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שלום רב,
תקופת הבחינות בפתח ואנחנו פותחים שוב את השירותים המיוחדים שלנו עבור הסטודנטים .הספריות
בקמפוס לב ובקמפוס טל יעבדו שעות נוספות עד מאוחר בלילה .בנוסף ,בקמפוס לב ניתן להזמין חדרי
חברותא בספרייה ,ללמידה בקבוצות .ניתן לערוך הזמנות דרך אתר הספרייה .חשוב לקרוא בעיון את
ההוראות לפני ההזמנה.
אנחנו מאחלים הצלחה בבחינות לכל הסטודנטים שלנו!

מאמר בנושא חללית בראשית

לפני כמה חודשים התפרסם באתר כיפה מאמר של יאיר אמזל ,ספרן
הספרייה התורנית .המאמר עוסק בפיתוחים טכנולוגיים-ישראלים
ובהתייחסות הראויה להם לפי מבט תורני.
המאמר הוא מעניין והנושא הוא חשוב .אני ממליצה לכולם לקרוא אותו
במלואו .אנחנו בספרייה שמחים שהידע הרב ויכולת הכתיבה שיש
ליאיר ידועים עכשיו גם מחוץ למרכז האקדמי לב.
בנוסף אני רוצה להזכיר לכולם שעכשיו בלובי בית מדרש מתקיימת
מכירת ספרים תורניים משומשים .יש מבחר גדול של ספרים במחירים
סמליים.

לומדות חדשות למאגרי מידע EBSCO
חברת  EBSCOחידשה את מערך ההדרכות שלה .לכן הוספנו בדף
ההדרכות באתר הספרייה הפניות לסרטונים חדשים שרלוונטיים
לקוראים שלנו .הסרטונים הם אמנם בשפה האנגלית ,אבל הם עוסקים
בהדגמה של חיפוש ולכן מובנים גם לאלה שהאנגלית שלהם חלשה.
עוד הדרכות על מאגרי  EBSCOניתן לראות בדף ההדרכות באתר
שלהם.
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ספרים חדשים בספריות
חלוק לבן בגטו :מבט על קורות הרפואה היהודית
בפולין בתקופת השואה ,מאת מרים עופר
קיים בספריית טל
זה הוא סיפור של מאבק להישרדות ולשמירה על צלם אנוש של אנשי
הרפואה בגטו ורשה .באמצעות מסמכים רשמיים ,יומנים אישיים,
מכתבים ,תזכירים ,פרוטוקולים ,דוחות סטטיסטיים ,תרשימים ,עיבודים
גרפיים ,תצלומים ועדויות של ניצולים מתאר הספר את מערך הרפואה
העשיר והמפותח שהוקם בגטו .הספר מזמין את הקורא לצאת למסע
בעקבות התמודדותם של אנשי הרפואה היהודים עם האתגרים
המקצועיים בתחומי הרפואה והאתיקה ,תוך הישרדות בתנאים הקשים
של מגפות ולחימה.

Surely you're joking, Mr. Feynman!": adventures of
a curious character, by Richard P. Feynman, as told
to Ralph Leighton
קיים בספריות לב וטל
ריצ'רד פיינמן היה אחד מהפיזיקאים הגדולים של המאה ה ,20-חתן
פרס נובל לפיסיקה ומחבר ספרי לימוד מצוינים ,שגם היום משתמשים
בהם .בנוסף היה לו חוש הומר מיוחד במינו.
הספר "אתה בטח צוחק ,מר פיינמן" הוא ספר אוטוביוגרפי שיצא לאור
בשנות השמונים ובמהרה היה לרב מכר .הספר מספר על חיי פיסיקאים
בארצות הברית במאה ה 20-ועושה זאת בהומור רב ובלשון חדה .זהו
לא רק ספר על היסטוריה של פיסיקה ,אלא קריאה מהנה ומרתקת.

עלון חדשות הספרייה
2019 סיון תשע"ט – יוני

:ספרים שנרכשו

מחבר
Berek, Jonathan S.,
editor.
Davis, Martin

כותר
Berek & Novak's gynecology, 16th ed.
Computability, complexity, and languages [e-book]:
fundamentals of theoretical computer science, 2nd ed.
Computer age statistical inference: algorithms,

Efron, Bradley
Baidachnyi, Sergii
Dixit, Bharvi

evidence, and data science
Developing Windows 10 applications with C#
Elastic search essentials: harness the power of Elastic
search to build and manage scalable search

Peres, Ricardo

Entity framework core cookbook, 2nd ed.

Davidson, Michele

Olds' maternal-newborn nursing & women's health

R.

across the lifespan, 11th ed.

Feynman, Richard

"Surely you're joking, Mr. Feynman!": adventures of

Phillips

a curious character
 מרים,עופר

 מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין:חלוק לבן בגטו
בתקופת השואה

בברכה
ז'אנה גורליק
מנהלת הספריות

