
יום חמישייום רביעייום שלישייום שניג"תכנית לימודים תשפ

יסודות המחשב יסודות הרישוםיסודות טיפוגרפיה 'המחשה א10:00-13:00'סמסטר א - 1'שנה א

ירמי אריאלירוני טהרלבדניאל גרומרדברת בן נחום

למידה מרחוק100310011001

יסודות הצילום חשיבה עיצובית מבוא לפיתוח צורה14:00-17:00

גסטון איצקוביץקובי לוישרון אתגר

100110011001

17:30-20:30 

יסודות המחשביסודות טיפוגרפיה יסודות הצילום 10:00-13:00'סמסטר א - 2'שנה א

ירמי אריאלימאיר סדןגסטון איצקוביץ

למידה מרחוק10021002

חשיבה עיצובית 'המחשה איסודות הרישום14:00-17:00

טלי אילוןזאב אנגלמאיירמתן בן כנען

100710021002

17:30-20:30 

יסודות הצילום חשיבה עיצובית יסודות הרישום 10:00-13:00'סמסטר א - 3'שנה א

גסטון איצקוביץשרון אתגראריאל אסאו

100110021001

יסודות המחשב יסודות טיפוגרפיה 'המחשה א14:00-17:00

ירמי אריאלינואל ערפאתאיתן אלוא

למידה מרחוק10021002

17:30-20:30 

יסודות המחשב יסודות טיפוגרפיה יסודות הרישום10:00-13:00'סמסטר א - 4'שנה א

ירמי אריאלידני מירבאלכס טוביס

למידה מרחוק3201003

' המחשה אחשיבה עיצובית מבוא לפיתוח צורהיסודות הצילום 14:00-17:00

עינת צרפתיארז גבישגיא שגיאגסטון איצקוביץ

1003100310031003

17:30-20:30 

יסודות המחשב יסודות הצילום חשיבה עיצובית יסודות הרישום 10:00-13:00'סמסטר א - 5'שנה א

ירמי אריאליקרן זלץגיא שגיאמתן בן כנען

למידה מרחוק100710041003

' המחשה איסודות טיפוגרפיה 14:00-17:00

מיכל בוננויגאל הרמן

10041004

17:30-20:30 

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

מבוא למוצרים דיגיטלייםרישום'שפת האיור א10:00-13:00'סמסטר א - 1'שנה ב

בן לבמארק ינאיאיתן אלוא

10043211002

02עיצוב גרפי 02טיפוגרפיה צילום ווידאו למעצב14:00-17:00

נעמי גיגררותי קנטורארי עמית 

22210041004

17:30-20:30

רישוםמבוא למוצרים דיגיטליים10:00-13:00'סמסטר א - 2'שנה ב

אלכס טוביסאחוה כהנא

1006321

02טיפוגרפיה צילום ווידאו למעצב'שפת האיור א14:00-17:00

ענת קצירתמיר צדוקדברת בן נחום

100610061007

02עיצוב גרפי 17:30-20:30

עדלי סטוק

1006



'שפת האיור א02עיצוב גרפי צילום ווידאו למעצב10:00-13:00'סמסטר א - 3'שנה ב

עינת צרפתירותי קנטורתמיר צדוק

100710041003

מבוא למוצרים דיגיטלייםרישום02טיפוגרפיה 14:00-17:00

אורי סוכרירוני טהרלבעדי טקו

10073211006

17:30-20:30

' שפת האיור א02טיפוגרפיה צילום ווידאו למעצב10:00-13:00'סמסטר א - 4'שנה ב

דוד פולונסקיעדנה הרריארי עמית

100610061004

02עיצוב גרפי מבוא למוצרים דיגיטלייםרישום14:00-17:00

סוניה אוליטסקיהראל שיניאקאלכס טוביס

77710061009

17:30-20:30

02עיצוב גרפי מבוא למוצרים דיגיטלייםצילום ווידאו למעצב10:00-13:00'סמסטר א - 5'שנה ב

י'אשרף פואחרחובב אופנהייםארי עמית

22210071007

' שפת האיור א02טיפוגרפיה רישום14:00-17:00

ענת ורשבסקינעמה טוביאסאריאל אסאו

10011007321

17:30-20:30

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

סטודיו מרכזי' שנה גסטודיו מרכזי' שנה ד10:00-13:00'סמסטר א- ' ד-'שנה ג

10:00-17:0010:00-17:00

בראוזינג עיצוב מערכתי ארט למשחקיםמיתוג מתקדם

נעמי גיגרנעמה טוביאסאריק לרנרדר לאורחובה משחקים' שנה ג

10099309031009חובה משחקים' שנה ד

חובה איור ' שנה ג

בראוזינג עיצוב מערכתי UX- חווית משתמש ספרות חזותיתחובה איור ' שנה ד

איל זקיןקובי לוינטאשה מרטינובעמית טרייניןחובה עיצוב ' שנה ג

903906930805חובה עיצוב ' שנה ד

סטודיו מרכזי' שנה ג

בראוזינג עיצוב מערכתי איור ועיצובטייטל סיקוונס ועיצוב תוכן קולנועיסטודיו מרכזי' שנה ד

סוניה אוליטסקי אמיתי גלעדאורית ברגמןאדם פיינברג'ד-'בחירה ג

9091009906513

בראוזינג עיצוב מערכתי זהות ומיתוגעיצוב אינטראקטיבי

עידן ועקניןמעין לויצקימיכל סהראורן משה

9307375121006

עיצוב משחק דיגטלי- 'חובה משחקים דואל סטוריטלינג'ויז- 'איור חובה דטיפוגרפיה מורכבתמעבדה

ערן היללי וגדעון רימרזאב אנגלמאיירדנה גזיעל בורשטיין

1008805742915

ארט ואינטראקציה- 'משחקים חובה גסיגנון ושפה חזותית- 'איור חובה געיצוב גרפי לרשתעיצוב ספרים 

רותו מודן+ דני ביקון עמית טרייניןיואב פריזוהר קורן

9069031009909

היכרות, מבוא לעיצוב בתנועה

מעין צוריאל

910

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני14:00-17:00'סמסטר א- ' ד-'שנה ג

קורסי בחירה פתוחים כלל אקדמי

פסטישספר מסע

דוד פולונסקיודית אשר'ג

1008808

לטרינגסדנת הדפס 

דניאל גרומררן סגל 

812

פוסטריםאנימציה למעצבים

איל זקיןאסף כהן



930805

קומיקס אלטרנטיביכרזות זזות ועוד

רותו מודןאמיתי גלעד

742906

אינפוגרפיקס

רוני לוית

509

Web-עיצוב טיפוגרפי ל

מאיר סדן

910

מיני גיימז

דניאל אליאס

903

אלט קונטרול

חובב אופנהיים

1009

יום חמישייום רביעייום שלישייום שני17:30-20:30'סמסטר א- ' ד-'שנה ג

909

אם עיצוב משחקים'ג

עידן רוזה

907

ג׳אם עיצוב מוצר

עומר זיו


