
 א "אביב תשפמסטר ס

 2סמסטר  תואר ראשון: ארכיטקטורה

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

08:30-09:30 
 אנגלית  

תולדות האדריכלות מהעת  
 העתיקה לעת החדשה 

205102   

  
 1מעבדה: חומרים 

14518 
 אנגלית  

09:30-10:30   

10:30-11:30 

 מכניקה וגלים 
114014 

 1מעבדה: חומרים  
14518 

תולדות האדריכלות מהעת העתיקה לעת    
 החדשה 
205102 

 1חומרים 
14518   11:30-12:30   

 1חומרים : מעבדה  12:30-13:30
14518 

  

 צהרי יום ד' 
 אוטוקד

 11קבוצה 
205818 

 רישום 
 12קבוצה 

205822 13:30-14:30    

14:30-15:30 

 2פרויקט סטודיו 
  205575 

1סדנה טכנולוגית הנדסית   
205430 

  

 2פרויקט סטודיו 
  205575 

 אוטוקד
 12קבוצה 

205818 

 רישום 
 13קבוצה 

תרגיל: סדנה טכנולוגית   15:30-16:30 205822
1הנדסית   

205430 

  

 אוטוקד   16:30-17:30
 13קבוצה 

205818 

 רישום
 11קבוצה 

205822 17:30-18:30   

18:30-19:30       

19:30-20:30          

 2הערות לסמסטר 

 13או  12או  11, יש להירשם לאותו מספר קבוצה בכל הקורסים 205822, רישום 205818כלים בסיסיים ארכיטקטורה: אוטוקד 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 4סמסטר  תואר ראשון: ארכיטקטורה

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

  
 אנגלית  

 2עיצוב בסיסי 
205886   

  
 שיטות בעיצוב תיאוריה וכלים  

205028 
 אנגלית  

09:30-10:30 

 2תרגיל: עיצוב בסיסי 
205886   

  

10:30-11:30 
 1טכנולוגיות בניה 

205426   

  
 תרגיל: שיטות בעיצוב תיאוריה וכלים

205028   

 :כלים מתקדמים
   11קבוצה  205826רוויט 

 13קבוצה  205828גרסהופר 
   12קבוצה  205824מבע ויזואלי 

11:30-12:30   

12:30-13:30 
 1תרגיל: טכנולוגיות בניה 

205426   

  

 יום ד'  יצהרי 

 :כלים מתקדמים
 12קבוצה  205826רוויט 

 11קבוצה  205828גרסהופר 
   13קבוצה  205824מבע ויזואלי 

   מבוא לשימור 13:30-14:30
205000   

  

14:30-15:30 

   205577 4סטודיו פרויקט 

  

   205577 4פרויקט סטודיו 

 :כלים מתקדמים
 13קבוצה  205826רוויט 

 12קבוצה  205828גרסהופר 
   11קבוצה  205824מבע ויזואלי 

15:30-16:30 
 205492אקלים ואנרגיה  

  

16:30-17:30    

תרגיל: אקלים ואנרגיה   17:30-18:30
205492   

    

18:30-19:30       

19:30-20:30        

 



 א "אביב תשפמסטר ס

 6סמסטר  תואר ראשון: ארכיטקטורה

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

08:30-09:30  

 בחירה  

  

 בחירה 
 3תכן מבנים  09:30-10:30 בחירה  

205460   

  

 10:30-11:30   

 3תרגיל: תכן מבנים  11:30-12:30
205460   

 מורפולוגיה 
205071   

מבוא לבנייה  
 מתועשת 
205599   

  
אדריכלות בישראל המאה 

 העשרים ואחת 
205105 

12:30-13:30   

 צהריי יום ד' 
תרגיל:    13:30-14:30

 מורפולוגיה 
205071   

  

14:30-15:30 

 סטודיו נושאי  

   

 סטודיו נושאי  

תרגיל: אדריכלות בישראל 
 המאה העשרים ואחת 

205105   15:30-16:30 

 בחירה  

  

16:30-17:30   
 3תרגיל: תכן מבנים 

205460 17:30-18:30   

18:30-19:30      

19:30-20:30          

 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 8סמסטר  תואר ראשון: ארכיטקטורה

