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 ,לום רבש

שלא מכבר הסתיימה, ספריות לב וטל הוסיפו על פתחנו את סמסטר ב' בספריה. בתקופת הבחינות 

הפעילות . עכשיו חזרנו לשעות שעות הפעילות שלהן, והיו פתוחות עד שעות הלילה המאוחרות

  הרגילות.

 מגיעים ללמודסטודנטים הפעילות שהיה לפני מגפת הקורונה. החזרנו להיקף משמח להיווכח ש

 מידעהעליה מתמדת בשימוש במאגרי  ספרים וציוד לא ספרי. קיימתבספריה, מרבים לשאול 

 .הדיגיטליים שהספרייה מפתחת ורוכשת באופן מתמיד

 

 "לצתערוכה לזכר הרב דרוקמן ז

 

חיים דרוקמן זצ"ל יזמה הספרייה הרב במלאות שלושים לפטירתו של 

תחנות חייו  הסבר על כלהתורנית תערוכה לזכרו. התערוכה כללה 

בתחום החינוכי והציבורי שהיו תשתית לפרס ישראל שקיבל על מפעל 

חיים. כמו כן רבני בית המדרש נרתמו לבקשתו של יאיר וכתבו את 

 ית שלהם עם הרב.  היכרות האישהרישומיהם  מ

 ביצועהו על היוזמה שלנו, תורניהספרן ה, כוח ליאיר אמזל -ישר 

 המבורכים.

 .  

 

 משרדי הספרנים בספריית לב שדרוג

 

 
ריהוט  ריית לב. לחדרי העבודה שלנו הגיעבספ חידוש חשוב קרה

חדש. קיבלנו שולחנות וארונות חדשים לכול שלושת המשרדים 
, כיוון את נראות הספרייה משפרהריהוט החדש טכנולוגית. הבספריה 

 שמשרדים שלנו שקופים.
 
 

בנושא המסור יפול טהאני רוצה להודות למחלקת התפעול שלנו על 
 עיצוב ורכש הריהוט.
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Mastering Pandas : complete guide to Pandas, 
from installation to advanced data analysis 

techniques. 
 Ashish Kumar    מאת
 לב בספריית נמצא

 

Pandas  זו ספריה פופולרית של פייטון המשמשת את מומחי מידע

 בכל העולם למטרת עיבוד מידע מורכב.  Data analystsו

 
טכניקות שימושיות לעבודה עם מידע גדול, עיבוד מגוון ספר זה מציג 

ספר מסביר על בניית דוחות אנליטיים הוניתוח מידע.  בנוסף 
 בפורמטים שונים. 

 
 

  

 
 

 נפש, אבל ושכול
 אליעזר ויצטום מאת 

 ולוסטיג ת טלובספרינמצא 

 
מותו של אדם קרוב מערער את המבנה הנפשי הפנימי של הפרט וכן   

. ֵאבל בעקבות שכול ואבדן של הקרובים עליואת המערכת החברתית 
הוא תגובה אוניברסלית, אנושית ונורמלית. השכול והאבדן מהווים 

 .חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית
 
בספר זה מתוארים היבטים שונים של שכול ואבדן, והוא מתייחס  

לשאלות מהותיות רבות הנוגעות להם: מהו אבל נורמלי? מה משכו 
ומהלכו של אבל תקין? כיצד מעריכים אבל לא תקין בעקבות אבדן? 

מהי זיקת הגומלין בין האבל הציבורי לבין האבל האישי בחברה 

  ?הישראלית
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