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 ,שלום רב

חזרנו לשגרה מלאה.  מעכשיו אפשר להשתמש בכל שטח  -את הקיץ מתחילים בבשורות טובות  

אנשים. אפשר ללמוד בקבוצות, לקבל כל שירות באופן פרונטלי ולא מקוון המספר הספריה ללא הגבלת 

 להשתמש במחשבים.וגם 

 מצדנו שמחים לחזור לעבודה סדירה.משמח את הלב, לראות ספריה מלאה באנשים. ואנחנו 

 

 חזרה לשגרה

זרים לספריה על מנת ללמוד אנחנו מברכים את הסטודנטים שחו 

את הרגלי  ספרים. אנחנו מבינים שתקופת הקורונה שינתה  ולשאול

מקוונים השירותים האת לכן בשלב זה החלטנו להמשיך  ,הלמידה

ויעץ  ת כרטיס קורא במייל, פתיחספרים: צילומי פרקים מ חדשיםה

 .אליהם ראו לוותם להשאיר שירותים אלה מרחוק. בעתיד נשקול א

במקביל החזרנו את כל שירותי הספריה שהיו בעבר. לכן השנה, כמו 

פתיחה של הבעבר, בתקופת הבחינות  אנחנו נרחיב את שעות 

חברותא ללמידה האוחר בערב וגם נחזור להזמנת חדרי הספריות עד מ

 בקבוצות.

השאלת  –בנוסף השקנו שירות חדש עבור תלמידים שלומדים בספריה 

 חברותא. המחשב למסכים בחדרי הלחיבור בין  HDMIבלים כ

 

 

 

 

 

 סידור חדש לספרים במתמטיקה

 

 
רת אוספי העב –המשכנו עם פרויקט הדגל שלנו   אחרונההבתקופה 

מטרת הפרויקט לסדר ספרים על המדפים  הספריה לשיטת מיון דיואי.

 בצורה הגיונית ובהתאם להתפתחות המדע בימינו.

אחד האוספים  –מתמטיקה ההפעם סידרנו מחדש את אוסף ספרי 

חדש יותר נוח הדור סיהותיקים שלנו. אנחנו מאמינים שהוהגדולים ו

את הספרים במדפים בהם היו ם מוצאיאם אתם לא למציאת ספרים. 

ו לפנות אלינו, ואנו נפנה אתכם למיקום החדש של , אל תהססעד עתה

 הספר המבוקש.
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 חדשים ספרים 

  

 
Mastering PostgreSQL 13 : build, administer, and maintain 

database applications efficiently with PostgreSQL 13 

  בקמפוס לבנמצא 
 

ספר מסביר איך לבנות ה. PostgreSQLזהו ספר מקיף לעבודה עם 
חידושים דינמי בעזרת כלי זה. הוא סוקר את ה נתונים בסיסולנהל 

ועל אופציות מתקדמות שלא  PostgreSQLאחרונה של הבגירסה 
 גם לבנות בסיס נתונים חדש  הספר יעזורמשתמשים בהם הרבה. 

 וגם לשפר בסיס נתונים קיים. 
  ספר כתוב בשפה פשוטה ונותן הרבה דוגמאות לעבודה עםה

PostgreSQL מבסיסי נתונים אמתיים. 
 
 
 

 

 
 
 

  כלכלה ענייה: לחשוב מחדש על המלחמה בעוני הגלובלי
 : כותר אתרבנמצא 

ttps://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=10835938
default.7#1.3489.6 

 

 
הספר כלכלה ענייה מציע לנו להסתכל על העולם מהזווית של האנשים 

הכי עניים שחיים בו, ומסייע לנו להבין תהליכי קבלות החלטות של 
משפחות שנמצאות במאבק הישרדות תמידי. כדי למגר את העוני, 

אנו חייבים לשים לב למה שאנשים עניים אומרים   טוענים המחברים, 
 ועושים.

 
בנרג׳י ודופלו משוכנעים שאפשר לשפר את חייהם של מיליארדי 

דולר ביום, אם רק נקשיב להם. בספרם המהפכני  2אנשים שחיים מ־
הם עוקבים אחר ההחלטות היומיומיות של אנשים עניים בעולם 

 . היגיון שעומד מאחוריהןהמתפתח וחושפים את ה
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 כשורשנ חדשיםפרים ס
 

 מחבר כותר

 פישלוב, דליה  מבוא לאנליזה נומרית : תיאוריה ותרגילים 

 בק, נילי,  מבוא לחקר ביצועים : תכנות ליניארי 

 פישלוב, דליה משוואות דיפרנציאליות רגילות )מד"ר( : תיאוריה ותרגילים 

Introduction to genetic analysis  Griffiths, Anthony J. F.  

Mastering PostgreSQL 13 : build, administer, and maintain 
database applications efficiently with PostgreSQL 13 

Schönig, Hans-Jürgen 

 הולי, ג'יל מ'  פסיכופתולוגיה 

 סיון, דורון   PCמדריך חומרה ותוכנה לטכנאי 

 

 ספרים מובחרים -ספריית כותר 
 

  רידר אינדורסקי, אסתי   ושאינן נראות ]משאב אלקטרוני[ : פמיניזם חרדי

  צור, בתיה ני[ : רכישת שפה ותקשורת בילדות והילד אומר ]משאב אלקטרו

  פישרמן, שרגא  לא כלה דרכנו ]משאב אלקטרוני[ : היכרות וחיזור בחברה הדתית

  בירמן, צביה  להביא ילדים לעולם ]משאב אלקטרוני[ : בעיות פוריות

  אייל, ניצה   חוכמת הזיכרון המעשי ]משאב אלקטרוני[ : המדריך המלא 

מבחן המרשמלו ]משאב אלקטרוני[ : מיומנות השליטה העצמית 
  הבסיס להצלחה בחיים 

  מישל, וולטר 

  שחר, טלבן   האושר שבמנהיגות ]משאב אלקטרוני[ 

  וינטר, איל  לךרגשות רציונליים ]משאב אלקטרוני[ : איך הרגש מצליח במקום ש

  גולדסמית, מרשל יטריגרים ]משאב אלקטרוני[ : ללמוד להתנהג אחרת ולהשיג שינו

  ג'וסלסון, רותאלן  כיצד לראיין למחקר איכותני : ]משאב אלקטרוני[ 

 בן בסט, אבי, עורך.  אורות וצללים בכלכלת השוק ]משאב אלקטרוני[ 

  בנרג'י, אבהיג'יט ו',  כלכלה ענייה ]משאב אלקטרוני[ : לחשוב מחדש על המלחמה בעוני

  ארואס, שמואל   ידידותי למשתמש ]משאב אלקטרוני[ 

Hit Refresh  משאב אלקטרוני[ : לגלות מחדש את נשמתה של[
 טמיקרוסופ

  נאדלה, סאטיה

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


