בצלאל -המחלקה לעיצוב תעשייתי -סמסטר א' תשע"ה
ראש
ון

01:11
00:11

שני

שלישי

רביעי

חמישי

סטודיו א' ( 0נ"ז)
פרופ' חנן דה לנגה
ליאורה רוזין
218

קב' 0רישום ( 2נ"ז שנתי)
סשה אוקון
מקלט
הדמיה וקטורית ועיבוד
תמונה  0נ"ז
907
תומר שמי

סטודיו מבנה תפקוד
צורה ( 6נ"ז)
קב' – 0ספי חפץ
אסיסטנט:
קב' -2נטי שמיע
אסיסטנט:
2182218

מבוא לטכנולוגיה
( 0נ"ז שנתי)

קב' 2רישום ( 2נ"ז שנתי)
סשה אוקון
מקלט

14:00-18:00

שנה א'
00:11
00:11

01:11
00:11

גרפיקה הנדסית
( 0נ"ז)
אריה קורצוויל
218

סגנונות וזרמים בעיצוב
( 2נ"ז)
פרופ' שמוליק קפלן
סמינרים

הדמיה וקטורית ועיבוד
תמונה  0נ"ז
907
תומר שמי
הנדסת אנוש +
ארגונומיה ( 2נ"ז)
דר' שמואל ארואס
סמינרים

שנה ב'
סטודיו ב ( 5נ"ז)
00:11
00:11
לימודי היסטוריה ותיאוריה

01:11
00:11

חיים פרנס
דב גנשרוא
ערן לדרמן
202220+2218

חומרים מרוכבים
(2נ"ז)
יגאל חבקין
300

שנה ג'

00:11
00:11

00:11-03:11
סטודיו משותף ג' -ד'
( 5נ"ז)
ליאורה רוזין גלריה
דה לנגה חנן סמינרים
טל גור _____
אלישע טל _____
הדר שפירא 315
שמוליק קפלן 318
נטי שמיע ____
דורי?______

קורסי בחירה:
סטיילינג (רכב) (2נ"ז)
דורי רגב 20+
עיצוב מכליל ( 2נ"ז)
ידידיה בלונדר סמינרים
צעצועים ( 2נ"ז)
ירון לובטון 218

טכנולוגיות טקסטיל
( 2נ"ז)
218
שנית אדם אלקיים
אסיסטנטית-לו מוריה

קב'  2פיתוח מוצר
באמצעות רישום
( 0נ"ז)
אסף ורשבסקי
218
תיב"ם solidworks
(0נ"ז)
708
מרית מייסלר
פיתוח מוצר באמצעות
רישום (1.5נ"ז)
פיודור בזובוב
20+
תיב"ם solidworks
(0נ"ז)
708
טל לוטן
פיתוח מוצר באמצעות
רישום (1.5נ"ז)
פיודור בזובוב 218
Keyshot+photoshop
אורי יקותיאל
719

עידו ברונו
יניב גלוזמן
218

ארגז כלים
( 0נ"ז)
ערן לדרמן
דב גנשרוא
2082218

סטודיו ב ( 5נ"ז)
חיים פרנס
דב גנשרוא
ערן לדרמן
218220+2202

טכנולוגיות עץ
( 2נ"ז)
גל תל ורדי
יגאל חבקין
סמינרים
שיטות מחקר
( 2נ"ז)
מאיה ויניצקי וזמר ס"ט

חצי שנה ג' בלבד
00:01-00:11

סמינרים

סטיילינג  2-נ"ז
דורי רגב 20+
רב מחלקתי ( 2נ"ז)
עיצוב כולל ( 2נ"ז)
ידידיה בלונדר סמינרים
צעצועים ( 2נ"ז)
ירון לובטון 218

rhino
אורי יקותיאל
719

עיצוב חלל למעצבים
( 8נ"ז)
218
חנן דה לנגה
טל גור

כולל מע"מ ( 2נ"ז)
עודד פרידלנד 218

מקרה מבחן ( 2נ"ז)
01:11
00:11

שנה ד'
00:11
00:11

רענן וולק
הדר שפירא
גלריה
00:11-03:11
סטודיו משותף ג' -ד'
( 5נ"ז)
ליאורה רוזין גלריה
דה לנגה חנן סמינרים
טל גור _____
אלישע טל _____
הדר שפירא 315
שמוליק קפלן 318
נטי שמיע ____
דורי?______

