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  מיקי רונן' פרופ ראש המחלקה
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  ייעוד התכנית
  

בה בני האדם שהתקשורת והאינטרנט הובילו למהפכה בדרך , טכנולוגיות המחשב
  . ובאופן שבו לומדים ומלמדים, מגיעים למידע ומשתמשים בו, מתקשרים
, דרישה גוברת לבעלי מקצוע המתמחים בעיצוב קיימתמהפכת המידע בעקבות 

במסגרות , ראה והדרכה עתירות טכנולוגיותניהול של מערכות הובפיתוח וב
  .בארגונים ובחברות טכנולוגיות העילית, במוסדות ציבור, חינוכיות

טכנולוגיות למערכות " :תפתחותו של מקצוע חדשהלאפיונו וצרכים אלה הובילו ל
שתאפשר לבוגרים להתמודד , המחייב הכשרה ייעודית מקיפה ומעמיקה ,"למידה

מיטבי של הטכנולוגיה והתאמת פתרונות לקשת רחבה של עם האתגרים של ניצול 
  . צרכים במגזרים שונים

שנים  מספרמוצעים כבר " טכנולוגיות למערכות למידה"לימודים לתואר אקדמי ב
ועכשיו אפשר  – ב ובמדינות מתפתחות אחרות"ארהבבאוניברסיטאות שונות 

  .ללמוד מקצוע חדשני זה גם בישראל
  

אשר  ,אנשי מקצועמיועדת להכשיר  "למערכות למידהטכנולוגיות "ב התכנית
, מידעמתקדמות לבין מערכות הטכנולוגיות המימוש המפגש בין ליתרמו לקידום ו

במסגרת הלימודים ירכשו . הפרטי והציבורי יםבמגזרהמשמשות למידה והדרכה 
פיתוח וניהול מערכות הוראה והדרכה עתירות , בוגרי התכנית כלים לעיצוב

מולטימדיה אינטראקטיבית ומשחקים , מידענות במוסדות וארגונים, הטכנולוגי
    ).(e- learningהוראה מבוססת רשת והוראה מרחוק , לימודיים

  
  : בתפקידים ייעודיים כנית יוכלו להשתלבובוגרי הת

, טק- הייייצור ושיווק בחברות ועיצוב  פיתוחבתפקידי : הפרטי והציבורי יםבמגזר
, והדרכה עתירי טכנולוגיה אמצעי למידהבפיתוח  יםתמחהמארגונים ומוסדות 

  הדרכה בטכנולוגיות של למידה מרחוק, משחקים ומולטימדיה אינטראקטיבית
e- learning)(, מוסדות במפעלים וב, ובתפקידי ניהול ופיתוח הדרכה בחברות

 . המיישמים טכנולוגיות אלו להדרכת עובדים ולקוחות
הטמעה והדרכה בכל המסגרות החינוכיות , תוחפיבתפקידי : במסגרות החינוך

במערכת , מערכת החינוך הפורמליתב המציעות לימודים מקוונים ולימוד מרחוק
במסגרות המציעות הכשרת  ,בהשכלה הגבוהה, תיכוניות-העל, פורמלית-החוץ

   .ובאמצעי התקשורת החינוכיים והקהילתיים מבוגרים

  

  

  תכנית הלימודים
  

 התכנית. .B.Aא במסלול תלת שנתי ומעניקה לבוגריה תואר תכנית הלימודים הי
בשלושה  ישומייםיעיוניים ולימודים  המשלבת ,תחומית- רבמתבססת על גישה 

  :תחומים עיקריים
סוציולוגיה של , פסיכולוגיה ותיאוריות למידה: כגון ,בקורסים ותקשוב למידה �

 -הוראה מרחוק, ביותסביבות לימוד אינטראקטי, ארגון וייצוג ידע, עידן המידע
  .פיתוח הדרכה בארגונים,  גישות וכלים

, טכנולוגיות במדיה חדשה: כגון ,בקורסים ומערכות מידע טכנולוגיות מידע �
 . ניתוח מערכות, תכנות, מידענות

תכנות : כגון ,בקורסים עיצוב ופיתוח מולטימדיה אינטראקטיבית �
עריכה דיגיטלית , ימויהפקה וב, תכנון  - אויויד, אנימציה, אינטראקטיבי
 .פיתוח סביבות אינטראקטיביות, ושילוב וידאו

  
מיועדים לאפשר לסטודנטים הרחבה והעמקה בהיבטים העיוניים  לימודי הבחירה

  . וברכישת מיומנויות יישומיות מתקדמות בתחומי העניין האישיים
שבמהלכו  ,פרויקט גמרכחלק מהשלמת הדרישות לתואר יבצעו הסטודנטים 

מו את הידע והמיומנות שרכשו לניתוח צרכים ולפיתוח והתאמת פתרונות ייש
אתגרים עכשוויים של הוראה והדרכה עתירת טכנולוגיה לייעודיים לבעיות ו

  .  ארגוניםבבמוסדות ו
  

 HighLearnבמערכת המנוהל  ,כל הקורסים בתכנית כוללים מרכיב מקוון
  .מערכות אחרותבו

  

  

  תכנית הלימודים בטכנולוגיות למערכות למידה  
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  )מספר השעות לכל קורס מצוין בסוגריים(                                               
  

      

  'שנה ג  'שנה ב  'שנה א  תחומים

  6סמסטר   5סמסטר   4סמסטר   3סמסטר   2סמסטר   1סמסטר   

  למידה ותקשוב

  אוריינות
 )2( אקדמית

 
פסיכולוגיה 

 אותיאוריות למידה 
)3 (  
 

מבוא לסוציולוגיה 
 )2(של עידן המידע

 פסיכולוגיה
 ב למידה ותיאוריות

)3(  
  

  ) 2( ידע ארגון וייצוג
  
  שיטות  

 )4(  ח"מחקר במד

מדידה והערכת 
  )2(הישגים 

  
סביבות לימוד 

  )2(אינטראקטיביות 
  

 -  הוראה מרחוק
  )3(גישות וכלים 

  
פיתוח הדרכה 

 )2( בארגון

למידת חקר 
  )2( מבוססת מחשב

  
 - הוראה מתוקשבת

  )3(תיאוריה ויישום 
  

עקרונות בפיתוח 
 ימודסביבות ל

  )2(אינטראקטיביות 
  

הערכה איכותנית 
)2(  
  

פיתוח הדרכה 
  )2( בארגון

תכנון והערכת תכניות 
עתירות  לימוד

   )2(טכנולוגיה 
  

טכנולוגיה להדרכה 
  )3(ולמידה בארגון 

  

 גיותטכנולו
מידע ומערכות 

  מידע

מבוא למחשבים 
  )2(ותקשוב 

  
טכנולוגיות במדיה 

  )2( חדשה
  

תקשוב וקניין , החוק
  )2(רוחני 

  
  התנהגות 
  )2(ארגונית 

  מבוא
 )2(למידענות 

 
מבוא לבסיסי נתונים  

)2(  
  

  )2( מבוא לתכנות

 )4(  1תכנות 
  

מידענות דרך 
  )2(האינטרנט 

  
  קוגניטיביים היבטים

 )2(שק משתמשמנב

  )4( 2תכנות 
  

 בארגונים  ניהול ידע
)2(  
  

 - נגישות למחשב 
לאנשים עם אתגר 

  )2(מוגבלות 
  

  

 )2(ניתוח מערכות 
  

  )3( פרויקטיםניהול 
 

 )4(   3תכנות  
  
  

  

  

עיצוב ופיתוח 
מולטימדיה 

  אינטראקטיבית

מבוא לתקשורת 
  )3(חזותית 

  
מבוא לסביבות 

  )2(אינטראקטיביות 
 

  גרפיקה
  )2(ממוחשבת 

פיתוח אתרי 
  )4(אינטרנט  

  
 שקנמעיצוב 

  )2(משתמש 
  

מבוא לתכנות 
  )2( אינטראקטיבי

עריכה דיגיטלית 
  )4(או יושילוב ויד

  
תכנון  - אנימציה
  )4(ויישום 

  
הפקה , תכנון - אויויד

  )4(ובימוי 

 ועיצוב פיתוח
סביבות 

  )2(אינטראקטיביות 
  

  )2(פיתוח לומדה 
  

    

  בחירה
  ופרויקט גמר

      

  

  )2(בחירה   יקורס
  

  סמינריון פרויקט
  )3(גמר  

  

   )6( קורסי בחירה
  

  )4(פרויקט גמר 

לימודים 
  כלליים

)2(        )2(  )2(  

  
   132 כ"סה

  שעות לתואר

24  23  29  23  21  12  

  

  

  .הקורסים המודגשים הנם קורסי יסוד
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  פירוט לפי סמסטרים –תכנית הלימודים 

   
  .נקודות זכות –ז "נ; שעות סמסטריאליות  –ס "ש; מעבדה  – 'מ; תרגיל   -' ת; שיעור  - ' ש: מקרא

  'סמסטר א' שנה א
  

 'מס
  קורס

  שם הקורס
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש

  

  דרישות קדם          

  'מ  'ת  'ש

     1  2      2  אוריינות אקדמית  13101

13102  
פסיכולוגיה ותיאוריות 

  למידה א
3      3  3  

    

13103  
מבוא לסוציולוגיה של 

  המידעעידן 
2      2  2  

    

      1 2  2     מבוא למחשבים ותקשוב  13201

13202  
טכנולוגיות במדיה 

  חדשה
2      2  2  

    

13203  
תקשוב וקניין , החוק
  רוחני

2      2  2  
    

      2  2      2  התנהגות ארגונית  13204

      2  3      3  מבוא לתקשורת חזותית  13301

13302  
מבוא  לסביבות 
  אינטראקטיביות

2      2  2  
    

      1  2  2      גרפיקה ממוחשבת  13303

      2  2      2  לימודים כלליים  

      21  24  4    20  כ"סה
 

  
  

  'סמסטר ב' שנה א
  

 'מס
  קורס

  שם הקורס
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש
  דרישות קדם

  'מ  'ת  'ש
' מס

  קורס
  שם הקורס

13104  
פסיכולוגיה ותיאוריות 

  למידה ב
3      3  3  13102  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
 למידה א

  2  2      2  ארגון וייצוג ידע  13105
13102 
13205 

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה א

מבוא לתקשורת 
 חזותית

  4  4      4  ח"שיטות מחקר במד  13106
13102  
13101  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה א 

 אוריינות אקדמית

  אוריינות אקדמית 13101  2  2      2  מבוא למידענות  13205

     2  2  2      מבוא לבסיסי נתונים  13206

    2  2  2      מבוא לתכנות  13207

  3  4  4      פיתוח אתרי אינטרנט  13304
13201 
13202 

מבוא למחשבים 
 ותקשוב 

טכנולוגיות במדיה 
  חדשה

     2  2      2  עיצוב מנשק משתמש  13305

13307  
מבוא לתכנות 
  אינטראקטיבי

    2  2  2  13201 
מבוא למחשבים 

  ותקשוב
      22  23  10    13 כ"סה
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  'סמסטר א 'שנה ב
  

  'מס
  קורס

  שם הקורס
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש
  דרישות קדם

  'מ  'ת  'ש
' מס

  קורס
  שם הקורס

  ח"שיטות מחקר במד  13106  2  2      2  מדידה והערכת הישגים  13107

13108  
  סביבות 

  לימוד אינטראקטיביות
2      2  2  13104  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

13109  
גישות  –הוראה מרחוק 

  יםוכל
3      3  3  13104  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

13110  
 פיתוח הדרכה בארגון

  'א
2      2  2  13104  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

  מבוא למחשבים ותקשוב  13201  3  4  2    2  1תכנות   13208

13209  
  דרך מידענות

  האינטרנט
  מבוא למידענות    2  2      2

13210  
קוגניטיביים  היבטים

  במנשק משתמש
2      2  2  13104  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

13308  
עריכה דיגיטלית ושילוב 

  אויויד
    4  4  3      

  13307  3  4  4      תכנון ויישום –אנימציה   13309
מבוא לתכנות 
  אינטראקטיבי

13310  
הפקה , תכנון –או יויד

  ובימוי
2    2  4  3    

  

      25  29  12    17  כ"סה  

 
 

