מערכת שעות שנה א'  -קבוצה 1
יום

סמסטר א'

סמסטר ב'

א'

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

 09:00-10:00הדרכה בסדנת פיסול  -גיא מרקוביץ

 10:00-13:00פיסול  -לאה אביטל

 10:00-17:00פיסול  -לאה אביטל

 14:00-17:00וידיאו  -מנחם רוט

 09:00-13:00ציור  -מאיה גולד

 10:00-16:00ציור  -מאשה זוסמן

ב'

ג'
 14:00-16:00סדנה רעיונית  -יותם דביר
בשפה הערבית  -מנאר מח'ול
 10:00-17:00סטודיו  -יעל פרנק ,איתן בן-משה

 09:30-11:00מעבר לקירות הסטודיו  -גלעד אופיר

ד'
 11:00-18:00סטודיו  -יעל פרנק ,טמיר ליכטנברג
 10:00-13:00רישום  -אירית חמו

 10:00-13:00רישום  -אירית חמו

ה'
 14:00-17:00כלים דיגיטליים לאמנות  -איתן בן-משה

מערכת שעות שנה א'  -קבוצה 2
יום

סמסטר א'

סמסטר ב'

א'

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

 09:00-13:00ציור  -איל ששון

 10:00-16:00ציור  -איל ששון

ב'
 14:00-17:00וידיאו  -מנחם רוט
 09:00-13:00פיסול  -מעיין אליקים

 10:00-16:00פיסול  -שחר יהלום

ג'
 14:00-16:00סדנה רעיונית  -יותם דביר
בשפה הערבית  -מנאר מח'ול
 10:00-17:00סטודיו -יעל פרנק ,איתן בן-משה

 09:30-11:00מעבר לקירות הסטודיו  -גלעד אופיר

ד'
 11:00-18:00סטודיו  -יעל פרנק ,טמיר ליכטנברג
 09:00-10:00הדרכה בסדנת פיסול
 10:00-13:00רישום  -מאיה גולד

ה'
 10:00-13:00רישום  -אתי יעקובי
 14:00-17:00כלים דיגיטליים לאמנות  -כרמי דרור

מערכת שעות שנה א'  -קבוצה 3
יום

סמסטר א'

סמסטר ב'

א'

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

 09:00-13:00ציור  -נטעלי שלוסר

 10:00-16:00ציור  -טליה ישראלי

ב'
 14:00-17:00וידיאו  -אלהם רוקני
 09:00-10:00הדרכה בסדנת פיסול
 10:00-13:00רישום  -רוני קרני

ג'
 10:00-13:00רישום  -מאיה אטון
 14:00-16:00סדנה רעיונית  -יותם דביר
בשפה הערבית  -מנאר מח'ול
 10:00-17:00סטודיו  -יעל פרנק ,איתן בן-משה

 09:30-11:00מעבר לקירות הסטודיו  -גלעד אופיר

ד'
 11:00-18:00סטודיו  -יעל פרנק ,טמיר ליכטנברג
 10:00-13:00כלים דיגיטליים לאמנות  -ניר הראל
ה'
 14:00-18:00פיסול  -טל גפני והילה טוני נבוק

 10:00-16:00פיסול  -טל גפני והילה טוני נבוק

מערכת שעות שנים ב' ,ג' ,ד'  -סמסטר א'
יום
א'

ב'

ג'

בוקר
קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

צהריים
קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

 10:00-13:00סטודיו וידיאו ב'  -אלונה פרידברג
 10:00-13:00סטודיו רישום ג-ד  -טליה קינן
 10:00-13:00סטודיו פיסול ג'-ד'  -אורי ניר
 10:00-13:00נקודת מפגש  -תמרה מסל
 10:00-13:00אמנות במרחב הציבורי -
הילה כהן-שניידרמן
 10:00-13:00מה בין מיצג לאמנות  -עדינה בר-און

