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שלום רב,
הסמסטר הראשון מתקרב לסיומו .לקראת תקופת הבחינות אנחנו שוב פותחים לסטודנטים בקמפוס
לב אפשרות להזמנת חדרי חברותא .ניתן להזמין את החדרים כאן .חשוב מאוד לקרוא את ההוראות
לפני שמזמינים חדר.
שיהיה בהצלחה בבחינות לכל הסטודנטים במרכז האקדמי לב!
גם השנה פתחנו במכירת ספרים תורניים ,בכניסה לבניין בית המדרש .בסכומים שנעים בין  5ל30-
שקלים ,ניתן לרכוש ספרים תורניים חדשים ויד שניה .השנה המכירה גדולה במיוחד ויש מבחר רחב
של ספרים.

מאגר מידע חדש Cochrane Library
אני שמחה לבשר שרכשנו מאגר מידע חדש  .Cochrane Library -זהו
מאגר ייחודי בתחום הרפואה .המאגר כולל סיכומי מחקרים בתחומים
רבים ברפואה ,כולל טיפולים חדישים במחלות שונות .הסיכומים
מתבססים על מחקרים שנבחרו על ידי צוות מקצועי של המאגר .לכן
מדובר על מידע רפואי מתומצת ומהימן .ניתן לגשת למאגר דרך אתר
הספריה.
חשוב לזכור – מאגר  Cochraneאינו תחליף לביקור אצל הרופא!

חדשות אתר הספריה
לאור העלייה שחלה בשנים האחרונות במספר הסטודנטים דוברי
הצרפתית במרכז האקדמי לב ,העלינו לאתר הדרכה בשפה הצרפתית
על שימוש בספרייה .אנו מקווים שהיא תקל על התלמידים העולים
מצרפת .ניתן לראות את ההדרכה כאן.
אנחנו ממשיכים להעלות לאתר סרטונים מהפרויקט המצולם "אנשי רוח
– בעקבות הספרים" ,שבו הר"מים מספרים על ספרים תורניים
שחשובים עבורם .בסרטון החדש מדבר הרב חדרי על הספר "פרוש
הרמב"ן על התורה" .כרגיל ,הספר נמצא בספרייה התורנית בקמפוס
לב.
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ספרים חדשים בספריות
 100דלתות :מבוא ליזמות מאת דב מורן .
קיים בספריות לב וטל

דב מורן ,הוא האיש שמכר את –  M-SYSTEMSהחברה שהקים,
לחברת  ,SANDISKתמורת  1.6מיליארד דולר .גם לאחר שביצע את
האקזיט החלומי נותר מורן יזם הייטק והמשיך לקדם ולהקים חברות
סטארט-אפים שחלקן צלחו ,חלקן פחות  .וזה מצב רגיל לעולם
היזמות.
הספר " 100דלתות" פונה לכל מי שמתעניין ביזמות ,ומספק לו
תובנות וכלים על התנעת עסק וניהולו.

The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of the Internet at
Work, edited by Guido Hertel, Dianna L. Stone, Richard D. Johnson,
Jonathan Passmore
קיים בספריות לב  ,טל ולוסטיג

הספר נותן תמונה מלאה של טכנולוגיות האינטרנט שנפוצות היום
בארגונים .כל פרק דן בתחום אחר של טכנולוגית אינטרנט .יש
התייחסות לשימוש אירגוני ושימוש של יחידים בארגון בכל טכנולוגיה.
כל פרק נכתב על ידי מומחה אחר ,בתחום שלו .כך נוצר ספר מקיף
ומגוון ,שדן בטכנולוגיות אינטרנט חדישות ,שהיום נוגעות בכל תחומי
החיים שלנו בארגון.
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:עוד ספרים שנרכשו
מחבר
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Carroll, Lisa
Hillier, Susan M.
Katzung, Bertram
G. editor.
Madigan, Michael
T.

Acute medicine: a handbook for nurse practitioners
Aging, the Individual, and Society, 10th edition

Hinkle, Janice L.
Velasquez,
Manuel G.,
Mir, Nader F.
Bertsekas, Dimitri
P.
Papadakis,
Maxine A., editor.
Burkhardt,
Margaret A.
Stallings,
William
Wilmoth, Janet M.
editor.
Goldman, Lee
editor

Basic and clinical pharmacology, 13th edition
Brock biology of microorganisms, 15th edition
Brunner & Suddarth's textbook
of medical-surgical nursing, 14th edition
Business ethics: concepts & cases, 8th edition
Computer and communication networks, 2nd ed.
Convex optimization algorithms
Current medical diagnosis & treatment, 57th edition
Ethics & issues in contemporary nursing, 4th ed.
Foundations of modern networking:
sdn, nfv, qoe, iot, and cloud
Gerontology: perspectives and issues, 4th edition
Goldman-Cecil Medicine, 25th edition [e-book]

Hebda, Toni

Handbook of informatics for nurses
& healthcare professionals, 5th edition

Duckett, Jon
author.

HTML & CSS: design and build websites

Rivlin, Paul
Huber, Diane
Nelson, David L
Lewis, Sharon
Mantik .
Thorne, Kip S.
Freund, John E.

The Israeli economy from the foundation
of the state through the 21st century
Leadership and nursing care management , 5th ed.
Lehninger principles of biochemistry, 7th edition
Medical-surgical nursing: assessment and
management of clinical problems , 10th ed.
Modern classical physics: optics, fluids, plasmas,
elasticity, relativity, and statistical physics
Modern elementary statistics, 12th edition
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מחבר

כותר

Pagana, Kathleen
Deska,
Comerford, Karen
C., editor.
Miller, Carol A.,
Hecht, Eugene,
Ferrell, Betty,
editor.
Chisholm-Burns,
Marie A., editor.

Mosby's manual of diagnostic
and laboratory tests, 5th edition
Nursing 2018 drug handbook
Nursing for wellness in older adults , 7th edition
Optics , 5th edition
Oxford textbook of palliative nursing, 4th ed.
Pharmacotherapy: principles & practice, 4th edition

Saxon, Sue V.,

Physical change & aging:
a guide for the helping professions , 6th edition

Johnson, Janet
Buttolph

Political science research methods, 8th edition

Blais, Kathleen
Carlson, Lucas
Freedman, David
Viswanathan,
Thiagarajan
Hertel, Guido,
editor.
 דב,מורן
 עודד,אגם
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 דוד,זינגר
 נציבות מס.ישראל
הכנסה
 נציבות מס.ישראל
הכנסה

Professional nursing practice:
concepts and perspectives, 7th edition
Ruby cookbook:
Recipes for Object-Oriented Scripting, 2nd edition
Statistics, 4th edition
Telecommunication switching systems
and networks, 2nd ed.
The Wiley Blackwell handbook
of the psychology of the Internet at work
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