
שישי

8:00-9:30

9:30-10:00

סדנא מעשית 

:1סבב 

 שיבוץ

דני שוורץ

סדנא 

: מעשית

שרטוט /איור

אופנה טכני 

שרון דאובה

1סבב 

: סדנא מעשית

הגוף באריזה

2גליה רוזנפלד סבב 

סדנא מעשית 

:1סבב 

תדמיתנות 

ממוחשבת ואופנה 

דיגיטלית

גילי עזרן

סדנה 

איור : מעשית

אופנה לוסי 

דוד

1סבב 

חוט : סדנה מעשית

ביד היוצר לוסי דוד

2סבב 

13:00-14:00

17:00-17:30

17:30-20:30

סדנא מעשית 

:1סבב 

הבשלת רעיון 

אסף בן צבי

: 2סדנא מעשית סבב 

מהדמיון להדמיה עם 

Keyshotתוכנת 

 נוגה מזובר

שישי

8:00-9:30

9:30-10:00

13:00-14:00

סדנה מעשית 

:1סבב 

פילגרן 

דני שוורץ

סדנא מעשית 

:2סבב 

צללית ואטיטיוד,חומר 

לוסי דוד

17:00-17:30

17:30-20:30

סדנת תרגול וטכניקות 

תיקים: פרטניות

 מפגשים5

סדנת תרגול 

: וטכניקות פרטניות

שעונים

 מפגשים5

סדנת תרגול וטכניקות 

:פרטניות

ה לבמה/לבוש

 מפגשים 5

ג+שנה ב

שנה ג

סדנאות מעשיות

שנה ד

2יסודות התדמיתנות 

סולומון -  איה סברנסקי 

('קבוצה ב) 

טכניקות תפירה

 גלינה דובקין

('קבוצה ב) 

 9:00-13:00

: שיטות תקשורת בעיצוב

פוטושופ ואילוסטרייטר 

ר ראובן זהבי" ד

('קבוצה א) 

10:15-13:45

מבוא 

2לצורפות 

ורד '  פרופ

קמינסקי

('קבוצה א) 

מבוא לפיתוח ויצירת 

נעליים 

 קובי לוי 

('קבוצה ב) 

המעמד הכפול 

(שתי קבוצות במקביל) 

 קלוזט זורע 

דבורה עופר: תמיכה טכנית

2יסודות התדמיתנות 

סולומון -  איה סברנסקי 

('קבוצה א) 

טכניקות תפירה

 גלינה דובקין

('קבוצה א) 

 14:00-18:00

: שיטות תקשורת בעיצוב

פוטושופ ואילוסטרייטר

ר ראובן זהבי" ד

('קבוצה ב) 

14:45-18:15

:יודאיקה

יוסי פרקש

'סמסטר א
חמישירביעישלישי

כלל אקדמי

הפסקה

סופרהירו 

דורון אשכנזי, אמוץ- שירלי בר 

הפסקה

שני

10:00-13:00
סטוריטלינג 

אירה גולדמן,  סיון ויינשטיין

דיגיטל קראפט

, קומבור-שלי סתת

ירון רונן

מחממת הלימוד לשדה 

פרקטיקה - היצירה

שלי סתת קומבור

:2סנדא מעשית סבב 

 הכל זהב

 דני שוורץ

11:00-14:00

סדנא מעשית

:2 סבב 

הדפסה דיגיטלית

שירי כנעני

בגד כמבנה 

אירה גולדמן

בגד כמבנה: סדנת תרגול וטכניקות פרטניות

 מפגשים 10

נעליים: סדנת תרגול וטכניקות פרטניות

 מפגשים5

משקפיים: סדנת תרגול וטכניקות פרטניות

 מפגשים5

14:00-17:00
ר "פגמ

סנונית ראשונה

"מעברים"עיצוב נעליים : סטודיו ראשי תחום

אלי גינזבורג

: קורס תחום סטודיו ראשי

עניין של השקפה- משקפיים 

יוסי פרקש

מקבץ בין תחומי לבחירה

במסגרת המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

סדנא מעשית

 סבב

 1:

אימום אנטומי

אלי גינזבורג

הפסקה

ממודל לעיצוב תלת מימד 

 זוהר פדלון

'סמסטר א
יום חמישייום רביעייום שלישייום שני

מבוא 

לטקסטיל

 שירי כנעני 

 פעם 

בשבועיים 

('קבוצה א) 

תדמיתנות 

ממחושבת ואופנה 

דיגיטלית

גילי עזרן 

1מבוא לצורפות 

ורד קמינסקי'  פרופ

('קבוצה א) 

:סטודיו ראשי

 תכשיט בווליום גבוה

 שחר כהן 

('קבוצה ב) 

ינסים במחשבה שנייה'ג: סטודיו ראשי

ר עומרי גורן " ד

נועה שאול:  תמיכה טכנית

('קבוצה א) 

(שתי קבוצות במקביל)עיצוב בסיסי 

יוסי פרקש ,  שלי סתת קומבור

במסגרת המחלקה , מקבץ בין תחומי לבחירה

לתרבות חזותית וחומרית

יסודות ותרגול 

התפירה

 גלינה דובקין 

('קבוצה א) 

