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שלום רב,
לצערי הרב שיגרת הקורונה נמשכת .עברנו את תקופת הבחינות העמוסה וכעת אנחנו מתכוננים
לפתיחת שנת הלימודים .כיום הספריות עובדות בשעות רגילות ,אבל רק למספר מצומצם של אנשים
ניתן להיכנס בו זמנית .אנחנו ממשיכים לתת שירותים מקוונים לכל המרצים והתלמידים שרוצים בכך.
אני מזכירה לכל המרצים את הצורך לרכוש ספרים עבור שנת לימודים תשפ"א .הסטודנטים עדיין
מגיעים לספרייה להשאיל ספרים ,ומי שלא מגיע מבקש לצלם לו פרקים מהספרים .ניתן להוריד את
טופס ההזמנה כאן.

מאגר כותר
לאור המצב החלטנו לרכוש מנוי למאגר הספרים האלקטרוניים בעברית
"כותר" .המטרה היא לחסוך מתלמידים הגעה לספרייה .במאגר יש
ספרים רבים בעברית ,כולל ספרי לימוד בתחומי מדע ורפואה ,וגם
הרבה ספרית תורניים .חלק מספרים אלו קיימים בספרייה שלנו וחלק
הם כותרים חדשים .בנוסף לספרי לימוד ,יש במאגר הרבה ספרי קריאה
בתחומי ידיעת הארץ ,היסטוריה של עם ישראל ומדע פופולארי .אני
בטוחה שכל אחד מהסטודנטים והעובדים ימצא בכותר ספרים שיעניינו
אותו.
אפשר לגשת למאגר כותר דרך הרשת באחד הקמפוסים ,בעזרת אתר
הספרייה וגם מחוץ לקמפוס ,דרך גישה מרחוק.

כיסאות חדשים בספריית לב
לקראת שנת הלימודים הבאה הספרייה האקדמית בקמפוס לב עברה
ריענון :השטיח נוקה בצורה יסודית ,נצבעו קירות והגיעו כיסאות חדשים
עבור הקומה התחתונה.
אני רוצה להודות לאגף התשתיות על עבודתם לשיפור המראה הפנימי
של הספרייה.
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ספרים חדשים בספריות
תינוקות ,נפלאות תבונתם :ההתפתחות הקוגניטיבית בשנים
הראשונות לחיים' מאת :עדנה אור
נמצא בספריית כותר:
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1072536
14
הספר מציע מבט דינמי רב -מערכתי ומעמיק על תקופת הינקות ,תקופה
שיש לה השלכות משמעותיות על ההתפתחות בהמשך .הינקות היא ייחודית
בתהליכי ההתפתחות במובן זה שלתינוקות ולפעוטות בשלב זה חסרה
עדיין יכולת הדיבור ,ועם זאת הם רוכשים ידע ואף משתמשים בו להפקת
פעולות.
הספר מציג מידע עדכני על תחום ההתפתחות הקוגניטיבית שניצניה
הראשונים הם רכישת יכולת סימבולית במשחק ,רכישת שפה ,למידה של
התנהגות חברתית והכרת מוסכמות התנהגותיות .מוצגים בו מחקרים
ושיטות החושפים את הידע שיש לתינוקות על אובייקטים ועל אנשים
בעולמם.

האפיפיור היהודי :לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז,
מאת :יוסף במברגר
נמצא בספריית כותר:
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1030468
98
"האפיפיור היהודי" הוא סיפור אגדה היסטורי על אלחנן ,בנו של ר`
שמעון ממגנצא ,שנחטף מביתו ,התחנך כנוצרי ומאחר שהתבלט בחכמתו
עלה במעלות הכמורה ונעשה לאפיפיור .הגרסאות הרבות לאגדה זו
מספרות על הדרך בה ביקש להיפגש עם אביו ולחזור אל חיק היהדות
ומקצתן מספרות במותו על קידוש השם` .האפיפיור היהודי` היא לגנדה
השייכת לאוצר היסוד של הספרות היהודית מימי הביניים ועדיין היא חיה
ומספרת את גרסאותיה החדשות בימינו.
חיבור זה עוקב אחר גרסאותיו של הסיפור בעברית וביידיש קמאית,
בכתבי יד מן המאה החמש-עשרה ,בדפוסים ראשונים מן המאה השש-
עשרה ובעיבודים ספרותיים חדשים מן המחצית השנייה של המאה
התשע-עשרה ,שהידוע בהם הוא הנובלה ההיסטורית של מרקוס להמן.
מעשה האפיפיור היהודי מביא לידי ביטוי דרמטי את העימות בין האליטות
הלמדניות היהודיות בימי הביניים לבין העולם הנוצרי סביבן ,ובוחן
באמצעות גילומים ספרותיים ערכי יסוד של יהדות אשכנז ,כגון תשובה
וקידוש השם.
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ספרים נוספים שנרכשו
כותר

מחבר
Engelberg, Abba

The Ethics of Numbers / Abba Engelberg.

