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 ,שלום רב

לפעילות.   יםלאט לאט חוזר אנחנו. עכשיו ה נעולהיעם ספרי  שיגרת הקורונה נמשכת. עברנו עוד סגר

שאלה עדיין בהזמנה מראש. יעץ ה, למספר מוגבל של אנשים. הספרייהיש אפשרות לשבת וללמוד ב

 .נעשה בזום או במייל. אנחנו ממשיכים בצילומי פרקים מהספרים עבור תלמידים ומרצים

פתחנו את הסטודנטים החדשים. השנה גם כרטיסי קורא רואים  שנת הלימודים התחילה, אבל אנחנו לא

. גם הדרכות יעברו במייל או בקורס מתוקשב במודל. לשמחתנו  פתחנו הרבה כרטיסים דרך המייל

 .להגיעידים חדשים ובקשות לפתיחת כרטיסי קורא ממשיכות עבור תלמ

 

 םספרים אלקטרוניי

אנחנו ממשיכים ברכישה מואצת של ספרים אלקטרוניים. אלה ספרים 

ספרי לימוד  ושנגישים לקוראים גם מהבית. אנחנו רוכשים בצורה ז

 קיימים וגם כותרים חדשים.

חלק מהכותרים כבר גנס. אספרי לימוד מבית מ לאחרונה רכשנו אוסף

  .כאןוחלק הם כותרים חדשים. ניתן לראות את האוסף  ספרייהקיימים ב

מרצים שלנו. ספרים הבנוסף נרכשו כמה ספרים על הוראה מרחוק עבור 

 . ספרים אלקטרוניים של פרוקווסטאלה נמצאים על פלטפורמה של 

 דף או דרך  ספרייהקטלוג הלכל הספרים האלה ניתן להיכנס דרך 

 .ספרייהבאתר ה משאבים אלקטרוניים

 

 

 

 

 

 

 אוצר החכמה                     

 

 

 
הוא כולל בתוכו  .אוצר החוכמה הוא מאגר ספרים מרכזי בתחום היהדות

למאגר מרכזי בלימודי קודש מזמן הפך זה אלפי ספרי קודש. מאגר 
 במרכז האקדמי לב.

 
לאור המצב הכנסנו שינויים במנוי שלנו. מעכשיו ניתן לגשת לאוצר 

אני מאמינה  גישה מרחוק.דרך מערכת  מחוץ למכון,החוכמה גם 
 שירות החדש.ההנו מימשתמשים שלנו יהש
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 ספרים חדשים בספריות

 
 על תורת היחסות הפרטית והכללית

 : באתר מאגנסנמצא 
https://www.magnespress.co.il/book/5751/read 

 
גדול הפיזיקאים של המאה  תמהדורה חדשה של ספר קלאסי מא

 העשרים.
 

ספר זה הוא מסמך ייחודי בהיסטוריה של הכתיבה המדעית. זהו ניסיון 
לו רקע בפיזיקה, לתפוס ולהעריך את לאפשר לקורא המתעניין, שאין 

גדולתו של אחד ההישגים האינטלקטואליים המתוחכמים ביותר של המוח 
 . האנושי

 (מתוך ההקדמה לתרגום החדש)
 

 
 
 
 

 

 
 ת של תעסוקה, ריבית וכסףהתאוריה הכללי

 : אתר מאגנסנמצא 

https://www.magnespress.co.il/book/5274/read 

 
התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף, ספרו המהפכני של הכלכלן 

(, הופיע בעיצומו של 1946–1883) רד קיינסאהבריטי הנודע ג'ון מיינ
המשבר הכלכלי העמוק ביותר שידע העולם בתקופה המודרנית. הספר, 

, הציע הסבר למשבר ולעוצמתו, וגם דרכים 1936שיצא לאור בשנת 
לצמצומו וליציאה ממנו, על ידי הגברת מעורבות הממשלה במשק. 

לות הצעותיו של קיינס למעורבות ממשלתית גוברת בכלכלה היו בע
חשיבות רבה לחברה ולפוליטיקה, ולא רק רעיונות כלכליים במובן הצר 

סי לא רק את החיבור הכלכלי אשל המילה. לכן רבים רואים בספרו הקל
החשוב ביותר במאה העשרים, אלא גם את אחד הספרים החשובים 

 .במדעי החברה בכלל
שינה את מדע הכלכלה לבלי הכר. הוא הציע תאוריה חדשה  קיינס

למשברים הכלכליים, וזו מעוררת דיון ּוויכוח עד היום. כלכלנים החוקרים 
את התנודות הכלכליות, או את מחזורי העסקים, נחלקים גם כיום 

קיינסיאנים -קיינסיאנים, אנטי-חדשים, פוסט-לקיינסיאנים, קיינסיאנים
 .ועוד

 
 (ההקדמה למהדורה העבריתמתוך )
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 כשורנוספים שנספרים 
 

 מחבר כותר

Artificial intelligence: a modern approach, 4th ed. Russell, Stuart J.   

