Stillwell, John  

Fundamentals of predictive text mining, 2nd ed. Weiss, Sholom M.  

Hadoop: the definitive guide, 4th ed. White, Tom   

Hyperspectral remote sensing Eismann, Michael 

Interplay: the process of interpersonal 

communication, 14th ed.  
Adler, Ronald B   

Introduction to quality and reliability engineering Jiang, Renyan  

Laser fundamentals, 2nd ed. 
Silfvast, William 

Thomas  
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Mastering machine learning with R: advanced 

prediction, algorithms, and learning methods with R 

.ed nd, 2x.3 

Lesmeister, Cory  

Medical imaging: techniques, reflection & evaluation, 

2nd ed. 

Carver, Elizabeth 

editor 

Microbiology: with mastering microbiology, 13th ed. Tortora, Gerard J.  

Nanoscale MOS transistors: semi-classical transport 

and applications 
Esseni, D. 

Pharmacology, 7th ed. 
Whalen, Karen, 

editor 

Photonics: optical electronics in modern 

communications, 6th ed. 
Yariv, Amnon 

Physics of photonic devices, 2nd ed. Chuang, Shun Lien  

Practical signal processing Owen, Mark  

Principles of lasers, 5th ed. Svelto, Orazio 

Python crash course: a hands-on, project-based 

introduction to programming 
Matthes, Eric  

Python machine learning: machine learning and deep 

learning with Python, scikit-learn, and TensorFl 
Raschka, Sebastian   

R for data science: import, tidy, transform, visualize, 

and model data 
Wickham, Hadley   

R in action: data analysis and graphics with R, 2nd ed. Kabacoff, Robert  

Reliability and risk models: setting reliability 

requirements, 2nd ed. 
Todinov, M. T.  

Signal detection theory and psychophysics  
Green, David 

Marvin  

Silicon photonics design  Chrostowski, Lukas 
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Space remote sensing systems: an introduction  Chen, H. S.  

Spacecraft systems engineering, 4th ed. 
Fortescue, Peter W. 

editor 

The use of projective geometry in computer graphics  Herman, I.  

Wong's nursing care of infants and children, 11th ed. 
Hockenberry, 

Marilyn J., editor 

 פטל, הרצל 7ת מהדורה יסודות: ביקורת חשבונות

 זאיקין, רומן קות חוסן ליישומי אינטרנטובדי סייבר

  ספרי קריאה קלה:

The Bourne ultimatum ( Penguin readers. Level 6 ) Ludlum, Robert 

The chamber ( Penguin readers. Level 6 )  Grisham, John 

Heart of darkness ( Penguin readers. Level 5 ) Conrad, Joseph 

The king of torts ( Penguin readers. Level 6 ) Grisham, John. 

Meteor: and other stories ( Oxford bookworms 

library. Stage 6) 
Wyndham, John 

Misery ( Penguin readers. Level 6 ) King, Stephen 

A passage to India  ( Oxford bookworms library.  

Stage 6 ) 
Forster, E. M.  

The runaway jury ( Penguin readers. Level 6 ) Grisham, John 

Snow falling on cedars ( Penguin readers. Level 6 ) Guterson, David 

The Swiss family Robinson  ( Penguin readers. Level 

3 ) 

Wyss, Johann 

Rudolf  

The testament ( Penguin readers. Level 6) Grisham, John 

  ספרים תורניים:

 נבנצל, אביגדור הרב  יםחידושים, ביאור: טהורמנורת זהב : חנוכה: ירושלים במועדיה

 חרלפ, יעקב משה הרב שיחות לחנוכה ופורים: מי מרום

 חרלפ, יעקב משה הרב   שערי דעה: מי מרום

 אמדן, יעקב בן צבי הרב  על טור ובית יוסף חלק אורח חיים : ספר מור וקציעה השלם
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 פרא דבי רב הוא ספר תורת כהניםס
 שושנה, אברהם בן

 זבולון

 משה בן נחמן הרב  לתורה / לרבינו ... משה בן נחמןפירוש הרמב"ן 

 אברהם בן משה )מימון(  מהספר ... ספר המספיק לעובדי ה' : פרקי מוסר ומדות

 זקס, יונתן הרב  קריאות חדשות בפרשת השבוע: יחשיג וש

 אפריםקרו, יוסף בן  ... עם פירושי גדולי הדורות: רשלחן ערוך אבן העז

 על פי המסורה של כתר ארם צובה : תהלים -תורת חיים 
אבידן, יאיר בן אברהם 

 משה 

מוגהת על פי המסורה של כתר ארם : תורת חיים ]חמש מגלות[

 הצוב
 ברויאר, מרדכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