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

08:30-09:30   

 בחירה  

  

 בחירה 
     09:30-10:30 בחירה  

10:30-11:30     

11:30-12:30   

 בחירה  

  

     12:30-13:30 בחירה  

 י יום ד' יצהר 
 13:30-14:30     

   קולוקוויום    14:30-15:30

   15:30-16:30 בחירה   בחירה 

 בחירה   

  

16:30-17:30     

17:30-18:30        

18:30-19:30          

19:30-20:30           

 

 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 2סמסטר  תואר ראשון: אדריכלות נוף

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

08:30-09:30  
 אנגלית 

   

 10תכנון נוף 
204060  

 אנגלית  
 1צמחיה בנוף  09:30-10:30

204006   

  

10:30-11:30 

 מכניקה וגלים 
114014   

 רישום קורס בחירה  
 14קבוצה 

 1תרגיל: צמחיה בנוף  11:30-12:30 205822
204006   

  

12:30-13:30   

 צהרי יום ד' 
 אוטוקד

 11קבוצה 
205818   13:30-14:30 

 10תכנון נוף  
204060 

 מבוא לאקולוגיה של הנוף  
204150 

  

 1מבוא לפרטי גן     14:30-15:30
204004   

 ריינו 
 11קבוצה 

תרגיל: מבוא לאקולוגיה של   15:30-16:30   205819
 הנוף 

204150   

  

 1תרגיל: מבוא לפרטי גן  
204004 

16:30-17:30     

17:30-18:30     

18:30-19:30      

19:30-20:30          

 

 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 4סמסטר  תואר ראשון: אדריכלות נוף

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

08:30-09:30 
 אנגלית  

 2עיצוב בסיסי  
205886 

    
 אנגלית  

 09:30-10:30 בחירה   

 2תרגיל: עיצוב בסיסי 
205886   

  
 2תולדות אדריכלות נוף  

204091 10:30-11:30      

 2תרגיל: תולדות אדריכלות נוף      11:30-12:30
204091 

 :כלים דיגיטליים מתקדמים
  205827ריינו מתקדם 
     12:30-13:30   11קבוצה 

 צהרי יום ד' 
13:30-14:30    

 2מבנה ופרטי גן 
204401   

 2צמחיה בנוף   
204202   

14:30-15:30 

 30תכנון נוף 
204062 

 2תרגיל: מבנה ופרטי גן 
204401 

  

 30תכנון נוף 
204062   

 2צמחיה בנוף 
204202 

15:30-16:30   

16:30-17:30   

17:30-18:30   

18:30-19:30       

19:30-20:30           

 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 6סמסטר  תואר ראשון: אדריכלות נוף

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

08:30-09:30  

 בחירה  

  

 בחירה 
 09:30-10:30 בחירה  

 50תכנון נוף 
204064    

  

10:30-11:30   

11:30-12:30 
וכרונולוגיים היבטים תמטיים 

207457   

  
 3פרטי גנים 
204403   12:30-13:30   

 צהריי יום ד' 
13:30-14:30   

 3תרגיל: פרטי גנים 
204403   

 תורת המבנה לאדריכלי נוף  14:30-15:30
204406   

 בחירה  

  

  

15:30-16:30   

תרגיל: תורת המבנה   16:30-17:30
 לאדריכלי נוף 

204406   

  

17:30-18:30    

18:30-19:30      

19:30-20:30       

 

 

 

  



 א "אביב תשפמסטר ס

 8סמסטר  תואר ראשון: אדריכלות נוף

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

08:30-09:30   

 בחירה  

  

 בחירה 
 09:30-10:30 בחירה  

10:00-18:00 
 70תכנון נוף 

204066 
  

  

10:30-11:30   

11:30-12:30 

 בחירה  

  

   12:30-13:30 בחירה  

 צהריי יום ד'  
 13:30-14:30   

   קולוקוויום  14:30-15:30
 70תכנון נוף 

 15:30-16:30 בחירה    204066

 בחירה   

  

16:30-17:30    

17:30-18:30      

18:30-19:30          

19:30-20:30           

 


