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 שלום רב

ספריות סטר ב'. אחרי תום תקופת הבחינות חזרו התקופת הבחינות הסתיימה ואנחנו בעיצומו של סמ

הלילה. אנחנו  עעבודה עד אמצ במקום ,, שכוללת סגירה בערבןלמתכונת העבודה הרגילה שלה

 .20:00שעה הובקמפוס טל עד  22:00שעה השמחים לראות אתכם בקמפוס לב כל יום עד 

 

 

 2ספות חדשות בקומה 

 

אקדמית של קמפוס לב. הלקראת בואו של האביב התחדשנו בספריה 
 הגיעו ספות חדשות. ןהוחלפו ובמקומ 2הספות הישנות בקומה 

 
ריהוט האני רוצה להודות למחלקת האחזקה על הטיפול בהחלפת 

 חדשות ישרתו אותנו הרבה זמן.הספות הומקווה ש

 

 

 

                             

                            התחדשות של ספריה תורנית

 

 

פסח. כמו בכל שנה התחלנו התורנית מתכוננים לקראת הגם בספריה 
בסידור בית המדרש. הדברים שנשכחו מוצאים מהתאים, על מנת 

לעשות ניקיון יסודי. אנחנו עושים ניסיון לאתר את הבעלים של 
ם השארתם חפצים בבית המדרש אתם אהחפצים שנשכחו. אז 

 מוזמנים לבוא ולאסוף אותם.
 

בבית המדרש. יה ימודעות ליד הספרהבנוסף נעשה חידוש בלוח 
ת של ספרים ומאמרים. בימים אלה יש ומתחלפ ותתערוכבו יש  תהמע

 קשורה לחג הפסח.התערוכה בלוח 
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 רכישת ספרים

  

  

  תמא ,היסטורי במהפך IBM? : לרקוד יכולים לא שפילים אומר מי

 .גרסטנר. ו לואיס
 וטל ת לבוקיים בספרי

  

את הדרך בה הוא הצליח  , מתאר IBM ספרו של לו גרסטנר, מנכ"ל

 חשובלהחזיר אותה לגדולתה. זהו ספר  מפירוק וגם  IBM להציל את

לכל מי שמעוניין ללמוד על גם , אלא ההיי טקלא רק למנהלים מתחום 
  .הדרך בה תאגידים גדולים פועלים ומונהגים

שונים  היבטיםומסביר  ספר נותן הצצה נדירה ללב של חברת ענקה
בשאלה ספר דן ה .של פעילות החברה הן בימי משבר והן בימי צמיחה

מציג מחבר ה מתאימה את עצמה לזמנים המשתנים. איך חברה גדולה
מספר רב של דילמות ניהוליות מורכבות בחברה בינלאומית ודן 

 .להן רונותתבפ

 

 
 
 
 

 

 

Interconnections : bridges, routers, switches, and internetworking 

protocols by Radia Perlman..               
 2

th
 edition 

 קיים בספריות לב, טל ולוסטיג
 

 קישוריותמהדורה שניה של ספר שהפך לספר בסיסי בנושא  היזו
מן ומוסמך בנושאים יספר נותן מידע מהה. רשתות תקשורתב

ארכיטקטורה ופרוטוקולים שונים.  רשתות,מי התאורטיים בתחו
ה כוללת עדכונים בפרוטוקולים ישנים וגם מדברת על ישניהמהדורה ה

 פרוטוקולים חדשים.
פר מתאר אלגוריתמים עיקריים ופרוטוקולים נפוצים, שקיימים היום הס

כתוב בשפה ברורה ומובנת לקוראים שרוצים הוא בתחום הרשתות. 
 רשתות.חיבור בממשקי של תחום הללמוד לעומק את 
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 :עוד ספרים שנרכשו

 מחבר כותר

Agile!: the good, the hype and the ugly 
Meyer-Stabley, 
Bertrand 

A gentle introduction to Stata, 5
th

 ed. Acock, Alan C. 

Interconnections: bridges, routers, switches, and internetworking protocols, 2
nd

 
ed. 

Perlman, Radia 

JMP essentials: an illustrated guide for new users Hinrichs, Curt 

Molecular driving forces: statistical thermodynamics in biology, chemistry, 
physics, and nanoscience, 2

nd
 ed. 

Dill, Ken A. 

The New world Spanish/English English/Spanish dictionary, 2
nd

 ed. 
Ramondino, 
Salvatore, editor. 

Practical data analysis with JMP, 2
nd

 ed. Carver, Robert H. 

The VIRL Book: a Step-by-Step Guide using Cisco Virtual Internet Routing Lab Wang, Jack 

 סטאר, ססי ב' כרך האחידות והמגוון של החיים:: ביולוגיה

 גרוס, יוסף דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי

 אמיר, אלי יםתיאוריה, תקינה, יישומים ותרגיל: חשבונאות למקבלי החלטות

 שמחון, אבי מהיד המנהלת ליד הנעלמה: כלכלת ישראל

  .גרסטנר, לואיס ו  במהפך היסטורי  IBM  מי אומר שפילים לא יכולים לרקוד?

 מנדל, מורטון ל. על ניהול ומנהיגות: הסוד טמון באנשים

 איזקסון, וולטר סטיב ג'ובס

 רוזנברג, אילנה-זילבר כרך א', 2מהדורה , מזון ותזונה במצבי בריאות וחולי: פרי מחשבה -תזונה 

 מאירי, מנחם בן שלמה  הנקראים בית הבחירה, על מסכתות...: חידושי המאירי

 זאבסולוביצ'יק, יצחק  הגרי"ז הלויחידושי רבנו 

 ווייס, יצחק יעקב וךלחן ערובירורי הלכות על... הש: ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק

 סופר, משה בן שמואל )המאור( : שאלות ותשובות חתם סופר

 משה בן מימון  ת... עם מקורו: שאלות ותשובות רבינו משה בן מימון "פאר הדור"

 יוסף, עובדיה הרב לכהאשר שודרו ברדיו בכל ערב שבת במסגרת פנת הה: שו"ת יחוה דעת

 שטרנבוך, משה שו"ת תשובות והנהגות, חלק ד'

 

 

 

 בברכה  

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


