
הגשהעבודהמבחן

מוסמכיםשנה דשנה גשנה בשנה אמקצועי' במקצועי' אשנה דשנה גשנה בשנה א

יום אחרון ללימודיםהיום אחרון ללימודיםההה

וווו

שבתששבתששש

אאאא

'תחילת מועדי א'תחילת מועדי א

- מערכות הבניין ב30.1
בטיחות ונגישות

סוציולוגיה למתכנניםב30.1ב30.1ב30.1

ג31.1ג31.1ג31.1ג31.1

ד1.2ד401.2תכנון נוף ד1.2ד1.2

ה2.2
/ פרויקט בסטודיו עירוני

אינטגרטיבי
ג עירונית ואיזורית"גה12.2סטודיו ה2.2תחיקת התכנון והבניהה2.2תחיקת התכנון והבניה

ו3.2ו3.2ו3.2ו3.2

שבתש4.2שבתש4.2ש4.2ש4.2

א5.2א5.2א5.2א5.2

כלכלה עירוניתבUX/UI6.2ב36.2צמחיה בנוף ב6.2סטודיו נושאימיני סטודיו עיצובב6.2

ג7.2ג17.2נוף ' תולדות אדרג7.2סטודיו נושאיג7.2

מדיניות סביבתיתד8.2ד18.2עיצוב בסיסי ד28.2טכנולוגיות בנייה 1עיצוב בסיסי ד8.2

/עיצוב וקראפטה9.2ה9.2ה9.2
סאונד וכלי נגינה, מוסיקה

ה9.2

ו10.2ו10.2ו10.2ו10.2

שבתש11.2שבתש11.2ש11.2ש11.2

כלכלת המרחב והבניהא12.2א12.2נוף' מבוא לאדרנוף' מבוא לאדרא12.2נוף' מבוא לאדרא12.2

ב13.2היסטוריה ותיאוריהב13.2ב313.2פרוייקט סטודיו ב13.2

ג14.2ג14.2ג14.2ג14.2

ד15.2ד15.2מבוא לחברה ורוחד15.2מבוא לחברה ורוחד15.2

ג"מבוא לממה316.2סטודיו ה16.2ג"מבוא לממה16.2למתכנים ג"מבוא לממ2תכן מבנים ה16.2

ו17.2ו17.2ו17.2ו17.2

שבתש18.2שבתש18.2ש18.2ש18.2

א19.2א19.2א119.2תכן מבנים א19.2

מתמטיקהב20.2
3עיצוב בסיסי 
4עיצוב בסיסי 

3עיצוב בסיסי 
4עיצוב בסיסי 

עקרונות אקולוגיים בתכנון1מבנה ופרטי גן מתמטיקהב120.2חלק - סטודיו פרוייקט גמר 
עקרונות אקולוגיים 

בתכנון
ב20.2מחקר פיתוח ועיצובב20.2

תיאוריות התכנון

ג21.2
- מערכות בניין 

בקרת הסביבה
ג21.2ג21.2ג121.2חלק - סטודיו פרוייקט גמר 

ד22.2ד22.2ד22.2ד22.2

הגשת עבודות סטודנטים ה23.2הגשת עבודות סטודנטים ה23.2ה23.2ה23.2

30.1-21.2.2023' מועדי א- ג "סמסטר חורף תשפ

אדריכלות נוףארכיטקטורה
תכנון עריםעיצוב תעשייתי

תכן מבנים כולל

כלכלת המרחב והבנייה

יום אחרון ללימודיםיום אחרון ללימודים

שבתשבת

'תחילת מועדי א'תחילת מועדי א

כלכלת המרחב והבנייה

יסודות תורת הקרקע

ג עירונית ואיזורית"ג

שבת שבת

20תכנון נוף 1פרויקט בסטודיו 1פרויקט בסטודיו 

שבתשבת

מבוא לתכנון פרמטרי

פורטפוליו+ מוסמכים / הגשת עבודות סטודנטים להסמכה

שבתשבת

פורטפוליו+ מוסמכים / הגשת עבודות סטודנטים להסמכה

60תכנון נוף 



מבחן

מוסמכים'שנה דשנה גשנה בשנה אמקצועי' במקצועי' אשנה דשנה גשנה בשנה א

סוציולוגיה למתכנניםג28.2ג28.2ג28.2ג28.2

ד1.3ד1.3תחיקת התכנון והבניהד1.3תחיקת התכנון והבניהד1.3

ג עירונית ואיזורית"גה2.3ה2.3ה2.3ה2.3
ו3.3ו3.3ו3.3ו3.3

שבתש4.3שבתש4.3ש4.3ש4.3

א5.3א5.3א5.3א5.3

ב6.3ב6.3ב6.3ב6.3

ג7.3ג7.3ג7.3ג7.3

ד8.3ד8.3ד8.3ד8.3

כלכלה עירוניתה9.3ה19.3נוף ' תולדות אדרמבוא לחברה ורוחה9.3מבוא לחברה ורוחה9.3
ו10.3ו10.3ו10.3ו10.3

שבתש11.3שבתש11.3ש11.3ש11.3

א12.3א12.3א12.3א12.3

כלכלת המרחב והבנייהב13.3ב13.3ב13.3ב13.3
ג14.3ג14.3ג14.3ג14.3

ד15.3ד15.3נוף' מבוא לאדרנוף' מבוא לאדרד15.3נוף' מבוא לאדרד15.3

2תכן מבנים 1תכן מבנים ה16.3
ג"מבוא לממ
למתכנים

ג"מבוא לממה16.3
למתכנים

ג"מבוא לממה16.3ה16.3
למתכנים

ו17.3ו17.3ו17.3ו17.3

שבתש18.3שבתש18.3ש18.3ש18.3

א19.3א19.3א19.3א19.3

מתמטיקהב20.3
בקרת - מערכות בניין 

הסביבה
תיאוריות התכנוןב20.3ב20.3מתמטיקהב20.3

'תחילת מועדי ב'תחילת מועדי ב

28.2-20.3.2023' מועדי ב- ג "סמסטר אביב תשפ

אדריכלות נוףארכיטקטורה
תכנון עריםעיצוב תעשייתי

'סוף תקופת מועדי ב

שבתשבת

שבתשבת

כלכלת המרחב והבנייהכלכלת המרחב והבנייה

ג עירונית ואיזורית"ג

יסודות תורת הקרקע

שבת

'תחילת מועדי ב'תחילת מועדי ב

שבת


