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 ,שלום רב

את אנחנו שמחים לקבל את הסטודנטים החדשים וגם  ספרייהלימודים החדשה התחילה. בהשנת 

י שירותאת החדשה. כמו בכל שנה אנחנו ממשיכים לתת  ההוותיקים ומאחלים לכולם הצלחה בשנ

 לכל באי המרכז האקדמי לב. ספרייהה

 

 הזזת ספרים בנושא ניהול וחשבונאות

  

למיון בשיטת  לבספריית ב םאוסף הספרישל אנחנו ממשיכים בהסבה 

Deweyוגם מדעי  חשבונאותהניהול ופי ה. השנה סיימנו הסבה של אוס

בלו מספרי מיון חדשים וסודרו על יקבנושאים אלה . הספרים החברה

 אותם מדפים, אבל בסדר שונה. 

אוסף ההסידור החדש של ספרים הוא יותר הגיוני ומתאים לצרכי 

 שני. ל קרוב אחדבנושא יעמדו עכשיו זה לזה בניהול. הספרים הקרובים 

ם של האוסף רשומים על גבי ימרכזיהנושאים הלנוחיות הקוראים שלנו, 

 הואספר שכל מקרה שבו מישהו לא ימצא בעזור נשמח ל .ארונותה

 צריך.

 

 

 

 

 

 של קמפוס לב ספרייההתחדשות ב

 

 

 

 

לב.  קמפוס של ספרייהחדשה נעשו כמה חידושים בהשנה הלקראת 

 . התחתונההוחלפו וילונות בחדרי חברותא בקומה  ,לדוגמא

. לצערי העליונהתאורה בקומה הפרויקט החלפת הסתיים  ,בנוסף

קוראים שלנו סבלו מרעש ההפרויקט התארך מעבר למצופה ו

מאור חזק  נהניםכולנו ואבל עכשיו הפרויקט הסתיים ומהפסקות חשמל. 

  . באולם המרכזי יותר ונעים יותר
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 ספרים חדשים בספריות

 

 

 

 

 

כאשר האנושות מתעלה על : הסינגולריות מתקרבת
 .ריי קורצווייל  תמא ,הביולוגיה

  ת לב ייספרקיים ב
 

הממציא והעתידן ריי קורצווייל הוא אחד הסנגורים המוערכים ביותר, 
בספרו . והשנויים במחלוקת, של תפקיד הטכנולוגיה בעתידנו

: איחוד באהההתפתחות ההוא בוחן את  "הסינגולריות מתקרבת"
האדם עם המכונה. בשלב זה יתמזגו הידע והמיומנויות שבמוחותינו 

עם הקיבולת, המהירות ויכולת שיתוף המידע הגדולים לאין שיעור של 
פרק הזמן שבו  –מעשי ידינו. המיזוג הזה הוא עיקרה של הסינגולריות 

ביולוגית, ואדירה פי מיליארדים מכפי -תיעשה בינתנו יותר ויותר לא
א כיום. במישור המעשי, הזדקנות האדם ומחלותיו ייבלמו; זיהום שהי

 הסביבה ייפסק; בעיות הרעב והעוני בעולמנו ייפתרו. 
 ם זה אפשרי.בעצמכם א? תצטרכו להחליט ינשמע אופטימ

 

 
 
 
 

 

 

International perspectives on teaching with disability : 

overcoming obstacles and enriching lives / edited by 

Michael S. Jeffress 
 קיים בספריות לב וטל

 
שנעשו , ךבתחום הנגשת החינו דרך נאספו מחקרים פורציזה בספר 

רונות תמדינות שונות )כולל ישראל(. מטרת המחקרים היא להראות פב
 ביםאבמשיצירתיים להנגשת החינוך בבתי ספר ובמכללות תוך שימוש 

אופקים חדשים בשילוב של אנשים עם מוגבלויות לפתוח כן ו ,מוגבלים
שילוב של מורים הנושא  דגש מיוחד בספר הוא על. במוסדות החינוך

 ., נושא שלא מרבים לחקור אותומוגבלויות באקדמיהעם 
לא רגיל לתחומי הוא נושא שלו . המחלקה לסיעודהת לבקשספר נרכש ה
מודעות לנושא הנגשת האבל לאור הגברת , עניין של הספריות שלנוה

 החינוך בישראל, הוא יכול להיות מעניין לרבים מהקוראים שלנו.
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Advertising & IMC: principles & practice, 10th edition Moriarty, Sandra  

Consumer behavior: buying, having, and being, 12th 

edition 
Solomon, Michael R. 

The design thinking playbook: mindful digital 

transformation of teams, products, services, business 
Lewrick, Michael 

Harrison's principles of internal medicine, 20th edition 
Jameson, J. Larry, 

editor. 

International perspectives on teaching with disability: 
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Jeffress, Michael S., 

editor. 

Marketing management, 15th edition Kotler, Philip 

Middle range theories: application to nursing research 

and practice, 4th edition 

Peterson, Sandra J., 

editor. 

Middle range theory for nursing, 4th edition Smith, Mary Jane 

Modern quantum mechanics, 2nd edition Sakurai, Jun John  

Optics, 5th edition Hecht, Eugene  

The patient centered value system: transforming 
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Practical signal processing Owen, Mark 

The practice of patient centered care: empowering and 
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for Medical 

Informatics. Special 
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Aviv, Israel  

Putting patients first: best practices in patient-centered 

care, 2nd edition 

Frampton, Susan B. 

editor. 
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David, Fred R    

MRI :בן חורין, עופר  ופיזיקה נפגשות המדריך המלא: רפואה  

 ליפטון, ברוס ה.   שחרור יכולות התודעה, החומר והניסים: האמונההביולוגיה של 
 איזקסון, וולטר   החדשנים

  נסאר, סילביה  של הגניוס הכלכליהסיפור : החיפוש הגדול
 קורצווייל, ריי   אשר האנושות מתעלה על הביולוגיהכ: הסינגולריות מתקרבת
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 זינגר, דוד יחידות לימוד 5ברמה של : מכניקה

  ספרי קריאה קלה:

American life ( Pearson English readers, Level 2 ) Shipton, Vicky   

Rip Van Winkle and the legend of sleepy hollow ( 

Penguin readers. Level 1 ) 
Irving, Washington,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


