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שלום רב
בחורף זה ,כמו בכל השנה ,אנחנו ממשיכים בפעילות הספרייה .לפני כמה שבועות ,לאחר שהייתה
תקלה בחימום במעונות ,החלטנו לפתוח את הספרייה בקמפוס לב עד לשעה  12:00בלילה ,עד
שהתקלה תתוקן (חשוב להדגיש שהתקלה תוקנה תוך כמה ימים) .בכך סיפקנו מקום חם ללימודים
עבור הסטודנטים שלנו .גם לקראת תקופת הבחינות נאריך את שעות הפתיחה של הספריות.
הספרייה האקדמית במכון לב תהיה פתוחה בתקופת הבחינות עד השעה  01:00בלילה והספרייה
במכון טל תהיה פתוחה עד השעה .22:00
אני רוצה להזכיר לכל המרצים את הצורך להזמין ספרים עבור סמסטר ב' .חשוב להזמין ספרים
מראש ,כדי שיגיעו לפני תחילת הסמסטר .כדי להזמין ספרים צריך למלא את טופס ההזמנה .טופס,
החתום ע"י ראש החוג ,יש להגיש לספרייה עד ראש חודש שבט.

מערכת גישה מרחוק

אני רוצה להזכיר לכולם שניתן לגשת למאגרי המידע ולספרים
האלקטרוניים שאנחנו מנויים אליהם גם מחוץ למרכז .על מנת לעשות
זאת יש להתחבר לרשת של המרכז האקדמי לב דרך המערכת של
גישה מרחוק .ניתן לגשת למערכת זו גם דרך אתר הספרייה.
תהליך התחברות פשוט מאוד – צריך לרשום את שם המשתמש
והסיסמא שלך במרכז האקדמי לב וללחוץ על כפתור "גישה למערכת".
אני מבקשת לא להיכנס יותר למאגרים עם סיסמאות שקיבלתם.
בקרוב כל הסיסמאות יוחלפו.

שינויים באוסף הספרים של בית המדרש
לאחרונה בוצע סידור מחדש במדור פרשנות על הש"ס בבית המדרש.
הוצאו מאות ספרים כפולים ומתיישנים .בימים אלו נרכשים ספרים
ממהדורות מתקדמות שיחליפו באופן חלקי את ההוצאות המתיישנות.
כמו כן ,מיקומו של כל ספר עודכן בתוכנת קטלוג הספרייה .מעתה יוכל
הקורא לזהות את מיקומו המדויק של הספר המבוקש באולם בית
המדרש ולגשת אל המדף הספציפי.
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רכישת ספרים

אימונולוגיה ,מאת תומס קינדט [ ...ואחרים] ; תרגום מאנגלית,
כרכים א' ו-ב'.
קיים בספריות לב וטל

אימונולוגיה  -תורת החיסון  -עוסקת בחקר מנגנוני הפעולה והבקרה
של מערכת החיסון ,בהשלכות הרפואיות של ליקויים בתפקוד מערכת
החיסון ובדרכים שבהן ניתן להשפיע ולשנות את פעולתה ותפקודה.
ההתקדמות המרשימה בתחום האימונולוגיה הרפואית ניכרת בטיפול
במחלות הנגרמות מפעילות בלתי תקינה של מערכת החיסון ובגיוס
של כלים אימונולוגיים לאבחון ולטיפול במחלות שונות.
ספר זה מציג את מבנה מערכת החסון ,את התהליכים הבסיסיים של
תגובות חיסון מולדות ונרכשות ואת ההשלכות הפתולוגיות של פעילות
לא תקינה של מערכת החיסון.

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

2 edition
ספר אלקטרוני ,ניתן לגשת דרך מאגר מידע EBSCO

המחבר מתבסס על ממשק אינטראקטיבי של  JMPומסביר בעזרתו
מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה וניתוח מידע .הספר יכול להיות ספר
לימוד עצמאי וגם תוספת לספר לימוד מסורתי בסטטיסטיקה .בספר
יש הרבה דוגמאות ושאלות ,שמתבססות על נתונים ושאלות מחקר
אמיתיים מתחומי מחקר שונים .דבר זה הופך את תהליך הלמידה
למעניין ומעמיק יותר.
ספר זה יעזור לקורא לפתח חשיבה הסטטיסטית באמצעות הצגה של
טכניקות בסיסיות בסטטיסטיקה וניתוח מידע .הוא גם נותן בסיס
בפונקציות עיקריות של  ,JMPשיעזרו לקורא ללמוד את התוכנה לעומק
בצורה עצמאית.
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