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 ,שלום רב

זה . עכשיו אנחנו שוב חוזרים לשגרת הקורונה. לקהל הייתה סגורה ספרייההעברנו עוד סגר, שבו 

 ל ספרים.ווגם ניתן להחזיר ולשא ספרייהלשבת בלמספר מוגבל של אנשים  אומר שמותר

-חיפוש מאמרים, השאלה בין –וונים לקוראים שלנו קהמשכנו בעבודה ונתנו שירותים מבתקופת הסגר 

כל השירותים האלה ניתן לקבל את וונות. קהעת, הדרכות מ-ספרייתית, סריקת פרקים מספרים וכתבי

 . ספרייהבלי להגיע ל גם עכשיו

בקמפוס לב. מיון  ספרייהמתמטיקה בהמדף של ספרי הבפרויקט המרת מספרי  עוסקיםבנוסף אנחנו 

ם על המדפים. אני מאמינה שבזמן התרום לסידור הגיוני יותר שליי אספרים לפי שיטת מיון דיוהוסידור 

 .סידור מחדש של הספריםאת ההקרוב נסיים 

 

 מדרשהסידור מחדש של ספרים בבית 

פלנו באוסף הספרים שלנו שנמצא בבית המדרש. חלק טבתקופת הסגר 

תורנית לבית המדרש וסודרו בארונות ה ספרייהההועברו ממהספרים 

 . קייםחדשים יחד עם האוסף ה

בנוסף חודש אוסף הגמרות. נרכשו גמרות חדשות שיותר נוחות 

 לתלמידים. 

 

 

 

 אלקטרוניים חדשים ספרים 

כם . הפעם אציג לבשנה אחרונה ם ספרים ממאגרי ספרים אלקטרוניים שרכשנוכאני ממשיכה להציג ל

 .ספרים ממאגר כותר

 
 ממלבן הזהב לסדרת פיבונאצ'י

 : כותרבאתר נמצא 
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1054796
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הספר מציג בצורה ברורה ומובנת דרכי עבודה והיבטים לימודיים 
לליבם של כל העוסקים במתמטיקה: התמודדות עם בעיות שקרובים 

בדרכים מגוונות, קישורים בין תחומים שונים, העמקה והרחבה של 
מושגים מרכזיים, העלאת השערות וביסוסן על ידי הנמקות והוכחות וכן 

 . יצירת הכללות. הספר מאתגר ומעורר את הרצון להעמיק ולחקור
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שיפור תהליך קבלת : פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן
 ההחלטות שלנו באופן אקטיבי ופסיבי

 : כותר אתרבנמצא 

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1060034
37 

 
, הוא  55הוא בכלל לא טיפש, התלמיד הזה. הוא יודע שאם יהיה לו ציון 

יהיה חייב ללכת למועד ב', וההחלטה שלו תהיה פסיבית כי אין לו ברירה. 
ב'  , הוא לא יהיה חייב לגשת למועד 60לעומת זאת, אם הציון שלו יהיה 

ואז הוא יצטרך לקבל החלטה אקטיבית, ללמוד מחדש את החומר  –
ולגשת שוב למבחן. זוהי דוגמה אחת מני רבות בספר פיצות, איקאה 

ודילמת האיש השמן לשימוש בהחלטות אקטיביות ופסיביות, ולאופן שבו 
נוכל לשפר את קבלת ההחלטות שלנו בתחום האישי, בתחום העסקי 

 .ובתחום הציבורי
פן משעשע ונהיר, תוך הסתמכות על מחקרים רבים ועל תיאוריות באו

בתחום, מצביע יסעור על כשלים באופן קבלת ההחלטות ובדרך החשיבה 
שלנו, ומציע דרכים מקוריות ויצירתיות לשיפורן באמצעות שימוש מודע 
בהחלטות אקטיביות ופסיביות, בחינה ושינוי של ברירת המחדל שלנו 

 .ועוד
 ה לספר(הקדמה)מתוך 

 

 

מגפות הכולרה והתפתחות הרפואה בארץ־ישראל : רוח רעה
 בשלהי התקופה העות׳מאנית

  :נמצא באתר כותר

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1038458
89 

 
 

כתה מגפת הכולרה בירושלים. מדוע סבבו אז בעיר יה 1865בשנת 
מדוע נערכו בשיאה  ,חבורות צעירים יהודים בתהלוכות של ריקודים וזמר