 9:00-13:00

: שיטות תקשורת בעיצוב

רישום תכנוני ואיור

ר ראובן זהבי " ד

 ('קבוצה ב) 

9:45-13:45

עקרונות דיגום ותדמיתנות

סלומון -  איה סברנסקי 

('קבוצה א) 

רישום

 מרילו לוין 

('קבוצה ב) 

'סמסטר ב

יום חמישייום שני

: סטודיו ראשי

טכניקת סריגה– גיבורת תרבות 

 לוסי דוד

בחירה מבין 

:שניים

 עיצוב והדפסת 

טקסטיל

 שירי כנעני

:חובה לכולם

 כלים דיגיטליים 

2למעצבים 

 אורי יקותיאל

('קבוצה ב) 

11:00-14:00

יום רביעייום שלישי

10:00-14:00  שיעורי בוקר

מבוא 

3לצורפות 

 שחר כהן 

('קבוצה ב) 

מבוא לפיתוח ויצירת 

נעליים 

 קובי לוי 

('קבוצה א) 

 

" חתרנות, גוף, אופנה: "סטודיו ראשי

 קלודט זורע 

 

:סטודיו ראשי

 אופנת רחוב

 סיון ויינשטיין

נעה שאול: תמיכה טכנית

בחירה מבין 

:שניים

אמייל חם וצבע 

בתכשיט

שירלי בר אמוץ 

עיצוב בסיסי

(שתי קבוצות במקביל)  

יוסי פרקש,  שלי סתת

3מבוא לצורפות 

 נעמה ברגמן

('קבוצה א) 

הפסקה

15:00-19:00  שיעורי צהריים 

: סטודיו ראשי

חפץ והממשק , גוף

עיצוב : ביניהם

בסביבה של עור 

צמחי 

אלי גינזבורג

2מבוא לצורפות 

 נעמה ברגמן

('קבוצה ב) 

:סטודיו ראשי

 ראשית שפה 

עינת לידר '  פרופ

:חובה לכולם

 כלים דיגיטליים 

2למעצבים 

 אורי יקותיאל

('קבוצה א) 

15:00-18:00

14:00-17:00
אובייקט  . אופנה. צילום

דויד עדיקא, יעל טרגן

סדנת תרגול וטכניקות 

תיקים: פרטניות

 מפגשים5

שעונים  

איתי נוי

" ה לבמה/לבוש "

דורון אשכנזי 
מרוח לריח- כלים 

 יוסי פרקש

'ב- ' מערכת שעות שנים א

'סמסטר ב
חמישירביעישלישי

כלל אקדמי

הפסקה

שני

תיקים: סטודיו ראשי תחום

ואבי סאבי בתיקים:  הלא מושלם המושלם

 גליה רוזנפלד

ז" נ3

פרויקט בבחירה אישית

סדנא מעשית 

:1סבב 

חיתוך חיבור

גליה רוזנפלד

: ארגז הכלים שלי

11:00-14:00תכנית ההתמחויות

הפסקה

10:00-13:00

מיחיד לסדרה- ר "פגמ

סדנא 

: מעשית

1סבב 

אמייל חם אש

שחר כהן 

:2סדנה מעשית סבב 

הדפסת טקסטיל 

מהדפסה - מתקדמת 

ידנית לדפוס דיגיטלי

שירי כנעני

הפסקה

סדנת תרגול וטכניקות 

מרוח לריח- כלים : פרטניות

 מפגשים5

,סטודיו ראשי

:  קורס נעליים

הצעד הבא 

 נעמי הרץ

('קבוצה א) 

:חובה לכולם

 כלים דיגיטליים 

1למעצבים 

 אורי יקותיאל 

('קבוצה ב) 

הפסקה

שיעורי בוקר

 10:00-14:00

שיעורי צהריים

 15:00-19:00

מבוא 

לטקסטיל

 שירי כנעני 

 פעם 

בשבועיים 

('קבוצה ב) 

1מבוא לצורפות 

אמוץ-  שירלי בר 

('קבוצה ב) 

עקרונות דיגום ותדמיתנות

סלומון -  איה סברנסקי 

('קבוצה ב) 

רישום

 מרילו לוין 

('קבוצה א) 

:סטודיו ראשי

 תכשיט בווליום גבוה

 איתי נוי

('קבוצה א) 

ינסים 'ג: סטודיו ראשי

במחשבה שנייה

ר עומרי גורן " ד

נועה שאול:  תמיכה טכנית

('קבוצה ב) 

: בחירה

יציקה 

:סטודיו ראשידני שוורץ

:  קורס נעליים

הצעד הבא

 נעמי הרץ

('קבוצה ב) 

:חובה לכולם

 כלים דיגיטליים 

1למעצבים 

 אורי יקותיאל 

('קבוצה א) 

יסודות ותרגול 

התפירה

 גלינה דובקין 

('קבוצה ב) 

 14:00-18:00

: שיטות תקשורת בעיצוב

רישום תכנוני ואיור

ר ראובן זהבי " ד

('קבוצה א) 

14:30-18:30