  'סמסטר ב' שנה ב
  

 'מס
  קורס

  ם הקורסש
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש
  דרישות קדם

  'מ  'ת  'ש
' מס

  קורס
  שם הקורס

13111  
למידה חקר מבוססת 

  מחשב
2      2  2  

13104  
  

13108  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

סביבות לימוד 
  אינטראקטיביות

13112  
 –הוראה מתוקשבת 

  תיאוריה ויישום
3      3  3  13109  

גישות  –הוראה מרחוק 
  וכלים

13113  
  בפיתוח סביבות עקרונות 

  לימוד אינטראקטיביות
2      2  2  

13108  
  

13107  

סביבות לימוד 
  אינטראקטיביות 

  מדידה והערכת הישגים

  ח"שיטות מחקר במד  13106  2  2      2  תאיכותני הערכה  13115

  שנתי    2  2      2  'ב פיתוח הדרכה בארגון  13110

  2  2      2  בארגונים ניהול ידע  13218
13204  
13105  

  התנהגות ארגונית
  ארגון וייצוג ידע

  1תכנות   13208  3  4  2    2  2תכנות   13211

  13109  2  2  2      פיתוח לומדה  13312
גישות  –הוראה מרחוק 

  וכלים

13213  
אתגר   - נגישות למחשב 

  לאנשים עם מוגבלות
2      2  2  13104  

פסיכולוגיה ותיאוריות 
  למידה ב

13311  
  סביבותפיתוח 

  אינטראקטיביות
    2  2  3  13307  

מבוא לתכנות 
  אינטראקטיבי

      23  23  6    17  כ"סה  
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  'סמסטר א' שנה ג
  

 'מס
  קורס

  שם הקורס
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש
  דרישות קדם

  'מ  'ת  'ש
' מס

  קורס
  שם הקורס

13114  
תכנון והערכת תכניות 

  לימוד עתירות טכנולוגיה
  ח"שיטות מחקר במד  13106  2  2      2

13214  
  דרכהטכנולוגיה לה

  ולמידה בארגון
  'ב פיתוח הדרכה בארגון  13110  3  3    3

      2  2     2  ניתוח מערכות   13215

      3  3      3  ניהול פרויקטים  13216

  2תכנות   13211  3  4  2    2  3תכנות   13217

        2      2  לימודים כלליים  

      2  2      2  קורסי בחירה  

      3  3      3  סמינריון פרויקט גמר  13401

      18  21  2    19  כ"סה  
  

 חובת השתתפות בסמינר הדרכה וטכנולוגיות למידה בארגונים ' ב-ו' לסטודנטים בשנים א
  ).ז"ללא נ, 13403 'קורס מס(

  
  
  
  
  

  'סמסטר ב' שנה ג
  

 'מס
  קורס

  שם הקורס
  דרישות קדם  ז"נ  ס"ש  סוג שיעור

  'מ  'ת  'ש
' מס

  שם הקורס  קורס

      2  2      2  לימודים כלליים  

      6  6      2  רה  קורסי בחי 3  

  סמינריון פרויקט גמר  13401  3  4      4  פרויקט גמר  13402

      11  12      12  כ"סה  
  
  

  
  
  
  
  

 סיכום שעות ונקודות זכות לפי שנים
  

  סמסטר  שנה
למידה 

  ותקשוב

מידע ' ט

ומערכות 

  מידע

ופיתוח ' ע

  מולטימדיה

  אינטראקטיבית

פרויקט 

  גמר
  כלליים .ל  בחירה

כ "סה

  בסמסטר
  כ שנתי"סה

  ז"נ  ס"ש  ז"נ  ס"ש

  א
1  7  8  7      2  24  20      

2  9  6  8        23  22  47  42  

  ב
3  9  8  12        29  25      

4  11  8  4        23  22  52  47  

  ג
5  5  9    3  2  2  21  20      

6        4  6  2  12  11  33  31  

  120  132  120  132  6  8  7  31  39  41    כ"סה
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  )ז כל קורס"נ 2( קורסי בחירה
  

  שם הקורס  קורס 'מס
  סוג שיעור

  ז"נ  ס"ש
  'מ  'ת  'ש

  2  2      2  היבטים סוציולוגיים -חינוך וחברה , טכנולוגיה  13501

  2  2      2  ניתוח מחקרים על מולטימדיה אינטראקטיבית  13502

  2  2      2  מולטימדיה וילדים  13503

  2  2      2  לימוד וקהילה, האינטרנט כסביבת מידע  13504

  2  2      2  חדשנות וחיזוי טכנולוגי  13505

  2  2      2    משחקים ואיכות חיים  13506

  2  2      2    כלכלת מידע  13507

  2  2      2    שילוב של מערכות מומחות בהוראה  13508

  2  2  2       תכנות מתקדם  13550

  2  2      2    סרטי הדרכה  13551

  2  2      2     סרטים דוקומנטריים  13552

  2  2      2  לוגיות תקשוב מתקדמותטכנו  13553

  2  2  2      היבטים טכנולוגיים ואמנותיים -ערוץ השמע   13554

  2  2      2  מדימ-ייצוג חזותי ודינמי של מידע בתלת  13555

  2  2  2      טכנולוגיות מתקדמות בעיצוב אתרים  13556

  2  2      2  פיתוח הדמיות ומשחקים לימודיים ממוחשבים  13557

  2  2      2  עודית לילדים בעלי צרכים מיוחדיםטכנולוגיה יי  13558

  2  2      2  פיתוח וניהול מאגרי מידע בארגונים  13559

  2  2  2      תכנון ועיצוב בסיסי נתונים  13560

  2  2      2  ניהול תוכן וכתיבה אפקטיבית באינטרנט  13565

  2  2      2  תדמית ופרסום  13306

  2  2      2  עיון ויישום, תרבות חזותית  13561

  2  2      2  ניהול משא ומתן  13562

  2  2      2  הטמעת מערכות הדרכה בארגונים  13564

  2  2      2  התפתחות טכנולוגיות תקשוב  13563
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  *תוכן הקורסים

  חובה -למידה ותקשוב תחום ב םקורסי                               
  

13101  

  אקדמית אוריינות
Academic Literacy 

  
  ר שיעו: ופן הוראהא

 2: שעות שבועיות
  1: נקודות זכות

  

  מטרות 
קריאה , הכרת כתבי עת ופרסומים מקצועיים, הכרת עקרונות הכתיבה המדעית

, עיבודו, ביקורתית של מאמרים מדעיים ופיתוח מיומנויות בסיסיות לאיתור מידע
  .נו והצגתו כמאמר מדעיוארג

  
  נושאים 

ניתוח מבנה , על פי מטרותיהםסוגי מאמרים , מבנה ומאפיינים של מאמר מדעי
, ניתוח ביקורתי של מאמר מדעי, איתור משפטי המפתח ומילות קישור, של פסקה

, הצגת ביבליוגרפיה, כללי ציטוט, יה ובאינטרנט לשם איתור מידעישימוש בספר
  .עיבודו והצגתו כמאמר מדעי, ארגון מידע: דעיתהתנסות בכתיבה מ, קריאה ביקורתית

  

  

13104 ,13102  
פסיכולוגיה 

 למידה יותותיאור
  ב+א

Educational 
Psychology and 
Learning Theories 
A+B 
   

בשני (יעור ש: אופן הוראה
  )סמסטרים עוקבים

  3: שעות שבועיות
   3: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13102: דרישות קדם
  ותיאוריות למידה א

  מטרות 
הקורס נועד להקנות . לההפסיכולוגיה על תכניה ושיטות המחקר ש הכרת יסודות

עקרונות ומושגים בסיסיים בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקוגניטיבית 
ועיצוב של דרכי הוראה ותכניות לימודים עבור התאמה  ,הנחוצים לשם בחירה

  . אוכלוסיות לומדים שונות
  

  םנושאי
 תיאוריות על התפתחות, פסיכולוגיה התפתחותית ,עקרונות המחקר הפסיכולוגי

, התפתחות השפה, מדידה והערכה, הנעה וריגוש, מצבי תודעה, האישיות
  למידהותפיסה , פסיכולוגיה חברתית, אינטליגנציה

  

13103   
מבוא לסוציולוגיה  

  של עידן המידע
        Introduction to 

the Sociology of 
the Information era 
   

  שיעור:  אופן הוראה
  2:  שעות שבועיות

  2:  כותנקודות ז
   - : דרישות קדם

  

  מטרות 
כרות ראשונית עם פרספקטיבה סוציולוגית יהכרת מושגי יסוד בסוציולוגיה וה

הכרת . עדכנית כדרך להבנת המציאות החברתית של עידן המידע על מרכיביה
פיתוח היכולת ליישם , מושגי היסוד המשמשים ככלי ניתוח בסוציולוגיה בעידן זה

פיתוח גישה , ים ועתידייםית להבנת מצבים חברתיים ממשאת המושגים והתיאוריו
תוך הדגשת קיומן של פרספקטיבות תיאורטיות , ביקורתית לתיאוריות הנלמדות

  . מתחרות
  

  נושאים
, מיצוב חברתי, פיקוח חברתי, קביעת ערכים ונורמות, מושגי יסוד בסוציולוגיה

זיקות הדדיות בין מערכות , ברותיח, סטייה, ניעות ושוויון הזדמנויות, ריבודיות
השפעות של ; מאפייני העידן הפוסט תעשייתי. חינוכיות ותופעות חברתיות

, קשרים בין טכנולוגיה של תקשורת, תקשורת וסוציאליזציה, תקשורת המונים
דרכי התגבשות נורמות וערכים וסוציאליזציה אליהם ; חברה ותרבות בישראל

מיעוטים דתיים ; ואזור בעידן זה, מדינה, מוסד, קבוצה, פרט;  בעידן זה
הסתגלות מנגנונים מוסדיים לעידן פוסט ; שליטה ופיקוח חברתי מוסדי; ותרבותיים

  .חשיבה יישומית בתכנון חברתי ומוסדי; מודלים חלופיים; תעשייתי

  

  .טרי המרצה בשבוע הראשון של תחילת הסמס"ספרי לימוד לקורסים יפורסמו בדף מידע לסטודנט שיחולק ע* 
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13105  

       ארגון וייצוג ידע

Knowledge 
Organization and 
Representation 

  
  שיעור: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

 13102 :דרישות קדם
, פסיכולוגיה ותיאוריות למידה א

  מבוא לתקשורת חזותית 13205

  מטרות
הכרת מגוון . ן ייצוג ידע וארגון ידעהכרת הקשר בין למידה ובנייה של ידע לבי

סמלים חזותיים לייצוג ידע וארגון ידע בתחומי תוכן שונים ועיצוב סביבות למידה 
תוך שימוש בטכנולוגיות מתאימות ובהתאם למאפייני הקליטה החושית של 

  .הלומד
  

  נושאים 
 מן המוחשי ומן: תיאוריה ועקרונות תחושתיים וקוגניטיביים של ייצוג חזותי

קשרים ותהליכים ודוגמאות מתחומי , ייצוג חזותי של מושגים ,המופשט אל הסמל
, תרשימי זרימה, גרפים יחסיים ומוחלטים, תיאור גרפי של נתונים. תוכן שונים
, Vennדיאגרמות , רשתות ידע, מפות מושגים(ררכי ואחר יארגון ידע ה, דיאגרמות

שימוש בטכנולוגיות מידע , ידהשימוש בייצוג ידע להערכת למ, )Gantדיאגרמות 
  .  לייצוג וארגון ידע

  

  

13106  

שיטות מחקר 
                         ח"מדב

Social Science 
Research Methods 

     
  שיעור: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13102: דרישות קדם
 13101, ותיאוריות למידה א

   אוריינות אקדמית
  

  מטרות
מיומנויות וערכים בנושא המחקר הכמותי , קורס זה מיועד להקנות ללומדים ידע

קורס זה יספק ללומד הזדמנות ליישם ולפתח את . והאיכותני בהוראה ולמידה
  . הידע התיאורטי בתחום תיאוריות למידה ואת מיומנויות האוריינות האקדמית

  
  נושאים 

מטרות המחקר בהוראה ולמידה ; התפתחות המחקר המדעי בהוראה ולמידה
שאלות מחקר והשערות מחקר , הגדרת נושא המחקר; ובעלי העניין בתחום זה

ומחקר , איכותני, כמותי: עיצוב המחקר; תוך התבססות על תיאוריות למידה
שיטות ; איתור מדגם למחקר; פיתוח והערכה של כלי מחקר, עיצוב; פעולה

אפיון  וניתוח , טכנולוגיות מידע לתיאור; נתוניםכמותיות ואיכותניות לתיאור ואפיון 
סיכום ; סוגיות אתיות ומתודולוגיות במחקר בהוראה ולמידה; נתונים כמותיים

