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שלום רב,
חגי תשרי חלפו ואנחנו מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח .בימים הקרובים יגיעו לספרייה
סטודנטים חדשים וותיקים .השנה נציג לפניהם כמה שירותים חדשים .
לאור ההצלחה הגדולה של פיילוט "הזמנת חדר חברותא" ,הוחלט להפעיל מערכת הזמנת חדרים
בקביעות ,בכל תקופות הבחינות ובתקופות עמוסות אחרות .מעתה יוכלו סטודנטים להזמין בזמן
הבחינות חדרי לימוד מראש דרך מערכת .TOR4U
אגודת הסטודנטים מפעילה השנה בספרייה מיזם "העבר לחבר" .זה מיזם של החלפת חומרי לימוד.
כל סטודנט שנשארו לו חומרי לימודים משנים הקודמות יוכל לשים אותם בכוננית מיוחדת בספרייה,
לטובת סטודנטים אחרים .כמובן שכל הסטודנטים רשאים לקחת חומרי לימוד מהכוננית ללא תמורה.
הפרויקט יפעל במשך כחודש מתחילת סמסטר א'.

"מרכז לשיפור תהליכי למידה" בקמפוס טל
לאור ההצלחה של המרכז לשיפור תהליכי למידה בקמפוס לב ,הוחלט
לפתוח מרכז דומה בספרייה בקמפוס טל .המרכז מיועד לסטודנטיות
עם ליקוי למידה .כמו בקמפוס לב ,גם בטל מרכז כולל אוסף ספרים
שיעזרו לסטודנטיות לשפר את מיומנויות הלמידה שלהן וגם מחשב
שיש בו תוכנות מיוחדות שמיועדות לתלמידות בעלות לקויי למידה.
לפרטים על המרכז ניתן לפנות לננסי ,ספרנית במכון טל.

אנשי רוח – בעקבות הספרים
אנחנו ממשיכים בפרויקט "אנשי רוח – בעקבות הספרים" שבו
הר"מים מספרים על ספרים תורניים שחשובים עבורם.
בסרטון החדש מדבר הרב אורן על ספר "מאהלי תורה" מאת הרב
יעקב אריאל .כמובן שהספר נמצא בספרייה התורנית בקמפוס לב.
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ספרים חדשים בספריות
סודות ההצפנה  :תולדות המצפינים והמפענחים ממצרים העתיקה
ועד פיזיקת הקוונטים ; מאת סיימון סינג.
קיים בספריות לב וטל

הספר "סודות ההצפנה" מספר את עלילות המאבק המתמשך בין
המצפינים ובין המפענחים ,והוא שוזר את ההתפתחויות של הקרבות
האינטלקטואליים הללו באריג אחד ,הנשזר ונפרם שוב ושוב ,מאז
חכמי מצרים הקדומה ועד למסתרי הקוונטים והביון של ימינו
אלה .הספר מספר על התפתחות ההצפנה ונוגע בתחומים רבים של
המדע ,וכתוב בשפה מובנת ומרתקת.

The future X network : a Bell Labs perspective; by Marcus K. Weldon.
קיים בספרית לב

הספר הנ"ל מתאר איך מעבדות בל (נוקיה) רואות את העתיד
הטכנולוגי שלנו ,עתיד בו כל מכשיר מתקשר עם מכשירים אחרים ,בו
אוטומטיזציה מגיעה לכל תחומי החיים והידע שלנו כל הזמן מתעשר
בעובדות חדשות.
כל פרק בספר דן בהתפתחויות צפויות בתחום טכנולוגי מסוים,
וביניהם תקשורת אלחוטית ,מערכות ענן ואבטחה .בכל פרק
התפתחויות אלה נבחנות גם מבחינה מבנית וגם מבחינה מערכתית
וטכנולוגית .הספר מנסה לצייר את תמונת העולם החדש ,שמגיע אלינו
עם התפתחות הטכנולוגיה.
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Advanced practice nursing: an integrative approach, 5th ed.
The blockchain: a guide for legal and business professionals
Blockchain Applications: A Hands-On Approach
Business valuation: using financial analysis to measure a company's value, 3rd
ed.
Classical electromagnetic radiation, 3rd ed.
Comprehensive treatment of chronic pain by medical, interventional, and
integrative approaches
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ed.
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An introduction to theory and reasoning in nursing, 4th ed.
JavaScript & jQuery: interactive front-end web development
Meta-analysis, decision analysis, and cost-effectiveness analysis: methods for
quantitative synthesis in medicine, 2nd ed.
Network as a service for next generation internet
Nonlinear fiber optics, 5th ed.
Nonparametric statistics: a step-by-step approach
PMP exam prep: accelerated learning to pass PMI's PMP exam, 8th ed.
The principles of nonlinear optics
Private equity in action: case studies from developed and emerging markets
Project management: the managerial process, 7th ed.
Psychiatric-mental health nursing, 7th ed.
Quantum mechanics: a modern development, 2nd ed.
Social and behavioral foundations of public health, 2nd ed.
Software defined networks: a comprehensive approach, 2nd ed.
Statistical mechanics, 3rd ed.
Stochastic processes: theory for applications
A student's guide to Fourier transforms: with applications in physics and
engineering, 3rd ed.
Systematic reviews to answer health care questions
Systematic reviews to support evidence-based medicine: how to review and
apply findings of healthcare, 2nd ed.
Transcultural health and social care: development of culturally competent
practitioners
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