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 ,חורף בריא

אנחנו נשמח לראות את  אחרי החגים חוזרים לשגרה של לימודים. בימים הקרובים יפתח סמסטר א'.

 שיחזרו לקמפוס. ,וותיקיםכל המרצים והסטודנטים, חדשים כ

 שהספרייה שלנו מאפשרת למשתמשיה:חדש השירות האני רוצה לעדכן את כולם על 

 מערכת גישה מרחוק חדשה

OpenAthens  

למאגרי חדשה הגישה מרחוק המערכת את ם אני שמחה להציג לכ

 מידע שלנו. ה

. אפשר להתחבר ישירות י להתחבר מהביתכד VPN מעכשיו לא צריך 

 לכל המאגרים שלנו מכל מקום בעולם.

כשנכנסים לאחד פשוט מאוד:  OpenAthens במערכת השימוש

מערכת מבקשת להזדהות עם שם ה, ממאגרי מידע באתר הספריה

ת מעבירה את המשתמש מערכה ,זדהותהש וסיסמא. אחרי המשתמ

התחברות חד פעמית גישה מרחוק. המידע, דרך ה ילגישה למאגר

 .מידעהתקפה לכל מאגרי 

: MyAthensאתר של הישירות דרך גם להכנס למערכת אפשר 

https://my.openathens.net/app/research התחברותהאחרי ו 

 כנס למאגרי מידע.ילה

 

 חשוב לזכור:

 : OpenAthensמשתמש של השם 

@acad.jct.ac.il  משתמש שלך במרכז האקדמיהשם 

 סיסמא שלך במרכז האקדמי לבהסיסמא: 

מערכת מבקשת הזדהות דרך הבפעם ראשונה כשנכנסים למערכת, 

או מייל. לבעלי טלפון כשר אני ממליצה לבחור באופציה של  טלפון נייד

 מייל.

ושא ולתת בנלענות על כל שאלה מח שכמובן שאנחנו בספריה נ

אני רוצה להודות ליונתן עמדי שעזר בכל שלבי  .הדרכה לפי הצורך

 הפרויקט.

 

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%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://my.openathens.net/app/research
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%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2#db_0
https://my.openathens.net/app/research
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 חדשים ספרים 

   

 

The connections paradigm : ancient Jewish 
wisdom for modern mental health   

 Rosmarin, David  מאת
 נמצאה בספריית טל

 
יהודית עתיקה של בריאות הנפש, כפי שהיא ג תפיסה יספר מצה

יכולה שנה,  3000תפיסה זאת, בת  ,מתוארת בתנ"ך. לפי המחבר
 לעזור בטיפול פסיכולוגי של אנשים מודרניים.

 
המחבר תאוריה מבוססת על קשר רוחני של אדם עם הסביבה. ה

 מספר עלוגם  םטיפוליים מודרנייתאוריה לכלים המתאר את העברת 
 .טיפוליים שהיו לומקרים 

גם למי שמתעניין ברוחניות , אלה הספר מיועד לא רק לאנשי מקצוע
 יהודית ובבריאות הנפש. 

   
 

  

 
 

 החברה הדיגיטלית : מדיה כטכנולוגיה
 פישר, ערן מאת 

 ולב ת טלובספרינמצא 

 
או  חברתייםכיצד פעולות חברתיות יומיומיות כמו קניות ,מפגשים   

האם  תיווך של המדיה ? צריכת חדשות משתנות כאשר הן עוברות
 ?טכנולוגיות תקשורת מעצבות את חיינו או שמא אנחנו מעצבים אותן

 
כלים תיאורטיים לניתוח גם מציע תשובות לשאלות אלה ו ספר זה

בהיסטוריה של  דןהספר  ,ההחבר הזיקה שבין טכנולוגיה ובין
האינטרנט ושל מושגים מרכזיים בתחום כמו מדיה חדשים ,דטרמיניזם 
טכנולוגי וכלכלת רשת ,ומתאר את המבנה והדינמיקה המאפיינים את 

התרבות והפרט  ,המנגנונים המרכזיים של הכלכלה ,הפוליטיקה
 .בחברה הדיגיטלית כיום

שי תקשורת שרוצים להבין עמוק ספר מיועד גם לאנשי ניהול וגם לאנ
 יותר את התהליכים שיוצרת טכנולוגיה.
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 מחבר כותר

The UX Book : process and guidelines for ensuring a quality user 
experience  

Hartson, H. Rex  

 טלפלורנטין,  חוויית המשתמש : כשמשתמשים פוגשים מוצרים 

 פארן, אלעד, : כרך ב'  1אלגברה לינארית 

 לוין, אלי  : כרך ג' 1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

Biological data mining  Chen, Jake, editor. 

Data-driven science and engineering : machine learning, dynamical 
systems, and control  

Brunton, Steven L.  

