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 ,שלום רב

היה לכולנו ת. שםחדשים וותיקירבים, שנת הלימודים החלה ואנחנו שמחים לראות בספריה סטודנטים 

 ומוצלחת. השנת לימודים פוריי

אני מאמינה שחידושים אלה יוסיפו  לכבוד תחילת השנה הוכנסו כמה פריטים חדשים לספריות טל ולב. 

 לנוחיות הסטודנטים.

 

 עמדות מחשב 

 
קומת כוורת בבקמפוס לב התווספה עמדת מחשב חדשה ב ספרייהב

, שמקושרת לשרת של המכון כניסה. זו עמדת מחשב מסוג "טרמינל"ה

לאור שביעות  .ןעליהאנחנו מנויים לימוד שהרוב תוכנות את ויש בה 

 סטודנטים מעמדה זו, בקרוב יתווספו עוד כמה עמדות כאלההרצון של ה

יה בקמפוס טל מחשב נייד ילכבוד שנת הלימודים שנפתחה הגיע לספר

, לתקופת זמן מוגבלת. ספרייהל אותו לשימוש בוחדש. ניתן לשא

  תעודה מזהה.הפקדת השאלה מתבצעת בדלפק ההשאלה תמורת ה

 

 

 

  שולחן חדש בספריית טל 

 

. זה ספרייהשל טל, הוא שולחן עבודה בכניסה ל ספרייהנוסף בחידוש 
שולחן שמיועד לעבודת יחיד עם ספרים או מחשב נייד ויש בו מקומות 

 ישיבה לשש תלמידות.
 

מקום במכון טל זה שיפור חשוב. אני רוצה להודות לאתי הלאור מצוקת 
 שטרן וליעל זדה על העזרה בנושא. 
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 בספריותספרים חדשים 

 

 

לידתה והתפתחותה של הכלכלה : ככה לא מתנהגים
 ריצ'רד תיילר תמא ,ההתנהגותית

 ות לב, טל ולוסטיגיספרקיים ב
 
ה לא מתנהגים הוא סיפורו המרתק והמשעשע להפליא של ריצ'רד ככ

ולחולל מהפכה  –ומאבקו להשיב את הכלכלה אל קרקע המציאות  תיילר

 .באופן שבו אנו חושבים על עצמנו ועל עולמנו

הכלכלה המסורתית יוצאת מנקודת הנחה שבני אדם פועלים באופן 

שבני האדם  הבינו כמה כלכלנים, םשרות שניעאבל לפני כמה רציונלי. 

 וחסרי רגשות םנליייותר מדי רציוהמתוארים בכלכלה המסורתית הם 

, תיילר היה אחד מכלכלנים אלה. תייםיאמוכלל אינם דומים לאנשים 

כיצד  מראה . בספרו הוא שיחד הקימו תחום של כלכלה התנהגותית

כולנו נגועים בהטיות ומקבלים החלטות שחורגות מההתנהגות 

 ם.יונלית ששימשה הנחת יסוד לכלכלניהרצ

 
.  

 

  

 
 
 
 
 
The data book: collection and management of 
research data, by Meredith Zozus  

 לב ת ייקיים בספר
 

הספר הזה הוא ספר מעשי ראשון שנכתב בשביל חוקרים ומסביר איך 
סוגי המידע ומסביר איך את ספר מתאר הלאסוף ולנהל מידע למחקר. 
 ספר מתמקד במידע שלפני הפרסום ודןה מידע גדל ומשתנה עם הזמן.

 בטכניקות שמאפשרות איסוף, אחסון ושימוש נכון במידע.

 
ספר מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים ולחוקרים ומלמד אותם שימוש ה

 נכון בכמויות גדולות של מידע, בכל השלבים של מחקר. 
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לניהול פרויקטים העמותה 

 בישראל
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  קירש, יורם  2019, פרקים בפיסיקה מודרנית
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מס ערך מוסף : החוק, תקנות, צווים, : 2018 קובץ חקיקת מיסים

 עזר חוקי
 ישראל. נציבות מס הכנסה

  ספרי קודש

 אגלי טל השלם
בן זאב  בורנשטיין, אברהם

 נחום

 צוריאל, משה  לקט מאמרים מפתחות וביאורים לכתבי הראי"ה. -אוצרות הראי"ה 
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 קשתיאל, אליעזר  ביאור לשבע ברכות : בית הבחירה
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 קשתיאל, אליעזר  שיעורים בספר אורות התשובה: בנפש התשובה

 טורנר, דוד  גאגדות החורבן לאור ביאור המהר"ל מפרא: דברו על לב ירושלים

 הלוי, יהודה  בשמו הערבי: ההוכחה והראיה להגנת הדת המושפלת : הכוזרי

עומק תהליך  והוא חיבור המבאר את: השיבה לי ששון ישעך

 בההתשו
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 אזולאי, חיים יוסף דוד  על שולחן ערוך : ספר ברכי יוסף
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 זצ"ל
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  קשתיאל, אליעזר   פירוש למגילת שיר השירים : עת דודים

 אדרי, אליהו אריאל  ושליםבירורי הלכה בכללי הלכות יום העצמאות ויום יר: שחר אהללך

 קלנר, יוסף  סימני הסדר עפ"י הגדת עולת ראיה : שיר התקדש חג

 קלנר, יוסף  ביאורים לתוכנו ועניינו : ראש השנה: שיר התקדש חג

 קלנר, יוסף  ביאורים לתוכנו וענינו : ראש השנה: שיר התקדש חג

 שטרנברג, עמיאל בן משה  על פרקי אבות : שמע בני
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 מנהלת הספריות