  .המחקר

  

13107  

מדידה והערכת  
                                 הישגים

Measurement and 
Evaluation   

  
   שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: זכותנקודות 

שיטות  13106: דרישות קדם
   ח"מחקר במד

  

  מטרות
. הקניית ידע תיאורטי ויישומי בפיתוח כלים למדידה והערכה של הישגים לימודיים

הסטודנטים ילמדו להשתמש בכלים אלה ולנתח את הממצאים המתקבלים לשם 
הישגים למיניהם הסטודנטים יכירו גם כלים - מבחני לענוסף . שיפור ההוראה

הקורס מדגיש את . טרנטיביים לשם הערכה חלופית של הישגים לימודייםאל
  .השילוב של הערכת הישגים לימודיים בתכניות לימודים מתוקשבות

  
  נושאים 

; מיון מבחנים לסוגיהם; תכנון הערכה לאור מטרות ההוראה;  ההערכה ותפקידיה
בניית ; ושיותשימ,  אובייקטיביות,  תקפות,  מהימנות: דרישות ממבחן הישגים

ניתוח ; בניית מבחני הישגים תקפים ומהימנים; )סגור(הישגים אובייקטיבי -מבחן
- מבחן מגבלות של; צינון הישגים לימודיים; מבחן-סטטיסטי של תוצאות ופריטי

,  פורטפוליו, הישגים פתוח-מבחן:  כלים חלופיים להערכת הישגים; הישגים סגור
  .ה מתוקשבתשילוב ההערכה בלמיד; ביצוע- מטלת
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13108   

סביבות לימוד  
  אינטראקטיביות

              Interactive 
Learning 
Environments  

 שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13104: דרישות קדם
 ותיאוריות למידה ב 

  מטרות
ידה ומציג הקורס סוקר את הפוטנציאל הייחודי שמציע המחשב להוראה וללמ

  .תוכן שונים-שילוב סביבות אינטראקטיביות בהוראת תחומילגישות שונות לניצול ו
  

  נושאים
: סוגי סביבות; סביבות לימוד אינטראקטיביות ושילובן בתהליך ההוראה והלימוד

מעבדות , משחקים לימודיים ממוחשבים, הדמיות ועולמונים, מערכות אימון ותרגול
  .ומחוללים כלים פתוחים, ממוחשבות

  

  

  

13109   

 - הוראה מרחוק
  וכלים ותגיש

Distance Teaching: 
methods and 
technologies 

 
  שיעור: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13104: דרישות קדם
 ותיאוריות למידה ב 

  מטרות
דיון , חוקהכרת גישות שונות להוראה מר, הכרת מושגים בתחום ההוראה מרחוק

הכרת מערכות לפיתוח וניהול הוראה , בפוטנציאל ובמגבלות של הוראה מרחוק
הכרת , הכרת קורסים המיושמים בהוראה מרחוק במסגרות שונות, מרחוק

  . מחקרים עדכניים בתחום
  

  נושאים
, ומאפייניהן CMS-ו LMSמערכות לפיתוח , סינכרוניותי הוראה סינכרוניות וא
ניתוח והערכה , מידה על ארגון הלמידה ועל תהליך הלמידההשפעת טכנולוגיות ל

  .של סביבות למידה מקוונות

  

  

13110  

פיתוח הדרכה  
  בארגון
Designing and 
Developing 
Instructional 
Events in the 
Organization  

  
  שיעור : אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13104: דרישות קדם
 וריות למידה ב ותיא

  מטרות 
בקרה ושיפור , תוח אירוע הדרכתייב ופועיצ, הבנת תהליכי פיתוח הדרכה בארגון

רכישת שיטות וכלים מעשיים , של תהליכים ותוצרים של יחידת פיתוח הדרכה
  .לניהול יחידת פיתוח הדרכה בארגון

  
  נושאים

, ארגוניים- פנים(הערכת צרכים : ניתוח בעיית ההדרכה,  מודלים לפיתוח הדרכה
זיהוי מגבלות , אפיון הלומדים, ניתוח הביצועים הנדרשים, )לקוחות ופרטנרים

פיתוח תכנית ההערכה , הגדרת רציונל ומטרות: עיצוב אירוע הדרכה. ארגוניות
תיאוריות ושיטות למידה : פיתוח אירוע הדרכה). מבחנים והסמכות, הלדוגמ(
, מבוא לבחירת מדיה,  ית הדרכהבחירת אסטרטגי, )מידת מבוגריםבלדגש (

. (OJT)חונכות או למידה בתפקיד , הלדוגמ, בחירת אירוע הדרכה שאינו  פרונטלי
נהלים , הערכת אפקטיביות ויעילות של קבוצת ההדרכה: ניהול יישום ההדרכה
  .ניהול וכלי אדמיניסטרציה, (ISO, CMM)ותקני איכות בהדרכה 
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13111  

למידת חקר   
               מחשב-מבוססת

Computer based 
Inquiry Learning  

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13104: דרישות קדם
 13108, ותיאוריות למידה ב

 סביבות לימוד אינטראקטיביות 

  מטרות
הכרת היסודות התיאורטיים של למידת החקר והתפתחות המושג בתקופות 

. באופנים שונים וברמות שונות, י החקר והתמיכה בתהליך הלמידהכל, שונות
הלומדים יכירו סביבות חקר מבוססות מחשב ואת סוגי התמיכה שמספקת 

  .  הסביבה הממוחשבת
  

  נושאים 
התפתחות גישות שונות בקשר ללמידת , היסודות התיאורטיים של למידת חקר

קשיים ופתרונות , חקר דוגמאות לסביבות ממוחשבות התומכות בלמידת, חקר
 .אפיון והערכה של פעילויות חקר וסביבות חקר, במימוש למידת חקר

  

  

 

13112  

 -הוראה מתוקשבת  
   ישוםיתיאוריה ו

Teaching with 
Telecommunication: 
Theory and Practice 

  
  שיעור : אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

הוראה  13109: דרישות קדם
 גישות וכלים  –ק מרחו

  מטרות
דיון , לפיתוח ויישום פעילויות לימודיות בסביבה מתוקשבתשות הכרת מגוון גי

במגבלות ובדרכים לשילוב פעילויות מתוקשבות בתכניות לימודים , בפוטנציאל
 .בתחומי תוכן שונים

  
  נושאים

, תקשורת: גישות שונות להפעלה מתוקשבת של לומדים באמצעות פעילויות כגון  
פרסום , יצירת מאגרי ידע, הנחיה מרחוק, תה גלובליתיכ, תקשורת בין אישית

פתרון בעיות , משוב עמיתים, ניתוח מידע משותף, סיורים וירטואליים, אלקטרוני
הכרת מדגם פעילויות לימודיות . והדמיות מקוונות, נוכחות מרחוק, במקביל

ם בהיבטים שונים של ניתוח מחקרים העוסקי. מתוקשבות בתחומי תוכן שונים
  . פעילויות לימודיות מתוקשבות

  

  

 

13113   

עקרונות בפיתוח 
 ימודסביבות ל

 אינטראקטיביות
Principles of 
Developing 
Interactive 
Learning  
Environments  

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

סביבות  13108: דרישות קדם
 13107 ,לימוד אינטראקטיביות

 מדידה והערכת הישגים 

  מטרות
עקרונות בפיתוח סביבות לימוד אינטראקטיביות והתאמתן למטרות לימודיות 

טיפוס של -התנסות בפיתוח אב. בתחומי התוכן והמיומנויות הנרכשות בשיעור
  .סביבת לימוד אינטראקטיבית ובהערכה מעצבת של התוצר

  
  נושאים

תרגול , Tutorials: לסביבה אינטראקטיביתעקרונות בפיתוח פעילות לימודית   
משחק , הדמיות לימודיות ופעילויות בסביבת הדמיה, אבחון ומשוב, ממוחשב

ניסוי התוצר , התנסות בתכנון ופיתוח של סביבת לימוד אינטראקטיבית. לימודי
  .והערכה מעצבת
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13114  

 תתכנון והערכ
תכניות לימוד 
 עתירות טכנולוגיה
Technology-Rich 
Curriculum Design 
and Evaluation  

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

מדידה  13107: דרישות קדם
 והערכת הישגים 

  מטרות 
הכרת העקרונות ושיקולי הדעת בפיתוח ובהערכה של תכניות לימודים והדרכה 

בתכנון ובהערכת  תוך התמקדות בתכניות לימודים עתירות טכנולוגיה  והתנסות
  .תכניות קיימות בתחומי תוכן שונים

  
  נושאים

, שלבים ורמות בתהליך פיתוח תכניות לימודים, מודלים בפיתוח תכניות לימודים
, ארגון התכנים במסגרות משמעותיות, בחירה והצדקה של מטרות הוראתיות

קדמות שילוב טכנולוגיות מת, התאמת חומר הלימודים למטרות ולאוכלוסיית היעד
, הערכה מעצבת לעומת הערכה מסכמת, הגדרת ההערכה, בתכנית הלימודים

על פי מודלים (תהליך ההערכה , איסוף מידע, לקוחות ההערכה, הערכה מושאי
שילוב ההערכה ,  מודלים בהערכת תכניות לימודים עתירות טכנולוגיה) שונים

   .הפיתוח והיישום כדרך לשיפור מתמשך בתהליך

  

  

13115  

    קר איכותנימח

    Qualitative 
research methods  
                                 
                    

  שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות

שיטות  13106: דרישות קדם
  ח"מחקר במד

 מטרות 
עם מחקרים  רוח העומדים בבסיס המחקר האיכותני- תיאורטיות והלכיעם גישות ת והכר

  .המשתמשים בשיטות מחקר איכותניות
 במערכות למידהשל שימוש בטכנולוגיות זיהוי פעילויות הראויות להיחקר בסיטואציות 

  .והטמעתן
בגישה מחקר הכנת הצעת יישום תובנות ושיטות המחקר תוך כדי ביצוע תרגילים אישיים ו

  .איכותנית

  
 נושאים 

איתור , מנהלת עם גישות מחקריות אחרות יאשהמחקר והדיאלוג הגישה האיכותנית ל
תצפית (כלי מחקר אופייניים בגישה האיכותנית , שדה למחקר ותהליכי כניסה לשדה

  .תהליכי ניתוח ודיווח הנהוגים במחקר איכותני, )וראיון
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  חובה - תחום טכנולוגיות מידע ומערכות מידעב םקורסי

13201  
  שביםמבוא למח  

  ותקשוב
Introduction to 
Computers and 
Telecommunication  

  
  מעבדה :אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  1: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות
הכרת תוכנות ומערכות הפעלה נפוצות ו אוריינות מחשבים בסיסיתקניית ה
  .טתקשורת רשת מחשבים ורשת האינטרנ, משלבות גרפיקה ממוחשבת ומצגותה
  

  נושאים
, Office Proושל כלי   Explorer  - וWindows XP  כרות מעמיקה של סביבת יה

  . HTMLועקרונות של   Photoshop - שימוש ב
  

  

  

 

13202   

טכנולוגיות במדיה  
                                      חדשה

New Media  
Technology 

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: זכות נקודות

- : דרישות קדם  

  מטרות 
הכרת . הקניית מושגי יסוד בנושאי תקשורת ספרתית בסביבות תקשוב מגוונות

  . תוכנה ומוסכמות שונות המעורבים בטכנולוגיות תקשוב, רכיבי חומרה
  

  נושאים
בעולם החומרה והתוכנה , מושגי יסוד לתקשורת ספרתית בסביבה מתוקשבת

טופולוגיות רשת , רוטוקולי התקשורת המקובליםפ. הקשורים לתקשורת מחשבים
היבטים שונים באבטחת . ,LAN-MAN-WANמושגי יסוד ברשתות , שונות

  . מגמות וכיוונים עתידיים בהתפתחות טכנולוגיות תקשוב. רשתות

  

  

  

13203  

ן יתקשוב וקני, החוק
  רוחני

 Legislation, the 
Internet and 
Intellectual 
Property 
                                       

  שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  - : דרישות קדם

  מטרות 
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות ופיתוחן של טכנולוגיות 

דילמות משפטיות מעניינות והופכת את ההגנה על נכסים לא  ותחדשות מעל
הקורס . לידע חיוני לעוסקים בתחומי הניהול והטכנולוגיהמוחשיים לצורך הכרחי ו

