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שלום רב,
היום אנחנו נמצאים בשיא תקופת הבחינות .כל הספריות מלאות עד אפס מקום .לאור הביקוש,
הא רכנו את שעות העבודה של ספריות לב וטל בתקופת הבחינות .כעת הספרייה האקדמית בקמפוס
לב פתוחה עד השעה  ,24:00והספרייה במכון טל פתוחה עד השעה .22:00

פיילוט "הזמנת חדרי חברותא"

לאור הביקוש הרב לחדרי חברותא בקמפוס לב ,בתקופת הבחינות,
התחלנו להריץ פרויקט של הזמנת חדרי חברותא מראש .מעתה ,כל
סטודנט רשאי להזמין חדר חברותא בספרייה דרך המערכת להזמנת
חדרים.
את הכללים להזמנת חדרים ופרטים על הפרויקט ,ניתן לראות כאן.
את התור ניתן להזמין דרך מערכת לקביעת תורים של המרכז
האקדמי לב.
בשלב זה הפרויקט מוגדר כפיילוט .אם הפיילוט יצליח ,נהפוך את
הזמנת החדרים בתקופת הבחינות לנוהל קבוע.

חדר לימוד לתלמידות סיעוד
לאור הצפיפות הרבה בספרייה של קמפוס טל והצורך של תלמידות
הסיעוד ללמוד בקבוצות ,הוחלט לפתוח חדר לימוד שישרת את בנות
הסיעוד שלומדות בקמפוס .החדר נמצא באותה קומה כמו הספרייה,
בסוף המסדרון .אפשר להוציא לחדר ספרי לימוד מהספרייה (כמובן
באישור הספרנית).
בעתיד אנחנו מתכננים להציב בחדר גם עמדת מחשב ,לחיפושים
במאגרי מידע.
אני רוצה להודות לגב' אתי שטרן שתמכה ועזרה בהקמת חלל
הלימוד.
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רכישת ספרים
אני מזכירה לכל המרצים שהגיע הזמן להזמין ספרי לימוד לשנת
לימודים תשע"ח .טופס הזמנה ניתן להוריד באתר הספרייה .כל
הזמנה מותנית באישור ראש החוג/פקולטה.

ספרים חדשים בספריות
עולם הכימיה ,מאת קתרין דניסטון ,ג'וזף טופינג ,קים וודראם,
רוברט קארט מהדורה שמינית
קיים בספריות לב וטל

הספר עולם הכימיה פותח בפני הקורא חלון להבנת מגוון רחב של
תופעות טבע ופיתוחים טכנולוגיים שלהם אנו חשופים בחיי היום יום,
שההסבר להם מושתת על חוקי הכימיה; זאת לצד הצגת נושאים
בסיסיים בכימיה כגון מבנה האטום ,הטבלה המחזורית ,תרכובות וסוגי
תגובות כימיות .הספר נועד לתת רקע בסיסי בכימיה לתלמידי סיעוד
ואלקטרוניקה וגם לסטודנטים ממחלקות אחרות שמתעניינים בכימיה.

The Merck manual of diagnosis and therapy
th

19 edition
קיים בספריות לב וטל

מהדורה חדשה של המדריך הרפואי הפופולארי ביותר ,כוללת בתוכה
פרקים חדשים וממצאים חדשים .זהו מדריך קצר ונוח לשימוש ,שכולל
בתוכו מידע מקיף על מחלות ודרכי טיפול .המדריך נכתב על ידי צוות
רחב של מומחים ומיועד לשימוש יום יומי של אנשי רפואה.
.
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עוד ספרים שנרכשו:
כותר

מחבר

Fabrication engineering at the micro- and nanoscale, 4 ed.
It Is Quite Another Electricity:
Transmitting by One Wire and Without Grounding
th
The Merck manual of diagnosis and therapy, 19 ed.

Campbell, Stephen A.

th

Solid state physics: Semiconductor heterostructures and nanostructures
th

Wong's nursing care of infants and children, 10 ed.
לחיות עם הפרעות קשב וריכוז  ,ADHDמהד' 4
מבוא למינהל וניהול ציבורי
סימולציה למהנדסי תעשייה :חלק ב'
עולם הכימיה ,מהדורה שמינית
תכנון הייצור והתפעול ,כרך ב' ,מהדורה שישית
תקני  : IFRSנכון ליום  31במאי 2016
אמונה ואדם לנוכח השואה
דניאל  -גלות והתגלות
דעה צלולה :עולם ואדם במשנת הרב קוק
דרשות אל עמי :חנוכה ד' פרשיות ופורים
המהר"ל המבואר :גבורות השם
'ואוהב גר' :אור על הגיור בישראל :שיח ציבורי ,דיוני הלכה
ואני תפילה
ובחג הסוכות :קובץ מאמרים על חג הסוכות
וביום צום כיפור ייחתמון :קובץ מאמרים על יום הכיפורים
זית רענן :שיחות על מועדי השנה
לנבוכי התקופה :פרקי הסתכלות במהות היהדות
מפתח עניינים לספר שם משמואל :על חמישה חומשי התורה
נבואה שעריך :עיונים בתפילות הימים הנוראים
על פי דרכו :אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו
על שמונה פרקים לרמב"ם
צמאה נפשי :פרקי עיון והעמקה בנושא התפילה :מהנשמה המתפללת
קדושה וטבע :אסופת מאמרים בשורשי הקיום
קמעא קמעא :מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו
שיעורים במסילת ישרים
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