תכנית לימודים תש"פ
שנה א' - 1סמסטר א'

שנה א' - 2סמסטר א'

שנה א' - 3סמסטר א'

שנה א' - 4סמסטר א'

יום שלישי

יום שני
 10:00-13:00יסודות הרישום
אלכס טוביס
1007

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1002

 14:00-17:00מבוא לפיתוח צורה
שרון אתגר
1006

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

 10:00-13:00יסודות הטיפוגרפיה א'
דניאל גרומר
1006

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

המחשה א'
זאב אנגלמאייר
1002

 14:00-17:00יסודות הרישום
מתן בן כנען
321

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1002

מבוא לפיתוח צורה
גיא שגיא
1002

מבוא לחשיבה עיצובית א'
שרי ארנון
1002

יסודות הצילום א'
קרן זלץ
1003

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
אורי סוכרי
1002

 14:00-17:00יסודות הטיפוגרפיה א'
דניאל גרומר
1002

מבוא לחשיבה עיצובית א'
אמיתי גלעד
1004

המחשה א'
מישל קישקה
1003

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

 10:00-13:00יסודות המחשב
דקל מועלם
909

יסודות הרישום
רבקה ססובר פלד
1003

יסודות הצילום א'
גסטון איצקוביץ
1006

מבוא לחשיבה עיצובית א'
ארז גביש
1003

יסודות הטיפוגרפיה א'
מאיר סדן
1006

המחשה א'
דברת בן נחום
1003

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
דני ביקון
1005

יסודות המחשב
ירמי אריאלי
909

יסודות הצילום א'
גסטון איצקוביץ
1005

המחשה א'
איתן אלוא
1009

 10:00-13:00יסודות הרישום
מתן בן כנען
321

 14:00-17:00יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
חובב אופנהיים
1003
שנה א' - 5סמסטר א'

יום רביעי

 10:00-13:00יסודות הטיפוגרפיה א'
יגאל הרמן
1002
 14:00-17:00יסודות הרישום
אלכס טוביס
1007

מבוא לחשיבה עיצובית א'
ארז גביש
1004

מבוא לחשיבה עיצובית א'
טלי אילון
1001

יום חמישי
יסודות הטיפוגרפיה א'
דני מירב
1001
המחשה א'
נעם נדב
1001

יום שני
שנה ב' - 1סמסטר א'

שנה ב' - 2סמסטר א'

שנה ב' - 3סמסטר א'

שנה ב' - 4סמסטר א'

שנה ב' - 5סמסטר א'

יום שלישי
מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק
1005

שפת האיור א'
איתן אלוא
1004

 14:00-17:00יסודות צבע
אריאל אסאו
1001

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
ערן היללי
910

עיצוב טיפוגרפי א'
נעמה טוביאס
1004

 10:00-13:00עיצוב גרפי א'
רותי קנטור
1003

יום חמישי

יום רביעי

10:00-13:00

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
אמיתי גלעד
910

עיצוב גרפי א'
מעין לויצקי
1004

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית
222

14:00-17:00

יסודות צבע
מרצה יפורסם בהמשך
1005

שפת האיור א'
רותו מודן
1004

עיצוב טיפוגרפי א'
ענת קציר
1007

10:00-13:00

יסודות צבע
אלכס טוביס
1007

עיצוב טיפוגרפי א'
גיא שגיא
1007

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
אלי מגזינר
910

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק
1003

עיצוב גרפי א'
אשרף פואחר'י
1007

שפת האיור א'
דוד פולונסקי
1005

10:00-13:00

עיצוב גרפי א'
נעמי גייגר
1006

עיצוב טיפוגרפי א'
רותי קנטור
903

שפת האיור א'
דברת בן נחום
1006

14:00-17:00

יסודות צבע
אלכס טוביס
1007

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אחוה כהנא
1001

צילום ווידאו למעצב
ארי עמית
222

 10:00-13:00יסודות צבע
אריאל אסאו
1001

שפת האיור א'
מישל קישקה
1009

עיצוב גרפי א'
שרי ארנון
1005

 14:00-17:00צילום ווידאו למעצב
תמיר צדוק
1004

עיצוב טיפוגרפי א'
עדנה הררי
1009

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
רונאל מור
1006

שנה ג'-ד'  -סמסטר א'

שנה ג' חובה משחקים
שנה ד' חובה משחקים
שנה ג' חובה איור
שנה ד' חובה איור
שנה ג' חובה עיצוב
שנה ד' חובה עיצוב
שנה ג' סטודיו מרכזי
שנה ד' סטודיו מרכזי
בחירה ג'-ד'