דיני : יבחן את סוגיית הקניין הרוחני תוך התמקדות בשלושה תחומים מרכזיים
כמו כן נדון בהיבטים של קניין רוחני הבאים . סימני מסחר וזכויות יוצרים, פטנטים

  .  לידי ביטוי במחשבים ובטכנולוגיות מתקדמות
  

  נושאים
, סימני מסחר, זכויות יוצרים, בין משפט לטכנולוגיה: חני ועוולות מסחריותקניין רו
  .גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט -עוולות מסחריות , פטנטים

שמות מתחם , זכויות יוצרים על תוכנות מחשב: קניין רוחני ודיני מחשבים
)Domain Name( ,Cybersquating ,ות עוול, חתימה אלקטרונית, מסחר מקוון

 ותוכנות (SPAM) זבל  -דואר  , (COOKIES) עוגיות, (LINK) קישוריות: מחשבים
.ANTI SPAM   
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13204   

                                                  התנהגות ארגונית 

Organizational  
Behavior 

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  - : דרישות קדם

  ות מטר
הקניית ידע תיאורטי ויישומי להבנת התהליכים המשפיעים על התנהגות יחידים 

הקורס יסקור סוגיות . גוון של מצבים וסביבות ארגוניותיוקבוצות בארגונים במ
תיאורטיות וטכניקות יישומיות הקשורות לאינטראקציה בין הפרט לארגון תוך 

הקניית . שית בארגוניםלהבנת ההתנהגות האנו, התנסות עצמית של הלומדים
  .כלים מעשיים לפיתוח מיומנויות ניהוליות ולטיפול במשברים ארגוניים

  
  נושאים 

גישות ושיטות להנעת ; הפרט בארגון; מהותה ותחומיה של ההתנהגות הארגונית
תקשורת . התנהגות בעבודה בצוותי פיתוחבדגש , קבוצות בארגונים; עובדים

תהליכי קבלת . תרבות ארגונית. חיקה בעבודהלחצים וש. אישית- ארגונית ובין
. קונפליקטים ופתרון בעיות ניהוליות. מוקדי כוח ופוליטיקה בארגון. החלטות

  .ניהול תהליכי שינוי בארגונים. ניהול ופיתוח עבודת צוות. סגנונות מנהיגות בניהול

  

 

  

13205   

                                 מבוא למידענות 

Introduction to 
Information 
Retrieval 

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

אוריינות  13101: דרישות קדם
 אקדמית

  

   מטרות
 איכות ,תעשיית המידע המודרנית ומקורות המידע השונים עלידע בסיסי  הקניית

 ייתהקנ. המידע ממקורות שונים ויכולת בחירת מקורות המידע המתאימים לארגון
יכולת  פיתוח. ידע ומיומנות בשימוש בשפות החיפוש השכיחות במאגרי מידע

  .ל מרכז מידע קטן של ארגוןוהילנו ל מערכת מאגרי מידע עבור הארגוןוהילנ
  

  נושאים
; אתיקה מקצועית; תחומי האחריות של המידען והשתלבותו בארגון; מהו מידע

מושגים בסיסיים . יגיםעסקים ונצ, יצרנים: תעשיית המידע בארץ ובעולם
ארגון המידע ; הערכת איכות מקורות המידע, סוגים של מאגרי מידע: במידענות
לוגיקה ; שפות מבוקרות והמבנה של תיזאורוס; לאחסנה ולשליפה, במאגרים

אמצעי הגברת הדיוק והשליפה ; בוליאנית והשפות לאחזור מידע המבוססות עליה
 .בשפות חיפוש

בקרת תוצאות ; בניית שאילתא; רכי הלקוחואבחון צ: תהליך חיפוש המידע
  .החיפוש ושכלול
  .WebSPIRSלימוד החיפוש בתוכנת : CD-ROM  מאגרי מידע על

שיקולי כדאיות , דרכים לרישות מאגרי מידע בארגון: ניהול מערכת מאגרי מידע
שילוב הגישה למאגרי מידע , שיונות או גישה למאגרי מידע שוניםיברכישת ר

 .ת שונים בממשק נוח למשתמש הקצהממקורו
כולל הדגמת (ניהול מרכז מידע , שיווק שירותי מידענות בארגון: המידען בארגון

  .הדרכת משתמשי הקצה לאוריינות מידע, )תוכנות לניהול מרכז מידע
  

  

    

13206  

מבוא לבסיסי 
                                           נתונים

Introduction to 
Databases 
   

  שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות
הכרת בסיסי הנתונים הנפוצים והשיקולים השונים לבחירת בסיס הנתונים 

  .SQLבניית בסיסי נתונים וניהולם באמצעות תכנות בשפת הקוד . המתאים
  

  נושאים
התורה הבסיסית של . ם יחסייםמושגי היסוד ועקרון התפעול של בסיסי נתוני

הקמת בסיסי נתונים יחסיים ואסטרטגיות תיאורטיות נפוצות להתאמת בסיס 
  .הנתונים לאוכלוסיית יעד

) תיכון ובנייה(והשימוש בה למימוש הכלים הלוגיים להקמה  SQLשפת הקוד 
  .וניהול של מערכות בסיסי נתונים
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13207  

התפתחות 
 טכנולוגיות תקשוב
Evolution of 
Telecommunication  
Technologies 

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות 
הכרת התפתחותן של טכנולוגיות תקשורת ומושגי היסוד בתקשורת מחשבים 

  .ובעולם התקשורת בכלל
  

  נושאים
טלפון ועד התפתחות טכנולוגיות באמצעי התקשורת השונים מראשית ימי ה

בהקשר  או לוויין/לטכנולוגיות עכשוויות בתחום תקשורת המחשבים באמצעי רדיו ו
  .   וטכנולוגיים אשר השפיעו על התפתחות זו סוציולוגים להיבטים

  
  

  

  

13208   

                                                                                1 תכנות
Programming 1  

  
  ומעבדה שיעור: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

מבוא  13201: דרישות קדם
  למחשבים ותקשוב

  מטרות
 עקרונות של שפה מונחית, אלגוריתמים, חשיבה לוגית: יסוד של תכנות עקרונות
  .כשפת תכנות Visual Basicהכרת  . אירועים

  
  נושאים

הסתעפויות , פונקציות ופרוצדורות, יותמשתנים ותוכנ, ביטויים, מושג האלגוריתם
, רקורסיה, אלגוריתמים למיון וחיפוש ,Stack, רשימה, מבנה נתונים, ולולאות

  .עקרונות של תכנות מונחה אירועים
  

  

  

13209  

מידענות דרך  
                     האינטרנט

Information 
Retrieval Via the 
Internet  

  
  שיעור : אופן הוראה
  2: ועיותשעות שב

  2: נקודות זכות
מבוא  13205: דרישות קדם

  למידענות

  מטרות 
הכרת , פיתוח מודעות לאופי המידע באינטרנט ויכולת בדיקת טיב ואמינות המידע

פיתוח ומיומנות , הסוגים השונים של מידע באינטרנט ומקורות לחיפוש סוגים אלה
  .בחיפוש מידע באינטרנט

  
  נושאים 

; סוגי המידע באינטרנט, כלים לחיפוש מידע באינטרנט, טאיכות המידע באינטרנ
חיפוש מידע , "רשת הבלתי נראית"ה; לעומת מאגרי מידע WWW- כלי חיפוש ב

, חינוכי: מידע בעברית בתחומים שונים, בעברית בפורטלים ומנועי חיפוש שונים
מבחר מנועי חיפוש ושפות החיפוש : חיפוש מידע באנגלית. עסקי, ממשלתי

הערכת טיב , שיטות מתקדמות להגברת הדיוק במנועי חיפוש לועזיים ,שלהם
, מדריכי חברות, מאגרים, פורטלים: מידע עסקי, ואמינות המידע מאתרי אינטרנט

מידע סטטיסטי וממשלתי על , חיפוש פטנטים באינטרנט, חות מחקר שוק"דו
, טרנטמקורות מידע למאמרים בטקסט מלא באינ, ארצות ושווקים פוטנציאליים

  .טכני באינטרנט –מדעי  –מידע אקדמי , חדשותמנועים לחיפוש 

  

  

13210  

היבטים   
  קוגניטיביים 
    במנשק משתמש

Cognitive Aspects 
of User Interface 
  

  שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

פסיכולוגיה  13104: דרישות קדם
  ותיאוריות למידה ב

  מטרות
אנוש בהקשר  הנדסתשיקולי של עיצוב מנשק מחשב ו הבנת עקרונותהכרה ו

  .לתיאוריות קוגניטיביות
   

  נושאים
מושגים לוגיים ומושגים , תהליכי תפיסה מורכבים, חישה ותופעות תפיסה בסיסיות

קשב , תקשורת המונים והתפתחות קוגניטיבית, התפתחות קוגניטיבית, טבעיים
סוגיות , נבחרות בפסיכולוגיה קוגניטיבית עדכנית סוגיות, קבלת החלטות, וזיכרון

, פסיכולוגיה הנדסית, זה של תיאוריות קוגניטיביותיגישות לסינת, בלמידה
  .שינוי בגישות לבעיית גוף ונפש ברוח הזמן, מודל רוח הזמן, שומיתיפסיכולוגיה י
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13211   

  2 תכנות 
Programming 2 

  
  ומעבדה שיעור: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

  1תכנות  13208: דרישות קדם

  מטרות
  .תכנות מונחות עצמים ויישומים בסביבת האינטרנט-עקרונות של שפות

   
  נושאים

, Visual Basicן רכישת מיומנות מתקדמת בתכנות בשפה עילית כגו הקורס יכלול
 ,קטים בסביבת רשת האינטרנטילצורך ביצוע פרו Javaשימוש בשפת התכנות 

  . (applets)לימוד התחביר של השפה וכתיבת יישומונים  

  

13213  

 -למחשב  ותישגנ
אתגר לאנשים עם 
  מוגבלויות
Access to 
Computer – a 
Challenge for 
People with 
Disabilites   

 
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

 13104: דרישות קדם
  פסיכולוגיה ותיאוריות למידה ב

  מטרות 
 קשותמוטוריים של אנשים עם מוגבלויות המ-צרכים הקוגניטיביים והסנסוה הכרת

נה וחומרה המקלים על הנגישות ומפצים אמצעי תוכ הכרת. על הנגישות למחשב
לצרכים  והתאמת הסביבה הממוחשבתם וייש, הערכה.  על חסרים קיימים

תיאוריות , תוך ביסוס על תיאוריות התפתחותיות, המיוחדים של המשתמש
  .קוגניטיביות ותיאוריות למידה

  
  נושאים

ים ימוטור ,יםיהכרת המוגבלויות התפקודיות של אנשים עם קשיים וחסרים סנסור
  .וקוגניטיביים

 , מפצה  וטכנולוגיה מסייעת   טכנולוגיה ,ופתרונות אתגרים  ,נגישות למחשב
Universal Design מחשב -  שק משתמשניישום בעיצוב מ.  

