ספרים חדשים באוסף הספריות הטכנולוגיות
2020 ספטמבר- יולי,תשרי תשפ"א-תמוז תש"ף
Data structures and algorithms in Python / Michael Goodrich
35394
GNRS :geriatric nursing review syllabus, 6th edition / Barbara Resnick
35307
Google classroom 2020 / Jeremy Preace
35491
Hacking digital learning strategies / Shelly Sanchez Terrell
35486
Handbook of constraint programming / Francesca Rossi
35395
Information retrieval / Stefan Buttcher
35396
An introduction to statistical learning / Gareth James
35397
An Introduction to Symmetric Functions and their Combinatorics / Eric S. Egge
35371
Kali Linux cookbook, 2nd edition / Corey P. Schultz
35332
Multiagent systems / Yoav Shoham
35398
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Nursing2021 Drug Handbook / Karen C. Comerford
35356
Omnichannel retail / Tim Mason
35331
Persian-English dictionary / Reza Nazari
35364
Publication manual of the American Psychological Association, 7th edition
35335
Social network analysis / Song Yang
35399
Statistics with R: (the easiest way), 3rd edition / Nicole M. Radziwill
35400
Supply chain engineering / Marc Goetschalckx
35380
Teaching with zoom / Keith Folse
35489
 סימי לייכטר/ ANGULAR8
35496
 יונית רושו/  מהדורה שלישית,HTML5
35498
 יאן לרון/ Pspice
35515
 תמר אשכנזי/ אבל היום שאחרי
35510
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איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה  /עופר אשכנזי
35481
אנטומיה ופיזיולוגיה 500 :שאלות ותשובות  /ערן תמיר
35511
בין מדע לפילוסופיה  /ישעיהו ליבוביץ
35482
הרהורים על ספרות ורפואה :דילמות ביחסי רופא-חולה  /לימור שריר
35483
המבנה של מהפכות מדעיות  /תומס קון
35441
מבנים אלגבריים  /אהוד דה שליט
35484
המוזיקה של המספרים הראשוניים  /מרכוס דה סוטוי
35442
מועדון החמש בבוקר  /רובין שארמה
35378
מיסים א' ,כרך ד'  /אילי פיטרמן
32034
מכניקה ,מהדורה שנייה ,כרכים א+ב  /יוסף ורבין
35376
הסודות המתמטיים של הסימפסונים  /סימון סינג
35445
סטטיסטיקה יישומית א+ב  /יוסי גודלניק
35497
עקרונות ניהול השיווק  /פיליפ קוטלר
35377
קובץ חקיקת מיסים-קר"ן א' -2020פקודת מס הכנסה
35473
קובץ חקיקת מיסים-קר"ן ב' -2020תקנות מס הכנסה
35474
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קובץ חקיקת מיסים-קר"ן ג' -2020מיסוי מקרקעין
35475
קובץ חקיקת מיסים-קר"ן ד' -2020מס ערך מוסף
35476
שבעה שיעורים קצרים בפיזיקה  /קרלו רובלי
35446

ספרים תורניים:
אי זוגי  /שמואל שפירא
35506
בוודאי ישנה אהבה  /רן ובר
35507
בכה תבכה בלילה  /יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
35499
כסף כשר  /אריאל בר-אלי
35503
לבי ער  /אלישע וישלצקי
35500
ללכת על כל החופה  /אור אלון
35505
מורה נבוכים לרמב"ם ,חלק ב'  /שלמה אבינר
35508
נתיבות שלום ימים נוראים  /שלום נח ברזובסקי
35504
עמודו של עולם  /יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
35502
רוח כביר  /אליקים לבנון
35509
התפילה  /אברהם יהושע השל
35501
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