
עבודההגשהמבחן

מוסמכיםשנה דשנה גשנה בשנה אמקצועי' שנה בשנה א מקצועישנה דשנה גשנה בשנה א

יום אחרון ללימודיםיום אחרון ללימודים

1.71.71.71.7

2.72.72.72.7

'תחילת מועדי א3.7'תחילת מועדי א3.73.73.7

 עיצוב מרחבים 206006ב4.7
וירטואליים

 עיצוב מרחבים 206006
וירטואליים

ב4.7עניין ופרספקטיבהב4.7ב4.7

ג5.7ג5.7ג5.7ג5.7

205575ד6.7
2פרוייקט סטודיו 

205577
סביבות חכמות - 206005סביבות חכמות - 206005סביבות חכמות - 206005סביבות חכמות - 4206005פרוייקט סטודיו 

ד6.7ד306.7תכנון נוף 10תכנון נוף ד6.7

205575ה7.7
2פרוייקט סטודיו 

205577
4פרוייקט סטודיו 

ה27.7סטודיו ה307.7תכנון נוף 10תכנון נוף ה7.7

ו8.7ו8.7ו8.7ו8.7

שבתש9.7שבתש9.7ש9.7ש9.7

סטודיו נושאיא10.7
/ סטודיו אינטגרטיבי

עירוני
א10.7א10.7א10.7

ב411.7סטודיו ב11.7ב11.7ב11.7

14518ג12.7
1חומרים 

205426
בנייה ופרטי בניין' טכנו  

1

:קורסי בחירה
3עיצוב בסיסי 
4עיצוב בסיסי 

גבולות נזילים

:קורסי בחירה
3עיצוב בסיסי 
4עיצוב בסיסי 

גבולות נזילים

ג12.7ג12.7ג12.7

ד13.7ד5013.7תכנון נוף 2מבנה ופרטי גן מבוא לפרטי גןד13.7ד13.7

מבוא לבנייה / מורפולוגיהה14.7
מתועשת

206044
2חומרים לבנייה 

ה14.7עיצוב ותרחישה14.7ה14.7

ו15.7ו15.7ו15.7ו15.7

שבתש16.7שבתש16.7ש16.7ש16.7

א17.7א17.7א17.7א17.7

 אוצרות 206813ב18.7
כפרקטיקה

 אוצרות 206813
כפרקטיקה

ב18.7עיצוב אינטרקטיביב18.7ב18.7

205430ג19.7
1הנדסית ' סדנא טכנו

205886
2עיצוב בסיסי 

204150ג19.7
מבוא לאקולוגיה של הנוף

205886
2עיצוב בסיסי 

ג19.7ג19.7נוף' תורת המבנה לאדר

ד20.7ד20.7ד20.7ד20.7

205460ה21.7
3תכן מבנים 

 'ארכ -206016
 משחקים ומציאות

מדומה

206968
3טכנולוגיות בנייה 

ה21.7ה21.7ה21.7

ו22.7ו22.7ו22.7ו22.7

שבתש23.7שבתש23.7ש23.7ש23.7

א24.7
205102
מהעת' תולדות האדר  
העתיקה

 עיצוב 206006
 מרחבים

וירטואליים

 עיצוב 206006
 מרחבים

וירטואליים
א24.7א324.7מבנה ופרטי גן 1צמחייה בנוף א24.7

ב25.7ב225.7צמחיה בנוף ב25.7ב25.7

ג26.7
205105

המאה: בישראל' אדר  
(ואחת)העשרים 

/ ג למתכננים"מבוא לממ
2' סדנא טכנו

/ ג למתכננים"מבוא לממג26.7ג26.7ג26.7
2' סדנא טכנו

114014ד27.7
מכניקה וגלים

- סטודיו פרוייקט גמר
2חלק 

114014ד27.7
מכניקה וגלים

ד27.7ד7027.7תכנון נוף 

- סטודיו פרוייקט גמר'סוף מועדי אה28.7
2חלק 

'סוף מועדי אה28.7'סוף מועדי אה7028.7תכנון נוף 'סוף מועדי אה28.7

הגשת עבודות סטודנטים ב2.8הגשת עבודות סטודנטים ב2.8ב2.8ב8.8

יום אחרון ללימודים

'תחילת מועדי א

יום אחרון ללימודים

פורטפוליו+ מוסמכים / הגשת עבודות סטודנטים להסמכהפורטפוליו+ מוסמכים / הגשת עבודות סטודנטים להסמכה

שבתשבת

סמסטר אביב תשפ"ב - מועדי א' 4.7-28.7.2022

ארכיטקטורה
תכנון ערים עיצוב תעשייתי

שבת

שבת

אדריכלות נוף

'תחילת מועדי א

שבת

שבת



מוסמכיםשנה דשנה גשנה בשנה אמקצועי' שנה בשנה א מקצועישנה דשנה גשנה בשנה א

'תחילת מועדי א'תחילת מועדי א

14518א18.9
1חומרים 

א18.9א18.9א18.9

ב19.9ב19.9ב19.9ב19.9

204150ג20.9ג20.9
מבוא לאקולוגיה של הנוף

ג20.9ג20.9

ד21.9ד21.9ד21.9ד21.9

ה22.9
205102
מהעת' תולדות האדר  
העתיקה

205460
3תכן מבנים 

ה22.9ה22.9ה22.9

ו23.9ו23.9ו23.9ו23.9

שבתש24.9שבתש24.9ש24.9ש24.9

א25.9א25.9א25.9א25.9

ב26.9ב26.9ב26.9ב26.9

ג27.9ג27.9ג27.9ג27.9

ד28.9ד28.9ד28.9ד28.9

ה29.9ה29.9ה29.9ה29.9

ו30.9ו30.9ו30.9ו30.9

שבתש1.10שבתש1.10ש1.10ש1.10

114014א2.10
מכניקה וגלים

/ ג למתכננים"מבוא לממ
2' סדנא טכנו

114014א2.10
מכניקה וגלים

/ ג למתכננים"מבוא לממא2.10א2.10
2' סדנא טכנו

ב3.10ב3.10ב3.10ב3.10

ג4.10ג4.10ג4.10ג4.10

ד5.10ד5.10ד5.10ד5.10

ה6.10ה6.10ה6.10ה6.10

ו7.10ו7.10ו7.10ו7.10

שבתש8.10שבתש8.10ש8.10ש8.10

א9.10א9.10א9.10א9.10

ב11.10ב11.10ב11.10ב11.10

ג12.10ג12.10ג12.10ג12.10

ד13.10ד13.10ד13.10ד13.10

ה14.10ה14.10ה14.10ה14.10

ו15.10ו15.10ו15.10ו15.10

שבתש16.10שבתש16.10ש16.10ש16.10

א17.10א17.10א17.10א17.10

ב18.10ב18.10ב18.10ב18.10

סמסטר אביב תשפ"ב - מועדי ב' 18.9-24.10.2022

אדריכלות נוףארכיטקטורה
תכנון עריםעיצוב תעשייתי

'תחילת מועדי א

שבתשבת

שבתשבת

שבתשבת

שבתשבת

'תחילת מועדי א