  
  

  

13214  

טכנולוגיה להדרכה 
  ולמידה בארגון
Applications of 
Technology for 
Instruction in 
Organizations         
              

  שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

פיתוח  13110: דרישות קדם
  הדרכה בארגון

  מטרות
ניתוח תהליכי למידה וידע , הבנת תחום הלמידה מרחוק בהקשר הארגוני

הכרת מגוון פתרונות טכנולוגיים והתאמתם ליעדים  ,במחלקות שונות בארגון
  .ה מושכלת של תוצרים להדרכה מספקי חוץרכיש, העסקיים של הארגון

  
  נושאים 

, )אמצעים ומדיה(השימוש במודל פיתוח הדרכה בהקשר של למידה מרחוק 
למידה  (blended learning).עקרונות למידה מתוקשבת ולמידה מעורבת 

חלוקת אחריות , ניתוח תהליכים בארגון מנקודת מבט הדרכתית, והדרכה בארגון
התאמת פתרונות טכנולוגיים  ,שימושים שונים בהדרכה ,בין גורמים שונים

ניהולי בקבלת החלטות בנושאי /חשיבות המבט העסקי, לתהליכי הדרכה ארגוניים
הקשר בין מערכות מידע לבין ניהול ואדמיניסטרציה של הדרכה , למידה מרחוק

  .עבודה עם ספקים, סקירה של מערכות שונות בהקשר זה, ארגונית

  

  

  

13215  

  ניתוח מערכות
                Systems 

Analysis 
  

 ותרגול שיעור: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  

  מטרות 
  .ת טכניקות וכלים לניתוח מערכות ממוחשבותוהקני

  
  נושאים

תוח תוכנה ימחזור חיים של פ, סוגי מערכות מידע, תפקיד מנתח המערכות בארגון
מי יהכנת תרש: אתחול ותכנון פרויקט ).מודלים לפיתוח מהיר, סורתימודל מ(

  .Pert -וGant הכנת תרשימי   ,תהליכים וזרימת נתונים, זרימה
, )צוותי עבודה(גישות עכשוויות , )י שאלונים"ע(דרכים מסורתיות : אפיון המערכת

, דוחות, ניםתכ, טפסים, צוב לוגייע, צוב מודל נתוניםיע, צוב מערכת קונספטואלייע
  .תחזוקה, התקנה, תוחיפ: יישום.  בחירת פלטפורמה - יסעיצוב פי
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13216   

                                                           ניהול פרויקטים 

Project 
Management 

  
 שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  

  מטרות 
  .וניהול פרויקטים ות וכלים לתכנוןת שיטיהקני

  
  נושאים

, אינטרנטבתכנים ושווק  ,ניהול אתרים, שיטות בניהול, רקע כללי במבנה ארגוני
  .אתחול הפרויקט, ית פרויקטיםימתודולוג, מחזור חיים של פתוח תוכנה

 .ניהול הלקוח, )Deliverables(הגדרת תוצאות , טווח הפרויקט: הגדרת פרויקט
הגדרת יחסי תלות , בניית תכנית עבודה, עריכת נתונים כלכליים: ויקטתכנון הפר

ניתוח נתיב , Pert -ו  Gantעריכת תרשימי  ,עריכת לוח זמנים, צוות ומשימות
  . הכנת תקציב, הקצאת משאבים, קריטי 

ניהול , ניהול  סטיות מתכנון, מעקב אחר התקדמות, בניית צוות: הרצת הפרויקט
   .איכות

  

  

13217   

              3 תכנות 

Programming 3  
  

  ומעבדה שיעור: אופן הוראה
  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

  2תכנות  13211: דרישות קדם

  מטרות
  בסביבת ית  עצמים  וביישומים  מונח  תכנות  שפת   בעקרונות  עוסק   הקורס 

  .האינטרנט
  

  נושאים
 ++c,הקורס יעסוק במרכיבים השונים של שפת תכנות מונחית עצמים בסביבת 

  .הורשה ופונקציות וירטואליות, מחלקות, encapsulation: הלדוגמו
  

  

 

13218   

  ידעניהול  
Knowledge 
Management 

  
 שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
התנהגות  13204: דרישות קדם

  ארגון וייצוג ידע 13105, ארגונית

  

  מטרות 
תפיסת ניהול . הקורס מתמקד בהיבטים עקרוניים של תהליך ניהול הידע בארגונים

ה התקשרות ,הידע התפתחה עם ההכרה כי הטכנולוגיה המתפתחת בקצב מהיר
והניידות גורמים ליצירת סביבה משתנה ודינאמית שבה יש צורך לתת פתרונות 

אך הידע עצמו נמצא ברשותו , יים תוך ניצול כל משאבי הארגוןמיידים ואפקטיב
הצורך לתת פתרון אפקטיבי הפכה את משאב הידע של כל . של כל עובד בארגון

להפיץ  ולהפוך את ידע רלוונטי אך סמוי , עובד למצרך מבוקש ואת הצורך לשמר
  .לתהליך הכרחי ונדרש בכל ארגון –של עובד לידע גלוי ומערכתי 

  
  יםנושא

הקשר בין , הגדרת מושגי הידע, "ניהול ידע"התפתחות התפיסה הניהולית של 
, יכולת ליבה(מיפוי הידע . עובדי הידע. אדפטיביות- מורכבות-ניהול לידע למערכות

כלים לניהול תוכן ותקשורת (מערכות ידע ) מפת הידע, מקורות ידע, מוקדי ידע
שיתוף פעולה בארגון ...).ועודבלוגים , ספריות דיגיטליות, פורטלים, בארגון

(Collaboration, Innovation) .שימוש מערכתי וממוקד של הידע הארגוני.   
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  חובה - יה אינטראקטיביתופיתוח מולטימדקורסים בתחום עיצוב 

  

13301  

מבוא לתקשורת 
    חזותית

    Introduction to 
Visual 
Communication 
Design                     
                                  

  שיעור: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות
  - : דרישות קדם

 מטרות 
הקניית כלים . הבנת התפתחות השפה החזותית בהיסטוריה התרבותית ועד היום

  . תיאורטיים ומעשיים להערכה וליישום תקשורת חזותית
  

 נושאים 
, סמיולוגיה, איקונוגרפיה: תחום התקשורת החזותית כגוןהכרת מושגים ב

   .מרחב, קומפוזיציה, טרמינולוגיה חזותית
  

  

  

13302  

מבוא לסביבות  
  אינטראקטיביות

         Introduction 
to Interactive 
Multimedia 

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות 
הכרת  .handheld -לscreen-based  - לוגיות אינטראקטיביות מהכרת טכנו

פיתוח  .סביבות העבודה בתחומי האינטראקטיב  והבעיות המנחות את המפתחים
, משחקי מחשב, ממשקי משתמש :ממשקים אינטראקטיביים להערכתיכולת 

  .יכולת לתכנן מסמך אינטראקטיביפיתוח . מוצרי מולטימדיה
   

 נושאים 
תכנון ,  information architecture,עקרונות עבודה באינטרנט, ממשקי משתמש
ממשקים  בתכנוןתהליכי עבודה , הערכה וניתוח ממקשים, פעולה ותגובה
  .תרשימי זרימה, אינטראקטיביים

   

  

13303   

                                                             גרפיקה ממוחשבת 

 Multimedia lab 
  

   מעבדה: ן הוראהאופ
  2: שעות שבועיות
  1: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות
יישומים לעריכת . ביישומים הבסיסיים של הגרפיקה הממוחשבת מיומנות הקניית
  . עיצוב לאינטרנט ולהדפסה ועיצוב וקטורים וטקסט, תמונה

  
  נושאים

 (Macromediaעיצוב טקסט , )Adobe Photoshop(עיצוב ועריכת תמונה 
(Freehand,  עיצוב לאינטרנט)HTML ו-Macromedia Dreamweaver (.  

  

  



21 

 

13304  

פיתוח אתרי 
                                                     אינטרנט

Internet Site 
Design 

  
  מעבדה: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

מבוא  13201: דרישות קדם
 13202, למחשבים ותקשוב

  טכנולוגיות במדיה חדשה

  מטרות
  .פיתוח אתרים ותחזוקתםבידע תיאורטי ויישומי  הקניית

  
  נושאים 

, כלי עיצוב ופיתוח אתר, ותרשים זרימה , sitemapפיתוח קונספט עיצובי לאתר
שימוש בתוכנות גרפיות :  העבודה המעשית תכלול . העלאת אתר לאינטרנט

 HTML :Dreamweaver ,,Java Scriptעריכת שימוש בתוכנות ל , לעיצוב האתר
  . תוכנות להמרה לעברית

  

13305   

שק נעיצוב מ 
                                  משתמש

User Centered  

Interface Design  
  

  שיעור:  אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2:  נקודות זכות

  - : דרישות קדם
  

  

  מטרות 
ערכים אסתטיים  ב, תחשב בארגונומיקהשק בהנהבנת התהליך העיצובי של מ

מטרת הקורס להקנות ידע תיאורטי ויישומי בפיתוח . הטכנולוגיה ותדרישבו
שק מסודר נהבנת הערך בהכנסת תהליך עיצוב מ: שקים למדיה אינטראקטיביתנמ

הבנת החשיבות , ומנומק לתהליך הפיתוח הכולל של מוצר מידע אינטראקטיבי
יכולת לתכנן ולעצב , שקננטגרלי מתהליך עיצוב מבמיקוד במשתמשים כחלק אי

הבנה ויכולת , Usability Engineering Lifecycle model-שקים תוך שימוש בנמ
יכולת לתכנן ולבצע ניתוח , Heuristic Interface Design Guidelines - שימוש ב

שק נלמות יכולת לכתוב מסמך דריש, מטלות וניתוח פונקציונלי באופן עצמאי
)User Interface Requirements Document( , יכולות לבצע בדיקת שימושיות
)Usability Testing (שקים תוך שימוש ניכולת להעריך מ, טיפוס ותעל אב

  .Usabilityבשיטות הערכת 
  

  נושאים
  .  Usability Engineering" שימושיות"עקרונות בהנדסת 

הם מכשירים פונקציונאליים ניתוח ממשקים במדיה אינטראקטיביים שונים וביני
במוצרי בידור , )מחשבי כף יד, צגי מידע ממונעים, אתרי אינטרנט, טלפון אלחוטי(
ובמוצרי חינוך ) ויזיה אינטראקטיביתותפריטי טל, קונסולות משחקים, משחקים(
מנטלית (אפיון המשתמש על פי יכולת ). סביבות למידה מתוקשבות, לומדות(

ניסוח  . םצרכים האישיים והציבורייהית והחברתית וסהפי סביבת השימוש, )ופיזית
המבוסס על מאפייני המשתמשים והגדרת ההשלכות על תהליך  ות דרישמסמך 
 .העיצוב

, הטיפוס- בדיקת אב. שק משתמש לנושא נבחרנטיפוס של מ-תכנון ועיצוב אב
  .הערכה מעצבת והכנסת שיפורים על סמך ממצאי ההערכה
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13306  

                                                    תדמית ופרסום

Branding and  
Advertising  

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  

  

 מטרות 
שיטות  ייבחנובמהלך הקורס . כרות עם עולם הפרסום והשיווקיידע וה הקניית

במטרה , זאת. משלבות ידע נצבר בתחומים שוניםפרסום חדשניות ומתקדמות ה
המסר הפרסומי והשיווקי  -הצרכן  - מותג - להתחקות אחר הזיקות שבין המוצר 

  . וערוצי הפעולה
  

  נושאים 
שילוב מדיה חדשה , אסטרטגיות פרסום מתחומים שונים, מודלים פרסומיים

  .בפרסום
. מיצוב ובידול. צוב מותגיםתי ומייסמיפוי תפ. בניית מותג ומיצובו: ממוצר למותג

פילוח שוק וזיהוי . זכירה וקבלת החלטות, זיכרון: תהליכים קוגניטיביים אצל הצרכן
. היהזדמנות קני -אמונות : הידפוסי קני. מחקרי שוק ומחקרי סגנון חיים. קהלי יעד

יישום המודל על .  ELM - מודל ה  -המסר הפרסומי . ה של אושינסיימודל הקני
שיווק ופרסום . יםייחודי  במגזריםפרסום ושיווק . ום אקטואלייםמסעות פרס

   .מגמות עתידיות בפרסום ובשיווק. מוצרים עתירי טכנולוגיה

  

13307   

מבוא לתכנות 
                 אינטראקטיבי
Introduction to 
 Interactive 
Scripting   

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

מבוא  13201: רישות קדםד
  למחשבים ותקשוב

 מטרות 
  .הכרת שיטות וכלים ליצירת יישומי מולטימדיה אינטראקטיביים

  
  נושאים

כבסיס לתכנות בשפה  Lingoהכרת , ועקרונות ההפעלה  Directorהכרת ממשק 
מערכים  ,משתנים, לולאות :הכרת יסודות בסיסיים בתכנות. מונחית עצמים

יצירת אינטראקציות דינמיות  Director. - רי מולטימדיה בשילוב חומ. וכדומה
 .ואינטגרציה של חומרי מולטימדיה

  
  
  

  

  

13308   

עריכה דיגיטלית  
או יושילוב  ויד

                            בתקשוב
Video in New 
Media  

  
  מעבדה: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

  מטרות
  . או ושילובם בתוצרי מולטימדיהילהפקה ולעריכת תוצרי ויד עקרונות וכליםהכרת 

  
  נושאים 

יצירת אפקטים , או באינטרנטיויד, שידור חי, או וניתוחםיצפייה בקטעי ויד
אודיטורים , המרת חומרים חזותיים. אויצילום ועריכת ויד, אויוידוואנימציה ב

כלי . לומדות ועודב, אתריםב, ותה במצגייוטקסטואלים לצורך שילובם כאבני בנ
, ותוכנות בתחום הגרפי) כרטיסי וידאו, מצלמות דיגיטליות, כגון סורקים(חומרה 

  .או לצורך עיבוד חומרים אלהיבתחום הקול ובתחום הוויד
  After effects, Premiere ,DVD Authoring: כלי תוכנה

