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 ,שלום רב

כמה שירותים בספריות על מנת הוספנו תקופת הבחינות בנגמר, הגיעה תקופת הבחינות. ב' סמסטר 

שעות את רכנו אהזמנת חדרי חברותא בלב. בטל ההפעלנו מערכת סטודנטים. כרגיל הלהקל על 

 .22:00שעה הד' עד  -פתוחה בימים א'  ספרייהכעת ה – הפעילות

 

 הזמנת ספרים עבור שנת לימודים הבאה

  

לימודים תשע"ח מתקרבת לסיומה ואני מזכירה לכל המרצים השנת 

צורך להזמין ספרי לימוד לשנה הבאה. חשוב לזכור הקורסים על הורכזי 

ספרים שאליהם אתם מפנים את הסטודנטים, את הם לא תזמינו אש

 .ותבספרילא יהיו  פשוט ספרים אלה

. הוראות להזמנת טופס להזמנת ספריםות עספרים מזמינים באמצ

 ותצוות הספריישמח תמיד  שאלה בנושאבכל . כאןספרים ניתן לקרוא 

 לעזור.

 

 

 

 

 של מכון טל ספרייהמחשבים ב

 

 

 

 

שבע לימוד במכון טל הוצבו הכפי שהבטחתי לפני כמה חודשים, בחדר 

עמדות מחשב. עכשיו בחלק מהמקומות בחדר אפשר לעבוד מול מחשב 

 חומר מודפס.נייח ובאחרים עם מחשב נייד או 

עומס במעבדות במכון טל. בתקופת ההורידו מ ועמדות מחשב אל

לימוד ולומדות מול עמדות ההבחינות בנות רבות מגיעות לחדר 

 מחשב.ה

 הרעיוןמכון טל אתי שטרן על  תאני רוצה להודות למרכז מחשוב ולמנהל

 ועל הביצוע.

 

 

http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Book%20Order%20Form-2014.docx
http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Book%20Order%20Form-2014.docx
http://www.jct.ac.il/bookorder
http://www.jct.ac.il/bookorder
http://www.jct.ac.il/bookorder
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 ספרים חדשים בספריות

 

 

 

 

 

דייוויד ל' נלסון,  תמא: עקרונות הביוכימיה / לנינג'ר
 מייקל מ' קוקס 

 יות לב וטלספרקיים ב
 

 Lehninger: principlesזהו תרגום ראשון לעברית של ספר קלאסי 

of biochemistry הפופולריים ביותר לימוד ה. מדובר על אחד מספרי

ספר מסביר את עקרונות ביוכימיה הבתחום הביוכימיה בכל העולם. 
 בשפה ברורה ומובנת. 

 
שלנו בשפה האנגלית, אבל לסטודנטים  ספרייהספר זה כבר קיים ב

רבים קשה לקרוא ולהבין ספר כל כך ארוך. עבורם רכשנו את הגרסה 
 העברית.

  
 

 

 
 
 
 

 

 

Learn Android Studio 3: efficient Android app 

development /  edited by Ted Hagos. 
 ספרים ספאריה ספר אלקטרוני במאגר

 

 

 תחום חדש יחסית, אך פופולרי מאוד.  הואיד אתכנון אפליקציות לאנדרו

בעזרתו . Studio 3 - ידאכלי פופולרי לתכנון באנדרועל ספר זה מלמד 

 נות תוך שימוש ביישומים חדישים. וניתן לבנות אפליקציות מגו
 
ומיועד ללימוד עצמי למי שיודע תכנות ורוצה ספר כתוב בשפה ברורה ה

 יד, תוך שימוש בכלים חדישים.אללמוד לתכנת בסביבת אנדרו
 
 
  

 

  

 

http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/software-engineering-and-development/ide/9781484231562
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 :עוד ספרים שנרכשו

 מחבר כותר

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing ת
14th ed. 

Hinkle, Janice L. 

Concepts of modern physics: the Haifa lectures Sachs, Mendel  

Economics  
Mankiw, N. 
Gregory   

Green's functions in quantum physics, 3rd ed. Economou, E. N  

Handbook of informatics for nurses & healthcare 
professionals, 5th ed.  

Hebda, Toni 

Hands-on machine learning with Scikit-Learn and 
TensorFlow: concepts, tools, and techniques  

Geron, Aurelien, 
author 

Inventory and production management in supply chains, 4th 
ed. 

Silver, Edward A.  

Molecular cell biology, 8th ed.  Lodish, Harvey F. 

Nursing 2019 Drug Handbook 
Wolters Kluwer 
(Firm) 

Nursing theorists and their work, 9th ed. 
Alligood, Martha 

Raile 

Organic chemistry, 8th ed. 
Bruice, Paula 

Yurkanis 

Quantum chemistry, 7th ed.  Levine, Ira N.   

Quantum mechanics: concepts and applications, 2nd ed. Zettili, Nouredine   

Social and economic networks Jackson, Matthew  

Spare parts inventory control under system availability 
constraints  

Houtum, Geert-Jan 
van 

  הוכמן, מיכאל  , מהדורה שנייהחשבון אינפיניטסימלי

 .נלסון, דייוויד ל לנינג'ר: עקרונות הביוכימיה

 קמינגז, קרן  , מהדורה שניהמכניקה: פיזיקהמבינים 

 סדרה, אדל ס. כרכים ג+ד מעגלים מיקרואלקטרוניים 

 פקודת מס הכנסה: 2018ן א' לשנת קר": קובץ חקיקת מיסים
ישראל. נציבות מס 

 הכנסה

  תקנות מס הכנסה : 2018קר"ן ב' לשנת : קובץ חקיקת מיסים
ישראל. נציבות מס 

 הכנסה

 אשכנזי, שי  מהדורה תשיעית ,רפואת ילדים

  ספרי קריאה קלה:

American life Shipton, Vicky  

Frankenstein  
Shelley, Mary 

Wollstonecraft   

Journey to the center of the earth  Verne, Jules   

Michael Jordan  Taylor, Nancy 
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The missing coins  Escott, John   

A murder is announced Christie, Agatha 

Pele  Smith, Rod  

Pickwick papers  Dickens, Charles   

Rip Van Winkle and the legend of sleepy hollow Irving, Washington 

Surfer!   Harvey, Paul 

The Swiss family Robinson 
Wyss, Johann 

Rudolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


