
 'סמסטר א ה"תשע –מידענות וספרנות 

 יום חמישי  יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון  יום

 שעה
 

01:11 – 10:11 
 

מיון  –אוסף ה לארגוןמבוא  

יהושע  ר"ד( 'חובה שנה א)

 2036.332ז  "נ 2גלעד 

 675חדר 

   

 
 

00:11 – 01:11 
 
 

חובה ) מאגרי מידע במדעים 

 2אבישג גורדון  ר "ד( 'שנה א

 2036.233ז "נ

 675חדר 

   

עיון ומחקר בספרות ילדים   

ז "נ .ר רחל בן כנען  "ד

 (בחירהסמינריון ) 20360332

 631ראשי 

עיון ומחקר בספרות ילדים   

ז "נ 2ר רחל בן כנען "ד

 (בחירהשיעור ) 2036.332

 
00:11 – 00:11  

 

כלים  –מידע ומשאביו  
 ( 'שנה אחובה )ראשוניים 

ז "נ 2כנען -רחל בן ר"ד

 700חדר  2036.302

      ('שנה א חובה)סמינר מחלקתי 

 שנתי  .2036333ז "נ 2

      ('חובה שנה ב)סמינר מחלקתי 

  שנתי 20363338ז "נ 2

 ראשי 505

ז "נ 5 ('שנה ב חובה) פרקטיקום

 שנתי  20360222

 ראשי 507

 

  

מידע חזותי בפרסומי מדיה 

 חובה)ואחרים  אלקטרוניים

  רות אורן ר "ד( 'או ב' שנה א

 703ראשי  20360.31ז "נ 2

 שיעור בחירה 31..2036

 
06:11 – 00:11 

 

מידענות וספרנות לילדים ונוער  

         ('או ב' שנה א חובה)

ז "נ .כנען  -רחל בןר "ד

 20360330 סמינריון

   



 630ראשי 

 

מידענות וספרנות לילדים ונוער 

ר  "ד ('או ב' שנה א בחירה)

שיעור ז "נ 2כנען -רחל בן

2036.330 

 630ראשי 

 
 

00:11 – 06:11  

ר "ד ('שנה א חובה)קטלוג  

ז "נ 2      שחף הגפני 

20360388   

 753חדר 

 

   

 
 

01:11 – 00:11  
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     

 'סמסטר ב  ה"תשע –מידענות וספרנות 

 יום חמישי  יום רביעי  יום שלישי  יום שני  יום ראשון  יום

 שעה
 

01:11 – 10:11 

     

 
 

00:11 – 01:11 
 

 –מאגרי מידע חזותיים  

אוספים ומורשת , ארכיונים

 ר"ד ( בחירהשיעור ) תרבותית

   20360.11ז "נ 2רות אורן 

 –מאגרי מידע חזותיים 
אוספים ומורשת , ארכיונים
 (בחירהסמינריון ) תרבותית

        11..2036רות אורן  ר"ד

 ראשי 023 ז סמינריון "נ .

   

 
 

00:11 – 00:11  
 

סמינר מידע במדעי הבריאות  

רות  ר"ד ('חובה שנה ב)

 זל דהנ

 20360202ז "נ .

  שיעור בחירה 20360202

 מחשבים  500

Storytelling  מבעל פה לכתב

 ז"נ . (בחירהסמינריון ) וחזרה

20360332  

storytelling   מבעל פה לכתב

 ז"נ 2 (בחירהשיעור ) וחזרה

 ראשי310  2036.332

 

       ('שנה אחובה )סמינר מחלקתי 

 שנתי  20363330 ז"נ 2

------------------------- 

      ('חובה שנה ב)סמינר מחלקתי 

 שנתי 20363331ז "נ 2

-------------------------  

ז "נ 5 ('חובה שנה ב) פרקטיקום
 שנתי  20360220

  



 
 

06:11 – 00:11 
 

  

 אחזור מידע , מנועי חיפוש

( 'חובה שנה א) מאגרי מידעו

ז "נ 2  רות הנדזל ר"ד

שיעור            2036.301

אחזור מידע , נועי חיפושמ

     (סמינריון)ומאגרי מידע  

ז "נ .ר רות הנדזל "ד

 מחשבים 500  20360301

חובה שנה )מידע  ארגוניניהול 

ז "נ 2גבי דותן  ר"ד ('ב

 ראשי .28  20360282

   

 
 

00:11 – 06:11  
 
 
 

 'חובה שנה א)סביבת המידע  

 ז"נ 2גבי דותן  ר"ד ('או ב

 ראשי .2.  20360282

 

 ('חובה שנה ב)מפתוח 

20360003 

 ר שחף הגפני"ד

 מחשבים 500

 

 

   

 
 

01:11 – 00:11  
 

  

 סדנת איחזור מידע

ז "נ 2 ענבל שטוהל' גב
 (מפגשים .)      20363328

 
 מחשבים 500

   

 

 בהצלחה 