  

  

  



23 

 

13309   

תכנון  -אנימציה 
                  ויישום
Animation- Design 
and 
Implementation  

  
  מעבדה: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

מבוא  13307: דרישות קדם
  לתכנות אינטראקטיבי

 מטרות 
  story board עקרונות וכלים בפיתוח  והכרת תהליך פיתוח אנימציה תהבנ

  .ליניארי- ליניארי ובלתי
  

  נושאים 
, נקודת מבט, עקרונות איור, עקרונות פיתוח עלילה story board,סוגים של  

:  שימוש ב .סרטי אנימציה ומצגות מולטימדיה, יזיהוטלו, דוגמאות מקולנועניתוח 
FLASH  ,.DIRECTOR   

  

  

  

13310   

, תכנון - אויויד 
הפקה ובימוי              

Video: Design, 
Production & 
Direction                

  
  ומעבדה שיעור: הוראה אופן

  4: שעות שבועיות
  3  :נקודות זכות

  - : דרישות קדם

 מטרות 
יישום עקרונות של תקשורת   תוך אויההפקה של סרט וידהתכנון והכרת מערך 

  . תנועות המצלמה וחוקי הרצף, חזותית באמצעות סוגי הצילום
  

 נושאים 
הפקת  , )שמע, רהתאו, צילום( אויסרט וידת הפקומטרת הקורס ללמוד תכנון 

story board ,בקרת  הפעלת .עבודה בצוותו, שפת ההוראות לצלמים ולנתב
  .כותרות ותקשורת פנים, מכשירי ניתוב וערבול ,אוירשמי ויד) C.C.U(המצלמות 

  
  

  

  

13311   

 ועיצוב פיתוח 
 תסביבו

                                           אינטראקטיביות

Interactive Design  
  

  שיעור: אופן הוראה
  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

מבוא  13307: דרישות קדם
  לתכנות אינטראקטיבי

  

  מטרות 
פיתוח , ככלי עבודה DIRECTORהכרת  , תכנון פעולה ותגובה אינטראקטיבית

פיתוח סביבה , ניתוח והבנת דוגמאות, ככלי תכנות LINGOחשיבה לוגית והכרת 
  .ושימוש באינטרנט ליצירת דינמיות EXTRA - שימושי ה הכרת, אינטראקטיבית

  
 נושאים 

התנסות בפיתוח ממשק , חשיבה לוגית ,תכנון פעולה ותגובה אינטראקטיבית
  .אינטראקטיבי

תרגילים , DIRECTOR - וב Lingo   - העבודה המעשית תתבסס על שימוש ב
  .ופרויקט סופי שיכלול פיתוח סביבה אינטראקטיבית
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13312   

                                                        יתוח לומדהפ

Courseware 
development 

  
  שיעור: אופן הוראה

    2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

הוראה  13109: דרישות קדם
  גישות וכלים –מרחוק 

  
  

  מטרות 
וש תפיסת הקורס דרך גיב, החל ממיפוי התוכן - התנסות בפיתוח יחידת לימוד מתוקשבת

פיתוח תסריט מלא , בחירת הטכנולוגיות המתאימות לפיתוח התוצר המתוקשב, ")פיצוח("
 .של לומדה והפקה בפועל של יחידת הלמידה באמצעות הכלים הטכנולוגיים שנבחרו

  
  

  נושאים
הלומדים יחוו חיי פרויקט אופיניים של הפקת לומדה הכוללים את ההתמודדות של תכנון 

התמודדות עם משובים של עמיתים ושל מנחה , הצורך בבקרת איכות בכל שלב, עמול ביצו
  :הפיתוח של הלומדה מחזורתכני הקורס ילוו את  .'הקורס וכד

  מאפיינים המתודולוגיים והטכנולוגיים של התוצר אל מול התוכן הנדרש ללימודה -
  תפיסת הדרכה לתוכןגיבוש  -
 טכנולוגיה מתאימהה בחירת -
 מדהתסריט לוכתיבת  -
 הלומדה בשלמותה הפקת -
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  חובה - פרויקט גמר 

  

13401   

פרויקט  יוןסמינר 
                                                 גמר

Final Project 
Seminar 
   

  פרויקט: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות
  - : דרישות קדם

לווה את הסמינריון י. קט הגמריצוע פרוקורס זה מהווה תנאי לבי ותעמידה בדריש
חיפוש אחר ה, תהליך החקירה התיאורטיאת , קטיתהליך גיבושה של הצעה לפרו

, חקירת רקע מתודי, בחירת נושא והגדרתו, קט הגמרינושאים אפשריים לפרו
תרבות , וכתיבת תחקיר הכולל התייחסות לנתוני אנוש, מקצועי ורעיוני של הנושא

. בניית אפיון מפורט ותכנית עבודה ליישום פרויקט הגמר. ות מידעהמידע וטכנולוגי
  .פני עמיתים והערכת עמיתיםלהצגה , כתיבת תיעוד

  

  

  

13402   

                                                                     פרויקט גמר

Final Project  
   

  פרויקט: אופן הוראה
  4: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

סמינריון  13401: דרישות קדם
 פרויקט גמר

  

נושא הפרויקט יהיה לפי בחירת הסטודנט בתחום התעניינותו ובהקשר ליישום 
טכנולוגיות הלמידה במערכת חינוכית או במסגרת הדרכה בתעשייה או בשירותים 

והערכה פיתוח אתר או לומדה (הפרויקט יכול להיות מחקרי או יישומי . הציבוריים
  ). מחקר פעולה(או  בכיוון של חקירה אישית )  מעצבת

היקף הפרויקט . פרויקט גמר יוןהרקע והרציונל לפרויקט יוגדרו בקורס סמינר
ויועברו לאישורה של ועדת  ורמתו יעמדו בקריטריונים המתאימים לפרויקט גמר

לת עבודה על הסטודנט להוכיח בעבודתו בגרות אישית ומקצועית ויכו. הפרויקטים
הפרויקט יתבצע בהנחיית אחד . כמו גם יכולת השתלבות בעבודת צוות, עצמאית

  .נטיומחברי סגל התכנית ובשיתוף אפשרי עם מנחה נלווה מגוף חיצוני רל
 ותהצגת הפרויקט והגנה עליו בפורום מחלקתי היא חלק בלתי נפרד מדריש

  .הפרויקט
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  קורסי בחירה עיוניים

  

13501  

חינוך , ולוגיהטכנ
היבטים  -וחברה 

 סוציולוגיים
Technology, 
Education & 
Society  - 
Sociological 
Aspects                   
         

  שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  
  

  מטרות
זמננו מתקיים שילוב בין תהליך הטמעת הטכנולוגיה בכל רובדי החיים -בחברה בת

. (Life Long Learning)יך הרחבת מסגרות הלימוד למשך כל החיים ותהל
הקורס סוקר גישות סוציולוגיות וחינוכיות הדנות במשמעויות החברתיות 

  .ובהשפעות של שילוב זה על החברה ותרבותה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ראייה כללית והבנה של התהליכים 

נויים החלים במסגרות חינוכיות עקב חברתיים המתרחשים עקב כך ושל השיה
  .חידושים טכנולוגיים

  
  נושאים 

השפעת שינויים , תעשייתית- תעשייתית לחברה הבתר- המעבר מן החברה הקדם
, טלוויזיה, דפוס(השפעת מהפכות תקשורת , טכנולוגיים על ארגונים חברתיים

מסגרות חינוך והכשרה כמענה על צרכים , בתחומי חינוך ותרבות) מחשב
פערים כלכליים ומעמדיים בין מקצועות העילית ובין , תרבותיים ותקשורתיים

תפקידם של אנשי חינוך באינטראקציה שבין טכנולוגיה , מקצועות מסורתיים
  .וחברה

  

  

13502   

על  ניתוח מחקרים 
מולטימדיה 
  אינטראקטיבית

   Case Studies on 
Multimedia 
Environments         
                                 

: אופן הוראה                
  שיעור

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  מטרות 
הכרת , הכרת גישות ושיטות המחקר לבחינת היעילות של מוצר מולטימדיה

  .התנסות בביצוע מחקר עצמאילפיתוח קריטריונים להערכה ו, מחקרים בתחום
  

  נושאים 
סקירה וניתוח , רכות מולטימדיה שיושמו בחינוךגוון דוגמאות של מעיהכרת מ

התנסות , מחקרים שבחנו את מידת הצלחת מערכות אלה להגשמת יעדיהם
  .בהערכת תוצר מולטימדיה

  
  

  

13503   

  מולטימדיה 
  וילדים 

Interactivity and  
 Children                 
                                  

  שיעור: אופן הוראה
  2: שבועיותשעות 

  2: נקודות זכות

  מטרות 
מטרת . קורס זה מתמקד בעיצוב סביבות אינטראקטיביות לאוכלוסיית יעד צעירה

הקורס היא לפתח יכולת לתכנון ועיצוב ממשק ייעודי לאוכלוסייה צעירה תוך 
  .נטיים בפסיכולוגיה התפתחותית ותיאוריות למידהווהתייחסות למושגים רל

  
  נושאים

צורה , צבע  :ילדים בהקשר לסוגיות בפסיכולוגיה התפתחותיתעיצוב ממשק ל
גוון דוגמאות של סביבות אינטראקטיביות יניתוח מ. תכנון פעולה ותגובה, ושפה

 .התנסות בתכנון ועיצוב רעיון לסביבה אינטראקטיבית חדשה לילדים. לילדים
   .יבוצע בשילוב גורם חיצוני כגון מוזיאון לילדים מימוש הרעיון
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13504   

האינטרנט כסביבת  
      לימוד וקהילה, מידע

   The Internet as an 
Information, 
Learning and 
Community 
Environment 
        

  שיעור : אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

 מטרות
  .הקורס יעסוק בתהליכים החברתיים הקשורים לתקשורת באמצעות האינטרנט

  
  ים נושא

שימושי המדיה החדשה במסגרת מערכות ממסדיות קיימות לצרכים קהילתיים 
יסקרו מחקרים עדכניים בנושא ".  קהילה הוירטואלית"ובתופעת  ה,  ולימודיים

במסגרת הקורס יגדירו ויערכו הסטודנטים  .ההשפעות החברתיות של האינטרנט
  .מחקר בסוגיה הקשורה לנושא הקורס- מיני

  
  

  

13505   

נות וחיזוי חדש
            טכנולוגי

Innovation and  
Technological 
Forecasting 

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  מטרות 
החל מזיהוי של בעיה , הקורס יקנה לתלמיד יכולת לפתח רעיון על כל שלביו

החל ; תחומיתחשיבה בין בהדגש יהיה . תיאורטית ועד לגיבושו לנייר עבודה
לצורך כך . אורטית ועד להצעת פתרון ישומי בהתאמהימזיהוי ותיאור של בעיה ת

יידרש התלמיד ליישם מודלים תיאורטיים מתחום מדעי החברה בכלל 
. כדי לפתור בעיות בתחום מדעי הטכנולוגיה, והפסיכולוגיה והסוציולוגיה בפרט

פיתוחו ביושם הדגש , תוח רעיוןבשלבי גיבוש נייר עבודה לביצוע כשלב סופי של פי
  . הצגתו בצורה מתוקשבת במטרה לקבל וללמוד מהיזון חוזרבו

  
  נושאים

המרת הבעיה הפילוסופית של גוף , תעשייתי כעידן של יצירת ידע- העידן הפוסט
מגמות בחיזוי , גישות בחשיבה בין תחומית, עתידנות, מחשב -  אדם ונפש לפער

  .כתיבת ניירות עבודה מתוקשבים, יתגישות בחשיבה חדשנ, טכנולוגי

  

13506  

משחקים ואיכות   
                                        חיים

Gaming and 
Quality of Life  

  
 שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  

  מטרות
במדיות , הימורים בפרטבהקורס עוסק במגמות העיקריות במשחקים בכלל ו

מטרת הקורס היא להבליט את המתח . ובמחקר בתחום זה, ואליות השונותהוירט
בה עיקר החיברות והקניית ערכים ונורמות לחיים בחברות , הקיים בין המציאות

לבין התיאור , פוסט תעשייתיות נעשה כיום בתקשורת ובעיקר באמצעות משחקים
  .המדעי העדכני של תהליך זה

  
  נושאים

, תפקידי תקשורת בעידן פוסט תעשייתי, כלכלהלרבות משחק כגורם מתווך בין ת
, השפעות תקשורת על התפתחות קוגניטיבית רגשית והתנהגותית של ילדים ונוער

מגמות , מדינה ואיכות חיים, משחקים, תופעת ההימורים בעידן הפוסט תעשייתי
מסגרות תיאורטיות , מושגי מסגרת במחקר משחקים והימורים, במחקר הימורים

אתיקה ומוסר במחקר משחקים , יות חלופיות למחקר משחקים והימוריםומעש
  .והימורים
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13507  

                                כלכלת מידע   
Introduction to 
Information 
Economics  

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  מטרות
  .ידע בסיסי בכלכלת מידע הקניית

  
  ושאים נ

הפירמה , התיאוריה הכלכלית של הצרכן, מושגי יסוד בכלכלה: מבוא לכלכלה
  .היצע וקביעת מחיר, ביקוש. כוחות השוק ומעורבות הממשלה. והשוק

מהפכת , חברות אינטרנט, כלכלת האינטרנט, המידע כנכס כלכלי: כלכלת המידע
  .לכליותכ יסותשינויי פרדיגמה בתפ. שינויי צריכה, המסחר האלקטרוני

  

13508  

שילוב של מערכות  
                  מומחות בהוראה

Intelligent Tutoring 
Systems  

  
 שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות

  

  מטרות 
מטרת הקורס להקנות לסטודנט רקע בסיסי בתחום של מערכות מומחות ולהכיר 

  -  של מערכות מומחה להוראה את העקרונות ואת המושגים המשמשים לפיתוח
Intelligent Tutoring Systems.  

