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שלום רב,
שנת הלימודים נמשכת כסדרה ,והסטודנטים לומדים מחדש את יתרונות הספריה .יותר ויותר תלמידים
מגיעים אלינו ללמוד באולמות ובחדרי הקבוצות ,וגם לשאול ספרים .אני תקווה שמגמה זאת תימשך.
בנוסף ,אנו שבים לפעילויות שלנו מלפני תקופת הקורונה .לדוגמא בספריה של קמפוס טל התקיימה
התרמת דם של מד"א .אני רוצה להודות לכל המפעילים ומשתתפים על תרומתם החשובה.
בספריה התורנית התקיימה מכירת ספרי קודש ,מכירה שכבר הפכה למסורת .הודות לתרומות הספרים
שקיבלנו ,מבחר הספרים למכירה היה גדול ומגוון.

שיפוצים בספריה התורנית
בימים אלה מתקיימים שיפוצים בספריה התורנית .בספריה יוקם מרכז
למידה תורני מודרני.
בשלב זה ספריה התורנית לא פועלת .מי שמעוניין לשאול ,להחזיר ספר
או לקבל הדרכה או יעץ בתחום התורני ,מוזמן להגיע לספריה האקדמית
בקמפוס לב ,ואנחנו נשמח לעזור לו.
אני מקווה שהשיפוצים יסתיימו בשבועות הקרובים ,וכולנו נוכל ליהנות
מאולם הספריה המשופץ והחדש.

מאגר מידע לתקופת ניסיון
בחודש דצמבר קיבלנו לתקופת ניסיון את המאגר בסיעוד Cinahl
 .Completeזו הרחבה של המאגר שקיים אצלינו Cinahl Plus -
 .with full textבחודש זה ,נבחן את המאגר ונחליט אם מתאים לנו
להמשיך איתו ,ולהחליף את המאגר הקיים.
כל אחד מוזמן לעיין במאגר ולשלוח לי את חוות דעתו על יעילותו
ותרומתו .את המאגר ניתן לראות באתר  ,EBSCOאליו נכנסים דרך
אתר הספריה.
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ספרים חדשים

The conscience code : lead with your values. advance
your career

נמצא בקמפוס לב
מה לעשות אם המנהל מבקש ממך לשקר למשקיעים? אם עמית שלך
מזייף דו"ח מכירות? אנשים רבים נתקלים בקונפליקטים ובסוגיות
אתיות ומוסריות במקום עבודה .רובם לא יודעים איך לנהוג
בסיטואציות כאלה ,כשהתנהגות מוסרית עלולה לפגועה בקריירה או
ביחסים בצוות.
ספר זה דן במגוון בעיות מוסריות במקום עבודה .איך לפתור אותן,
כיצד לשמור על המצפון שלך מבלי לפגוע בקריירה .סיטואציות
מהחיים וכל מה שלא מלמדים באקדמיה אך נתקלים בהן בחיים
האמיתיים.

ללמוד ריאקט בעברית

נמצא בקמפוס לב

הספר מלמד איך עובדים עם הספריה הפופולרית ביותר בעולם
להפעלת ג’אווהסקריפט ,באתרי אינטרנט ובאפליקציות .באמצעות
ריאקט אפשר לבנות ממשקים שלמים.
הספר מלמד את הריאקט מההתחלה – מהתקנת סביבת עבודה ,עד
כתיבת קומפוננטה ודן בכל השלבים של העבודה .הספר מגיע לרמות
מתקדמות במיוחד ,HoC :בדיקות אוטומטיות ,רידקס ואיך עולים
לפרודקשן.
הספר מיועד למשתמשי ג'אווסקריפט מתקדמים שרוצים ללמוד לעבוד
עם ריאקט מאפס או לשפר את הידע שלהם בריאקט.
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ספרים חדשים שנרכשו

כותר

מחבר

Public health nursing : population-centered health care in the
community

Stanhope, Marcia

Neuroscience

Purves, Dale, editor.

GRS : geriatrics review syllabus

Harper, G. Michael, editor.

Implementing SAP ERP sales & distribution

Williams, Glynn C.

Management information systems : managing the digital firm

Laudon, Kenneth C

SQL pocket guide

Zhao, Alice

Demystifying opioid conversion calculations : a guide for effective
dosing

McPherson, Mary Lynn

Putting evidence into practice : Improving oncology patient outcomes

Eaton, Linda H. editor.

The conscience code : lead with your values. advance your career

Shell, G. Richard .

Pro C# 9 with . NET 5 : foundational principles and practices in
programming

Troelsen, Andrew W

Oxford textbook of palliative medicine

Cherny, Nathan I., editor.

Lehninger principles of biochemistry

Nelson, David L.

Signal and power integrity, simplified

Bogatin, Eric

Effective Java

Bloch, Joshua

Computer networking : a top-down approach

Kurose, James F

Artificial intelligence : a modern approach

Russell, Stuart J.
 בעבריתMySQL ללמוד

 רן,זיק-בר

. ללמוד ריאקט בעברית

 רן,זיק-בר

 בעבריתnode.js ללמוד

 רן,זיק-בר

1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

 אלי,לוין
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ספרים תורניים
מלמד ,אליעזר הרב

הרחבות לפניני הלכה ימים נוראים  :הרחבות ותוספות להלכות

מלמד ,אליעזר הרב

הרחבות לפניני הלכה מועדים וסוכות  :הרחבות ותוספות להלכות

משה בן מימון1138-1204 ,

משנה תורה  :הוא היד החזקה

פרידלנדר ,חיים בן משה הרב1923-1986 ,

שפתי חיים  ... :שיחות ומאמרים ...אשר השמיע לרבים ...

ויטל ,חיים בן יוסף הרב1542-1620 ,

ספר שערי קדושה

טאובר ,עזריאל בן אהרן הרב1938-2019 ,

פרקי מחשבה  :על שיר השירים ופירוש צרור המור לרבי יעקב מליסא

משה בן מימון1138-1204 ,

הלכות יסודי התורה לרמב"ם

פרידלנדר ,חיים בן משה הרב1923-1986 ,

ספר שפתי חיים  -פרקי אמונה והשגחה

פרידלנדר ,חיים בן משה הרב1923-1986 ,

ספר שפתי חיים  :רינת חיים ,ביאורי תפילה  :ברכות השחר ,פסוקים

מרגליות ,מרדכי הרב

אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל

יוסף ,עובדיה הרב

חזון עובדיה הלכות תרומות ומעשרות.

יוסף ,עובדיה הרב

חזון עובדיה אבלות .

ויטאל ,חיים הרב

ספר עץ חיים

בברכה
ז'אנה גורליק
מנהלת הספריות