יום שני
 10:00-13:00שנה ד' סטודיו מרכזי
10:00-17:00

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

יום רביעי
אינפוגרפיקס
רוני לוית
321

יום חמישי
פורמטים טיפוגרפיים
נעמה טוביאס
906

מעבדת עיצוב אינטראקטיבי
אורן משה
930

מבוא לעיצוב בתנועה ,היכרות
אריק לרנר
915

כתב יד
מיכל בוננו
808

פורמטים טיפוגרפיים
סוניה אוליטסקי
858

ספרים על הספקטרום
נעם שכטר
903

חווית משתמש UX -
עינת ענבל
906

פורמטים סיפוריים
צח ויינברג
1008

פורמטים טיפוגרפיים
ענת קציר
1007

קונטיינר
ארנסטו ביכובסקי
1005

איור ועיצוב
אורית ברגמן
1009

ספר מסע
ג'ודית אשר
906

איור חובה ג' -סיגנון ושפה חזותית
עמית טריינין
1009

המעבדה לחקר הGIF
אלון ברייאר
906

גלובלי—לוקאלי :טרנס־מדיה
מיכל סהר
1001

קומיקס אלטרנטיבי
רותו מודן
930

משחקים חובה ג' -יסודות המשחקיות
איתן מז'אר
508

ספר המחר
מרב סלומון
1009

מיתוג
אמנון אילוז
903

אחד לאחד
להב הלוי
860

איור חובה ד' -ויז'ואל סטוריטלינג
דוד פולונסקי
1008

טייטל סיקוונס ועיצוב תוכן קולנועי
אדם פיינברג
910

מעבדה (גם לשנה ד')
יעל בורשטיין
1008

צורה וצופן
קובי לוי
320

מטא-גריד
דנה גז
930

עיצוב ל - Web-מדיום ללא פורמט
אחוה כהנא
861

סדנת הדפס (רק לשנה ד')
רן סגל
616

שנה ג'-ד'  -סמסטר א'

14:00-17:00

יום שני

יום שלישי
חובה ד משחקים 17:30-20:30
משחקים חובה ד'-ג׳אם משחקים -עיצוב
ברק שלף וערן היללי
910
17:30-20:30
ג'אם משחקים -פיתוח
ליאור ברודר
909

יום חמישי

יום רביעי
עיצוב מבוסס תוכן
קובי לוי
903

עיצוב פונט
דני מירב
856

עיצוב מבוסס תוכן
יוסי ברקוביץ
930

עיצוב ספקולטיבי
אורי סוכרי
906

עיצוב מבוסס תוכן
רוני לוית
906

אנימציה למעצבים
אסף כהן
320

עיצוב מבוסס תוכן
להב הלוי
1008

פורמטים טיפוגרפיים
איל זקין
1008

תכנית לימודים תש"פ
שנה א' - 1סמסטר ב'

שנה א' - 2סמסטר ב'

שנה א' - 3סמסטר ב'

שנה א' - 4סמסטר ב'

שנה א' - 5סמסטר ב'

יום שלישי

יום שני

יום חמישי

יום רביעי
המחשה ב'
גלעד סליקטר
1001

10:00-13:00

יסודות הרישום
מתן בן כנען
1007

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
נעם שכטר
1001

יסודות הצילום ב'
גסטון איצקוביץ
1002

14:00-17:00

יסודות המחשב
ירמי אריאלי

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
עינת ענבל
1001

יסודות הטיפוגרפיה ב'
מאיר סדן
1002

10:00-13:00

יסודות המחשב
ירמי אריאלי

המחשה ב'
זאב אנגלמאייר
1002

יסודות החשיבה בעיצוב אינטראקטיבי
רותם פיש
1003

יסודות הטיפוגרפיה ב'
דני מירב
1002

14:00-17:00

יסודות הרישום
אריאל אסאו
1001

יסודות הצילום ב'
מיכל היימן
1003

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
להב הלוי
1002

10:00-13:00

המחשה ב'
הילה נעם
1002

מבוא לפיתוח צורה
שרון אתגר
1003

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
שרי ארנון
1004

יסודות המחשב
דקל מועלם

14:00-17:00

יסודות הטיפוגרפיה ב'
יגאל הרמן
1002

יסודות הצילום ב'
מיכל היימן
1003

יסודות הרישום
מיכל ביבר
1001

10:00-13:00

פיתוח צורה
יעל בורשטיין
1003

יסודות הצילום ב'
מיכל היימן
1004

יסודות הרישום
מיכל ביבר
1001

14:00-17:00

יסודות הטיפוגרפיה ב'
איל זקין

יסודות המחשב
ירמי אריאלי

המחשה ב'
ג'ודית אשר
1004

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
קובי לוי
1003

10:00-13:00

יסודות הרישום
אריאל אסאו
1001

יסודות המחשב
ירמי אריאלי

יסודות הצילום ב'
מיכל היימן
1005

המחשה ב'
דברת בן נחום
1004

14:00-17:00

מבוא לפיתוח צורה
עמית טריינין
1003

מבוא לחשיבה עיצובית ב'
נטי שמיע
1002

יסודות הטיפוגרפיה ב'
יהודה חופשי
1004

שנה ב' - 1סמסטר ב'

