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 ,שלום רב

. אנחנו כבר מתכוננים לתקופת הבחינות ותהלימודים ממשיכים וסטודנטים פוקדים את הספרי

 שוטפת.ההמתקרבת וגם ממשיכים בעבודה 

 

 "בעקבות ספרים -אנשי רוח " פרויקט 

 

בעקבות  -אנשי רוח תורנית ושמו "ה ספרייההתחלנו בפרויקט חדש ב
סרטונים,  היבאתר הספרי". במסגרת הפרויקט יתפרסמו ספרים

מדברים על ספרים שחשובים  אקדמי לבהמרכז האנשי  בהםש
 עבורם. 

 
שמציג את הספר "ילקוט  ,רב יוסף צבי רימוןהאת הפרויקט פותח 

 צבי רימון.יוסף סבו, הרב  תשירים", מא
 תורנית. ה ספרייהכמובן שכל הספרים שיוצגו בסרטונים נמצאים ב

 

                            ספרייהחדש באתר ה                          

 

 

 .יהיבאתר הספרבתקופה אחרונה נעשו חידושים בדפי תוכן 
, שם נוספו מדריכים לכתיבת כללי ציטוטרוב השינויים נעשו במדור 

וגם מדריכים לרישום פרטים   APAביבליוגרפיה לפי שיטת 

לעזור היא טרת המדריכים מ ביבליוגרפיים שבאו ממקור אלקטרוני.
ם אלסטודנטים בבניית ביבליוגרפיה לעבודות ופרויקטי גמר. אשמח 

 מרצים יפנו את הסטודנטים למסמכים אלה.
 

הוראות להזמנת דף . למרצה הדפים במדור ןו שינויים בתוכעשבנוסף נ
ברשימת תורגם לעברית. נוספו פריטים חדשים עודכן ו ספרים

 .אקדמי לבהמרכז הפרסומים של אנשי ה
 

שאני ממליצה בחום להצטרף  ,אקדמיההאני רוצה להזכיר לכל אנשי 
. מדובר באתרים חשובים, ResearchGate -ו  Mendeleyלאתרים 

ם. אני אשמח לספר על אתרים כשיכולים לתרום רבות למחקר של
 אלה בצורה מפורטת לכל מי שמתעניין בנושא.
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 ספריםרכישת 

  

  

, אפל-בראון אורנה: עורכות , למעשה מתיאוריה - בריאות קידום
 .זמיר-לוין דיאן, דאוד ניהאיה

 וטל ת לבוקיים בספרי
  

אשר תופס תאוצה בשנים  ,נו תחום חשוב בבריאות הציבוריקידום בריאות ה
מציג את  "קידום בריאות"ספר ההאחרונות הן במערכות בריאות בארץ והן בעולם. 

הפן התיאורטי והמעשי בתחום קידום הבריאות. הספר מחולק לשלושה חלקים 
רקע תיאורטי, אסטרטגיות ומודלים לשינוי בקידום בריאות וקידום בריאות  -עיקריים 

 בקרב אוכלוסיות מיוחדות. 
את הבסיס המדעי לקידום  נוספר "קידום בריאות מתיאוריה למעשה" מציג בפניה

להבין לעומק את התרומה של  נואשר יסייעו ל ,של כלים מעשיים הבריאות לצדם

 .קידום הבריאות לבריאות הציבור בפרט ולמערכת הבריאות בכלל
  מתוך אתר דיונון

 
 
 
 

 

 

Nanofabrication : principles, capabilities and limits by Zheng Cui. 
2

th
 edition 

  קיים בספרית לב
 

הוא המבוא המלא ביותר לתהליכים . ספרהיה של ישנהמהדורה ה היזו
י. ט. זהו בו זמנית מדריך מעשי ותאורציהפבריק-וטכנולוגיות של ננו

רחב ספר נותן תיאור ההוא דן ברוב הטכנולוגיות המתפתחות בתחום. 
גים מתמטיים. הוא גם דן ששל כל טכנולוגיה עם מספר מינימלי של מו

 ם של כל טכנולוגיה.יבטים מעשייבה
 

זהו ספר מתקדם יחסית שמיועד למרצים, חוקרים, פרויקטנטים 
 וסטודנטים לתואר שני.

 
. 
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