
 
 

 סמסטר א'-חשנה"ל תשע" –מידענות וספרנות 
 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעות

8:00-10:00 
 

 130.6002 
  נ"ז 2 ד"ר יהושע גלעד (חובה שנה א') מיון –מבוא לארגון אוסף ספריה 

 576חדר מחשבים 
 

    

10.00-12.00 
 

 130.1140 
 576חדר   נ"ז 2ד"ר אבישג גורדון  שיטות מחקר במידענות וספרנות

    

12.00-14.00 
 

 מתוקשב כנען-ד"ר רחל בן( חובה שנה א')כלים ראשוניים -מידע ומשאביו-130.6031 
  נ"ז 2

130.3041-Storytelling נ"ז6סמינר -מבע"לפ לכתב וחזרה 
130.6041-Storytelling  נ"ז  2שיעור -מבע"לפ לכתב וחזרה 

 701חדר     כנען-ד"ר רחל בן
 

 נ"ז 6סמינר -תקשורת חזותית במרחבים הפיזיים והוירטואליים של המידע-130.3192
 נ"ז  2שיעור -תקשורת חזותית במרחבים הפיזיים והוירטואליים של המידע-130.6192

 717חדר    ד"ר רות אורן                                                 

    

14.00-16.00 
 

 נ"ז 6סמינר –בספרות ילדים עיון ומחקר  130.3042 
 נ"ז  2שיעור -עיון ומחקר בספרות ילדים 130.6042

 720חדר     כנען-ד"ר רחל בן     
 נ"ז 6סמינר  –מתוקשבכלכלת מידע  130.3194

 נ"ז 2שיעור  –כלכלת מידע  130.6194
 618חדר    ד"ר ג'ניפר אשכנזי

    

16.00-18.00 
 

 נ"ז 2עור שי-(חובה שנה א'קטלוג )-130.7088 
 576חדר מחשבים    ד"ר שחף הגפני

    

18.00-20.00     
 
 

  

 
 

  שנה ב'. 130.4008שנה א',  130.4006סמינר מחלקתי 
 

 130.3222 –יש להירשם פרקטיקום: )אין לייחס חשיבות לשעות שהפרקטיקום משובץ(  –תלמידי שנה ב' 



 
 

 
 סמסטר ב'-חשנה"ל תשע" –מידענות וספרנות 

 

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעות

8:00-10:00 
 

      

10.00-12.00 
 

 מתוקשבנ"ז  6סמינר -מידענות וספרנות לילדים ונוער-130.3043 
 מתוקשבנ"ז  2שיעור -מידענות וספרנות לילדים ונוער-130.6043

 628חדר     כנען-ד"ר רחל בן
 נ"ז 6סמינר -מידע במדעי הבריאות- 130.3171
 נ"ז 2שיעור –מידע במדעי הבריאות -130.7171

 חובה שנה א'/ב'
 577חדר   ד"ר רות הנדזל
 

    

12.00-14.00 
 

 נ"ז  6סמינר -מנועי חיפוש,אחזור מידע ומאגרי מידע- 130.3039 
 נ"ז2שיעור -מנועי חיפוש,אחזור מידע ומאגרי מידע- 130.6039

 חובה שנה א'/ב'
 577חדר   ד"ר רות הנדזל

תרבותית במאגרי מידע מורשת -מדיה ומידע-130.3193
 נ"ז 6סמינר -חזותיים,באוספים,צילומים ואודיוויזואליים

מורשת תרבותית במאגרי מידע חזותיים, -מדיה ומידע-130.6193
 נ"ז 2שיעור -באוספים,צילומים ואודיוויזואליים

 703חדר   ד"ר רות אורן

    

14.00-16.00 
 

 703חדר  גב' רונה פרקיס –נ"ז 2–יסודות הארכיונאות     981130.6 
 

 נ"ז6ספרנות יעץ:הנגשת משאבי ושרותי הספריה סמינר   130.3195
 נ"ז2ספרנות יעץ:הנגשת משאבי ושרותי הספריה שיעור  130.6195

 707חדר   מתוקשב –ד"ר ג'ניפר אשכנזי 

    

16.00-18.00 
 

 572חדר   הגפניד"ר שחף  –נ"ז  2 –מפתוח  130.7370 
 

    

 576חדר   גב' ענבל שטוהל– נ"ז 1 –סדנת איחזור מידע  130.4028  18.00-19.00
 

  
 
 

  

 שנה ב' 130.4009שנה א',  130.4007סמינר מחלקתי 



 
 

 130.3223 –יש להירשם פרקטיקום: )אין לייחס חשיבות לשעות שהפרקטיקום משובץ(  –לתלמידי שנה ב'  *


