
סמסטר חורף תשפ"ב - מועדי א' 31.1-22.2.2022
תאריך עדכון|: 01/07/2021הגשהעבודהמבחן

תכנון עריםעיצוב תעשייתיאדריכלות נוףארכיטקטורה
מוסמכיםשנה דשנה גשנה בשנה אב' מקצועיא' מקצועישנה דשנה גשנה בשנה א

יום אחרון ללימודיםה27.1יום אחרון ללימודיםה27.1יום אחרון ללימודיםה27.1יום אחרון ללימודיםה27.1

ו28.1ו28.1ו28.1ו28.1

שבתש29.1שבתש29.1שבתש29.1שבתש29.1

א30.1א30.1א30.1א30.1
תחילת מועדי א'תחילת מועדי א'תחילת מועדי א'תחילת מועדי א'

מערכות הבניין - ב31.1
ב31.1ב31.1ב31.1בטיחות ונגישות

תיאוריות התכנוןג1.2ג1.2ג1.2ג1.2
תכנון שימושי קרקע

תחיקת התכנון ד2.2תחיקת התכנון והבניהסטודיו נושאיד2.2
ד2.2ד2.2והבניה

פרויקט בסטודיו עירוניההיסטוריה של העירסטודיו נושאיה3.2
כלכלה עירוניתה3.2עיצוב וקראפט דיגיטליה3.2תכנון נוף 40ה3.2פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי

ו4.2ו4.2ו4.2ו4.2

שבתש5.2שבתש5.2שבתש5.2שבתש5.2

א6.2
פרויקט בסטודיו 1

א6.2
פרויקט בסטודיו 1

א6.2א6.2

ב7.2ג"ג עירונית ואיזורית - מבחןב7.2
תכנון נוף 20

ג"ג עירונית ואיזוריתב7.2ב7.2ג"ג עירונית ואיזורית - מבחן

ג8.2
פרויקט בסטודיו 3+מיני 

סטודיו

ג8.2ג8.2ג8.2

ד9.2ד9.2צמחיה בנוף 3ד9.2טכנולוגיות בנייה 2תכן מבנים 2ד9.2

מבוא לממ"געיצוב בסיסי 1ה10.2
כלכלת המרחב והבניהה10.2מחקר, פיתוח ועיצובה10.2עיצוב בסיסי 1ה10.2למתכנים

ו11.2ו11.2ו11.2ו11.2

שבתש12.2שבתש12.2שבתש12.2שבתש12.2

א13.2א13.2אקולוגיה עירוניתא13.2א13.2

מבוא לאדר' נוףב14.2
קורסי בחירה המשובצים ביום ב'

החל מ-15:30
גלית שיף

סדנה טכנו' 
תב"עב14.2סטודיו עיצוב תעשייתי 1ב14.2מבוא לאדר' נוףמבוא לממ"גמבוא לאדר' נוףב14.2תכן מבנים כוללהנדסית 2

ג15.2ג15.2ג15.2ג15.2

תולדות האומנות כאם האדר' (מבחן בית)תכן מבנים 1ד16.2
ד4816.2 שעות

תכנון נוף 60
אולפן 1ד16.2ד16.2

קורסי בחירה המשובצים ביום ד' החל מ-08:30מבוא לחברה ורוחה17.2
ה17.2סטודיו עיצוב תעשיתי 3ה17.2עקרונות אקולוגיים בתכנוןעקרונות אקולוגיים בתכנוןתולדות אדר' נוף 1מבוא לחברה ורוחה17.2עיצוב בסיסי 3

ו18.2ו18.2ו18.2ו18.2

שבתש19.2שבתש19.2שבתש19.2שבתש19.2

א20.2א20.2א20.2א20.2

תולדות האדר' מתמטיקהב21.2
בעידן המודרני

מערכות בניין - בקרת 
סטודיו פרוייקט גמר - חלק הסביבה

1

ב21.2עיצובב21.2ב21.2

ג22.2ג22.2סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכליםמבנה ופרטי גן 1מתמטיקהג22.2סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכליםג22.2

סוף מועדי א'ד23.2סוף מועדי א'ד23.2סוף מועדי א'ד23.2סוף מועדי א'ד23.2
הגשת עבודות סטודנטים ב28.2הגשת עבודות סטודנטים ד2.3הגשת עבודות סטודנטים להסמכה/ מוסמכים + פורטפוליוד2.3הגשת עבודות סטודנטים להסמכה/ מוסמכים + פורטפוליוד2.3

207440 - תכנון עם הקהילה: פרטי הגשה סופית יקבעו בסילבוס הקורס לאחר תיאום עם הקהילה



סמסטר חורף תשפ"א - מועדי ב' 28.02-20.03.2022
תאריך עדכון|: 01/07/2021מבחן

תכנון עריםעיצוב תעשייתיאדריכלות נוףארכיטקטורה
מוסמכיםשנה ד'שנה גשנה בשנה אב' מקצועיא' מקצועישנה דשנה גשנה בשנה א

תחילת מועדי ב'תחילת מועדי ב'תחילת מועדי ב'תחילת מועדי ב'

תיאוריות התכנוןב28.2ב28.2מבוא לאדר' נוףמבוא לאדר' נוףב28.2מבוא לאדר' נוףב28.2
תכנון שימושי קרקע

ג1.3ג1.3ג1.3ג1.3
ד2.3ד2.3ד2.3ד2.3
ג"ג עירונית ואיזוריתה3.3ה3.3ג"ג עירונית ואיזוריתה3.3ג"ג עירונית ואיזוריתה3.3
ו4.3ו4.3ו4.3ו4.3
שבתש5.3שבתש5.3שבתש5.3שבתש5.3

היסטוריה של תכן מבנים 2א6.3
א6.3א6.3א6.3העיר

כלכלה עירוניתב7.3ב7.3אקולוגיה עירוניתב7.3ב7.3

ג8.3ג8.3תולדות אדר' נוף 1ג8.3ג8.3

תולדות האומנות תכן מבנים 1מבוא לחברה ורוחד9.3
ד9.3ד9.3מבוא לחברה ורוחד9.3כאם האדר'

ה10.3ה10.3תחיקת התכנון והבניהה10.3תחיקת התכנון והבניהה10.3
ו11.3ו11.3ו11.3ו11.3
שבתש12.3שבתש12.3שבתש12.3שבתש12.3
א13.3א13.3א13.3א13.3

תולדות האדר' ב14.3
כלכלת המרחב והבניהב14.3ב14.3מבוא לממ"גב14.3מבוא לממ"ג למתכנניםבעידן המודרני

ג15.3ג15.3סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכליםמתמטיקהג15.3סוגיות בפסיכולוגיה לאדריכליםמתמטיקהג15.3
ד16.3

לא ניתן לקיים מבחנים במועדים אלו
ד16.3

לא ניתן לקיים מבחנים במועד זה
ד16.3

לא ניתן לקיים מבחנים במועד זה
ד16.3

לא ניתן לקיים מבחנים במועד זה ה17.3ה17.3ה17.3ה17.3
ו18.3ו18.3ו18.3ו18.3
שבתש19.3שבתש19.3שבתש19.3שבתש19.3
לא ניתן לקיים מבחנים במועד זהא20.3לא ניתן לקיים מבחנים במועד זהא20.3לא ניתן לקיים מבחנים במועד זהא20.3לא ניתן לקיים מבחנים במועד זהא20.3

סוף תקופת מועדי ב'


