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

שנה א' - 2סמסטר ב'

שנה א' - 3סמסטר ב'

שנה א' - 4סמסטר ב'

יום שני

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
נעם שכטר

שנה ב' - 2סמסטר ב'

10:00-13:00

14:00-17:00

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
910

10:00-13:00

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
910

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
נטי שמיע

14:00-17:00

יסודות הרישום
אריאל אסאו

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
יוסי ברקוביץ

יסודות הטיפוגרפיה ב'
ענת קציר

10:00-13:00

המחשה ב'
דברת בן נחום

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
910

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
שרי ארנון

שנה ב' - 4סמסטר ב'

שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

המחשה ב'
ג'ודית אשר

מבוא לפיתוח צורה
אורית ברגמן

יסודות הטיפוגרפיה ב'
מאיר סדן

צילום
גסטון

המחשה ב'
מיכל בוננו

צילום
גסטון

14:00-17:00

יסודות הרישום
אלי שמיר

יסודות הצילום א'
מיכל היימן

10:00-13:00

יסודות הרישום
אלי שמיר

מבוא לפיתוח צורה
עמית טריינין

יסודות הטיפוגרפיה ב'
פרופ' אבי איזנשטיין

יסודות הצילום א'
מיכל היימן

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
טלי אילון

יסודות הטיפוגרפיה ב'
פרופ' אבי איזנשטיין

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
910

המחשה ב'
זאב אנגלמאייר

מבוא לפיתוח צורה
עמית טריינין

יום שני
סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
ריבמן 747

עיצוב טיפוגרפי ב'
מאיר סדן

14:00-17:00

שפת האיור ב'
דברת בן נחום

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
חיים אגמי

עיצוב גרפי ב'
להב הלוי +צלם?

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
ריבמן 747

עיצוב טיפוגרפי ב'
ענת קציר

עיצוב גרפי ב'
נעה סגל +נועה בן שלום ?

שפת האיור ב'
רותו מודן

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אורי סוכרי

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
ריבמן 747

שפת האיור ב'
זאב אנגלמאייר

עיצוב טיפוגרפי ב'
יהודה חופשי

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
גיא חביב

עיצוב גרפי ב'
יעל בורשטיין +איתי מרום ?

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

10:00-13:00

יום שלישי

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק

14:00-17:00

שנה ב' - 3סמסטר ב'

יום רביעי

יסודות הרישום
אריאל אסאו

14:00-17:00

שנה ב' - 1סמסטר ב'

יום שלישי

יום חמישי

יום רביעי

יום חמישי
צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
ריבמן 747

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
רונאל מור

עיצוב טיפוגרפי ב'
עדנה הררי

14:00-17:00

עיצוב גרפי ב'
קובי לוי +צלם?

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק

שפת האיור ב'
מרב סלומון

יום שני
ללא קוד  -עיצוב ויצירה טכנולוגים
גיא חביב

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

קטלוגים מצולמים
יעל בורשטיין ודוד עדיקא

סדנת הדפס
רן סגל
616

מיתוג
אמנון אילוז

שירה בתנועה
ארז גביש

גרפיק אקסטרים
נעמי גייגר

עיצוב תערוכה
קובי לוי

פנזינים  -עיתונים אורבניים בהוצאה עצמית
ענת קציר

קומיקס אלטרנטיבי
רותו מודן

גרפיק אקסטרים
יותם בצלאל

פרסום מתקדם
שגיא בלומברג

עיצוב חוויה אינטראקטיבית במרחב
אורן משה

יצירה אישית
דוד אופנהיים

גרפיק אקסטרים
מיכל סהר

משחקי אינדי
דני ביקון

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

איור חובה ג'-איור וטקסט
מרב סלומון

איור במרחב הדיגיטלי
אלון ברייאר

הנחייה
מישל קישקה
אדם פיינברג

10:00-13:00

יום שני

14:00-17:00
איור דקומנטרי
גלעד סליקטר

כרזות זזות
ארז גביש

סדנת הדפס
רן סגל
616

יום שלישי
הנחייה
אריק לרנר
נעם שכטר

יום רביעי

יום רביעי
מקבץ רב מחלקתי
קריקטורה חברתית
מישל קישקה

מוזיקה חזותית
שרי ארנון

יום חמישי
גרפיק אקסטרים
גיא שגיא

הנחייה
להב הלוי
דנה גז
אורי סוכרי
יום חמישי
עיצוב פונט
מיכל סהר

המעצב בשירות התיאטרון
אורית ברגמן

הנחייה
גיא שגיא
הנחייה
נעם נדב
מיכל בוננו

