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שלום רב,
הלימודים ממשיכים וסטודנטים פוקדים את הספריות .אנחנו כבר מתכוננים לתקופת הבחינות
המתקרבת וגם ממשיכים בעבודה השוטפת.

פרויקט " אנשי רוח  -בעקבות ספרים"

התחלנו בפרויקט חדש בספרייה התורנית ושמו "אנשי רוח  -בעקבות
ספרים" .במסגרת הפרויקט יתפרסמו באתר הספרייה סרטונים,
שבהם אנשי המרכז האקדמי לב מדברים על ספרים שחשובים
עבורם.
את הפרויקט פותח הרב יוסף צבי רימון ,שמציג את הספר "ילקוט
שירים" ,מאת סבו ,הרב יוסף צבי רימון.
כמובן שכל הספרים שיוצגו בסרטונים נמצאים בספרייה התורנית.

חדש באתר הספרייה
בתקופה אחרונה נעשו חידושים בדפי תוכן באתר הספרייה.
רוב השינויים נעשו במדור כללי ציטוט ,שם נוספו מדריכים לכתיבת
ביבליוגרפיה לפי שיטת  APAוגם מדריכים לרישום פרטים
ביבליוגרפיים שבאו ממקור אלקטרוני .מטרת המדריכים היא לעזור
לסטודנטים בבניית ביבליוגרפיה לעבודות ופרויקטי גמר .אשמח אם
מרצים יפנו את הסטודנטים למסמכים אלה.
בנוסף נעשו שינויים בתוכן הדפים במדור למרצה .דף הוראות להזמנת
ספרים עודכן ותורגם לעברית .נוספו פריטים חדשים ברשימת
הפרסומים של אנשי המרכז האקדמי לב.
אני רוצה להזכיר לכל אנשי האקדמיה ,שאני ממליצה בחום להצטרף
לאתרים  Mendeleyו .ResearchGate -מדובר באתרים חשובים,
שיכולים לתרום רבות למחקר שלכם .אני אשמח לספר על אתרים
אלה בצורה מפורטת לכל מי שמתעניין בנושא.
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רכישת ספרים

קידום בריאות  -מתיאוריה למעשה  ,עורכות :אורנה בראון-אפל,
ניהאיה דאוד ,דיאן לוין-זמיר.
קיים בספריות לב וטל
קידום בריאות הינו תחום חשוב בבריאות הציבור ,אשר תופס תאוצה בשנים
האחרונות הן במערכות בריאות בארץ והן בעולם .הספר "קידום בריאות" מציג את
הפן התיאורטי והמעשי בתחום קידום הבריאות .הספר מחולק לשלושה חלקים
עיקריים  -רקע תיאורטי ,אסטרטגיות ומודלים לשינוי בקידום בריאות וקידום בריאות
בקרב אוכלוסיות מיוחדות.
הספר "קידום בריאות מתיאוריה למעשה" מציג בפנינו את הבסיס המדעי לקידום
הבריאות לצדם של כלים מעשיים ,אשר יסייעו לנו להבין לעומק את התרומה של
קידום הבריאות לבריאות הציבור בפרט ולמערכת הבריאות בכלל.
מתוך אתר דיונון

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

2 edition
קיים בספרית לב

זוהי המהדורה השנייה של הספר .הוא המבוא המלא ביותר לתהליכים
וטכנולוגיות של ננו-פבריקציה .זהו בו זמנית מדריך מעשי ותאורטי.
הוא דן ברוב הטכנולוגיות המתפתחות בתחום .הספר נותן תיאור רחב
של כל טכנולוגיה עם מספר מינימלי של מושגים מתמטיים .הוא גם דן
בהיבטים מעשיים של כל טכנולוגיה.
זהו ספר מתקדם יחסית שמיועד למרצים ,חוקרים ,פרויקטנטים
וסטודנטים לתואר שני.
.

עלון חדשות הספרייה
2017 אייר תשע"ז – מאי

:עוד ספרים שנרכשו
מחבר
Madou, Marc J.
Boyd, Drew
Rivlin, Paul
Sall, John
Nicollian, E. H.
Cui, Zheng
Kliegman, Robert
American National
Standards Institute
Nahvi, Mahmood
Pinedo, Michael
. ג'רי א,פורס
 יוסי,חדד
. ג'ימס ס,קולינס
 דימה,בודנסקי
 יורם,קלמן
 נציבות מס.ישראל
הכנסה
 נציבות מס.ישראל
הכנסה
 אורנה,אפל-בראון

כותר
Fundamentals of microfabrication and nanotechnology, 3rd ed.
Inside the box: a proven system of creativity for breakthrough results
The Israeli economy from the foundation of the state
through the 21st century
JMP start statistics:
a guide to statistics and data analysis using JMP, 6th ed.
MOS (metal oxide semiconductor) physics and technology
Nanofabrication: principles, capabilities and limits, 2nd ed.
Nelson textbook of pediatrics, 20th ed. [e-book]
Non-invasive sphygmomanometers[electronic resource] :Part 2:
Clinical investigation of automated measurement type
Schaum's outlines of electric circuits, 6th ed.
Scheduling: theory, algorithms, and systems, 5th ed.
 יצירתם של חיים בעלי משמעות:הצלחה שנבנית לנצח
)' מדידה והערכת ביצועים (כרכים ב' וה, הנדסת שיטות:חקר עבודה
 חברות מופת18 :לנצח נבנו
 תיאוריה ופתרונות מבחני מה"ט למגמת:מתקני חשמל ומערכות הספק
2016-2010 )חשמל (הנדסאים וטכנאים
ניהול טכנולוגיה וחדשנות
 פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים:2017  קר"ן א' לשנת:קובץ חקיקת מיסים
 תקנות מס הכנסה:2017  קר"ן ב' לשנת:קובץ חקיקת מיסים
 מתיאוריה למעשה- קידום בריאות

בברכה
ז'אנה גורליק
מנהלת הספריות

