מערכת שעות לפי שנים  -סמסטר ב'  -תשע"ט
שנה א

יום שני

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

סטודיו 9:00-12:00

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

תרגול סטודיו 12:30-14:00
אסיסטנטים

15:00-16:00
16:00-18:00

רישום -אבי סיטון
09:00-12:00

רישום -שלום קוולר
09:00-12:00

ט"ט  -1+2מיכאל וולמה
 15:45-18:45קבוצה 1

שנה ב
09:00-10:00

יום שני

10:00-11:00

סטודיו מבוא ג' -לפי קבוצות
9:30-12:30

עיצוב בסיסי  -2דניאל מינץ
13:00-18:00

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

גאומטריה תאורית אלון בן נון  10:00-12:30קבוצה 1

גאומטריה תאורית אלון בן נון  13:00-16:00קבוצה 2
רישום -אסף בן צבי
16:30-19:30

יום שלישי

רישום -אליזבטה זיינדר
16:30-19:30
יום רביעי

תרגול הנדסת בניין
13:00-15:00

ט"ט  - 4אסנת תדמור קבוצה 1
14:00-15:30

ט"ט  - 4אסנת תדמור קבוצה 2
15:45-18:45

תרגול סטודיו 18:00-19:30

18:00-19:00
שנה ג
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

סטודיו 9:30-12:30

תכנון אינטגרטיבי -מוטי בודק ואלכס
קרנץ 08:30-14:30
( 2קבוצות)

11:00-12:00
תרגול סטודיו 12:30-13:30

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

יום רביעי

סמינר הפרויקט האורבני ככלי לפיתוח בר קיימא
אלס ורבקל
9:00-12:00
סמינר חיי משפחה ,קולנוע ,טראומה -הנרי אורבך
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

14:00-15:00
15:00-16:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

סטודיו מבוא ג'
15:00-18:00

יום שני

13:00-14:00

יום חמישי

תרגול סטודיו 12:30-13:30

יום שלישי

12:00-13:00

סטודיו 15:00-18:00

הנדסת בניין  2רות מלר-קבוצה 2
11:00-12:30

16:00-17:00
17:00-18:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

הנדסת בניין  2רות מלר -קבוצה 1
9:00-10:30

11:00-12:00
12:00-13:00

ט"ט  -1+2מיכאל וולמה
 09:00-12:00קבוצה 2

יום חמישי
פראדיגמות טכנולוגיות בארכיטקטורה
הלן וקסלר 8:30-10:00
אדריכלות ישראלית -צבי אפרת
10:30-13:30

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

תולדות העיור -נועה רובין
15:00-16:30
סמינר אוצרות ועיצוב תערוכות
כפרקטיקה ביקורתית -עידו גינת ועדינה
קמיאן-קשדן
16:30-19:30

סטודיו 15:00-19:00 -

שנה ד

יום שני

09:00-10:00

קורסי תמך 9:30-11:00

יום שלישי

סמינר הפרויקט האורבני ככלי לפיתוח בר קיימא
אלס ורבקל
9:00-12:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

יום רביעי

יום חמישי

סטודיו 11:00-14:30

סמינר חיי משפחה ,קולנוע ,טראומה -הנרי אורבך
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

14:00-15:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

חתך קיר -סער ג'הרן לוי ואייל עברי
15:30-19:30

18:00-19:00
יום שני

שנה ה
09:00-10:00
10:00-11:00

קורסי תמך
9:30-11:00

סמינר אוצרות ועיצוב תערוכות
כפרקטיקה ביקורתית -עידו גינת ועדינה
קמיאן-קשדן
16:30-19:30

קורסים רב מחלקתיים הר הצופים (משעה )14:00

יום שלישי

יום רביעי

סדנת כתיבה -תמר ברגר
(קורס בחירה) 9:30-11:00

סמינר הפרויקט האורבני ככלי לפיתוח בר קיימא
אלס ורבקל
9:00-12:00

11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

סטודיו 15:00-19:00 -

יום חמישי
חוק התכנון והבנייה -ולנטינה נלין 9:00-10:30

סטודיו תרגול עצמי 10:30-12:30
סטודיו 11:00-14:30
סמינר חיי משפחה ,קולנוע ,טראומה -הנרי אורבך
( 10:00-13:00יתקיים באגרון)

14:00-15:00

הרצאות כלל מחלקתיות 13:00-14:30 -

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

סמינר אוצרות ועיצוב תערוכות
כפרקטיקה ביקורתית -עידו גינת ועדינה
קמיאן-קשדן
16:30-19:30

קורסים רב מחלקתיים הר הצופים (משעה )14:00

סטודיו 15:00-19:00 -