שנה ב' - 2סמסטר ב'

שנה ב' - 3סמסטר ב'

שנה ב' - 4סמסטר ב'

שנה ב' - 5סמסטר ב'

10:00-13:00

יום שני
סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
222

14:00-17:00

שפת האיור ב'
מיכל בוננו
1004

יום שלישי

יום רביעי
מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אורי סוכרי
1006

יום חמישי
צילום ווידאו למעצב
ארי עמית

עיצוב גרפי ב'
נועה סגל
1006

עיצוב טיפוגרפי ב'
דנה גז
1007

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
222

עיצוב גרפי ב'
רוני לוית
1005

עיצוב טיפוגרפי ב'
מאיר סדן
1007

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
חובב אופנהיים
1005

מבוא לעיצוב אריזה
עדלי סטוק
1005

שפת האיור ב'
מישל קישקה
1005

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
222

עיצוב טיפוגרפי ב'
יואב פרי
1009

צילום ווידאו למעצב
תמיר צדוק

14:00-17:00

מבוא לעיצוב אינטראקטיבי
אביטל בן עזרא
1006

שפת האיור ב'
מרב סלומון
1009

עיצוב גרפי ב'
סוניה אוליטסקי
1001

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
222

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
מרצה יפורסם בהמשך

עיצוב טיפוגרפי ב'
עדנה הררי
1005

14:00-17:00

עיצוב גרפי ב'
יותם בצלאל
1007

מבוא לעיצוב אריזה
ארנסטו ביכובסקי
1004

שפת האיור ב'
אורית ברגמן
1005

10:00-13:00

סוגיות באתיקה של עיצוב
עופר כהנא
222

מבוא לעיצוב אריזה
ארנסטו ביכובסקי
1006

עיצוב גרפי ב'
אשרף פואח'רי
1006

14:00-17:00

מבוא לעיצוב במרחב וירטואלי
אלי מגזינר

שפת האיור ב'
זאב אנגלמאייר
1006

עיצוב טיפוגרפי ב'
מיכל סהר
1006

שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

10:00-13:00

יום שני
בחירה 9:00-13:00
איור מעבר לדף
עמית טריינין
1009
ארט דירקשן בפרסום
הלל אבט
1004
קראיטיב קודינג
אביטל בן עזרא
1006
הנחייה
מיכל בוננו 844
בן לב 1008
איל זקין

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

יום רביעי
המדינה זה אני"  -סטודיו לצדק חזותי"
רותי קנטור ואביב אלחסיד
930

יום חמישי
עיצוב גרפי מתקדם
דנה גז
906

פנזינים
ענת קציר
1007

בחירה 9:00-13:00
שפת הקומיקס
מישל קישקה
903

עיצוב גרפי מתקדם
נעמי גייגר
1007

עיצוב ויזמות במרחב האינטראקטיבי
רונאל מור
903

הנחיה
אמיתי גלעד 1008
מרב סלומון

עיצוב גרפי מתקדם
מעין לויצקי

משחקי אינדי
דני ביקון
930

עיצוב גרפי מתקדם
קובי לוי
1008

ספרי ילדים
רותו מודן
1009

עיצוב למשחקים
אריק לרנר

מיתוג אנרכיסטי
גיא שגיא
1008

איור חובה ג'-איור ככלי פרשני
אורית ברגמן
1009

עיצוב במרחב הדיגטלי
מרצה יפורסם בהמשך

הנחייה
להב הלוי 844
מיכל סהר

הנחייה
עינת ענבל 844

שנה ג'-ד'  -סמסטר ב'

יום שני
14:00-17:00
בחירה 14:00-18:00
סדנת הדפס
רן סגל
616

יום שלישי
הנחייה
נעם שכטר
שרון אתגר 844
נעם נדב 14:00-15:30

יום רביעי

יום חמישי
בחירה 14:00-18:00
לטרינג
דניאל גרומר

מונו קולטר -יוצר מקומי
יעל בורשטיין ודוד עדיקא
בצילום (מתואם ע"י גליה)

אינטראקטיביות מחוללת דיאלוגInterplay -
שרי ארנון
906

כרזות זזות
ארז גביש
1009

מאייר ומוכר
דברת בן נחום
1008

זה סטארטאפ !  -עיצוב מוצר דיגיטלי
בן לב
903

איור דקומנטרי
גלעד סליקטר
1009
אנימציה למשחקים
אריק לרנר

הנחייה
מעין לויצקי 844

