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 ,שלום רב

וגם אנחנו ממשיכים בעבודה לשגרה. הלימודים מתקיימים כסדרם, אחרי חופשת חנוכה אנחנו חוזרים 

 הסדירה שלנו.

 

 ספרים בפסיכולוגיה יהודית

  

  ספרים בתחוםתורנית ה  ספרייההאחרון רכשנו עבור הבחודש 

יאיר יזם  הוסף בתחום, אותבניית האהתחלה של  ופסיכולוגיה יהודית. ז

 התורנית. ספרייהל, ספרן הזאמ

ן ויכול לתת ומה למוסד שלנו. האוסף מגותאהספרים נבחרו בקפידה, בה

שמחפשות תשובות בתחום הפסיכולוגיה. הספרים  ,מענה לנפשות

הספרים ניתן לראות של ט רויתורנית. פה ספרייהניתנים להשאלה ב

 .חדשים בסוף העלוןהספרים הברשימת 

בדים ואני רוצה להזכיר שכל המרצים, הסטודנטים והעהזדמנות זו ב

 תורנית של בית המדרש.ה ספרייהל ספרים בורשאים לשא

 

 

 

 

 גישה מרחוק

 

 

 

-אין גישה למאגרים מפתח חיפה ו VPN-בזמנית בגלל תקלה 

Cochrane Library  דרך מערכתVPN בשלב זה ניתן להתחבר .

של המרכז האקדמי, או דרך  אינטרנטהדרך רשת  הלמאגרים אל

. למאגרים אחרים ניתן לגשת של המרכז התחברות מרחוק לשרת

 כרגיל.

במדריך להתחברות תן לראות יהוראות להתחברות דרך השרת נ

  מהבית.

 

 

https://it-support.jct.ac.il/remote-connect-full-guide/
https://it-support.jct.ac.il/remote-connect-full-guide/
https://it-support.jct.ac.il/remote-connect-full-guide/
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
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 ספרים חדשים בספריות

 

 

  לדיבור בפני קהלTED  המדריך הרשמי של
 כריס אנדרסון תמא

   וטל לב ותיספרקיים ב
 

הרצאה טובה חזקה יותר מכל טיעון כתוב. בין אם זו שיחה עם עמיתים 

כאשר  . אך רקהצגה של פעילותלעבודה, הסבר על מחקר אקדמי או 

בנויה בקפידה ומועברת נכון היא תעורר הזדהות, תצית הרצאה 

 .התלהבות ותחבר שותפים לחזון חדש

, הדריך מאות מרצים בדרכם TED כריס אנדרסון, הבעלים והאוֵצר של

אל במת ההרצאות המבוקשת בעולם. הידע והניסיון שלו, המשולבים 

עו לכל דובר יסיי  TED-עם תובנותיהם של המרצים הפופולריים ביותר ב

 .הצגת רעיונותלחולל שינוי בעזרת 

 

 

 
 
 
 

 

 

Immunology for Medical Students 
by Matthew Helbert 

 יות לב וטל  קיים בספר
 

ספר האימונולוגיה. המהדורה מעודכנת של ספר לימוד בסיסי בתחום 

בריאות ודן בצורה מתומצתת בנושאים המיועד לתלמידי מקצועות 

 בתחום.המרכזיים 

יר נושאים מורכבים ביותר בצורה בספר כתוב בשפה ברורה ומסה

מידע ב שטחספר דן בשימוש היום יומי בהבנוסף ומובנת לקורא. פשוטה 

התיאורטי באימונולוגיה. הוא מביא לסטודנטים העסוקים של היום את 

 בתחום.מידע החשוב והמעודכן ה

  

 

 

 



   

 יהיעלון חדשות הספר
 2018 דצמבר – טתשע" תטב

 

 

 

 :עוד ספרים שנרכשו

 

 מחבר כותר

C# 7.0 in a Nutshell  Albahari, Joseph 

Foundations in microbiology, 10th  ed. Talaro, Kathleen P. 

Handbook of biomedical optics Boas, David A. 

Immunology for medical students , 3rd ed. Helbert, Matthew 

Introduction to the science of medical imaging Bryan, R. Nick, editor 

Mathematical methods for physicists: a comprehensive guide  Arfken, George B. 

Medical Imaging: Technology and Applications  Farncombe, Troy, editor 

Medical imaging technology  Haidekker, Mark A. 

Medical microbiology,  8th ed. Murray, Patrick R. 

Microbiology: an introduction, 13th ed. Tortora, Gerard J. 

Principles of virology, 4th ed. Flint, S. Jane. 

Pulse oximetry Moyle, John T. B. 

Understanding nursing research: 

building an evidence-based practice, 7th ed.  
Grove, Susan K 

Visual psychophysics: from laboratory to theory  Lu, Zhong-Lin  

 אנדרסון, כריס לדיבור בפני קהל TEDהמדריך הרשמי של 

 חמי, גלית  סיפורה של החדשנות הישראלית : להמציא כל בוקר מחדש

  לידור, נעמי -הדס ילתימשיקום ומהחלמה בבריאות הנפש לשילוב קה: נגד כל הסיכויים

 ישראל. נציבות מס הכנסה וקי עזרחוקים, תקנות, צווים, ח: מיסוי מקרקעין: קובץ חקיקת מיסים

 ישראל. נציבות מס הכנסה עזר החוק, תקנות, צווים, חוקי: מס ערך מוסף: קובץ חקיקת מיסים

 זינגר, דוד האטום והגרעין: קרינה וחומר

  ספרים בפסיכולוגיה יהודית

    פיירמןהרב ראובן    להסיר ספקות באמונה : אמונה ברורה

  שיחות הדרכה לחיים של אמונה : באמונתו יחיה
הרב מרדכי בן משה 

   שטרנברג

    אביחילהרב דוד בן אליהו  רשמי מסע רוחני : בצומת העולמות
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    אביחילהרב דוד בן אליהו  מסע רוחני : היערן

    שפיראיהושע  הרב  מצרות לאוצרות בחיים הזוגיים : לצאת מהדעת

   קוקהרב אברהם יצחק   תורת הנפש של הרב קוק : פסיכולוגיה של מעלה

    אביחילהרב דוד בן אליהו  תיקון המידות

   ועקניןהרב רפי  מה שלבך חפץ : מבט אל הנפש באגדה ובמדרש 

  כהנאהרב ברוך   שבירה ותיקון : מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית 

בצל ידך : מסע אל הטוב הפנימי שבנו; מסביב לתורותיו של רבי נחמן 

 . מברסלב 
  בזקהרב מאיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