  
  נושאים

מבנה כללי , התפתחות מערכות מומחה והיבטים מבינה מלאכותית, רקע היסטורי
: ייצוג ידע ופתרון בעיות. expert system shellמעטפת , של מערכת מומחית
ת סמנטיות ומסגרות רשתו, (production rules)כללי ייצור  , לוגיקה מסדר ראשון

(semantic networks and frames) ,שיטות חיפוש, הסקה בתנאי חוסר ודאות ,
ייצוג ידע , רכישת ידע, הנדסת ידע: תכנון ובנייה של מערכת מומחה. היוריסיטקה

מאפייני מערכת : סיווג מערכות מומחה לפי סוג הבעיה ודרכי הפתרון. והצרנה
, בעיות בניה ותכנון, עיות מיון ודיאגנוסטיקהב: סיווג מערכות מומחה, מומחה

, מאפייני מערכת הוראה נבונה): ITS(מערכות הוראה נבונות . בעיות סימולציה
 Student, למידה/התפתחות של מערכות הוראה נבונות ושילובן בהוראה

modeling .  
  

  

  

  
  

  קורסי בחירה יישומיים

  

13550  

  תכנות מתקדם 

Advanced 
Programming          
                                    

 שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  מטרות 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט רקע בסיסי בתכנות מונחה עצמים באופן 
שיוכל ליישם ידע זה לבניית מערכות הדרכה מתקדמות על בסיס טכנולוגיות 

  .תקשוב עדכניות
  

  נושאים
סקרו מושגי יי. C++במיוחד בסביבת , מנויות בסיסיות בתכנות מונחה עצמיםמיו

בנייה , יסוד שונים מתחום תכנות מונחה עצמים וביניהם אובייקטים ורכיבי תכנות
לכידה וטיפול , עיצוב ובניית עצמים, (classes)וניהול עבודה עם מחלקות 

עבודה עם , I/Oצוב ממשקי ה ועייבני, (events)טיפול באירועים , בהודעות שגיאה
  .UMLספריות ומבוא לסביבת 
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13551   

                                                                   סרטי הדרכה 

Instructional Films  
  

 שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  מטרות
רטי הדרכה מקצועיים או סרטוני הקורס מציג דוגמאות לכתיבת תסריט והפקת ס

  .וצרכנים אחריםהחינוך , העיצוב, הטכנולוגיה, לשירות התעשייה" פרומו"פרסום 
משלב , הלקוח ותמטרת הקורס להפיק בפועל סרטוני הדרכה ופרסום על פי דריש

  .הרעיון וכתיבת התסריט ועד למוצר הסופי
  

  נושאים
ב חדרי העריכה תוך הפעלת הקורס מתקיים ברובו באולפן הטלוויזיה בשילו

במהלכו יפיקו הסטודנטים סרטי . מצלמות האולפן כולל חדרי הבקרה וציוד החוץ
אום עם לקוחות פוטנציאליים מן התעשייה וממוסדות המחקר יהדרכה ופרסום בת

  .והפיתוח
  

  

  

  

  

13552  

                                                      סרטים דוקומנטריים

Documentary Films  
  

 שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  מטרות 
בעשור האחרון פרץ הקולנוע הדוקומנטרי גבולות רבים מהגישה הבסיסית של 

או ישבהם אפשר למצוא השפעות מתחומי הויד ,קולנוע דוקומנטרי נטו לסרטים
רס לבחון את הדוקומנטציה מטרת הקו .אנימציה וקולנוע עלילתי, קליפים, ארט

כתעמולה פוליטית , כמסמך אישי אוטוביוגרפי, הויזואלית כעיתונות חוקרת
  .וכביקורת חברתית

  
 נושאים 

ניצול החומר ועיבודו לשם תקשורת , פסקול, איוןיטכניקות ר, עבודת שטח, תחקיר
 השוואה עם יצירות דוקומנטריות חדשניות ושנויות במחלוקת שנעשו. עם הצופה

הקורס מתקיים ברובו באולפן . בעולם וזכו בפרסים בפסטיבלים יוקרתיים
הטלוויזיה בשילוב חדרי העריכה תוך הפעלת מצלמות האולפן כולל חדרי הבקרה 

  .במהלכו יפיקו הסטודנטים סרטים דוקומנטריים קצרים. וציוד החוץ

  

  

  

13553  

טכנולוגיות תקשוב 
  מתקדמות

 Cutting edge 
Telecommunication 
Technologies  

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  מטרות 
הכרת טכנולוגיות תקשוב שונות הנמצאות בראשית מסלולן כמוצרים  וניתוח 

  .   השלבים השונים אשר תעבור הטכנולוגיה עד לבגרותה כמוצר או לאי בגרות
  

  נושאים
אמצעים קיימים בתחום התקשוב תוך  סקירת טכנולוגיות אשר מועמדות להחליף

ניתוח הטכנולוגיה לפי מודלים של בגרות מוצר וניתוח סיכויים וסיכונים 
  ).טכנולוגיים וחברתיים(
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13554   

 -ערוץ השמע 
  היבטים 
טכנולוגיים 
 ואמנותיים 
Technical and 
Artistic Elements 
of Sound  

  
  שיעור: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: ת זכותנקודו

 מטרות
אשר זוכה כיום להתייחסות מינימלית בעשיית  ,ערוץ השמעבבקורס זה יושם דגש 

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים לשימוש . מולטימדיה
  .מעניין וחדשני בערוץ השמע, הולם

  
  נושאים 

. מולטימדיהשימושי סאונד במוצרי , יים והטכניים של הפקת סאונדסההיבטים הפי
ועיבודם , העבודה המעשית תכלול הקלטה ועיבוד סאונד בתנאים מקצועיים

  .בפרוייקט מולטימדיה
 Sound –  סאונד  עריכת ובתוכנות   רדיו יעשה שימוש באולפן הקלטות י  בקורס

 Forge.  
,  Macromedia Flashעשה בתוכנות  יעבודת עריכה במולטימדיה ת

Macromedia Director  ו- Adobe Premiere.  
  

  

  

13555  

ייצוג חזותי ודינמי   
-של מידע בתלת

  מדימ
Visual and 
Dynamical 
Representation of 
Information in 3D   

  
   יעורש: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  מטרות
המוח , מבחינה קוגניטיבית ואבולוציונית –" תמונה אחת טובה מאלף מילים"

הרדוקציה של מידע לכדי . וי ומכוון לתפיסה של מידע חזותי ומרחביהאנושי בנ
ולכן  ,שפה כתובה וסימולים מתמטיים היא תופעה חדשה באבולוציה האנושית

לפיכך אמצעים גרפיים ממוחשבים לייצוג של . היא יוצרת מגבלות קוגניטיביות
. מולציותבמצגות ובסי, המידע והמציאות נעשים יותר ויותר נפוצים בעיתונות

  ".ארכיטקטים של המידע"העוסקים בפיתוח הייצוגיות של המידע נקראים 
התמצאותי והוראתי לבין אמצעים חזותיים , קורס זה מנסה לקשר בין מידע כמותי

הקו המנחה של הקורס הוא שאמצעים חזותיים . ברמות שונות של אבסטרקציה
  .מאפשרים תפיסה מהירה של מידע מורכב ורב פרמטרים

  ושאיםנ
רמות : בין סמל לצילום, תיאוריה ועקרונות קוגניטיביים וסמנטיים של ייצוג חזותי

מפות : תיאור גרפי של נתונים ותהליכים בתלת מימד, אבסטרקציה ועומס מידע
, סימולציות טופוגרפיות, מפות דינמיות, מפות ומיפוי(mind maps), חשיבה 

ייצוג מידע למשתמשי . ת פנורמיותמצלמו, בסביבה עירונית, התמצאות בבניינים
, ררכיייייצוג ה, תפריטים חזותיים, כלי עבודה, שולחנות עבודה –מחשב 

מנועי  -הצצה לאינדקסים ). עץ כוכבי, עצים(התמצאות וניווט באתרי אינטרנט 
 walk-thru live ,פנורמות , מוצרים וירטואליים(ייצוג של מוצרים . חיפוש חזותיים

manuals( ,ממדי -פרוטוקולים ותוכנות לתיאור תלת, תשיטו)VRML וכד'( ,
שימוש בחושים , augmented reality(כיוונים עתידיים , מוזיאוני מידע וירטואליים

  .)נוספים
  

  

  

13556   

טכנולוגיות 
מתקדמות בעיצוב 
 אתרים
Advanced 
Technologies in 
Internet Site 
Design  

  
  שיעור: אופן הוראה

  2 :שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

 מטרות
בקורס זה ילמד הסטודנט . הקורס עוסק בכלים מתקדמים בפיתוח אתרי אינטרנט

  .טכנולוגיות קיימות ומגמות התפתחות צפויות בתחום עיצוב אתרים
מטרת הקורס להקנות ידע בכלים מתקדמים בפיתוח אתרים ושימוש באופני ביטוי 

או ישידור אודיו וויד, הזרמת סאונד, ימציהאנ, שילוב סרטי וידאו(מולטימדיה רבים 
  ).באינטרנט

  
 נושאים 

  Startup זנקזירת חברות ה, סקירת אתרים העושים שימוש בפיתוחי טכנולוגיה
יעשה י. חיפוש ויישום של כלי פיתוח שיתופיים, העוסקות בפיתוחי מולטימדיה

 .והתעשייה ומאמץ לקדם פרויקטים בשיתוף חברות אל
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13557  

יתוח הדמיות פ  
ומשחקים לימודיים 
 ממוחשבים
Developing 
Simulations and 
EdGames  

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

   מטרות
הכרת עקרונות של , הכרת תיאוריות של גורמי מוטיבציה ויישומן בהוראה

, תפיתוח יכולת להעריך משחקים והדמיות לימודי, משחקים וסוגי משחקים
, עקרונות של תכנון משחק והדמיה לימודית והתאמתם למטרות הלימודיות

  .התנסות בתכנון משחק לימודי
  

  נושאים
סוגי משחקים  ,תיאוריות של גורמי מוטיבציה ויישומן בתכנון פעילויות לימודיות

ניתוח והערכה של מדגם , הדמיות לימודיות, ממוחשבים ומשחקים לימודיים
תכנון ועיצוב משחק ממוחשב וסביבת הדמיה , הדמיותמשחקים לימודיים ו

  .תכנון משחק או הדמיה לימודית, למטרות בתחום התוכן והמיומנויות
  

  

13558  

טכנולוגיה ייעודית   
לילדים בעלי צרכים 
 מיוחדים
Technology for 
Users with Special 
Needs   

  
  שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  רות מט
יאפשרו לסטודנטים להתמודד עם שקורס מתקדם אשר מטרתו לספק תרחישים 

ולומדות המותאמות לחינוך , תכניות טיפוליות, בעיות תכנון ועיצוב של משחקים
שימוש , התאמת תוכנות מדףבהסטודנטים ירכשו כישורים בהערכה ו. המיוחד

