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 ,שלום רב

מלאה בסטודנטים  הספרייה. שוב ולשמחתנו התלמידים חזרו לקמפוסיםשנת לימודים תשפ"ב נפתחה 

 שבאו להשאיל ספרים ולשבת ללמוד. אנחנו מקווים ששנת לימודים זאת תהיה שגרתית ביותר. 

בתקופת הקורונה הבנו כמה חשובים לנו מאגרים מקוונים, שאומנם לא מחליפים ספרי לימוד, אבל 

 הרבה. לכן רכשנו כמה מאגרים חדשים לטובת סטודנטים וחוקרים.להם מוסיפים 

 

 ScienceDirectהרחבת מאגר מידע 

הוא אחד המאגרים  Elsaveerמבית  ScienceDirectמאגר מידע 

 החשובים בעולם המדעי.

היה לנו מנוי רק למאמרים במדעים מדויקים. עכשיו הרחבנו  תהעד ע

את המנוי והוא כולל גם מאמרים בתחום מדעי הרפואה וניהול. מזה 

מאמרים בכתבי עת המוחלט של השיש לקוראים שלנו גישה לרוב  ענוב

 עולם.מדעי הכי גדול בהל "מוה, שהוא Elsevierשל 

מרכז האקדמי לב הרשת של המ  ScienceDirectניתן לגשת למאגר

. ספרייהאתר ה( או דרך https://www.sciencedirect.comישירות )

 גישה מרחוק.יש להתחבר דרך מערכת  קמפוסיםמחוץ ל

 

 

 

 

 UPTODATEמאגר רפואי 

 

 

. זה מאגר UPTODATEרפואי המאגר המאגר נוסף שרכשנו הוא 

שמיועד לרופאים ולצוות רפואי. הוא כולל בתוכו ממצאים קליניים, דרכי 
 טיפול, סיכומים והמלצות, כולל טיפול פרמקולוגי עם מינונים.

 
אני בטוחה  סיעוד.ל המרצים במחלקהתלמידים והמאגר נרכש עבור ה

שהוא מאוד יעזור להם, אבל אני רוצה להדגיש לכל הקוראים שלנו, 
 שמאגר זה הוא לא תחליף לרופא מומחה. 

 
מרכז האקדמי לב ישירות הרשת של הניתן לגשת למאגר מ

(https://www.uptodate.com/contents/search או דרך ) אתר

 גישה מרחוק.יש להתחבר דרך מערכת  מפוסיםק. מחוץ לספרייהה
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 חדשים ספרים 

 .חדשההמודים ילהבור שנת ערבים  אחרונה נרכשו ספרים חדשיםהבתקופה  

 
Lean In: Women, Work, and the Will to Lead 

  בקמפוס טל ולוסטיגנמצא 
 

זה ספר שמיועד לנשים שרוצות לבנות קריירה מקצועית בארגון גדול 
ספר מדבר על אפשרויות להתקדמות במקום הבכלל ובהיי טק כפרט. 

עבודה ודן בשאלה למה נשים "נועלות את עצמן" במקום העבודה ולא 
 הולכות קדימה.

 
, עם חיהכתוב בשפה ספר מביא מחקרים, דוגמאות ואנקדוטות. הוא ה

גברי וגם הר מצב של אישה עובדת בעולם אהרבה הומור. הוא מת
 הבית. בתוך

 

 

 
 
 

הסיפור הלא מתמטי של תורת המשחקים, גיבוריה : החיים כמשחק
 ומשמעותה 

 בקמפוס לבנמצא 

 
 שנכנס במתמטיקהאחד התחומים הפופולריים  הואתורת המשחקים 

לחיי היום יום. אבל האם אנחנו באמת יודעים מה זה תורת 
 המשחקים?

 
את סיפורה של  פרופסור אברהם דיסקין מספר החיים כמשחק בספרו

ועושה זאת בלי להשתמש אפילו  —תורת המשחקים מאז הולדתה 
כרות עם התיאוריה הזאת, יבנוסחה מתמטית אחת. לצד עריכת ה

אותה, על השאלות שהעסיקו אותם דיסקין מספר על האנשים שפיתחו 
ועל הקשר בין תורתם לחייהם האישיים. הוא מראה גם כיצד אפשר 

להשתמש בכלים של תורת המשחקים כדי להתמודד עם שאלות רבות 
 שמעסיקות אותנו.

נות והוא כתוב בשפה מעניינת ומיועד לקהל ובספר דוגמאות רבות ומגו
 הרחב.
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 כשורשנ חדשיםפרים ס
 

 מחבר כותר

Accounting information systems, 15th ed. Romney, Marshall B,  

Advanced practice palliative nursing   Dahlin, Constance, editor. 

Agile project management: creating innovative products, 2nd ed. Highsmith, James A.,   

Analytical Design of PID Controllers Diaz-Rodriguez, Ivan D   

Applied management science: modeling, spreadsheet analysis, and 
communication for decision making, 2nd ed.  

Lawrence, John A.   

Approximation theory and approximation practice Trefethen, Lloyd N.   

Artificial intelligence: foundations of computational agents, 2nd ed.  Poole, David L.   

Berne & Levy physiology, 7th ed.  Koeppen, Bruce M., editor. 

Brocklehurst's textbook of geriatric medicine and gerontology, 8th ed. Fillit, Howard editor. 

Chemistry: the science in context, 6th ed.  Gilbert, Thomas R.,   

Clinical pocket guide to advanced practice palliative nursing  Dahlin, Constance   

Cloud computing: principles and paradigms Buyya, Rajkumar, editor. 

CMMI for development: guidelines for process integration and product 
improvement, 3rd ed.  

