מערכת ניהול עיצוב
יום חמישי
שנה א
מכינה
יסודות בחשיבה ויזואלית

שנה ב
סמסטר ב

סמסטר א
סטודיו 1
אסטרטגיה  /עיצוב שינוי

סטודיו 2
יזמות בעיצוב

סמסטר ג
סטודיו 3
עיצוב שירותים לאזרח

סמסטר ד
סטודיו 4
פרויקט מסכם
)הרצאות  /סדנאות /שולחנות עגולים(

מיכל איתן  +ליאורה יוקלה

רועי ביגר  +רינת שרצר

שרה אוסלנדר  +גיא בלנדר

ד״ר אלעד פרסוב

תומך סטודיו 1
רעיונאות

תומך סטודיו 2
איך לספר רעיון

תומך סטודיו 3
פרוטוטייפ

פרויקט מסכם
כלים מתקדמים למחקר

דנה פריבס  +רינת שרצר

יעל רפפורט

לי ברוידה

ד״ר אלעד פרסוב

10:00-13:00
גיא בלנדר

הפסקה

13:00-14:00
קורס קיץ
14:00-15:30
פרולוג לעיצוב תעשייתי
איתי לניאדו

הפסקה

15:30-16:00

16:00-17:30

קורסי בחירה

קןרסי בחירה קצרים

עיצוב סנסורי-רינת שרצר ,על שפת
הנחל-מיכל איתן,מכוניות מעופפות-
ד״ר רומי מיקולינסקי

ניהול מוצר -ד"ר מיכאל ססלר ,מציאויות +ד"ר
מרק שובמן senseobjects ,מרין זורע

קורסי בחירה ארוכים
פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו,
מהסוף להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב
בתנועה-איה בנטור

ד״ר אלעד פרסוב

הפסקה

17:30-18:00

18:00-19:30

מחקר פרויקט מסכם

עתידים אפשריים  -קולוקוויום מחלקתי

קורסי בחירה קצרים

רועי ביגר  +ד״ר רומי מיקולינסקי

עיצוב שינוי-דנה פריבס ,עיצוב פוגש
טכנולוגיה-איתי לניאדו

קורסי בחירה ארוכים
פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו,
מהסוף להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב
בתנועה-איה בנטור

יום שישי
שנה א
סמסטר א
שיטות מחקר 1
09:00-13:30
תאריכים
הגשה

סמסטר ב

מחקר עיצוב מוצר

שיטות מחקר 2
נתוני השראה ,שיטות מחקר יצירתי

נינה פרקש  +מורן זרחי

הדס זמר בן ארי

25.11-13.1
20.1

3.2-14.4
21.4

שיטות מחקר 3
מחקר אנוש וניהול עיצוב
ד"ר יונה וייץ +שרון קוניאק
28.4-23.6

מערכת עיצוב וטכנולוגיה
יום חמישי
שנה ב

שנה א

נתונים כחומר גלם Data Driven Design

אינטראקציה עם מכונות חכמות

ד"ר רומי מיקולינסקי  +עדן עופר  +מרצים אורחים

שלומי אזולאי  +מתי מריאנסקי

סמסטר א
סטודיו 1

מכינה
פרוססינג

סמסטר ב
סטודיו 2

סמסטר ג
סטודיו 3

10:0013:00

דיאלוגים דיגיטליים
ליאורה רוזין  +בועז לביא

שרית יודלביץ

קורס קיץ

איתי לניאדו

תמיכה טכנולוגית

סטודיו 4
פיתוח פרויקט מסכם
)הרצאות  /סדנאות /שולחנות עגולים(
מרין זורע

הפסקה

13:00-14:00

פרולוג לעיצוב
תעשייתי

סמסטר ד

14:00-15:30

סטודיו  1המשך

סטודיו  2המשך

סטודיו  3המשך

סקילשופ  - 1ארדואינו -יורי קלבנוב
(תאריכים יפורסמו בהמשך)

סקילשופ  - VR - 3ד"ר מארק שובמן (  6-7מפגשים  1.5שעות כ"א)

סקילשופ  - 5עיצוב שיחה  -אדוה לוין ( 2
מפגשים ארוכים  -תאריכים יפורסמו בהמשך)

סקילשופ  - 2ראיית מכונה -יורי קלבנוב
(תאריכים יפורסמו בהמשך)

סקילשופ  - 4דיגיטל פבריקיישן  -איתי לניאדו ( 2מפגשים ארוכים -
תאריכים יפורסמו בהמשך)