 14:00-16:00סטודיו וידיאו ב'  -אלונה פרידברג
 14:00-16:00סטודיו רישום ג-ד  -טליה קינן
 14:00-16:00סטודיו פיסול ג'-ד'  -אורי ניר
 14:00-16:00נקודת מפגש  -איל ששון
 16:00-17:00נקודת מפגש  -אלונה פרידברג
 16:00-17:00נקודת מפגש  -אורי ניר
 16:00-17:00נקודת מפגש  -טליה קינן
 16:00-17:00נקודת מפגש  -הילה כהן-שניידרמן
 17:00-20:00צורת-מעבר  -הילה כהן-שניידרמן

 10:00-13:00סטודיו וידיאו ג'-ד'  -גלעד רטמן
 10:00-12:00מקראות ב'-ג' (באנגלית)  -ניקולא טרצי
 12:30-13:30נקודת מפגש  -ניקולא טרצי
 11:00-13:00נקודת מפגש  -יותם דביר
 10:00-13:00נקודת מפגש  -גיל שני
 10:00-13:00אינסטליישן עכשיו  -מיכל הלפמן
 10:00-14:00מעבדת האור ג'-ד'  -יהודית סספורטס

 14:00-16:00סטודיו וידיאו ג'-ד'  -גלעד רטמן
 14:00-16:00מקראות א'-ג' (בשפה הערבית)  -מנאר מח'ול
 14:00-17:00נקודת מפגש  -מיכל הלפמן
 14:30-17:30נקודת מפגש  -יהודית סספורטס
 16:00-17:00נקודת מפגש  -שנה ד'  -גלעד רטמן
 17:00-20:00נקודת מפגש  -שנה ב'-ג'  -גלעד רטמן
 14:00-17:00איך מתחילים לחשוב מייצב ?  -גיל שני
 17:00-20:00פורום שנה ד'  -פיטר מלץ ,אירנה גורדון
 17:00-20:00תערוכות וביקורות שנה ד'  -פיטר מלץ,
אירנה גורדון וצוות מרצי המחלקה

ד'

ה'

ו'

 10:00-13:00סטודיו ציור ב'  -יוסף קריספל
 11:00-13:00סטודיו פיסול ב  -יוחאי אברהמי
 10:00-13:00נקודת מפגש  -עדו בר-אל
 10:00-13:00נקודת מפגש  -מירי סגל
 10:00-13:00פיסול  -זוהר גוטסמן
 10:00-13:00צילום  -גלעד אופיר

 14:00-16:00סטודיו ציור ב'  -יוסף קריספל
 14:00-17:00סטודיו פיסול ב  -יוחאי אברהמי
 16:00-17:00נקודת מפגש  -יוסף קריספל
 14:00-17:00נקודת מפגש  -גלעד אופיר
 14:00-17:00פעולות במרחב  -מירי סגל
 14:00-17:00ציור  -עדו בר-אל

 11:00-13:00נקודת מפגש  -אהד פישוף
 10:00-13:00רישום  -תמר גטר
 10:00-13:00פיסול  -דרורה דומיני
 10:00-13:00הדפס  -אבי קריצמן
 10:00-13:00אורות מהמזרח התיכון  -ראידה סעאדה
 10:00-13:00מגזין  -ליאור ווטרמן ,ניר הראל

 14:00-17:00נקודת מפגש  -תמר גטר
 14:00-17:00רישום  -אירית חמו
 14:00-17:00אמנות וטכנולוגיה ,נייר וספרי אמן -
צבי טולקובסקי
 14:00-17:00אודיו  -אהד פישוף
 14:00-17:00מסכים ותודעה  -ליאור ווטרמן

מעבדת הרס ושיקום  -אבי סבח
סדנא מרוכזת בחופשת סמסטר ( 16-27פברואר)

מערכת שעות שנים ב' ,ג' ,ד'  -סמסטר ב'
יום
א'

ב'

ג'

בוקר
קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

צהריים
קורסים במחלקה לתרבות חומרית וחזותית

 10:00-13:00סטודיו וידיאו ב'  -אלונה פרידברג
 10:00-13:00נקודת מפגש  -טליה קינן
 10:00-13:00נקודת מפגש  -תמרה מסל
 10:00-14:00מציאות מדומה  -מונטי אלון
 10:00-13:00ביקורת קבוצתית  -אורי ניר
 10:00-14:00פיסול במרחב הוירטואלי  -איתן בן-משה

