
יום חמישייום רביעייום שלישייום שניה"תכנית לימודים תשע

מבוא לחשיבה עיצובית ביסודות הטיפוגרפיה ביסודות הצילום ב10:00-13:00'סמסטר ב - 1'שנה א

נטי שמיעענת קצירמיכל היימן

יסודות המחשביסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיביהמחשה ביסודות הרישום ב14:00-17:00

מנטורדוד אופנהייםעמית טרייניןמארק ינאי

יסודות הטיפוגרפיה במבוא לפיתוח צורהמבוא לחשיבה עיצובית ב10:00-13:00'סמסטר ב - 2'שנה א

אבי אייזנשטיין' פרופעמית טרייניןטלי אילון

המחשה ביסודות המחשביסודות הצילום ביסודות הרישום ב14:00-17:00

דברת בן נחוםמנטורראר 'אלון גאריאל אסאו

יסודות המחשביסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבייסודות הצילום ביסודות הרישום 10:00-13:00'סמסטר ב - 3'שנה א

מנטורדני ביקוןראר'אלון גאלדר פרבר

יסודות הטיפוגרפיה בהמחשה במבוא לחשיבה עיצובית ב14:00-17:00

אבי אייזנשטיין' פרופזאב אנגלמאיירגיא שגיא

יסודות הרישום ביסודות הטיפוגרפיה ביסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבימבוא לחשיבה עיצובית ב10:00-13:00'סמסטר ב - 4'שנה א

רבקה ססובר פלד עדי שטרן' פרופיוסי ברקוביץלהב הלוי

יסודות המחשביסודות הצילום בהמחשה ב14:00-17:00

מנטורמיכל היימןמרב סלומון

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

צילום ווידאו למעצבשפת האיור ברישום ב10:00-13:00'סמסטר ב - 1'שנה ב

ארי עמית זאב אנגלמאייראלי שמיר

עיצוב טיפוגרפי ביסודותמבוא לעיצוב אינטראקטיביהעברת מסר ב14:00-17:00

יהודה חופשיגלעד סליקטר -מבוא לאיור אורי סוכרילהב הלוי

ליאור בן חורין

אביב הייוייל

העברת מסר במבוא לעיצוב אריזהעיצוב טיפוגרפי ב10:00-13:00'סמסטר ב - 2'שנה ב

קובי לויעדלי סטוקתרזה בן פורת

צילום ווידאו למעצביסודותשפת האיור ברישום ב14:00-17:00

ארי עמית אורית ברגמןאלי שמיר

עיצוב טיפוגרפי בשפת האיור ברישום ב10:00-13:00'סמסטר ב - 3'שנה ב

עדנה הררירותו מודןאריאל אסאו

העברת מסריסודותיסודות עיצוב לפרסוםמבוא לעיצוב אינטראקטיבי14:00-17:00

נעה סגלסיון בן חוריןרונאל מור

העברת מסר בשפת האיור ביסודות עיצוב לפרסום10:00-13:00'סמסטר ב - 4'שנה ב

מעין לויצקימישל קישקהסיון בן חורין

     

עיצוב טיפוגרפי ביסודותמבוא לעיצוב אריזהרישום א14:00-17:00

קובי לויעדלי סטוקאלדר פרבר

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

סטודיו מרכזי' שנה גכרזות זזותהמאייר בשירות התיאטרוןעיצוב גרפי מתקדם-אמנות התמצות10:00-13:00'סמסטר ב- ' ד-'שנה ג

10:00-17:00ארז גבישאורית ברגמןגיא שגיא

מיתוג זה רעיון גדולעיצוב תערוכההרשת החברתיתעיצוב גרפי מתקדם-אמנות התמצות

או אלעד/דורון וטליה זליגמןעדי שטרן' פרופחובה' שנה ג

חובה' שנה ד

סטודיו מרכזי' שנה ג

פנזיניםמושן דיזיין-עיצוב בתנועהעיצוב גרפי מתקדם-אמנות התמצותסטודיו מרכזי' שנה ד

ענת קציראדם פיינברגמיכל סודאיבחירה

עיצוב סביבות משחקיותעבודת ידעיצוב גרפי מתקדם-אמנות התמצות

אורן משהדוד אופנהייםמיכל סהר

 במאי-מעצב'איור חובה ג

ערן יובל מרב סלומון

איור במרחב הדיגיטליהנחייההנחייה

אלון ברייארשרי ארנוןרונאל מור

נעם נדבנעם שכטר

ערן יובל

סטודיו לצדק חזותי " -  המדינה זה אני"

רותי קנטור ואביב אלחסיד

הנחייה

דברת בן נחום

זהר נעמן

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

רב/ דו הנחייה14:00-17:00'סמסטר ב- ' ד-'שנה ג

בקו האשמיכל סהר

מישל קישקה

עיצוב ספרים

נעם שכטר

צורה וקול

שרי ארנון

סדנת הדפס

רן סגל 

הנחייה

רותו מודן

אריק לרנר


