
הגשותתכנית סמסטר אביב תשפ״א
יום ג

13.7
עיצוב בסיסי 2

ארכ׳ נדב ויסמן
מר דני שושן

גב׳ רחל גץ סלומון
גב׳ לזלי קונדה רובין

 מר ניל ננר 
ד״ר טליה אברמוביץ

גב׳ עירית פזטל תמרי
ארכ׳ עמית מטלון

יום ג / 10:00-14:00
אמדו 106, 107 ,108

יום ד

14.7
תכנון נוף 50

אדר' נוף חצב יפה
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד

יום ד / 14:00-19:30
סגו 5-6

מקוון 93153102169

סטודיו 2
פרופ"ח אורח חיים פרנס 

גב׳ נעם אטיאס

יום ד / 10:00-17:00
מעבדה, סטודיו עיצוב תעשייתי

יום ב

19.7
טכנולוגיות בנייה 1

ד"ר דפנה דרורי
ארכ׳ אור רגב

ארכ' גיא תאומי
ד״ר אודי בלפרמן

ארכ' דני כהנא
ארכ' גלית אבני-אמיר

ארכ׳ שירלי קויבסקי קנת

יום ב / 10:30-13:00
אמדו 106, 107, 108

צמחיה בנוף 1
אדר' נוף ישראל גלון

אמדו 104

אדם, חיה, מכונה
ד"ר דניאל מטקלף

יום ב / 8:30-13:00
מעבדה, סטודיו עיצוב תעשייתי

יום ג

20.7
טכנולוגיות בניה 3

ארכ' אורן בן ארי
ארכ׳ עזרא לאודון

ארכ׳ יובל אמיצי
ארכ' דני כהנא

יום ג / 9:00-13:00
מקוון 4999674750

יום א

25.7
צמחייה בנוף 2

אדר' נוף ישראל דרורי

יום א / 13:00-19:00
אמדו 107

מבנה ופרטי גן 3
מר רם איזנברג

אדר׳ נוף בהא מילחם

מקוון 91446372123
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יום ג

27.7
אדריכלות בישראל, 

המאה העשרים ואחת
פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן

גלרייה

יום א

1.8
כלים מתקדמים - 

מבע ויזואלי
מר רפאל בלולו

ימים ד+ה / 10:00-19:00
בגלריה ובכניסה לגלריה

ימים ד+ה

4-5.8
פרוייקט גמר ארכיטקטורה

פרופ"ח גבי שוורץ
פרופ׳ אורח ברכה חיוטין
פרופ"ח אורח איתן קימל

ד״ר דיקלה יזהר
ארכ' ישי וול
ארכ' זיו ליבו

ארכ' שמעיה צרפתי
ארכ' דיוויד רובינס

ימים ד+ה / 9:30-18:30
גלרייה

יום ד

28.7
חומרים תעשייתים
פרופ"ח אורח חיים פרנס

מעבדה סטודיו עיצוב תעשיתי

אמנות ניסויית
ארכ׳ נדב ויסמן

ימים ד+ה

28-29.7
תכנון נוף 70 -

פרוייקט גמר אדריכלות נוף
אדר' נוף מתניה ז"ק

אדר' נוף מיכל בן שושן
אדר' נוף עדי אלמליח

אדר' נוף יעלה גונדר-לוי

ימים ד+ה / 9:00-18:30
סגו 1-3, גלריה

יום א

11.7
סטודיו תמטי

ד״ר דן פרייס
פרופ"ח דפי פישר-גבירצמן

פרופ"ח אהרון שפרכר
ארכ' שני ברט

ארכ' מעוז אלון

Vislab, MTRL, D. Dlab, 203

סטודיו אינטגרטיבי/ 
עירוני

ארכ׳ אורי כהן
ארכ׳ אורן בן אברהם
פרופ"ח אורח ניר חן

יום א / 15:00-20:00
סגו 4, מאוברגר

אולפן 2
ד"ר דלית שך-פינסלי

מתכננת ענבל רייסנר קורן
ארכ' דפנה דורפמן

עו"ד דרור לביא אפרת
אדר' נוף אביטל שמידט

יום א / 10:00-12:30
נתיבות

מקוון 96658172015

מבוא לפרטי גן
ד"ר מיכל ביטון
ארכ׳ שי אילון

אדר׳ נוף מיכאל דואני

יום א / 9:00-13:00
אמדו 200 ,201, 202

יום ב

12.7
עניין  של פרספקטיבה

מר יואב שטרמן
פרופ' גרשון אלבר

פרופ' מירי בן-חן )מדעי המחשב(

יום ב / 10:00-13:00
לובי בניין טאוב )מדעי המחשב(

יום ד

15.7
סדנה טכנולוגית

הנדסית 1
ד"ר אריאל טיבי
ארכ' עופר פורת

ארכ' מאיה רנד בלוך
ארכ' אסף דיאמונד

ארכ' אורי רונן
ארכ' שולי ביימל
ארכ' שהם שפי

יום ד / 10:00-14:00
פואיה

מורפולוגיה
ארכ׳ דוד צינמן

יום ד / 9:00-13:00
סגו 5-6

סטודיו 4
ד"ר דניאל מטקלף

יום ד / 9:00-13:00
מעבדה, סטודיו עיצוב תעשייתי

יום א

18.7
מרעיון לאובייקט

ארכ' עידית רן 
ארכ' תומר נחשון

יום א / 10:00-17:00
בכניסה לגלרייה

ימים ד+ה

7-8.7
פרוייקט סטודיו 2

ארכ׳ אלון זהר
ארכ' קרן שהם

ארכ' ליאת מילר
ארכ' יוני אבידן

ארכ' רות ליאונוב
ארכ' הדר בן אברהם

ארכ' גיא מרגלית

ימים ד+ה / 10:00-18:30
אמדו 203, 204, 205, פואיה

תכנון נוף 10
אדר' נוף צופיה רוזנר סלע

אדר' נוף אביטל חגי
אדר' נוף יעל סופר

ימים ד+ה / 9:00-18:00
אמדו 200 ,201 ,202

יום ד

7.7
פרויקט סטודיו 4

+ תכנון נוף 30
ארכ׳ צביקה קורן

פרופ"ח אורח נעמי אנגל
ד״ר אורית שמואלי

ארכ' קלאודיו מילול
ד״ר נאוה קיינר פרסוב 

ארכ' זהר אלטמן
אדר' נוף אסיף ברמן
אדר' נוף גילת לוינגר

ד״ר נעמה מישר

יום ד / 10:00-20:00
אמדו 106, 107, 108, גלרייה


