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 ,שלום רב

 אביב הגיע, פסח מתקרב. אנחנו בעיצומו של סמסטר ב'.

תאורה לגופים חדישים. מדובר על שיפור ההחלפת גופי עבודות ל ית לבבספרי ותלקראת פסח מתקיימ

פני הקוראים ב. אנחנו מודים למחלקת האחזקה שמפעילה את הפרויקט ומתנצלים משמעותי לתאורה

 זמנית.הנוחות העל אי 

 

 מילונים אלקטרוניים בספריות

נחיות החדשות של משרד החינוך רכשנו עבור הספריות הלאור ה

עברי )מילוניות(.  –אנגלי/אנגלי  –עברי אוקספורד מילונים אלקטרוניים 

 ותבכל הספריות של מרכז האקדמי לב וניתנ ותנמצא ואל ותמילוני

 י ההשאלה.קבדלפ אצל הספרנים להשאלה

בלבד. ניתן  ותלעבודה בספרי ותמיועד ןה. לכן מצומצם ותהמילונימספר 

  ליום אחד רק במקרים חריגים. ןלהשאיל אות

 

 

 חדשות אתר הספריות

 

 

לאתר , העלינו Cochrane - רפואי חדשמידע רכישת מאגר  בעקבות

ניתן לראות  ההדרכה. את ר זהדרכה על שימוש במאגמצגת ה ותהספרי

, ביחד עם הדרכות על שימוש ות" באתר הספרידפי הדרכהבחלק של "

 אחרים. מידע במאגרי

בעקבות הספרים". הפעם  –בנוסף אנחנו ממשיכים בפרויקט "אנשי רוח 

ספר "סוד העברי" מאת ה, שמדבר על סרטון של הרב אקרמןנו יהעל

 הרב יהודה ליאון אשכנזי.

  

 

  

http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Cochrane%20.pptx
http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Safari.ppt
http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Safari.ppt
http://www.jct.ac.il/he/node/554
http://www.jct.ac.il/he/node/554
https://drive.google.com/file/d/0B1zFewqnDt0tVXBBN3FPMkJaMWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1zFewqnDt0tVXBBN3FPMkJaMWc/view?usp=sharing
http://jct.exlibris.co.il/F/PL5TRS6MYKTDM7J39MCHASDA1YPRL6Q21NQR42SLM6U64BMHM8-01427?func=find-e&request=34471&find_scan_code=FIND_SYS&local_base=JCT01&x=0&y=0
https://drive.google.com/file/d/0B1zFewqnDt0tVXBBN3FPMkJaMWc/view?usp=sharing


   

 יהיהספר עלון חדשות
 2018 מרץ – חתשע"ניסן 

 
 

 
 ספרים חדשים בספריות

 

 

 

 

 

 עמנואל וליקובסקי תמא/  ההיתה תקופת חושך ביוון? 
 תורניתה ספרייהקיים ב 
  

הוא אחד מגדולי החוקרים בתחום התורה  קובסקייד"ר עמנואל ול

 והמדע. 

ספר "ההיתה תקופת החושך ביוון?" מראה לנו פתרון מפתיע ה

בפשטותו ביחס לתעלומת חמש מאות ״שנות החשכה״ החסרות כביכול 

 הוויכוחיםברצף התרבותי של יוון, ופותר את ״הבעיה ההומרית״ ואת 

 מסבירביוון. הספר  אולוגים שהתעוררו כמעט בכל אתר חפירותיהארכ

 למה אין להסתמך על כרונולוגיה מצרית.
 

 
 
 
 

 

 

 

Functional Python programming : create succinct and 

expressive implementations with functional 

programming in Python / by Steven Lott 
 , טל ולוסטיג ת לבוקיים בספרי

 

ספר ה. Pythonספר לימוד מקיף של תכנון פונקציונלי בשפת  זהו 

כתוב בצורה ברורה  הואתכנות. הל שפת מלמד על טכניקות שונות ש
 ומובנת עם הרבה דוגמאות.

אחד מספרי הלימוד החדשים לקורסי מחשבים במרכז האקדמי  וזה
 לב, שמתעדכנים בהתאם להתפתחויות בתחום.

 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

http://jct.exlibris.co.il/F/CJKHD8R4HKQQXVH6S9D97LF597Q7263312BVULYKUVRPY3X2FC-01762?func=find-acc&acc_sequence=000238044
http://jct.exlibris.co.il/F/CJKHD8R4HKQQXVH6S9D97LF597Q7263312BVULYKUVRPY3X2FC-01634?func=find-acc&acc_sequence=000237698
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 :שנרכשו עוד ספרים

 מחבר כותר

Database systems: introduction to databases and data 

warehouses 
Jukic, Nenad,   

Fluent Python 
Ramalho, 

Luciano,   

Functional Python programming: create succinct and 

expressive implementations with functional programing 
Lott, Steven   

Industrial/organizational psychology: understanding the 

workplace, 5th ed. 
Levy, Paul E   

Nonlinear Optics: a student's perspective: With python 

problems and examples 
Kuzyk, Mark G.   

Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice, 10th ed. 
Polit, Denise F.,   

Operations management: managing global supply chains 
Venkataraman, 

Ray R.,   

Qualitative methods for health research, 2nd ed. Green, Judith,   

Quantitative methods for health research: a practical 

interactive guide to epidemiology and statistic, 2nd ed. 
Bruce, Nigel  

Reimagining global health: an introduction Farmer, Paul  

Research methods in health: investigating health and health 

services, 4th ed. 
Bowling, Ann   

Telecommunication switching systems and networks, 2nd ed. 
Viswanathan, 

Thiagarajan   

לא : Microsoft Excel 2016לתוכנת  VBA-יסודות התכנות ב

 5, מהדורה למתכנתים בלבד
 פולג, מעין

 וליקובסקי, עמנואל ארץ רעשה

 ויסמן, חיים הרב   בריאה, נבואה והשגחה ב'מורה הנבוכים: בירורי אמונות ברמב"ם

 פינקלשטיין, ברוך  הלכתי להריון ולידהמדריך רפואי : בשעה טובה

 וליקובסקי, עמנואל גויי הים פלשתים או פרסים 

פורפורה וארג'ואן במקורות ישראל ועוד בירורים בעברית: הארגמן  עמר, זהר הרב 
 וליקובסקי, עמנואל  ההיתה תקופת חושך ביוון? 

 עמר, זהר הרב   אבני החושן ואבנים טובות בעולם הקדום : החן שבאבן

 מלמד, אליעזר הרב הרחבות ותוספות להלכות: הרחבות לפניני הלכה ימים נוראים

 מלמד, אליעזר הרב הרחבות ותוספות להלכות: הרחבות לפניני הלכה מועדים וסוכות

ורעיוניים  מסורות הזיהוי, היבטים היסטוריים, הלכתיים: חמשת מיני דגן
 וענייני המקדש

 עמר, זהר הרב  

 וליקובסקי, עמנואל,  חרם בשם המדע

 מלמד, אליעזר הרב כות אישות מצוות עונה ופרו ורבוהל: שמחת הבית וברכתו

 כהן, יוגב הרב    ביאור עיוני ומהלך אמוני למגילת רות : תחת כנפי השכינה

 וליקובסקי, עמנואל תקופות בתוהו

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


