
 סמסטר אביב תשפ"א 

 2סמסטר  :ארכיטקטורה תואר שני מקצועי

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30   

 2חומרים לבניה 

206044  

    

 בחירה  
מבוא 

לממ"ג 

 למתכננים 

207020 

09:30-10:30       

10:30-11:30     
 בחירה  

11:30-12:30   

 3טכנולוגיות בניה 

206968 

  

סדנא 

טכנולוגית  

 2הנדסית 

206013 

12:30-13:30     
 צהרי יום ד' 

גישות  

עכשוויות  

לעיצוב 

עירוני  

206931 

13:30-14:30     

14:30-15:30     
 בחירה 

15:30-16:30   
פרויקט  

בסטודיו  

אינטגרטיבי 

208171 

פרויקט  

בסטודיו  

עירוני 

081742  

  
פרויקט  

בסטודיו  

אינטגרטיבי 

208171 

פרויקט  

בסטודיו  

עירוני 

208174 

16:30-17:30       

17:30-18:30       

18:30-19:30           

19:30-20:30           

 

 
 בחירה חובה   מקרא: 



 סמסטר אביב תשפ"א 

 4סמסטר  :ארכיטקטורה תואר שני מקצועי

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30   

 בחירה 

חומרים  

  2לבניה 

206044 

    

       09:30-10:30 בחירה 

10:30-11:30     
  בחירה

11:30-12:30   

 סטודיו פרויקט גמר 

   2חלק 

208112 

  

 בחירה 
12:30-13:30     

 צהרי יום ד' 
13:30-14:30     

14:30-15:30     
 בחירה  

15:30-16:30        

סמינר גמר 

 'בארכ

208800 

16:30-17:30        

17:30-18:30         

סטודיו פרויקט         18:30-19:30

 גמר 

   2חלק 

208112 19:30-20:30         

 

 

  

 בחירה חובה   מקרא: 



 סמסטר אביב תשפ"א 

 2סמסטר   :תכנון ערים

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30   

 בחירה 

    

 בחירה 

מבוא 

לממ"ג 

 למתכננים 

207020 

09:30-10:30       

10:30-11:30       

11:30-12:30   

 207001תיאוריות התכנון 

    

12:30-13:30     
 צהרי יום ד' 

     13:30-14:30 בחירה 

     קולוקוויום    14:30-15:30

15:30-16:30   

 2אולפן 

207701 

    

 2אולפן 

207701 
16:30-17:30       

17:30-18:30       

18:30-19:30           

19:30-20:30           

 

  
 בחירה חובה לצוערים חובה לכולם מקרא: 



 סמסטר אביב תשפ"א 

 4סמסטר   :תכנון ערים

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30   

 בחירה 

    

 בחירה 

מבוא 

לממ"ג 

 למתכננים 

207020 

09:30-10:30       

10:30-11:30       

11:30-12:30   
סמינר בשיתוף 

 הציבור בתכנון

207044 

 בחירה 

    

12:30-13:30     
היבטים משפטיים   צהרי יום ד' 

 ומינהליים בתכנון

207806 

13:30-14:30     

     קולוקוויום    14:30-15:30

15:30-16:30   

 4אולפן 

209700 

    

 4אולפן 

209700 
16:30-17:30       

17:30-18:30       

18:30-19:30           

19:30-20:30           

 

  
 בחירה חובה לצוערים חובה לכולם מקרא: 



 סמסטר אביב תשפ"א 

 2סמסטר  :עיצוב תעשייתי

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30         

 בחירה 
 הכנה לתהליך מחקר   09:30-10:30

207045 

    

10:30-11:30       

11:30-12:30   
היסטוריה ותיאוריה  

 2בעיצוב תעשייתי 

206825 

    

12:30-13:30     
 צהרי יום ד' 

     13:30-14:30 בחירה 

     קולוקוויום    14:30-15:30

15:30-16:30         

 2סטודיו עיצוב תעשייתי 

208320 
16:30-17:30         

17:30-18:30        

18:30-19:30           

19:30-20:30           

 

 חובה לכולם מקרא: 
מי שאינו  חובה ל

 בעל רקע בעיצוב
 בחירה

  



 סמסטר אביב תשפ"א 

 4סמסטר   :עיצוב תעשייתי

 יום ה'  יום ד' יום ג'  יום ב' יום א'  שעות לימוד

08:30-09:30        

  בחירה 
09:30-10:30        

10:30-11:30        

11:30-12:30         

12:30-13:30      
 צהרי יום ד' 

      13:30-14:30  בחירה 

     קולוקוויום    14:30-15:30

סטודיו          15:30-16:30

עיצוב  

 4תעשייתי 

208315 

פרויקט גמר  

בעיצוב 

 תעשייתי 

208353 

16:30-17:30        

17:30-18:30         

18:30-19:30           

19:30-20:30           

 

 חובה לכולם מקרא: 
מי שאינו  חובה ל

 בעל רקע בעיצוב
 בחירה

 


