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 שלום רב

אחר שהייתה ל. לפני כמה שבועות, ספרייהבחורף זה, כמו בכל השנה, אנחנו ממשיכים בפעילות ה

בלילה, עד  12:00שעה לעד בקמפוס לב  את הספרייהתקלה בחימום במעונות, החלטנו לפתוח 

. בכך סיפקנו מקום חם ללימודים תקלה תוקנה תוך כמה ימים(ה)חשוב להדגיש ש תתוקןשהתקלה 

. ספריותהשל  ריך את שעות הפתיחהאגם לקראת תקופת הבחינות נ עבור הסטודנטים שלנו.

 הספרייהבלילה ו 01:00שעה האקדמית במכון לב תהיה פתוחה בתקופת הבחינות עד ה הספרייה

 .22:00שעה הפתוחה עד  תהיהבמכון טל 

חשוב להזמין ספרים הצורך להזמין ספרים עבור סמסטר ב'.  אתאני רוצה להזכיר לכל המרצים 

טופס, . פס ההזמנהטומראש, כדי שיגיעו לפני תחילת הסמסטר. כדי להזמין ספרים צריך למלא את 

 עד ראש חודש שבט. ספרייהחתום ע"י ראש החוג, יש להגיש לה

 

 מערכת גישה מרחוק 

 

מידע ולספרים הלכולם שניתן לגשת למאגרי  כיראני רוצה להז
על מנת לעשות . מרכזאלקטרוניים שאנחנו מנויים אליהם גם מחוץ לה

מערכת של הדרך לב להתחבר לרשת של המרכז האקדמי  זאת יש
 .ספרייה. ניתן לגשת למערכת זו גם דרך אתר הגישה מרחוק

משתמש הצריך לרשום את שם  –תהליך התחברות  פשוט מאוד 
 סיסמא שלך במרכז האקדמי לב וללחוץ על כפתור "גישה למערכת".הו

כנס יותר למאגרים עם סיסמאות שקיבלתם. אני מבקשת לא להי
 בקרוב כל הסיסמאות יוחלפו.

 

 

                             

 שינויים באוסף הספרים של בית המדרש                          

 

 

לאחרונה בוצע סידור מחדש במדור פרשנות על הש"ס בבית המדרש. 
 נרכשים ספרים אלו בימיםהוצאו מאות ספרים כפולים ומתיישנים. 

 .המתיישנות ההוצאות את חלקי באופן שיחליפו מתקדמות ממהדורות
 

בתוכנת קטלוג הספרייה. מעתה יוכל עודכן מיקומו של כל ספר  ,כמו כן
את מיקומו המדויק של הספר המבוקש באולם בית  הקורא לזהות 

 המדרש ולגשת אל המדף הספציפי. 

 

http://www.jct.ac.il/sites/default/files/library/Book%20Order%20Form-2014.docx
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
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 רכישת ספרים

  

  

, מאנגלית תרגום[ ; ואחרים... ] קינדט תומס תמא ,אימונולוגיה
 .ב'-כרכים א' ו
 וטל  ת לבוקיים בספרי

עוסקת בחקר מנגנוני הפעולה והבקרה  -תורת החיסון  -אימונולוגיה 
של ליקויים בתפקוד מערכת  הרפואיותשל מערכת החיסון, בהשלכות 

ניתן להשפיע ולשנות את פעולתה ותפקודה.  ןהחיסון ובדרכים שבה
הרפואית ניכרת בטיפול  האימונולוגיהההתקדמות המרשימה בתחום 

גיוס בבמחלות הנגרמות מפעילות בלתי תקינה של מערכת החיסון ו
 .של כלים אימונולוגיים לאבחון ולטיפול במחלות שונות

של  ספר זה מציג את מבנה מערכת החסון, את התהליכים הבסיסיים
תגובות חיסון מולדות ונרכשות ואת ההשלכות הפתולוגיות של פעילות 

  .לא תקינה של מערכת החיסון

 

 
 
 

 

Practical data analysis with JMP  by  Robert H. Carver.               
2

th
 edition 

 EBSCOספר אלקטרוני, ניתן לגשת דרך מאגר מידע 

ומסביר בעזרתו  JMPמחבר מתבסס על ממשק אינטראקטיבי של ה

ספר יכול להיות ספר הים בסטטיסטיקה וניתוח מידע. יגים בסיסשמו
לימוד עצמאי וגם תוספת לספר לימוד מסורתי בסטטיסטיקה. בספר 

על נתונים ושאלות מחקר  ותשמתבסס ,יש הרבה דוגמאות ושאלות
הופך את תהליך הלמידה  זהדבר תיים מתחומי מחקר שונים. יאמ

 למעניין ומעמיק  יותר.
ספר זה יעזור לקורא לפתח חשיבה הסטטיסטית באמצעות הצגה של 
טכניקות בסיסיות בסטטיסטיקה וניתוח מידע. הוא גם נותן בסיס 

למוד את התוכנה לעומק ל, שיעזרו לקורא JMPבפונקציות עיקריות של 

 בצורה עצמאית.
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 :שנרכשועוד ספרים 

 מחבר כותר
Business and competitive analysis: effective application of new and classic 
methods, 2

nd
 ed. 

Fleisher, Craig S., 
author. 

C++ how to program, 10
th
 ed. Deitel, Paul J. author. 

Computer networking: a top-down approach, 7
th

 ed. Kurose, James F   

Enterprise risk management straight to the point: an implementation guide 
function by function 

Decker, Al, author. 

Fundamentals of enterprise risk management: how top companies assess risk, 
manage exposure, and seize opportunity, 2

nd
 ed. 

Hampton, John J., 
author. 

Genetics, 6
th

 ed. 
Snustad, D. Peter, 
author. 

Introduction to radio engineering  
Blaunstein, Nathan, 
author. 

JMP essentials: [e-book]: an illustrated guide for new users 
Hinrichs, Curt, 
author. 

JMP start statistics: a guide to statistics and data analysis using JMP, 2
nd

 ed. 
[e-book] 

Sall, John. 

Practical data analysis with JMP, 2
nd

 ed. [e-book]  
Carver, Robert H. 
author. 

 בורשטין, זאב מחבר. אור וחומר

 קינדט, תומס אימונולוגיה 

 חוק ותקנות בנושא חשמל
 המוסד לבטיחות ולגיהות

 גוף מנפיק.

   חוזים ודיניהם -משפטי ארץ 

 סימולציה למהנדסי תעשייה
פולטשק, משה אשר, 

 מחבר.

 האוניברסיטה הפתוחה  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו 

  האוניברסיטה הפתוחה   שיטות מחקר במדעי החברה: רגרסיה וניתוח שונות 

:באנגלית ספרי קריאה   

127 hours  Ralston, Aron  

Lost in the forest  Lewenstein, Rivka  

Tales of ten worlds  Clarke, Arthur C. 

The lost world  Doyle, Arthur Conan    

The Norwood builder and other stories  Doyle, Arthur Conan   

Owl Hall  Campbell, Robert  

The quest  Loader, Mandy    

The speckled band Doyle, Arthur Conan    

Twelve angry men Rose, Reginald  

The wind in the willows  Grahame, Kenneth    

The wizard of Oz  Baum, Frank Joslyn    

 

 

 בברכה

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