לכה ימגפת הכולרה קטלה רבים וה .של המגפה חתונות בבתי קברות
אימים על תושבי הארץ יותר מכל מגפה אחרת. מאימת המגפה הוסרו 
מסכות, השתחררו עכבות, ונחשף קיטוב חברתי. אבל התגלו גם עזרה 
הדדית והישגיים רפואיים, ובעיקר נגלה מרקם החיים. בספר זה מובא 

ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, -מגפות הכולרה בארץ ורן שלסיפ
ויותר מכך זה סיפורה של ארץ בהתפתחות, חברה בהתהוות, ממשל 

-מיושן ומדע חדש ומהפכני בהיווצרות. הספר, פרי עבודת מחקר רב
תחומית וארוכת שנים, חושף היבט חדשני על תקופה מרתקת וימים 

ת ומסכנות חיים, מגפות העבר זורעות אפלים. בעידן שבו המגפות חוזרו
אור על תקופה שבה היה גורם המחלה עלום מעיני הציבור ואנשי המדע, 

יתה הרפואה יוגם על גילוי החיידקים מחוללי המחלות, על תקופה שבה ה
הציבורית חלום רחוק, ואת מקומה תפסו מטפלים עממיים, הסגרים, 

 .קמעות, ובעיקר חרדות

 הקדמה לספר(ה)מתוך 
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 וולמן, יגאל ]משאב אלקטרוני[  אולטרה סאונד במיילדות

 שטיגליץ, ג'וזף א. אי נחת בגלובליזציה ]משאב אלקטרוני[ 

 שלו, כרמל  ]משאב אלקטרוני[  בריאות, משפט וזכויות האדם

איך לשפר את ההחלטות שלכם הנוגעות לבריאות,  דחיפות קלות:
 אלקטרוני[]משאב  לעושר ולאושר

 תיילר, ריצ'רד

 בר מור, הדרה ]משאב אלקטרוני[  דיני תאגידים

 רוזנברג, יהודה יודל ]משאב אלקטרוני[  הגולם מפראג ומעשים נפלאים אחרים

גופים מופרטים במשפט הציבורי ]משאב  :ההפרטה כהצברה
 אלקטרוני[

 פלג, איל

 יסעור, יוסי ]משאב אלקטרוני[  היגיון ורגש בקבלת החלטות ובלקיחת סיכונים

 פאור, דוד-לוי ]משאב אלקטרוני[הפוליטיקה של התיעוש בישראל  היד הלא נעלמה:

 לויתן, תלמה ]משאב אלקטרוני[  הסקה סטטיסטית בגובה העיניים

האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר  :ליטיקה של הזיקנההפו
   ]משאב אלקטרוני[ העדיפות הלאומי

 ,בריק, יצחק

מדיאלקטיקה להרמוניה במשנתו של הרב יוסף דב  :והיו לאחדים בידך
 ]משאב אלקטרוני[הלוי סולובייצ'יק 

 שרלו, יובל 

 רבין, יורם ]משאב אלקטרוני[  זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל

 סואל, תומס,  ]משאב אלקטרוני[ : מדריך לאזרח יסודות הכלכלה

 משכנות שאננים ]משאב אלקטרוני[   העשייה והמורשת המנדט:ירושלים בתקופת 

  רחמימוב, רמי ]משאב אלקטרוני[תקשורת, מחלות נפש וסמים  :מהפכת המוח

 פופר, מיכה ]משאב אלקטרוני[מבט פסיכולוגי  מנהיגות מעצבת:

 פיגין, משה ]משאב אלקטרוני[ ניהול סיכונים ברפואה

 מנשהאוף, משה ]משאב אלקטרוני[  רגש והרגשה

]משאב  כלה והפוליטיקה של הרווחה בישראלהכל :רווחה מתקתקת
 אלקטרוני[

 אבנימלך, מוריה

 ניפילק, ד ]משאב אלקטרוני[החברה הישראלית בעידן הגלובלי  שלטון ההון:

 אפרת, אלישע ]משאב אלקטרוני[ תכנון לאומי ופיתוח בישראל בשנות האלפיים

 איזנשטט, שמואל נח, ]משאב אלקטרוני[  תמורות בחברה הישראלית
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