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 ,שלום רב

תקופת הבחינות. כרגיל בתקופה את . עברנו קוראיםבה מלאה יספריהלימודים ממשיכים כסדרם, וה

 בלילה. 12זאת הארכנו את שעות הפעילות שלנו עד שעה 

בלילה. בפסח, כנהוג  10שעה הבהמשך ,בסמסטר ב' חזרנו לשעות הרגילות שלנו ואנחנו פתוחים עד 

 ה תיסגר בתקופת חול המועד. יספריה

 

 מאגרים חדשים

מקצועי קטנים יחסית של חומר מידע  בזמן האחרון רכשנו שני מאגרי

 בעברית.

. זה מאגר של ספרי מיסים מיסים אונלייןראשון הוא מאגר המאגר ה

שימושי מאוד עבור זה וחקיקת מיסים מבית הוצאת רונן. מאגר 

 סטודנטים לחשבונאות וניהול. 

מאגר משפטי של פסקי דין. גם הוא מיועד , פדאורמאגר שני הוא מאגר 

 לתלמידי חשבונאות.

. אפשר לגשת אליהם גם היבאתר הספרי קישור לשני המאגרים נמצא

מחוץ לקמפוס, יש  אליהם ישירות מתוך הקמפוס. אם אתם רוצים לגשת

 בחור ב"אופציה ב".ול לגישה מרחוקכנס ילה

 

 

 

 

 

 

 מסך הודעות גדול                

 

קיבלנו מסך גדול להודעות בכניסה לספריה. עוד חידוש בספריית לב: 

פתיחה ניתן לראות המעכשיו כל מידע על חידושים בספריה או שעות 

 שם.

אני רוצה להודות למחלקות תקשוב ואחזקה שעזרו ברכישת והצבת 

 מכשיר.

 

 

 

 

https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
https://www.ronen-missim.co.il/
https://www.pador.co.il/PadorGSA/PadorGoogleSearch/SearchResults.aspx
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 חדשים ספרים 

   

 

 חשיבה מדעית ושיטות מחקר
 עיבוד נתונים כמותי

SPSS 

QUALTRICS 

 רמי בנבנישתי מאת
ספרים אלקטרוניים נמצאים בכתובת : 

index-https://researchmethods.co.il/books/ 

 
אלקטרוניים של פרופ' רמי בנבנישתי מתייחסת הסידרת הספרים 

דרה הסשונים של סטטיסטיקה יישומית ושיטות מחקר. הלאספקטים 
מכילה התייחסות לנושאים עדכניים כגון התפתחויות בענייני אתיקה, 

 אנליזות. -מטה-מחקרי התערבות, סקירות שיטתיות ו
 
וידיאו, סרטוני בה משולבים ולכן  כתובה בצורת היפרטקסט  סדרהה

. סידרה מיועדת לתלמידים קישורים לאתרים ועדכונים אקטואליים

 .SPSSשלומדים שיטות מחקר, סטטיסטיקה או 

 

 

 

 
 
 

The Machinery of Life  
by David S. Goodsell    

 בספריית טלנמצא 

 
ספר מספר על מבנה המולקולות בגופים חיים. הוא מראה מולקולות ה

 .ואת השינויים שהן עוברות שקיימים בעולם ,שונות 
 
של מולקולות  ספר מעוצב יפה . יש בו הרבה תמונות צבעוניותה

 מיקרוסקופים אלקטרוניים חדישים. ותאים מ
 
למי שמתחיל ורה ומעניינת. הוא מיועד לא רק ספר כתוב בשפה ברה

 שמתעניין הרחבלקהל ללמוד ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, אלא גם 
 במדע מודרני. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://researchmethods.co.il/books-index/
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 כשורשנ חדשיםפרים ס
 

 

 

 מחבר כותר

Supply chain management : design, coordination and operation  Kok, A. G. de editor. 

Mathematical methods for physicists : a comprehensive guide  Arfken, George B.  

Nanoelectronics : principles and devices  Dragoman, Mircea,  

Nanostructures and nanotechnology  Natelson, Douglas 

 בנבנישתי, רמי  שיטות מחקר ]משאב אלקטרוני[ 

 בנבנישתי, רמי  עיבוד נתונים כמותי ]משאב אלקטרוני[ 

SPSS  ]בנבנישתי, רמי  ]משאב אלקטרוני 

Qualtrics  ]בנבנישתי, רמי  ]משאב אלקטרוני 

Biology : a global approach  Campbell, Neil A 

CMMI for development : guidelines for process integration and product 
improvement  

Chrissis, Mary Beth  

Arduino for musicians : a complete guide to Arduino and teensy 
microcontrollers  

Edstrom, Brent  

Algorithms and theory of computation handbook  Atallah, Mikhail J. editor. 

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing   Hinkle, Janice L.,   

 לוין, אלי   1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

 גלין, דניאל  הבטחת איכות תוכנה : מעקרונות ליישום 

Foundations of applied mathematics  Greenberg, Michael D. 

Fourier optics : an introduction  Steward, E. G.   

Fundamentals of statistical and thermal physics  Reif, F.  

Introduction to infrared and electro-optical systems  Driggers, Ronald G.  

Introduction to information retrieval  Manning, Christopher  

Statistical mechanics in a nutshell . Peliti, L.  

Supply chain management : strategy, planning and operation  Chopra, Sunil 

Problem solving with C++  Savitch, Walter  

Inflamed : deep medicine and the anatomy of injustice  Marya, Rupa 
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Probability, random variables, and stochastic processes  Papoulis, Athanasios  

Digital design : principles and practices  Wakerly, John F. 

Software engineering  . Sommerville, Ian   

Introduction to Fourier optics  . Goodman, Joseph W.,  . 

Principles of optics   Born, Max  

An introduction to chemoinformatics  . Leach, Andrew R. . 

The machinery of life  . Goodsell, David S.  . 

Computational drug design : a guide for computational and medicinal 
chemists  . 

Young, David C.,  . 

Data mining : practical machine learning tools and techniques   Witten, Ian H   

Database systems : design, implementation, and management   Coronel, Carlos  

Marketing 4.0 : moving from traditional to digital   Kotler, Philip,   

Practical Data Science with Python : Learn tools and techniques from 
hands-on examples   

George, Nathan a . 

  יפרח, כנרת  . מיקרו קופי : המדריך המלא 

The audit process : principles, practice and cases   Gray, Iain   

Introduction to electrodynamics. Griffiths, David J  . 

Fiber-optic communication systems  . Agrawal, Govind P  . 

Software engineering : a practitioner's approach  Pressman, Roger S.  

רגיש מאוד : לעזור לילדינו לצמוח כשהעולם מציף אותם ילד  .ארון, איליין  

 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