Data structures and algorithms in Python  Goodrich, Michael T. 

Designing data-intensive applications: the big ideas 
behind reliable, scalable, and maintainable systems 

Kleppmann, Martin 

Engaging learners through Zoom: strategies for virtual 
teaching across disciplines 

Brennan, Jonathan 

GNRS: geriatric nursing review syllabus: a core 
curriculum in advanced practice geriatric nursing, 6th ed. 

Resnick, Barbara, 
editor. 

GOOGLE CLASSROOM 2020: The Ultimate Illustrated 
Guide for Teachers & Students: Organize Online Less 

Preace, Jeremy  

Hacking digital learning strategies: 10 ways to launch 
edtech missions in your classroom  

Terrell, Shelly 
Sanchez,  

Handbook of constraint programming  
Rossi, Francesca, 
editor 

Information retrieval: implementing and evaluating search 
engines 

Buttcher, Stefan 

An introduction to statistical learning: with applications in 
R  

James, Gareth 

Kafka: the definitive guide: real-time data and stream 
processing at scale  

Narkhede, Neha 

Multiagent systems: algorithmic, game-theoretic, and 
logical foundations  

Shoham, Yoav  

Nursing 2021 drug handbook  
Comerford, Karen C. 
editor 

Omnichannel retail: how to build winning stores in a 
digital world  

Mason, Tim  

Social network analysis: methods and examples  Yang, Song 

Spark: the definitive guide: big data processing made 
simple 

Chambers, Bill  

Statistics with R (the easiest way), 3rd ed. Radziwill, Nicole M.  

Stepping up to Google classroom: 50 Steps to get started 
now [e-book] 

Keeler, Alice 

Supply chain engineering Goetschalckx, Marc. 

Survey of Higher Education Info Technology Leadership: 
Use of Zoom [e-book] 

Primary Research 
Group Inc.  

Teaching with Zoom: a guide for complete beginners  Folse, Keith  
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UNIX and Linux system administration handbook, 5th ed. Nemeth, Evi  

Zoom for dummies  Simon, Phil 

Zoom for dummies [e-book] Simon, Phil 

  תמיר, ערן האדם אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף: ותשובותשאלות  500