סטיילינג  2-נ"ז
דורי רגב 20+
עיצוב כולל ( 2נ"ז)
ידידיה בלונדר סמינרים
צעצועים ( 2נ"ז)
ירון לובטון 218

סטודיו פרויקט גמר
מאיה ויניצקי
עידו ברונו
חיים פרנס
אודיטוריום ריבמן
 8נ"ז

כולל מע"מ ( 2נ"ז)
עודד פרידלנד 218

סמסטר ב' תשע"ה
ראשון

01:1100:11

שנה א'

-00:11
00:11

01:1100:11

שני

שלישי

קב' 0רישום
( 2נ"ז שנתי)
מקלט
סשה אוקון
קב'  2יסודות בדו מימד
( 0נ"ז)
תומר שמי 218
קב'  2רישום
( 2נ"ז שנתי)
מקלט
סשה אוקון
קב'  0יסודות בדו מימד
( 0נ"ז)
רחל דהאן 812
טכנולוגיות פלסטיק
( 2נ"ז)
סמינרים
דניאל קיש

שנה ב'

לימודי היסטוריה ותיאוריה

-00:11
00:11

סטודיו ב ( 5נ"ז)
סמינרים20+,202,
ספי חפץ
אלישע טל
אילן ליאור

7:00-18:00
01:1100:11

שנה ג'

סטודיו ג'( 5נ"ז)
עזרי טרזי,
חיים פרנס
חנן דה לנגה

רביעי

חמישי

גרפיקה הנדסית ( 0נ"ז)

ארגז כלים ( 0נ"ז)

מבוא לטכנולוגיה
( 0נ"ז שנתי)

813

ערן לדרמן
דב גנשרוא

עידו ברונו
יניב גלוזמן

אריה קורצוויל
2218סמינרים

סטודיו משטחים ( 0נ"ז)
דורי רגב
עמוס בועז
כיתה 300

Keyshot+photoshop
אורי יקותיאל
חצי כיתה חצי כיתה
פיתוח מוצר באמצעות
רישום ( 1.5נ"ז)
פיודור בזובוב
302
10:00-1+:00

תירגול

Solidworks
למתקדמים (2נ"ז)
חצי כתה – חצי כתה
טל לוטן/מרית מייזלר
708/719
קורסי יסודות
הקטיביזם אורבני
זיויה
812

812

סטודיו מבנה תפקוד צורה
( 6נ"ז)
קב' – 0
ספי חפץ
קב' -2
נטי שמיע
2182218

סטודיו ב ( 5נ"ז)
ספי חפץ
אלישע טל
אילן ליאור
2092218220+
טכנולוגיות מתכת
)נ"ז (2
נעם דובר
חדר סמינרים

פיתוח מוצר באמצעות
רישום (  2נ"ז)

תאורה
 2נ"ז

302
פיודור בזובוב

טל גור
חדר סמינרים

גלריה202 ,20+ ,

-00:11
00:11

עיצוב אינטראקטיבי
בסביבה דיגיטלית
( 2נ"ז)
708/813
תומר שמי

חומר וחומרה
שנית אדם2שרית
יודלביץ'
300

טל מור וליאורה רוזין
גלריה
פ.גמר הנחיה אישית ()01
חיים פרנס
עזרי טרזי
טל גור
דורי רגב
עידו ברונו
הדר שפירא
פרופ' חנן דה -לנגה
פרופ' שמוליק קפלן
פיודור בזובוב
סטודיו פרויקט גמר

01:1100:11

שנה ד'
צ'אט עיצוב  0נ"ז (ב)
-00:11
00:11

Keyshot+photoshop
אורי יקותיאל
10:00-19:80
915
חצי שנה ג' בלבד
שעה וחצי בלבד

רב/דו:

מצב צבירה
( 2נ"ז)

807
עזרי טרזי
10:00-1+:00

מאיה ויניצקי
עידו ברונו
הדר שפירא
אודיטוריום ריבמן
 8נ"ז