 14:00-16:00סטודיו וידיאו ב'  -אלונה פרידברג
 14:00-17:00נקודת מפגש  -לאה אביטל
 14:00-17:00נקודת מפגש  -אורי ניר
 14:30-15:30נקודת מפגש  -איתן בן משה
 16:00-17:00נקודת מפגש  -הילה כהן-שניידרמן
 16:00-17:00נקודת מפגש  -איל ששון
 16:00-17:00נקודת מפגש  -אלונה פרידברג
 14:00-17:00בין עולם לגוף  -תמרה מסל
 14:00-17:00מעבר לקו  -טליה קינן
 17:00-20:00צורת-מעבר  -הילה כהן-שניידרמן
 17:00-20:00סדנה מעשית אינטנסיבית  -גלעד רטמן

 10:00-13:00סטודיו ציור ג'-ד'  -גיל שני
 10:00-13:00סטודיו חלל גוף טקס  -ב'-ד' -
מיכל הלפמן
 10:00-13:00נקודת מפגש  -רועי רוזן
 10:00-13:00אורות מהמזרח התיכון  -ראידה סעאדה
 10:00-14:00המקום  -יהודית סספורטס

 14:00-16:00סטודיו ציור ג'-ד'  -גיל שני
 14:00-16:00סטודיו חלל גוף טקס  -ב'-ד' -
מיכל הלפמן
 14:00-16:00מקראות ב'-ג'  -רועי רוזן
 14:30-17:30נקודת מפגש  -יהודית סספורטס
 16:00-17:00נקודת מפגש  -מיכל הלפמן
 16:00-17:00נקודת מפגש  -גיל שני
 16:00-17:00נקודת מפגש  -מאשה זוסמן
" 14:00-17:00זהות אישית"  -ראידה אדון
 17:00-20:00פורום שנה ד'  -פיטר מלץ ,אירנה גורדון
 17:00-20:00תערוכות וביקורות שנה ד'  -פיטר מלץ,
אירנה גורדון וצוות מרצי המחלקה

ד'

ה'

ו'

 10:00-13:00סטודיו ציור ב'  -יוסף קריספל
 11:00-13:00סטודיו פיסול ב  -יוחאי אברהמי
 11:30-13:00נקודת מפגש  -גלעד אופיר
 10:00-13:00נקודת מפגש  -מירי סגל
 10:00-13:00נקודת מפגש  -עדו בר-אל
 10:00-13:00פיסול -זוהר גוטסמן

 14:00-16:00סטודיו ציור ב'  -יוסף קריספל
 14:00-17:00סטודיו פיסול ב  -יוחאי אברהמי
 16:00-17:00נקודת מפגש  -יוסף קריספל
 14:00-17:00ציור  -עדו בר-אל
 14:00-17:00פעולות במרחב  -מירי סגל
 14:00-17:00מבנים פרפורמטיביים  -יאיר ורדי

 11:00-13:00נקודת מפגש  -אהד פישוף
 10:00-13:00נקודת מפגש  -טמיר ליכטנברג
 10:00-13:00ציור  -תמר גטר
 10:00-13:00חשיבה גלובלית  -ניר הראל
 10:00-13:00הדפס  -אבי קריצמן
 10:00-13:00כתיבה והשראה  -אורלי קסטל-בלום
 10:00-13:00מגזין  -ליאור ווטרמן ,ניר הראל

 14:00-16:00מקראות ב'-ג'  -יותם דביר
 14:00-17:00נקודת מפגש  -תמר גטר
 14:00-17:00נקודת מפגש  -אירית חמו
 14:00-17:00נקודת מפגש  -ליאור ווטרמן
 14:00-17:00סיור  -טמיר ליכטנברג
 14:00-17:00ציור  -מאיה גולד
 14:00-17:00סאונד בחלל וחלל בסאונד  -אהד פישוף

מעבדת הרס ושיקום  -אבי סבח
קורס קיץ ( 6-17ספטמבר)