Schultz, Corey P.

Kali Linux cookbook: effective penetration testing
solutions, 2nd ed.

Nazari, Reza

Persian - English dictionary

American
Psychological
Association

Publication Manual of the American Psychological
Association, 7th ed.

טאלב ,נסים ניקולס

חשיפה לסיכון :אסימטריות סמויות בחיי היום-יום

אלמוג ,תמר ,אלמוג ,עוז

כל שקרי האקדמיה :מה התקלקל במודל האוניברסיטאי ומה יחליף
אותו

שארמה ,רובין

מועדון ה 5-בבוקר :קחו שליטה על הבוקר שלכם .שדרגו את חייכם

ורבין ,יוסף עורך

מכניקה ,מהדורה שניה.

יולוס ,רם

מסים א' ,כרך ד'

קוטלר ,פיליפ

עקרונות ניהול השיווק
ספריית כותר ,ספרים נבחרים

אוברי ,ריצ'רד

 - 1939הספירה לאחור לקראת המלחמה

טוהר ,ורד

אברהם בכבשן האש :מרד בעולם פגאני

וולמן ,יגאל

אולטרה סאונד במיילדות

ברקמן ,עומר

אמנות הלחימה :שיחות עם מאסטר ניר מלחי

מטלון ,אנדרה

אמנות הרפואה :ההתמחות הרגשית ברפואת המשפחה

מעוז ,בנימין

בעקבות בלינט :קריאה מודרנית בספרו של מיכאל בלינט הרופא,
החולה שלו והמחלה
בקיצור ,תולדות העיצוב :מן הגרזן ועד לאייפון

בועז ,חגי

גוף יחיד רבים :הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה

משל ,זאב

דרום סיני :נופים וטיולים

במברגר ,יוסף

האפיפיור היהודי :לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז

נון ,מנדל

הכינרת :מונוגרפיה של ימה

לויתן ,תלמה

הסקה סטטיסטית בגובה העיניים

לויתן ,תלמה

הסתברות בגובה העיניים

סגל ,קני
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רשף ,יעל

העברית בתקופת המנדט

שמש ,אברהם אופיר

חומרי מרפא בספרות היהודית של ימי-הביניים והעת החדשה:
פרמקולוגיה ,היסטוריה והלכה
טיפול בהפרעה פוסט-טראומטית באמצעות חשיפה ממושכת (:)PE
עיבוד רגשי של חוויות טראומטיות
יסודות ברפואה שיקומית

פורטר ,רוברט ס ,.עורך

מדריך מרק לתסמיני מטופלים :מדריך תכליתי ומעשי לאטיולוגיה,
הערכה וטיפול.
מרדכי רוכב על סוס :חגיגות פורים בתל-אביב ()1908-1936
ובנייתה של אומה חדשה
סטטיסטיקה תיאורית בגובה העיניים

ביוור ,אנטוני

סטלינגרד :המצור הרה-גורל 1942-1943

אליצור ,אבנר

פרקים נבחרים בפסיכיאטריה ,מהדורה שישית

שנהר-אלרעי ,עליזה

קוראת במקור :על אגדות עתיקות וחדשות

בראל ,דן
כרמון ,מאיר

רוח רעה :מגפות הכולרה והתפתחות הרפואה בארץ-ישראל בשלהי
התקופה העות'מאנית
שיגעון מחפש משמעות

פרלמוטר ,דייוויד

תוכנית המוח הלבן לחיים

אור ,עדנה

תינוקות ,נפלאות תבונתם :ההתפתחות הקוגניטיבית בשנים
הראשונות לחיים /

פואה ,עדנה ב.
עורי ,אברהם ,עורך

שוהם ,חזקי
לויתן ,תלמה

בברכה
ז'אנה גורליק
מנהלת הספריות

