עלון חדשות הספרייה
ניסן תשע"ט – אפריל 2019

שלום רב,
אביב הגיע וגם פסח עבר .אנחנו חזרנו לעבודה אחרי החופשה ומתחילים להתכונן לתקופת הבחינות
ולשנת הלימודים הבאה.

אתר חדש
הספרייה ,יחד עם כל המרכז האקדמי לב ,עברה לאתר אינטרנט חדש.
האתר החדש הוא יותר חדיש ,יפה ונוח למשתמש .אני מאמינה שכולכם
תיהנו ממנו .האתר עדיין בתקופת הרצה ,לכן נשמח לשמוע על בעיות
ותקלות אם יש.
היא
הספרייה
של
החדש
האתר
של
הכתובת
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%
A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%
99%D7%94/

מאגרי מידע לתקופת ניסיון

בזמן האחרון פתחנו שלושה מאגרי מידע מבית  EBSCOלתקופת
ניסיון .מדובר על מאגרים הבאים:
 – Medline Complete .1מנוע חיפוש בנושא רפואה שעובד על
מאגר .PubMed
 – CINAHL Complete .2הרחבה של מאגר מידע בסיעוד
.CINAHL full text
 – Applied Science & Technology Full Text .3מאגר מידע
קטן בתחום טכנולוגיה.
המאגרים נמצאים באתר המאגרים של  ,EBSCOואפשר להיכנס אליהם
גם דרך אתר הספרייה .אני אשמח אם תיכנסו ,תתנסו ותשלחו לי את
דעתכם על המאגרים הנ"ל.
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ספרים חדשים בספריות
אמנות המלחמה ,מאת סון טסו
קיים בספריות לב ולוסטיג
"אמנות המלחמה" ,שנכתב כ 2,500-שנה ,שינה את פני החשיבה
הצבאית בעבר ,וממשיך להשפיע גם כיום על דורות של לוחמים,
פוליטיקאים ,אנשי עסקים ועוד .בספרו זה מציג סון טסו תפיסה מפוכחת
של המלחמה ,שממנה עולה כי המטרה היא ללא ספק לנצח ,אך לא
בכל מחיר .כדי לחסוך את הכאוס הנורא של המלחמה הוא מציג תובנות
חשובות באשר לפתיחה במלחמה ,היערכות טקטית ,פיקוד ,תמרונים,
זיהוי יתרונות וחסרונות ,שימוש במרגלים ,תפישת פני השטח ועוד
(תקציר מתוך הספר).

Python Crash Course: a hands-on, project-based
introduction to programming, by Eric Matthes
קיים בספריות לב ,טל ולוסטיג
זה הוא ספר בסיסי בתכנות בעזרת  .Pythonבחלק הראשון של הספר
הקורא לומד מושגים בסיסיים בתכנות וכיצד לכתוב תוכנה בעזרתם.
ה קורא גם לומד איך להפוך את התוכנה לאינטראקטיבית ואיך לבדוק את
הקוד.
בחלק השני הקורא משתמש בידע שרכש כדי להתאמן ולבנות שלושה
פרויקטים שונים.
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:עוד ספרים שנרכשו
מחבר

כותר

Cooper, S. B.

Computability theory [e-book]

Sebesta, Robert W.

Concepts of programming languages, 11th ed. [e-book]

Chollet, Francois

Deep learning with Python

Laffont, Jean-Jacques

The economics of uncertainty and information

Lyons, Richard G.

The essential guide to digital signal processing

Seidenberg, A.

Lectures in projective geometry
Python

Matthes, Eric

crash

course:

a

hands-on,

project-based

introduction to programming

Severance, Charles R

Python for everybody: exploring data using Python 3

Kabacoff, Robert

R in action: data analysis and graphics with R, 2nd ed.

Reed., Graham T.

Silicon photonics: the state of the art

 אלעד,פארן

1 אלגברה לינארית

דזה-סון

אמנות המלחמה

 רות,מרום-בייט

 הסקה סטטיסטית:מבוא לסטטיסטיקה ב

 רות,מרום-בייט

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

 רם,יולוס

'' ה, כרכים ב:'מסים א

 אילי,פיטרמן

'מסים ב

 נציבות מס הכנסה.ישראל

 פקודת מס הכנסה וחוקים:2019  קר"ן א' לשנת:קובץ חקיקת מיסים

 נציבות מס הכנסה.ישראל

 תקנות מס הכנסה:2019  קר"ן ב' לשנת:קובץ חקיקת מיסים
:ספרים תורניים

 משה חיים,לוצאטו

 חברותא במסילת ישרים עם הדר גולדין:איך לבנות חיים

 יונתן,גרוסמן

 מגילת סתרים:אסתר

 אורי עמוס,שרקי

 חשיפת שורשי המועדים:בעוד מועד

 יונתן,זקס

 החיים כקריאה לאחריות:לרפא עולם שבור
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מדינה כהלכה :התמודדות יהודית עם אתגר העצמאות

רכניץ ,עדו

מציאות קטן :פנקס ביכורים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

קוק ,אברהם יצחק

מקדש החיים :זוגיות משפחה וסוד עץ החיים :פרקי קריאה ולימוד

ברקוביץ ,דב בן אליעזר

שיח ישעי :תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה

ביק ,עזרא

שמואל א :מלך בישראל

בזק ,אמנון

שמואל ב' :מלכות דוד

בזק ,אמנון

תכון תפלתי :מתכוני תפילה

זינגר ,דוב

תערוך לפני שלחן :חייו זמנו ומפעלו של הרי"מ אפשטיין

הנקין ,איתם

דעת אלוקים :נושא מרכזי

לביא ,ליאור

בברכה
ז'אנה גורליק
מנהלת הספריות

