תכנית לימודים תשע"ה
שנה א' - 1סמסטר ב'

שנה א' - 2סמסטר ב'

שנה א' - 3סמסטר ב'

שנה א' - 4סמסטר ב'

יום שלישי

יום שני

שנה ב' - 2סמסטר ב'

שנה ב' - 3סמסטר ב'

שנה ב' - 4סמסטר ב'

יסודות הצילום ב
מיכל היימן

יסודות הטיפוגרפיה ב
ענת קציר

14:00-17:00

יסודות הרישום ב
מארק ינאי

המחשה ב
עמית טריינין

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
דוד אופנהיים

יסודות המחשב
מנטור

10:00-13:00

מבוא לחשיבה עיצובית ב
טלי אילון

מבוא לפיתוח צורה
עמית טריינין

10:00-13:00

שנה ג' חובה
שנה ד' חובה
שנה ג' סטודיו מרכזי
שנה ד' סטודיו מרכזי
בחירה

יסודות הטיפוגרפיה ב
פרופ' אבי אייזנשטיין

14:00-17:00

יסודות הרישום ב
אריאל אסאו

יסודות הצילום ב
אלון ג'ראר

יסודות המחשב
מנטור

המחשה ב
דברת בן נחום

10:00-13:00

יסודות הרישום
אלדר פרבר

יסודות הצילום ב
אלון ג'ראר

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
דני ביקון

יסודות המחשב
מנטור

14:00-17:00

מבוא לחשיבה עיצובית ב
גיא שגיא

המחשה ב
זאב אנגלמאייר

10:00-13:00

מבוא לחשיבה עיצובית ב
להב הלוי

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
יוסי ברקוביץ

14:00-17:00

המחשה ב
מרב סלומון

יסודות הצילום ב
מיכל היימן

10:00-13:00

רישום ב
אלי שמיר

שפת האיור ב
זאב אנגלמאייר

14:00-17:00

העברת מסר ב
להב הלוי

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אורי סוכרי

10:00-13:00

עיצוב טיפוגרפי ב
תרזה בן פורת

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק

14:00-17:00

רישום ב
אלי שמיר

שפת האיור ב
אורית ברגמן

10:00-13:00

רישום ב
אריאל אסאו

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
רונאל מור

10:00-13:00

יסודות הטיפוגרפיה ב
פרופ' אבי אייזנשטיין

יסודות הטיפוגרפיה ב
פרופ' עדי שטרן

יסודות הרישום ב
רבקה ססובר פלד

יסודות המחשב
מנטור

יום רביעי

יום שלישי

יסודות
מבוא לאיור -גלעד סליקטר
ליאור בן חורין
אביב הייוייל

יום חמישי
צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

עיצוב טיפוגרפי ב
יהודה חופשי

העברת מסר ב
קובי לוי

יסודות

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

שפת האיור ב
רותו מודן

עיצוב טיפוגרפי ב
עדנה הררי

יסודות עיצוב לפרסום
סיון בן חורין

יסודות

העברת מסר
נעה סגל

יסודות עיצוב לפרסום
סיון בן חורין

שפת האיור ב
מישל קישקה

העברת מסר ב
מעין לויצקי

רישום א
אלדר פרבר

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק

יסודות

עיצוב טיפוגרפי ב
קובי לוי

יום שני
אמנות התמצות-עיצוב גרפי מתקדם
גיא שגיא

יום שלישי
המאייר בשירות התיאטרון
אורית ברגמן

אמנות התמצות-עיצוב גרפי מתקדם
פרופ' עדי שטרן

הרשת החברתית
טליה זליגמן

10:00-13:00

14:00-17:00

שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

יום רביעי

מבוא לחשיבה עיצובית ב
נטי שמיע

יום שני
שנה ב' - 1סמסטר ב'

יום חמישי

יום רביעי
כרזות זזות
ארז גביש

יום חמישי
שנה ג' סטודיו מרכזי
10:00-17:00

עיצוב תערוכה

מיתוג זה רעיון גדול
דורון ו/או אלעד

אמנות התמצות-עיצוב גרפי מתקדם
מיכל סודאי

עיצוב בתנועה-מושן דיזיין
אדם פיינברג

פנזינים
ענת קציר

אמנות התמצות-עיצוב גרפי מתקדם
מיכל סהר

עבודת יד
דוד אופנהיים

עיצוב סביבות משחקיות
אורן משה

מעצב-במאי
ערן יובל

איור חובה ג'
מרב סלומון

הנחייה
רונאל מור
נעם שכטר

איור במרחב הדיגיטלי
אלון ברייאר

הנחייה
שרי ארנון
נעם נדב
ערן יובל

"המדינה זה אני"  -סטודיו לצדק חזותי
רותי קנטור ואביב אלחסיד

הנחייה
דברת בן נחום
זהר נעמן
יום שני
שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

 14:00-17:00הנחייה
מיכל סהר

יום רביעי

יום שלישי
דו  /רב
בקו האש
מישל קישקה

עיצוב ספרים
נעם שכטר
צורה וקול
שרי ארנון
סדנת הדפס
רן סגל
הנחייה
רותו מודן
אריק לרנר

יום חמישי

