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שלום רב,
אחרי חופשת חנוכה אנחנו חוזרים לשגרה .הלימודים מתקיימים כסדרם ,וגם אנחנו ממשיכים בעבודה
הסדירה שלנו.

ספרים בפסיכולוגיה יהודית

בחודש האחרון רכשנו עבור הספרייה התורנית ספרים בתחום
פסיכולוגיה יהודית .זו התחלה של בניית האוסף בתחום ,אותה יזם יאיר
אמזל ,ספרן הספרייה התורנית.
הספרים נבחרו בקפידה ,בהתאמה למוסד שלנו .האוסף מגוון ויכול לתת
מענה לנפשות ,שמחפשות תשובות בתחום הפסיכולוגיה .הספרים
ניתנים להשאלה בספרייה התורנית .פירוט של הספרים ניתן לראות
ברשימת הספרים החדשים בסוף העלון.
בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר שכל המרצים ,הסטודנטים והעובדים
רשאים לשאול ספרים בספרייה התורנית של בית המדרש.

גישה מרחוק
בגלל תקלה זמנית ב VPN-אין גישה למאגרים מפתח חיפה ו-
 Cochrane Libraryדרך מערכת  .VPNבשלב זה ניתן להתחבר
למאגרים אלה דרך רשת האינטרנט של המרכז האקדמי ,או דרך
התחברות מרחוק לשרת של המרכז .למאגרים אחרים ניתן לגשת
כרגיל.
הוראות להתחברות דרך השרת ניתן לראות במדריך להתחברות
מהבית.
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ספרים חדשים בספריות

המדריך הרשמי של  TEDלדיבור בפני קהל
מאת כריס אנדרסון
קיים בספריות לב וטל
הרצאה טובה חזקה יותר מכל טיעון כתוב .בין אם זו שיחה עם עמיתים
לעבודה ,הסבר על מחקר אקדמי או הצגה של פעילות .אך רק כאשר
הרצאה בנויה בקפידה ומועברת נכון היא תעורר הזדהות ,תצית
התלהבות ותחבר שותפים לחזון חדש.
כריס אנדרסון ,הבעלים והאוצֵר של  ,TEDהדריך מאות מרצים בדרכם
אל במת ההרצאות המבוקשת בעולם .הידע והניסיון שלו ,המשולבים
עם תובנותיהם של המרצים הפופולריים ביותר ב TED -יסייעו לכל דובר

לחולל שינוי בעזרת הצגת רעיונות.

Immunology for Medical Students
by Matthew Helbert
קיים בספריות לב וטל
מהדורה מעודכנת של ספר לימוד בסיסי בתחום האימונולוגיה .הספר
מיועד לתלמידי מקצועות הבריאות ודן בצורה מתומצתת בנושאים
המרכזיים בתחום.
הספר כתוב בשפה ברורה ומסביר נושאים מורכבים ביותר בצורה
פשוטה ומובנת לקורא .בנוסף הספר דן בשימוש היום יומי בשטח במידע
התיאורטי באימונולוגיה .הוא מביא לסטודנטים העסוקים של היום את
המידע החשוב והמעודכן בתחום.
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לצאת מהדעת :מצרות לאוצרות בחיים הזוגיים
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