סקילשופ  - ML - 6מתי מריאנסקי (תאריכים
יפורסמו בהמשך)

15:30-16:00
קורסי בחירה
 16:00-17:30עיצוב סנסורי-רינת שרצר ,על שפת הנחל-
מיכל איתן ,מכוניות מעופפות -ד״ר רומי
מיקולינסקי

הפסקה
קןרסי בחירה קצרים
ניהול מוצר -ד"ר מיכאל ססלר,
מציאויות +ד"ר מרק שובמן,
 senseobjectsמרין זורע

18:00-19:30

פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו ,מהסוף
להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב בתנועה-איה
בנטור

מרין זורע

הפסקה

17:30-18:00
לאורך כל השנה

קורסי בחירה ארוכים

מחקר פרויקט מסכם

עתידים אפשריים

קורסי בחירה קצרים

קורסי בחירה ארוכים

רועי ביגר  +ד״ר רומי מיקולינסקי

עיצוב שינוי-דנה פריבס ,עיצוב
פוגש טכנולוגיה-איתי לניאדו

פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו ,מהסוף
להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב בתנועה-איה
בנטור

יורי קלבנוב

יום שישי
שנה א
סמסטר א
09:00-13:30
תאריכים
הגשה

סמסטר ב

שיטות מחקר 1
מחקר יוצר

שיטות מחקר 2
מחקר תרבות חומר

שיטות מחקר 3
מחקר עיצוב

תומר ספיר
25.11-13.1
20.1

שלומי איגר
3.2-14.4
21.4

נינה פרקש ומורן זרחי
28.4-23.6
7.7

פרויקט מסכם

כלים מתקדמים למחקר
ד״ר רומי מיקולינסקי +שלומי איגר

מערכת אודות עיצוב
יום חמישי
שנה א
מכינה
וידאו

שנה ב
סמסטר ב

סמסטר א
סטודיו 1
10:00-13:00

אורן גרנר

בין לבין (שפה אישית)

סטודיו 2
חומרים מופיעים

סמסטר ג
סטודיו 3
עיצוב וחינוך

נטי שמיע  +איתי אהלי

פרופ' דב גנשרוא ומאיה בן דוד

פרופ' עידו ברונו וד"ר טל מור סיני

הפסקה

13:00-14:00
קורס קיץ
פרולוג לעיצוב תעשייתי

14:00-15:30

איתי לניאדו

15:30-16:00
16:00-17:30

קורס תומך סטודיו
היסטוריה של מדעים ורעיונות
ד"ר ישראל בלפר
הפסקה

קורס תומך סטודיו
עיצוב אל הלא נודע
איתי אהלי
קורסי בחירה
עיצוב סנסורי-רינת שרצר ,על שפת הנחל-
מיכל איתן,מכוניות מעופפות -ד״ר רומי
מיקולינסקי

קןרסי בחירה קצרים
ניהול מוצר -ד"ר מיכאל ססלר,
מציאויות +ד"ר מרק שובמן,
 senseobjectsמרין זורע

קורס תומך סטודיו
חומר לימוד
שלומי איגר

קורסי בחירה ארוכים

מחקר פרויקט מסכם

פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו ,מהסוף
להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב בתנועה-איה בנטור

איה בנטור  +סדנאות

הפסקה

17:30-18:00
18:00-19:30

עתידים אפשריים

קורסי בחירה קצרים

קורסי בחירה ארוכים

רועי ביגר  +ד״ר רומי מיקולינסקי

עיצוב שינוי-דנה פריבס ,עיצוב
פוגש טכנולוגיה-איתי לניאדו

פרולוג לעיצוב תעשייתי-איתי לניאדו ,מהסוף
להתחלה-שרה אוסלנדר ,עיצוב בתנועה-איה בנטור

יום שישי
שנה א
סמסטר א
שיטות מחקר 1
09:00-13:30
תאריכים
הגשה

סמסטר ד
סטודיו 4
פיתוח פרויקט מסכם
)הרצאות  /סדנאות /שולחנות עגולים(
איה בנטור

שיטות מחקר בעיצוב
ד"ר רביד רובנר
25.11-13.1
20.1

סמסטר ב
שיטות מחקר 2
עיצוב ספקולטיבי

שיטות מחקר 3
מחקר יוצר

ד"ר רומי מיקולינסקי

ד"ר טל מור סיני

3.2-14.4
21.4

28.4-23.6
7.7

כלים מתקדמים למחקר
ד" ר רומי מיקולינסקי  +שלומי איגר