 אסיאג, חיים עורך / חברי ועדת המומחים 2021במאי  31: שפורסמו נכון ליום  IFRSתקני 

 ישראל. נציבות מס הכנסה גוף מנפיק. : פקודת מס הכנסה וחוקים2022קובץ חקיקת מיסים : קר"ן א' לשנת 

 מנפיק.ישראל. נציבות מס הכנסה גוף  : תקנות מס הכנסה  2022קובץ חקיקת מיסים : קר"ן ב' לשנת 

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

 ישראל. נציבות מס הכנסה גוף מנפיק. קובץ חקיקת מיסים : מס ערך מוסף : החוק, תקנות, צווים,

 התנ"ך המבואר / עם פירוש הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(.
, מחבר פירוש 1937-2020עדין, אבן ישראל, 

 נוסף

Harrison's principles of internal medicine  Loscalzo, Joseph, editor. 

Nursing theorists and their work. Alligood, Martha Raile editor. 

Nursing 2023 drug handbook  Comerford, Karen C. editor. 

How to break bad news : a guide for health care professionals  Buckman, Robert  

Ambiguous loss : learning to live with unresolved grief. Boss, Pauline  

 רוס, אליזבת.-קובלר המוות חשוב לחיים : החיים, המוות והחיים שלאחר המוות 

Social policy for an aging society : a human rights perspective  Cox, Carole B.  

An introduction to the policy process : theories, concepts, and models 
of public policy making  

Birkland, Thomas A., author. 

 רפרנקל, ויקטו מבוא ללוגותרפיה : האדם מחפש משמעות 

Robot modeling and control  Spong, Mark W 
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 פישר, ערן, החברה הדיגיטלית : מדיה כטכנולוגיה 

Organizational behavior  Schermerhorn, John R.  

 רובלי, קרלו סדר הזמן : מחשבות של פיזיקאי על מושג הזמן 

העיןהסמויים מהמתמטיקה של החיים והמוות : העקרונות המתמטיים   ייטס, קיט 

Principles and applications of electrical engineering, Rizzoni, Giorgior. 

 קוה, גתית מחבר מתרגם עורך פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה 

 ברן, אריק  משחקיהם של בני אדם : הפסיכולוגיה של יחסי אנוש 

 זיו, אבנר,  התבגרות 

Vehicle routing : problems, methods, and applications Toth, Paolo 

Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow 
: concepts, tools, and techniques 

Géron, Aurélien 

Fundamentals of photonics  Saleh, Bahaa E.A.  

Project research in information systems : a student's guide Cornford, Tony  

Quantum computation and quantum information  Nielsen, Michael A.,  

  אפרתי, נבט   העבודה הסמינריונית : כתיבה, הנחייה והערכה

  אפרתי, נבט   המאמר המדעי : מבנהו והגשתו לפרסום 

Differential equations with boundary-value problems  Zill, Dennis G., 

Elementary differential equations and boundary value problems Boyce, William E., 

Operating systems : internals and design principles  Stallings, William,  

Operating system concepts  Silberschatz, Abraham,  

Engineering psychology and human performance  Wickens, Christopher D.,  

Molecular biology of the cell  Alberts, Bruce,  

Mathematics for physics : a guided tour for graduate students Stone, Michael,  

 אלול, זיו  אבות הניהול 

 שטיאט, גדעון  דירקטוריונים ודפוסי ניהול בישראל 

 בן אבו, יובל  הכל בקול : הפיזיקה שמאחורי מכשירים אקוסטיים 

 קרן, מירי   זה לא יעבור עם הזמן? : בריאות הנפש בשלוש השנים הראשונות

 עמית, חיים,  הורים בטוחים בעצמם : מנהיגות הורית בגיל הרך 
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 הרמן, ג'ודית לואיס, טראומה והחלמה 

  דוידג', נורמן  חהמוח הגמיש : סיפורים של ניצחון אישי מקו החזית של חקר המו

  דנה, מירה  נשים אוכלות את עצמן : על הפרעות אכילה: אנורקסיה, בולימיה

  זר, מיקי  הפוליטיקה של הפרטיות : הדרמה הטכנולוגית בזירת המידע

  אברהם, עדה, אנוש-אנוש : ציורי דמות-י דמויותוהנסתר בציורהגלוי 

Basics of qualitative research : techniques and procedures for 
developing grounded theory   

Corbin, Juliet M.  

The connections paradigm : ancient Jewish wisdom for modern mental 
health   

Rosmarin, David H.  

Current medical diagnosis & treatment 2022   Papadakis, Maxine A., editor 

Finance and the good society   Shiller, Robert J  

Leadership roles and management functions in nursing : theory and 
application   

Marquis, Bessie L.,  

Metrics : what counts in global health   Adams, Vincanne, editor. 

Social research methods   Bryman, Alan,  

The Washington manual of medical therapeutics   Crees, Zachary, editor. 

Bates' guide to physical examination and history taking  Bickley, Lynn S. 

 רוניי, טטיאנה דה המפתח של שרה

 ויצטום, אליעזר  נפש, אבל ושכול 

Microelectronic circuits  Sedra, Adel S.,  

 אורון, יאיר, ג'נוסייד : מחשבות על הבלתי נתפס 

 אורון, יאיר, עורך ג'נוסייד : בין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית

 המונד, ג'ון  הנדסת אנוש מהי? : מבוא לארגונומיקה 

 קדמי, יעקב  על סדר הדין בפלילים 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 מנהלת הספריות


