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 ,שלום רב

 זאת.היה לתקופה יקיץ מתקרבת ואנחנו מכינים את הספרהתקופת בחינות 

לב  ה. ספריית קמפוסישעות הפעילות של הספריאת ריכים כמו בעבר בתקופת הבחינות אנחנו מא

 בלילה. 10ובקמפוס טל ספריה תהיה פתוחה עד בלילה,  12תהיה פתוחה עד שעה 

בנוסף אנחנו פותחים הזמנות לחדרי חברותא בקמפוס לב. בתקופת הבחינות ניתן יהיה להזמין  חדר 

 .כאןהזמנות ניתן לעשות   השעה מוגדרים. הרשמה למערכת בחברותא ביום ו

 

 חידושי ריהוט בספריות

 ספריה תורנית

תורנית עומד להסתיים בזמן הקרוב. הגיע כל הריהוט השיפוץ בספריה ה

ם במדפים סודר במקום. אנחנו מתחילים לסדר ספרישנידרש והוא 

מולטימדיה החדשה, החדשים. בנוסף אנחנו מחכים לסיום פרויקט ה

 שנרכשה למקום.

אני רוצה להודות ליאיר אמזל על עבודה מאומצת בספריה ולמחלקת 

 האחזקה, במיוחד ליורם, על העזרה והתמיכה בתהליך שיפוץ. 

 

 

 

 ספריה בקמפוס טל

 

חידוש. הוזמן לספריה שולחן חדש שמיועד  לקמפוס טל הגיעגם 
 ללמידת בודדים במרחב הספריה. 

 
בספריית טל. אני מקווה חמורה המקום הידוע לכולם על מצוקת 

 חדש יפתור לפחות חלק קטן מהבעיה.השולחן הש
 

 יון ועל הביצוע. הרעאני רוצה להודות ליעל זדה על 

 

 

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/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90
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/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90
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 חדשים ספרים 

   

 

 בין החלמה לריפוי : מסע בטיפול הפליאטיבי
 רוני צבר מאת

 ספר אלקטרוני, ניתן לגשת דרך מאגר כותר: 
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=1095496
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הספר בין החלמה לריפוי מלווה יד ביד את המטופלים, את קרוביהם  
, דרך שלבי מסכנת החייםמחלה ה כן את אנשי המקצוע מרגע אבחוןו

ההתמודדות השונים, החלטות, כיבוד בחירות והעדפות אישיות, 
הליים אשר ותיים, חברתיים, משפטיים ונ, תרבוהיבטים רגשיים

 נקשרים במציאות כזו, שלעיתים כרוכה בהתמודדות עם סוף החיים. 
 

זהו מדריך שלם, ראשון מסוגו, שפוקח עיניים לעולם הטיפול 
הפליאטיבי. אפשר לקרוא בו קריאה רציפה או לדלג בין פרקים, לפי 

יהיו בידיהם כלים  מידת העניין של הקוראים, שכן ככל שידעו יותר, כך
 .רבים למצוא את הדרך בין החלמה לריפוי

 

 

 

 
 

 רעש
 דניאל כהנמן מאת 

 בספריית טלנמצא 

 
בספר רעש מראים חתן פרס נובל פרופ' דניאל כהנמן, פרופ' אוליביה  

את השפעתו המזיקה של הרעש  סיבוני ופרופ' קאס סאנסטיין
בתחומים רבים, ביניהם רפואה, משפט, חיזוי כלכלי, זיהוי פלילי, 

החלטות על שחרור בערבות, הגנה על ילדים, אסטרטגיה, סקירות 
 ביצועים ובחירת מועמדים לעבודה. 

 
בכל מקום שצריך לקבל בו החלטה, יש גם רעש, אבל רוב הזמן בני 

ם לקיומו. בעזרת כמה צעדים פשוטים אדם וארגונים אינם מודעי
את הרעש והן את ההטיות  להתמודדות עם הבעיה ניתן להפחית הן

 והודות לכך לקבל החלטות טובות יותר. –בשיפוט
 
 

 

 

 

 

 

 

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=109549619
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=109549619
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=109549619
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=109549619
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Davis advantage for Psychiatric mental health nursing  Morgan, Karyn I.,  

Introduction to algorithms   Cormen, Thomas H. 

 טסטין, פרנסס  מצבים אוטיסטיים אצל ילדים 

Big Data Analytics : Methods and Applications  Pyne, Saumyadipta, editor. 

MySQL  DuBois, Paul 

Introduction to superconductivity  Tinkham, Michael  

Physics for scientists and engineers : a strategic approach : with 

modern physics  
Knight, Randall Dewey 

Modern physics  Krane, Kenneth S 

Managing the information technology resource : leadership in the 

information age  
Luftman, Jerry N.  

Voet's principles of biochemistry  Voet, Donald,  

Computer organization and design : the hardware/software interface  Patterson, David A.  

Microsoft Excel data analysis and business modeling : office 2021 and 
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Winston, Wayne  

Quantum electrodynamics  Berestetskiĭ, Vladimir Borisovich,  

 שמר, יהושע עורך חוק זכויות החולה : המהפכה שטרם הושלמה 

 קונטנטה, הילה  פורטה : ספר כיס על תרופות 

 כהנמן, דניאל  רעש : הפגם בכושר השיפוט האנושי וכיצד אפשר להתגבר עליו 

 ג'פרי קלייקר,  דרכה של טויוטה 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


