
       1 –' שנה א
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב
90:51 – 51:51 
 ' סטודיו אצילום 

 איתן שוקר

59:99 -51:99 
 –צילום צופה חלל 

 נועה זית
 
 

59:99 – 51:99 
תולדות -צילום מקומי

הצילום במזרח 
 התיכון
 'א' סמס דור גז

59:99 – 51:99 
 מעבדה דיגיטלית

 בועז אהרונוביץ

 אחר הצהריים אחר הצהריים ר הצהרייםאח אחר הצהריים
50:99 – 50:99 

 יסודות הצילום 
 אורה לב

 

50:99 – 50:99 
שפת :תחומים וגישות

 דוד עדיקא – הצילום
 

50:99 – 50:99 
 רישום

 ראובן קופרמן

50:99– 50:99 
 מתחילים חדר חושך

 'אסמסטר  נועה צדקה

 50:19 – 50:99 
הצילום  תולדות
 במערב

 אייל בן דוב
 

  

 
 
 

 2 –שנה א 
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג ' יום ב
59:99 – 51:99 

 יסודות הצילום
 אורה לב

 

59:99 – 51:99 
 –צילום צופה חלל 

 רמי מימון

59:99 – 51:99 
 -צילום מקומי 

תולדות הצילום 
 במזרח התיכון

 'א' סמסדור גז 
 

59:99 – 51:99 
 'צילום סטודיו א

 סשה פליט 

 רייםאחר הצה םאחר הצהריי
 
 

 אחר הצהריים אחר הצהריים

 
חדר חושך מתחילים 

 'סמסטר אנועה צדקה 

50:99 – 50:99 
שפת : תחומים וגישות

  – הצילום
 נועה זית

 
 

50:99 – 50:99 
 רישום

 ראובן קופרמן
 

50:99 – 50:99 
 מעבדה דיגיטלית

 בועז אהרונוביץ

 50:19 – 50:99 
הצילום  תולדות
  במערב

 אייל בן דוב
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 –' שנה ב
 
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב
59:99 – 51:99 

 מבוא לוידיאו
 ניר עברון

 

59:99 – 51:99 
 'פורום צילום שנה ב

 יגאל שם טוב
 
 

59:99 – 51:99 
  סדנה רעיונית

 אייל בן דוב

59:99 – 51:99 
 סדנת צילום תיעודית

 גוסטבו סגורסקי
 'א' סמס

 
 אחר הצהריים אחר הצהריים םאחר הצהריי אחר הצהריים

50:99 – 50:99 
 

50:99 – 50:99 
 ניאו פיקטוראליזם

 אורי גרשוני

קורס יסודות סמסטר 
 'ב

50:99 -50:99 
מיומנות עיבוד דימוי 

 והדפסה צילומית
 אתי שוורץ
 'סמסטר א

 
 

 
 
 

 2 –' שנה ב
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב
51:99-59:99 

 סדנת צילום תיעודית
 ישראליעקב 
 'א' סמס

59:99 – 51:99 
 ניאו פיקטוראליזם

 אורי גרשוני

59:99 – 51:99 
  סדנה רעיונית

 אייל בן דוב

59:99 -51:99 
מיומנות עיבוד דימוי 

 והדפסה צילומית
 אתי שוורץ
 'סמסטר א

 
 חדר חושך מתקדמים

 'ב' נועה צדקה סמס
 בחירה

 
 

 אחר הצהריים אחר הצהריים אחר הצהריים אחר הצהריים
50:99 – 50:99 

 'פורום צילום שנה ב
 דרור דאום

 

50:99 – 50:99 
 מבוא לוידיאו

 בועז ארד

50:99 – 50:99 
קורס יסודות סמסטר 

 'ב

50:99 – 50:99 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 'שנה ג
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב
59:99 – 51:99 

טרה אינקוגניטה  יגאל 
 'ב+'סמסטר אשם טוב 

59:99 – 51:99 
 נקודת מפגש

  ברגר יוסי
 שנתי

59:99 – 51:99 
אמנות :הדימוי הנע

וידיאו מהמזרח 
 התיכון
 דור גז
 'ב' סמס

59:99 – 51:99 
חדר חושך 
 מתקדמים 
 נועה צדקה

בחירה ל ) 'ב' סמס
 ('ג' ב -

59:99 – 51:99 
  טקסט צילום חיים

 'אנועה צדקה סמסטר 

 ועירצילום : מטרופלקס

 יעל אפרתי
  'א' סמס

 סטודיו ספר
 שרון יערי

 שנתי

 

  דימוי ומציאות
 חן שפירא

 זמן וידיאו שרון בלבן 'א' סמס
 'סמסטר א

 צילום אפנה
 דוד עדיקא

 דיוקן גוף שנתי
 ראובן קופרמן

 שנתי
 אוצרות וצילום 

 נועם סגל
 'ב' סמס

, בלוג, מגזין
פוסטמודרניזם 

 ?ומה הלאה
 אייל בן דוב

פעם /שנתי
 בשבועיים

 אוצרות וצילום
 רן קסמי אילן 

 'א' סמס

   

 אחר הצהריים אחר הצהריים אחר הצהריים אחר הצהריים
50:51 – 51:51 
סטודיו צילום 

 מתקדמים
 איתן שוקר
 'סמסטר א

 

50:99 – 50:99 
פורום צילום 

 'שנה ג
 שרון יערי

 שנתי
 קורס חובה

50:99 – 50:99 
 דו מחלקתי/רב

 
 

 דימוי ומציאות
 חן שפירא

 
 

צילום ללא דימוי 
 –דימוי ללא מצלמה 

 לוסקיחיים דעואל 
 

 – אמנות ואקטיביזם
דיאגו רוטמן ואיתן 

 שוקר

50:99 – 50:99 
 

פורום צילום 
 'שנה ג

 יוסי ברגר
 שנתי

 קורס חובה
50:99 – 50:99 

 5:5נקודת מפגש 
 יגאל שם טוב

 'ב' סמס+א' סמס
 

 
 

פעמים  42 -( ושקר)אמת 

' סמס ניר עברון היבשני
'ב' סמס+'א  

 

 

50:99 – 50:99 
  

 
 
 
 
 
 



 'דשנה 
 

 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב
 59:99 – 51:99 

 
 59:99 – 51:99 

עבודה סדנה רעיונית 
לפרויקט כתובה נלווית 

 גמר 
 אילנה ברנשטיין

 שנתי
 'חובה ד

    
 

  

 

   
 

 
 

    

 אחר הצהריים אחר הצהריים אחר הצהריים הצהריים אחר
פורום צילום שנה  

ריכוז פרויקט :'ד
 גמר

 שנתי
 דור גז

 'חובה שנה ד

50:99 – 50:99 
 

 

 

פורום צילום שנה 
ריכוז פרויקט :'ד

 גמר
 שנתי

 יגאל שם טוב
 'חובה שנה ד

 
 

פורום צילום שנה 
ריכוז פרויקט :'ד

 גמר
 שנתי

 רמי מימון
 'חובה שנה ד

 

 


