
   

 

 

 

 

 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 

   

 
 

00:11 – 01:11 
 
 

ביבליומטריקה ושיטות מחקר  

אבישג ר "ד( 'חובה שנה א)

 2036.233ז "נ 2גורדון  

   

עיון ומחקר בספרות ילדים   

ז "נ .ר רחל בן כנען  "ד

 (בחירהסמינריון ) 20360332

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

עיון ומחקר בספרות ילדים   

ז "נ 2ר רחל בן כנען "ד

 (בחירהשיעור ) 2036.332

 
00:11 – 00:11  

 

כלים  –מידע ומשאביו  
 ( 'חובה שנה א)ראשוניים 

ז "נ 2כנען -רחל בן ר"ד
2036.302 

 

      ('שנה א חובה)סמינר מחלקתי 

 שנתי  .2036333ז "נ 2

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

      ('חובה שנה ב)סמינר מחלקתי 

  שנתי 20363338ז "נ 2

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

ז "נ 5 ('שנה ב חובה) פרקטיקום

 שנתי  20360222

 

  

מידע חזותי בפרסומי מדיה 

 חובה)אלקטרוניים ואחרים 

  רות אורן ר "ד( 'או ב' שנה א

  20360.31ז "נ 2

 

 



 
00:11 – 00:11 

 

  

מידענות וספרנות לילדים ונוער 

         ('או ב' שנה א חובה)

ז "נ .כנען  -רחל בןר "ד

 20360330 סמינריון

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

מידענות וספרנות לילדים ונוער 

ר  "ד ('או ב' שנה א בחירה)

שיעור ז "נ 2כנען -רחל בן

2036.330 

   

 
 

00:11 – 00:11  

 חובה)קטלוג ומפתוח נושאים  

      שחף הגפני ר "ד ('שנה א

   .2036.38ז "נ 2

 

   

 
 

01:11 – 00:11  
 
 

     

 

 בהצלחה 

 שינויים במערכת הלימודים יתכנו** 

 תוכנית נופי ידערישום לקורסים ב*

מציעה קורסים ייחודיים ומאתגרים המפגישים את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח ', דרך הרוח'הפועלת כחלק מתוכנית  'נופי ידע'

לימים את ההרצאות מש .הקורסים בתוכנית כוללים סילבוס מגוון סביב נושא מרכזי המוצג על ידי מספר מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. ומחוץ להם

. בהן נעמיק בטקסטים מכוננים וביצירות אמנות תוך פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית וכתיבה רהוטה, (סטודנטים 51 -כ)מפגשים בקהילות למידה קטנות 

 . לצד מפגשים פנים אל פנים, הלימוד מתבצע תוך אינטראקציה עם עמיתים ובעזרת טכנולוגיות תקשוב

 .נושאת פרסים נאים( פתוחה רק לתלמידי התכנית) את הקורסים תלווה סדרת סרטים וכן תחרות כתיבה ומיתוסים מסעות: רסיםנפתחים שני קו ג"ל תשע"בשנה

 .הרישום מתבצע באמצעות מזכירות החוג.ג"במסגרת התוכנית יוענקו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך הישגיהם בתוכנית בתשע

http://ny.haifa.ac.il/
http://ny.haifa.ac.il/2012-03-22-08-07-46/this-year-courses/4-2012-03-22-07-55-45
http://ny.haifa.ac.il/2012-03-22-08-07-46/this-year-courses/3-2012-03-22-07-55-44


 

                                                                       

 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
 ז סמינריון "נ .

   

00:11 – 00:11 
 
 (סדנאות רשות)
 

 המדעי הראיון שיטות סדנה 
 (רשות) מידע צרכי בלימוד

  ר רות הנדזל"ד
 (מפגשים 3) 20363325ז "נ 2

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

 (רשות) תרגיל באחזור מידע

ענבל ' וגב ר רות הנדזל"ד
      .2036332ז "נ 2 שטוהל

 (מפגשים .)

   

 
 

00:11 – 00:11  
 

סמינר מידע במדעי הבריאות  

רות  ר"ד ('חובה שנה ב)

 זל דהנ

 203602.2ז "נ .

Storytelling  מבעל פה לכתב

 ז"נ . (בחירהסמינריון ) וחזרה

20360332  

       ('שנה אחובה )סמינר מחלקתי 

 שנתי  .2036333 ז"נ 2

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

      ('חובה שנה ב)סמינר מחלקתי 

 שנתי 20363331ז "נ 2

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

  



storytelling   מבעל פה לכתב 

 ז"נ 2 (בחירהשיעור ) וחזרה
2036.332  

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

 
 

00:11 – 00:11 
 

אחזור מידע , מנועי חיפוש 

( 'חובה שנה א) ומאגרי מידע

 ז "נ 2  רות הנדזל ר"ד

 שיעור 2036.301

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

אחזור מידע , מנועי חיפוש

סמינריון )ומאגרי מידע  

 רות הנדזל   ר"ד( בחירה

 20360301ז "נ .

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

חובה שנה )מידע  ארגוניניהול 

ז "נ 2דותן  גבי ר"ד ('ב

2036.282  

   

 
 

00:11 – 00:11  
 
 
 

  

 'חובה שנה א)סביבת המידע 

 ז"נ 2גבי דותן  ר"ד ('או ב

2036.282  

 

   

 
 

01:11 – 00:11  
 

     

 

 בהצלחה 

 

 

 



 

 יתכנו שינויים במערכת הלימודים** 

 תוכנית נופי ידערישום לקורסים ב *

מציעה קורסים ייחודיים ומאתגרים המפגישים את הלומדים עם מגוון דיסציפלינות וגישות מתחום מדעי הרוח ', דרך הרוח'הפועלת כחלק מתוכנית  'נופי ידע'

ההרצאות משלימים את  .הקורסים בתוכנית כוללים סילבוס מגוון סביב נושא מרכזי המוצג על ידי מספר מרצים מדיסציפלינות שונות בפקולטה. ומחוץ להם

. בהן נעמיק בטקסטים מכוננים וביצירות אמנות תוך פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית וכתיבה רהוטה, (סטודנטים 51 -כ)מפגשים בקהילות למידה קטנות 

 . לצד מפגשים פנים אל פנים, הלימוד מתבצע תוך אינטראקציה עם עמיתים ובעזרת טכנולוגיות תקשוב

נושאת פרסים ( פתוחה רק לתלמידי התכנית)כן תחרות כתיבה את הקורסים תלווה סדרת סרטים ו מיתוסים.2ו מסעות 5: חים שני קורסיםנפת ג"ל תשע"בשנה

 .הרישום מתבצע באמצעות מזכירות החוג .ג"במסגרת התוכנית יוענקו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך הישגיהם בתוכנית בתשע .נאים
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