AGULAR 8 מדריך ידידותי וחוויתי לצלילה אל תוך : בעשרה ימים
 אנגולר צעד אחר צעדה

 לייכטר, סימי

HTML 5 : המדריך לבניית אתרים ולמערכותWeb : רושו, יונית  הדור הבא 

PSpice : לרון, יאן  תוכנה לסימולציה של מעגלים חשמליים ואלקטרוניים 

  אשכנזי, תמר  פרידה, זיכרון וחיים : היום שאחרי -אבל 

 אשכנזי, עופר, עורך  איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה

 ליבוביץ, ישעיהו  מאמרים, הרצאות ושיחות : בין מדע לפילוסופיה

 שריר, לימור חולה -דילמות ביחסי רופא: הרהורים על ספרות ורפואה

למידה עצמית משתפת באקדמיה : להתנסות ולהרגיש  פריצקר, דרורה עורך 

 זסלבסקי, עמוס  לסימולציה וסינתזה  VHDLלימוד שפת 

 קון, תומס סמואל המבנה של מהפכות מדעיות 

 דה שליט, אהוד  חבורות, חוגים : מבנים אלגבריים

 דו סוטוי, מרכוס ההחיפוש אחר פתרון התעלומ: המספרים הראשונייםהמוזיקה של 

 זסלבסקי, עמוס  מערכות ספרתיות

 סינג, סיימון  הסודות המתמטיים של הסימפסונים 

 גודלניק, יוסי  א+ב  -סטטיסטיקה יישומית 

 ישראל. נציבות מס הכנסה  מיסוי מקרקעין : 2020 קובץ חקיקת מיסים

 ישראל. נציבות מס הכנסה  מס ערך מוסף : 2020 מיסיםקובץ חקיקת 

 ישראל. נציבות מס הכנסה  : פקודת מס הכנסה 2020קר"ן א' לשנת : קובץ חקיקת מיסים

 ישראל. נציבות מס הכנסה  תקנות מס הכנסה : 2020קר"ן ב' לשנת : קובץ חקיקת מיסים

 רובלי, קרלו שבעה שיעורים קצרים בפיזיקה

תורנייםספרים    

  פרקי עבודה זוגית במעגל השנה : אי זוגי
שפירא, שמואל בן משה 

  הרב 

  ובר, רן הרב  תתקווה, אהבה וזוגיות לאור סיפורי מעשיו: דאי ישנה אהבהובו

ד צרכנות, מסחר, עוב: בין אדם לכספו בעידן המודרני: כסף כשר
 מעביד

 אלי, אריאל הרב -בר

 וישליצקי, אלישע הרב  תבחבלי משיח לאורן של חמש מגילו אמונה וכוחות הנפש: לבי ער

  אלון, אור   איך להיפרד מהרווקות באהבה : ללכת על כל החופה
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 מאמרי ימים נוראים: ימים נוראים -נתיבות שלום 
ברזובסקי, שלום נח בן 

 משה אברהם הרב.

 על אברהם אבינו : עמודו של עולם
סולוביצ'יק, יוסף דוב הרב 

 הלוי 

  לבנון, אליקים הרב   אסופת שאלות ותשובות : שו"ת בהלכות צבא: רוח כביר

 השל, אברהם יהושע עיון בתפילה ובסמליות : תשוקת האדם לאלוהים: התפילה

מאגנסספריית    

 מוזס, בנימין ודרנית אדם חסר פנים :משבר הזהות של הרפואה המ

 מוזס, בנימין  האמת של הרפואה המדעית

 לנדאו, רות  במחקר אתיקה

 גל, ג'וני  ביטחון סוציאלי בישראל

 גוטמן, יצחק יוליוס ת קובץ מאמרים והרצאו דת ומדע:

 שמעוני, ברוך  תאוריה ופרקטיקה : ייעוץ ארגוני מכוון הביטוס

 שטין, יהויקים  הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה

 עתריה, יוחאי תודעה, גוף, עולם : לא על המוח לבדו

הכלכלה הפוליטית של רפורמת חוק ביטוח בריאות : לחיים יש מחיר
  ממלכתי בישראל 

 אסיסקוביץ, שרון

ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו  מיקרוקוסמוס:
 החיידקים 

 מרגוליס, לין

:פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו  המקורות הלאומיים של כלכלת השוק
 של הקפיטליזם הישראלי 

 אריקקרמפף, 

 מיטל, שלמה  אסטרטגיות, תפיסות וכלים לצמיחה ולרווחים  ניהול יזמות וחדשנות:

 כשר, אסא  עיונים באתיקה

 איינשטיין, אלברט    על תורת היחסות הפרטית והכללית

 מוזס, בנימין תעוזה וענווה : הפוליטיקה של האמת המדעית

 עמירשמואלי,    קורס בסיסי בהערכות כלכליות ברפואה

 שמואלי, עמיר    קורס בסיסי בכלכלת בריאות למקצועות הרפואה

 איינשטיין, אלברט   רעיונות ודעות

 לשם, אלעזר שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש 

 קיינס, ג'ון מיינרד  התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף
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  ספרים מובחרים -ספריית כותר 

 שלו, כרמל בזכות ההזדקנות

כיצד פסיכולוגיה חיובית הופכת אתכם : האושר שבמנהיגות
 למנהיגים משפיעים ומאושרים

 בן שחר, טל

 טנא, נורית-טל מדברות על דיכאון אחרי הלידה : הדובה הגדולה

 סרור, חן ארצי הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות : הדתיות החדשות

 רובין, שמשון תיאוריה וטיפול : הפנים הרבות של האובדן והשכול

 ברגר, ג'ונה הכוחות הנסתרים המעצבים את התנהגותנו : השפעה בלתי נראית

 קלעג'י, תהילה חרדים אקדמאים במשק הישראלי : השתלבות מתבדלת

  בלאנדר, דנה  זכות חיה בטיפול הרפואי: כבוד האדם

 ', רועייוזביץ  ולמה אנחנו חייבים להצטרף : מהפכת ההשכלה

 שמיר, עומרי צרכנות פוליטית בישראל : מהקלפי אל השוק

 ליבה, עופר ממלבן הזהב לסדרת פיבונאצ'י

 מסאלחה, טאהא פיזיקה בגובה העיניים

שיפור תהליך קבלת ההחלטות  פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן:
 שלנו באופן אקטיבי ופסיבי 

 יסעור, יוסי

 שוורץ, דב היסטוריה, רעיון, חברה : ציונות דתית

 אריאלי, דן  ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנו: שווה לך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


