בצלאל -המחלקה לעיצוב תעשייתי -סמסטר א' תשע"ט
ראשון

10:00
13:00

שני

שלישי

סטודיו א' ( 3נ"ז)
פרופ' חנן דה לנגה
ליאורה רוזין
813

סטודיו מבנה תפקוד צורה
( 6נ"ז)
קב' – 1ספי חפץ
אסיסטנט:
קב' -2נטי שמיע
אסיסטנט:
813+812

שנה א'

 27נ"ז
14:00
17:00

10:00
13:00

14:00-18:00
קב' פיתוח מוצר
באמצעות רישום
( 1נ"ז)
אסף ורשבסקי
812

הנדסת אנוש
ארגונומיה
( 2נ"ז)
אילן ליאור
812

גרפיקה הנדסית ( 1נ"ז)
רוני זסלבסקי
813

טכנלוגיות עץ
( 2נ"ז)
בועז מנשרי
אבי פדידה
סמינרים

שנה ב'
 25נ"ז
סטודיו ב ( 6נ"ז)
לימודי היסטוריה ותיאוריה

14:00
17:00

10:00
13:00

שנה ג'
 24נ"ז
14:00
17:00

מאיה בן דוד 806
פרנס חיים 808
ערן לדרמן 813

קורסי בחירה  2נ"ז:
עיצוב למכונית ספורט
דורי רגב 806
עיצוב מכליל
ידידיה בלונדר ,שנית אדם
צעצועים
ירון לובטון סמינרים
מתקפלים
שמואל קפלן( 4נ"ז) 807

טכנולוגיות טקסטיל
( 2נ"ז)
שנית אדם אלקיים
807
------------------------חומרים מרוכבים
(2נ"ז)
יגאל חבקין
808
14.00-18.00
סטודיו ג'
( 6נ"ז)

הדר שפירא 807
דורי רגב 513
אלישע טל גלריה

רביעי

חמישי

קב' 1רישום
( 1נ"ז שנתי)
סשה אוקון
מקלט

ארגז כלים
 3נ"ז)

קב' 2
פוטושופ אילוסטרייטור
(  1נ"ז)
תומר שמי907
קב' 2רישום
( 1נ"ז שנתי)
סשה אוקון
מקלט
קב' 1
פוטושופ אילוסטרייטור
 1נ"ז
תומר שמי 907
תיב"ם solidworks
(1נ"ז)
908
אורי יקותיאל
פיתוח מוצר באמצעות
רישום ("1ז)
פיודור בזובוב 812
תיב"ם solidworks
(1נ"ז)
907
טל לוטן
פיתוח מוצר באמצעות
רישום (1נ"ז)
פיודור בזובוב 812

מצב צבירה
)נ"ז (2
נטי שמיע ,וליאורה רוזין
813

חיים פרנס
דב גנשרוא
807+813

מבוא לטכנולוגיה
( 3נ"ז שנתי)
עודד גוב
יניב גלוזמן
812

טכנווגיות מתכת
)נ"ז (2
יניב גלוזמן
812

סטודיו ב ( 6נ"ז)
מאיה בן דוד 806
פרנס חיים 808
ערן לדרמן 813

עיצוב חלל
( 2נ"ז)
טל גור
סמינרים

כל קורסי הבחירה של
שנה ב וגם:
כולל מע"מ ( 2נ"ז)
עודד פרידלנד
812

מסלול המראה (ח)
10:00
13:00

( 2נ"ז)
הדר שפירא
אדוה נוח

שנה ד'

סמינרים

 20נ"ז

14.00-18.00
14:00
17:00

סטודיו ד'

ליאורה רוזין 844
דה לנגה חנן סמינרים
דב גנשרוא 805

כל קורסי הבחירה של
שנה ב-ג וגם:
כולל מע"מ ( 2נ"ז)
עודד פרידלנד 813

סטודיו פרויקט גמר
מאיה ויניצקי
עידו ברונו
סמינרים
 2נ"ז

בצלאל -המחלקה לעיצוב תעשייתי -סמסטר ב' תשע"ט
שני

ראשון

10:0013:00

קב' 1רישום אנליטי
( 1נ"ז שנתי)
812
פיודור בזובוב
קב'  2מבוא לעיצוב
גרפי ( 1נ"ז)
רחל דהאן 813

שלישי

סטודיו מבנה תפקוד
צורה ( 6נ"ז)
קב' – 1
ספי חפץ
קב' -2
נטי שמיע
812+813

רביעי
11:00-13:00
סגנונות וזרמים בעיצוב
( 2נ"ז)

חמישי

סטודיו משטחים ( 3נ"ז)
דורי רגב 812

פרופ' שמוליק קפלן
עמוס בועז 808
סמינרים

שנה א'

-14:00
17:00

קב'  2רישום אנליטי
( 1נ"ז שנתי)
812
פיודור בזובוב
קב'  1מבוא לעיצוב
גרפי ( 1נ"ז)
סמינרים
שמי תומר
solidworks

10:0013:00

למתקדמים (1נ"ז)
חצי כתה – חצי כתה
אור בן נפלא
אורי יקותיאל
907/915

שנה ב'
לימודי היסטוריה ותיאוריה

-14:00
17:00

סטודיו ב ( 6נ"ז)
ספי חפץ 813
אלישע טל 808
אילן ליאור 806

10:0013:00

עיצוב אינטראקטיבי
בסביבה דיגיטלית
( 2נ"ז)
/907סמינרים
תומר שמי

ארגז כלים ( 3נ"ז)

(1נ"ז) Solidworks
חצי כתה – חצי כתה

חיים פרנס 807
דב גנשרוא 813

טל לוטן/אורי יקותיאל
907/915

פיתוח מוצר באמצעות
רישום – המשך
( 1נ"ז)
פיודור בזובוב
812

טקספיריינס
)נ"ז (2
שרית יודלביץ
813
טכנולוגיות פלסטיק
( 2נ"ז)

מבוא לטכנולוגיה
( 3נ"ז שנתי)
עודד גוב
יניב גלוזמן
812

812
דניאל קיש

Keyshot+photoshop
908
( 1נ"ז)
אורי יקותיאל
חצי כיתה חצי כיתה

תאורה
 2נ"ז
טל גור
812

סטודיו ב ( 6נ"ז)

ביתו הוא מבצרו
ערן לדרמן
806

ספי חפץ 813
אלישע טל 808
אילן ליאור 806

יודאיקה
ירון לובטון
סמינרים

תהליכי מחקר למעצבים
( 2נ"ז)
מאיה ויניצקי הדר שפירא
813

שנה ג'
14:00-18:00
-14:00
17:00

סטודיו ג'(  6נ"ז)
חנן דה לנגה 807
נעם דובר 805
טל גור גלריה

עיצוב חלל

קורסי בחירה ב-ד
ראה שנה ב

( 2נ"ז)
חנן דה לנגה
807

10:0013:00
סטודיו פרויקט גמר (ח)
שנה ד'
-14:00
17:00

קורסי בחירה ב-ד
ראה שנה ב

מאיה ויניצקי
עידו ברונו
חדר סמינרים
 2נ"ז