את היכולות של להעצים  ןאשר מטרת ותבתוכנות פתוחות ועיצוב תוכנות חדש
בהסתמך על עקרונות השאובים מעיצוב סביבות למידה ותיאוריות , הילד המוגבל
  .  התפתחותיות

  
  נושאים

עקרונות הערכה ועיצוב של תוכנות , בעיות למידה שכיחות בחינוך המיוחד
ן הערכת תוכנות פתוחות ותוכנות מדף והתאמת, המיועדות לחינוך המיוחד

  .אמצעי נגישות והתאמתם לילדים עם צרכים מיוחדיםהערכת , לצרכים מיוחדים
  

  

13559  

פיתוח וניהול מאגרי  
 מידע בארגונים
Developing and 
Managing Company 
Databases 

  
 שיעור : אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  מטרות 
וש פיתוח מיומנות בחיפ, הכרת מסדי נתונים ארגוניים ומערכות מחוללי מסדים

הקניית מיומנות בפיתוח ותחזוקה של מאגרי מידע באמצעות  ,במאגרים אלה
  .מחוללי המסדים הנפוצים בארגונים

  
  נושאים

יתרונות ; )אובייקטים-מבוססי, טבלאיים, סידוריים(סוגים שונים של מסדי נתונים 
חזרה על אופרטורים . דוגמאות של המבנה של כל סוג; וחסרונות של כל סוג

מבוסס : חיפוש במאגר מידע פנימי של חברה. איחוד קבוצותלם לחיתוך ובוליאניי
Access   או Lotus Note – שפת ה. דוגמה של יישום בפועל-SQL : לימוד
 .הפקודות

: (DBMS)מערכת לניהול מסדי נתונים  :ניהול ותחזוקה של מאגרי מידע ארגוניים
או  MS Access: חדשל יישום א הדוגמ, עקרונות הפעולה ושירותים עיקריים

Lotus Notes :שינוי ; הכנסת נתונים ועריכתם; עבודה עם טבלאות וטפסים
 .אחזקת המאגר, מיון נתונים; ומחיקת נתונים

, שדות וסוגי נתונים, הגדרת טבלאות, תכנון ראשוני: הקמת מסד נתונים חדש
ישה מתן וניהול הרשאות וזכויות ג, הגדרת הקשרים בין טבלאות, בניית טפסים

 .למאגר
  .ת שונותונעילה ברמ: אבטחת נתונים במסד נתונים
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13560   

תכנון ועיצוב בסיסי  
   נתונים
Data Base Design 
and Management 
  

 שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  
  

  מטרות 
  .תכנון ותחזוקה של מסדי נתונים, ית בסיס תיאורטי  ומעשי בעיצוביהקנ

  
  איםנוש

, בסיסי נתונים יחסיים, יררכייםיבסיסי נתונים ה: עיצוב נתונים קונספטואלי
Relational Database , בסיסי נתונים מונחי עצמיםObject Oriented 

Database. 
 Relational Algebra.לימוד שפת שאילתות מופשטת  , מודלים בעיצוב נתונים

אחזור אחסון ועדכון  ,ילתותשא, הגדרת בסיס נתונים: SQLשפת , נורמליזציה
 .נתונים

שליטה בריבוי , בוי ושחזור נתוניםיג, אבטחת נתונים: נושאים מתקדמים
   Concurrency Contro.משתמשים  

  

  

  

13565  

ניהול תוכן וכתיבה 
אפקטיבית 
  באינטרנט

Content 
Management and 
Effective Writing 
for the Web  

  
 שיעור: אופן הוראה

  2: יותשעות שבוע
  2: נקודות זכות

פיתוח 13304- : דרישות קדם
עיצוב  13305, אתרי אינטרנט

  מנשק משתמש

  מטרות 
אתרי אינטרנט מהווים מדיום המציג תכנים באופן ייחודי והמחייב כתיבה בעלת 

כתיבה אפקטיבית באתרי אינטרנט חיונית לצורך קביעת מיקום . מאפיינים ייחודיים
היקף התעבורה , הסטאטוס התקשורתי שלו, החיפוש האתר הנשלף על ידי מנועי

ארגון התכנים ודרך הצגתם קובעים את .  לאתר ומשך השהיה של הגולשים בו
העל של הקורס היא לפתח מודעות -מטרת. החוויה והסיפוק של המשתמש באתר

ולהקנות ידע ומיומנויות , ורגישות לניהול תוכן וכתיבה אפקטיבית באתרי אינטרנט
  . בתחוםמעשיות 

  
  

  

  

  

  

  

  נושאים

חסמי החשיבה והקשיים , מרכזיות התוכן; הכרת שוק התוכן המקוון ומאפייניו
ייחודה של כתיבה אפקטיבית לאינטרנט בהשוואה . בכתיבה וניהול תוכן באתרים

קידום . טכנית, חינוכית, פרסומית, עיתונאית, כתיבה יוצרת: לסוגי כתיבה אחרים
: כתיבת דפי אינטרנט אטרקטיביים למנועי החיפוש האומנות והמדע של - אתרים

כללי . טעויות נפוצות, רישום באינדקסים, יצירת קישורים, חקר מילות מפתח
. סגיר, פתיח, גוף הטקסט, תקצירים, כותרות: כתיבה ועריכת תכנים באינטרנט

חסמי כתיבה . בין עריכה לשונית לעריכה עניינית, סוגי מבנים וסגנונות 
אנרים 'ז". היד הכותבת"טכניקות לשחרור , מקורות השראה לכתיבה, םוסיבותיה

אסטרטגיות של . אנר למאפייני קהל היעד ולמטרות האתר'בכתיבה והתאמת הז
יחסי גומלין בין המילה הכתובה . אמינות ואינטראקטיביות, כתיבה מעוררת עניין

מהירות , זמינות: ארגון התוכן באתר ומיפויו. לעיצוב החזותי והמסר העולה מהם
מה בין מנהל תוכן . לעיתונאים ולמנועי החיפוש, ושימושיות המידע לקהל היעד

  . כישורים ומיומנויות, הגדרות תפקיד? לכותב ועורך תכנים
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13561  

עיון : תרבות חזותית
    ויישום 

    Visual culture: 
theory and practice 
                                 
                     

  שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות
  - : דרישות קדם

 מטרות 
  ).13301(קורס מהווה המשך לקורס מבוא לתקשורת חזותית 

המסר החזותי  בהתרבות ל  מתייחס ,Visual Culture)(תרבות חזותית המושג 
, האמונות . טקסטים הופך לדומיננטי ומחליף את המסרים שהועברו בעבר על ידי

או צורכים מושפעים מרצף הדימויים  והערכים אותם אנו מאמצים, העמדות
.  םהשוטף אותנו באמצעות שונים שבעיקרם  הם אלקטרוניים או דיגיטאליי

הם נוצרים בכוונה להעביר .  בתרבות החזותית המסרים המועברים אינם מקריים
ישיר להיבטים תרבותיים  מסרים בכמה רמות של משמעות הקשורות באופן

מטרת הקורס היא לאפשר למשתתפים לפענח ולאבחן את .  וחברתיים עכשוויים
העומד מאחורי המסרים החזותיים על ידי שימוש בקריטריונים ברורים המתייחסים 

  .והקונספטואליים של הדימויים והמסרים, הפרשניים, לרובדים העובדתיים
ים שונים בתרבות החזותית  על ידי הקורס יאפשר הבנה מעמיקה של היבט

דימויים על ידי יצירתם תוך כדי ' כתיבת'דימויים ומסרים וכן '  קריאת' תירגול של 
  .שימוש בקריטריונים משותפים לשתי פעיליות אלה

  
 נושאים 

כאשר כל התוצרים יוגשו באופן , בקורס יושם דגש על נושא התקשוב
צילום , וידאו, אתרי אינטרנט, גותדיגיטאלי תוך כדי שימוש במצ/אלקטרוני
אחת ממטרות הקורס היא להגיע לשילובים בלתי צפויים ובלתי שגרתיים . וגרפיקה

של רעיונות  וחיבורים של מדיות שונות תוך הדגשה על תהליכי חשיבה ומחקר 
וכיצד , מתחילת העבודהיוצר והדגמה של  חשיבות התהליך אותו עובר ה, מגוונים

  .מתבטא בעבודה הסופית יוצרהתהליך זה שעבר 
  

  

  

13562  

    ניהול משא ומתן 

    Negociation 
Strategies                
                                   

  שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות
  - : דרישות קדם

 מטרות 
תוך דגש על , ומתן הקורס נועד להקנות יסודות תיאורטיים ומעשיים לניהול משא

: כגון, נבחן היבטים שונים של ניהול משא ומתן. ניהול משא ומתן בתוך ארגונים
כשלים , )לרבות תרבות ארגונית(השפעת התרבות על משאים ומתנים ארגוניים 

, השפעתן של אמוציות, אבחנה בין אינטרסים ליעדים במשא ומתן, במשא ומתן
ך התייחסות לתיאוריות שונות וממצאי מחקר כל זאת תו. מעורבות צד שלישי ועוד

  . מן השנים האחרונות
  

 נושאים 
כחלק מיישום , הסטודנטים יתנסו בסימולציות של ניהול משא ומתן במצבים שונים

החומר הנלמד ובמטרה לפתח הבנה של המיומנויות הנדרשות בעת ניהול משא 
  ומתן בארגונים
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13563  

התפתחות 
    טכנולוגיות תקשוב 

                                  
                         

  שיעור: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
  2 :נקודות זכות

פיתוח  13304: דרישות קדם
עיצוב  13305,  אתרי אינטרנט

  מנשק משתמש

 מטרות 
כתיבה אפקטיבית ודרך הצגת התכנים באתרי אינטרנט חיונית להצלחת האתר 

העל של הקורס היא לפתח מודעות ורגישות לניהול - מטרת. יםעל פי מדדים שונ
ולהקנות ידע ומיומנויות מעשיות , תוכן וכתיבה אפקטיבית באתרי אינטרנט

  . בתחום
 נושאים 

חסמי החשיבה ; את שוק התוכן המקוון ומאפייניו, מאפייני המדיום האינטרנטי  •
  .והקשיים בכתיבה וניהול תוכן באתרים

  .כתיבה אפקטיבית לאינטרנט בהשוואה לסוגי כתיבה אחריםייחודה של    •
חקר מילות : כתיבת דפי אינטרנט אטרקטיביים למנועי החיפוש -קידום אתרים  •

  .טעויות נפוצות, רישום באינדקסים, יצירת קישורים, מפתח
  .עריכה לשונית ועניינית, מבנים וסגנונות, כללי כתיבה ועריכת תכנים באינטרנט   •
  .מי כתיבה ומקורות השראה לכתיבהחס  •
  .אנר למאפייני קהל היעד ולמטרות האתר'אנרים בכתיבה והתאמת הג'ז   •
  .אמינות ואינטראקטיביות, אסטרטגיות של כתיבה מעוררת עניין   •
  .יחסי גומלין בין המילה הכתובה לעיצוב החזותי והמסר העולה מהם   •
  .ארגון התוכן באתר ומיפויו   •
  .כישורים ומיומנויות, הגדרות תפקיד: הל תוכן לכותב ועורך תכניםמנ   •

  

  

13212   

מאגרי מידע 
                                                         מקוונים

Online Databases 
  

  שיעור: אופן הוראה
    2: שעות שבועיות
  2: נקודות זכות

  

  
  

  מטרות 
 לרשותרות המידע המקוון השונים העומדים מקו, תעשיית המידע המקוון הכרת

  . מאגרי מידע מקווניםבמיומנות בשימוש  פיתוח. הארגון ודרכי הגישה אליהם
  

  נושאים
דרכי ההתקשרות , מבנה מערכות שונות, מאגרים מובילים, ספקי מידע מקוון

  .Webממשקי , מבוססות טלנט
- ה: Dialogני של הקטלוג האלקטרו, Dialog-מבוא ל: Dialog-חיפוש מידע ב

Bluesheets .שיטות בחירת מאגרים .פקודות בסיסיות במערכת הקלאסית :
Dialindex ו-FinderFiles .זמנית במספר מאגרים- חיפוש בו. פקודות מתקדמות .

פטנטים וסימני ; מידע מדעי וטכני; מידע עסקי: חיפוש מידע בתחומים שונים
  .DialogWeb: ממשקים למשתמש הקצה. ועוד, מסחר

או  (Lexis-Nexis לימוד מערכת אחת נוספת: ספקים אחרים למידע מקוון
(Factiva , והשוואה עםDialog.  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

            