Chrissis, Mary Beth   

Computer networking: a top-down approach, 8th ed. (e-book) Kurose, James F  

Computer-aided fraud prevention and detection: a step-by-step guide  Coderre, David G.   

Data mining and machine learning in cybersecurity, 7th ed. Dua, Sumeet.   

Digital marketing, 7th ed. [e-book]  Chaffey, Dave   

Dying in America : improving quality and honoring individual 
preferences near the end of life  

Institute of Medicine (U.S.). 
Committee on Approaching 
Death: Addressing Key End-
of-Life Issues,  

Elements of power system analysis, 4th ed. Stevenson, William D.   

Ethical issues in business: a philosophical approach, 8th ed. Donaldson, Thomas, editor. 

Facilities design, 4th ed.  Heragu, Sunderesh S.,   

Fixed income securities: tools for today's markets, 3rd ed. (e-book) Tuckman, Bruce 

Fundamentals of queueing theory, 5th ed.  Shortle, John F.  
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Games of strategy, 5th ed. Dixit, Avinash K   

General chemistry: principles and modern applications, 11th ed. Petrucci, Ralph   

Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK (R)) : 
version 3.0  

Bourke, Pierre editor 

Guyton and hall textbook of medical physiology, 14th ed.  Hall, John E 

Health care economics, 7th ed. Feldstein, Paul J.   

IBM Watson projects: eight exciting projects that put artificial 
intelligence into practice for optimal business performance  

Miller, James  

Interpersonal relationships: professional communication skills for 
nurses, 8th ed.   

Arnold, Elizabeth   

Introduction to cryptography with open-source software  McAndrew, Alasdair  

Introduction to operations research, 11th ed.  Hillier, Frederick S  

Introduction to solid state physics, 8th ed.   Kittel, Charles   

Investment valuation: tools and techniques for determining the value 
of any asset, 3rd ed.  

Damodaran, Aswath.  

Lean in: women, work, and the will to lead  Sandberg, Sheryl   

Life: the science of biology, 12th ed.  Hillis, David M.  

Mastering OpenCV 4 with Python: A Practical Guide Covering Topics 
from Image Processing  

Villán, Alberto Fernández,   

Medical-surgical nursing: concepts for interprofessional collaborative 
care, 1oth ed.  

Ignatavicius, Donna D., 
editor. 

Modern industrial organization, 4th ed. Carlton, Dennis W.   

Modern information retrieval: the concepts and technology behind 
search, 2nd ed. 

Baeza-Yates, Ricardo,  . 

Modern physics, 2nd ed.  Harris, Randy   

Molecular biology of the gene, 7th ed. Watson, James D  

Nursing 2022 drug handbook Comerford, Karen C. editor. 

Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 
practice, 11th ed.  

Polit, Denise F   

Operations and supply chain management, 9th ed.  Russell, Roberta S.,  

PHP and MySQL web development, 5th ed.  Welling, Luke   

Power electronics: devices, circuits, and applications, 4th ed.  Rashid, Muhammad H.   

Practical management science, 6th ed.   Winston, Wayne   

Principles and practice of pediatric oncology, 8th ed.   Pizzo, Philip A., editor. 
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Principles of anatomy and physiology, 15th ed.  Tortora, Gerard J., 

Principles of human physiology, 6th ed.  Stanfield, Cindy L. 

Programming computer vision with Python : Tools and algorithms for 
analyzing  images 

Solem, Jan Erik  

Programming embedded systems : with C and GNU development 
tools, 2nd ed.  

Barr, Michael,  

Quantitative chemical analysis, 10th ed.  Harris, Daniel C 

Raspberry Pi cookbook: software and hardware, problems and 
solutions  

Monk, Simon   

Reliability Engineering: Theory and Practice, 8th ed.   Birolini, Alessandro  

SAP implementation unleashed: a business and technical roadmap to 
deploying SAP  

Anderson, George W.   

Selling and sales management, 11th ed. [e-book]  Jobber, David   

Solomon's organic chemistry, 12th ed.  Solomons, T. W. Graham,  

Stochastic models in queueing theory, 2nd ed. [e-book]  Medhi, J.  

Stochastic processes  Bass, Richard F  

Superconductivity: a very short introduction  Blundell, Stephen,  

User-centered design Lowdermilk, Travis   

  דיסקין, אברהם, ומשמעותה החיים כמשחק: הסיפור הלא מתמטי של תורת המשחקים, גיבוריה

  מרצבך, עלי  הלוח העברי הקבוע: תולדות ומבנה 

 מעוז, ישי  מבוא למיקרוכלכלה 

  שגב, רונן   1983-1948מדים כפולים: ההיסטוריה של הסיעוד בצה"ל בשנים 

 בלישה-ארנון מדריך הרווארד למנהלים: המדריך של האוניברסיטה היוקרתית

 2020פרסומים מקצועיים 
לשכת רואי חשבון בישראל גוף 

 מנפיק

 2021נלווים,  : פקודת מס הכנסה וחוקים2021קובץ חקיקת מיסים: קר"ן א' לשנת 
ישראל. נציבות מס הכנסה גוף 

 מנפיק.

  2021, : תקנות מס הכנסה2021ב' לשנת  קובץ חקיקת מיסים: קר"ן
ישראל. נציבות מס הכנסה גוף 

 מנפיק.

 2021, קובץ חקיקת מיסים: מיסוי מקרקעין: חוקים, תקנות, צווים
ישראל. נציבות מס הכנסה גוף 

 מנפיק.

 2021, עזר קובץ חקיקת מיסים: מס ערך מוסף: החוק, תקנות, צווים, חוקי
וף ישראל. נציבות מס הכנסה ג

 מנפיק.

 אסיאג, חיים עורך  2020במאי  31: שפורסמו נכון ליום IFRSתקני 
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 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


