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 מחיר*  עמ'  כולל 
    מפתחי אתרים/גרפיקה  -אינטרנט 

 HTML (  256 29בניתי אתר באינטרנט ( -אמא, אבא 
 Google AdWords  300 249פרסום בגוגל  העסק שלך באמצעותהגדל את הכנסות  

HTML5  ולמערכות  המדריך לבניית אתריםWEB139 337        4מהד'   – , הדור הבא 
The Java Tutorial סדנת לימוד CD 768 179 

JavaScript  159 586  סדנת לימוד 
 ASP.NET MVC 4         514 199 מדריך

ASP.NET 3.5  בשפות   סדנת לימודC# ו-VB     824 99 
    תכנות

Angular 8 177 158          בעשרה ימים 
Code Complete  –      139 288     מדריך מעשי לפיתוח תוכנה 

 169 350              3שי לבודק תוכנה, מהד' , מדריך מעלחפש באגים
Visual C# 3.0  99 656      סדנת לימוד 

 139 480  3מהד'   -  Cללמוד  
 89 314  2למחשב האישי, מהד'  אסמבלישפת  

PC -  חומרה, תוכנה ורשתות    
 169 428     2, מהד'  ואבטחת מידע Hackingמדריך 
 189 752  ) 7/8(כולל חלונות   5מהד'  - PCלטכנאי חומרה ותוכנה  מדריך 
 219 608    4מהד'  -ולמנהלי רשת   PCלטכנאי    רשתותמדריך 

Windows    
Windows 8.1 39 544       מדריך למשתמש 

Windows 8 19 438      מדריך למשתמש 
Windows 7 19 272      צעד -אחר-צעד 

LINUX    
LINUX  טיפים, טריקים ותכנות בלמתקדמים ,-BASH     226 189 
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 מחיר*  עמ'  כולל 

    גרפיקה
Flash – 64 122   ספר הדרכה ותרגילים 

 72 132    ספר הדרכה ותרגילים – אינדיזיין
Illusatrator –  64 120    ספר הדרכה ותרגילים 
Photoshop ) 89 200    3, למתחילים), מהד' ש/לצעד אחר צעד 

 CD 1400 289 כרכים)      3ds max )2מדריך לתוכנת העיצוב והאנימציה 
OFFICE     

 Excel                                        86 69 יישומי סטטיסטיקה בגיליון אלקטרוני 
 97 202   7/2020עדכון     א'+ב'   – יישומיתסטטיסטיקה 
 87 116  ניתוח נתונים חכם                                 – טבלאות ציר

Access 2016  169 384       צעד אחר צעד 
Word 2016  59 150       צעד אחר צעד 
Excel 2016  129 336       צעד אחר צעד 

     עמי -ניתן למצוא באתר הוד) 2003-ו  2007עוד ספרים בגרסאות קודמות (
    ניהול, כלכלה ושונות

 175 560      שרוני ומופקדי          יסודות המימון
 169 350           3, מדריך מעשי לבודק תוכנה, מהד' לחפש באגים
 133 358   4מהד'  -לעשות יותר עם מה שיש (כריכה קשה)  ניהול ממוקד

 129 368  3מהד'  -(תמחיר) (כריכה קשה)  לי זה עולה יותר
    מערכות מידע

Oracle SQL   249 626    יכולות מתקדמות 
SAS )Statistical Analysis System  (–  169 256  ספר לימוד 

 149 648   עקרונות ועיצוב      – SQLבסיסי נתונים ושפת 
 UML   818 229 -ניתוח מערכות מידע כולל מתודולוגיית ה

 UML  346 329המדריך העברי השלם  
    ספרים דיגיטליים 

    היכנס לאתר לקטגוריה "ספרים דיגיטליים" PDFלרכישת ספרים לצפייה בפורמט  

    קבצי תרגול לספרים
    תר בקטגוריה "קבצי תרגול לספרים"קבצי תרגול לספרים שונים תמצא בא
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