
  

באמנות יצירה לימודי  
א"תשפ   

 לא ניתן ללמוד כשומע חופשי 

א סמסטר  

 יום משעה עד שעה קוד שיעור שם שיעור החדר המרצה נ.זיכוי ש"ש  

ציור יתתכ 59 בית  שקרה-אבו נה'מחאג 2.00 2.00   תחומית רב סדנה   א 08:15 11:30 2073847-00 
  פריד 

הילה ארי-בן 2.00 2.00    א 08:15 11:30 9875760-00 מיצב  סדנת 59 בית 
  פיסול 

חובב רשלבך ר"ד 2.00 2.00   ציור כיתת 53 בית  פנימה התבוננות מתקדם רישום   ב 08:15 11:30 100187-00 

יוחאי אברהמי 2.00 2.00   צילום כיתת 53 בית   ב 08:15 11:30 9889848-00 לשידור חי מעבדה אובייקטים שיתוף: אמן סדנת

רונה יפמן 2.00 2.00   א המצולם הדימוי: מבוא'  כיתת 53 בית   ב 12:00 15:30 17345-00 
וםציל    

חובב רשלבך ר"ד 2.00 2.00   ציור כיתת 53 בית  ב רישום   ב 12:00 15:30 9889847-00 

עודד הירש 4.00 4.00   מתקדם המצולם הדימוי  כיתת 53 בית   ב 15:45 19:00 17657-00 

  צילום 

רותי כהן-הלביץ 4.00 4.00   ציור כיתת 59 בית  מתקדם - מופשט ציור   ב 15:45 19:00 17677-00 

עיינה וינברגר שני 2.00 2.00   מתחילים תחריט  סדנת 52 בית   ג 08:15 11:30 17250-00 
1 תחריט    

עיינה וינברגר שני 4.00 4.00   מתקדם תחריט  סדנת 52 בית   ג 12:00 15:30 9889846-00 
1 תחריט    

הפיסול יסודות  סדנת 59 בית  יונתן  אופק 4.00 4.00    ג 15:45 19:00 9876082-00 
  פיסול 

הפיסול יסודות  סדנת 59 בית  יהושע גלדצהלר 4.00 4.00    ד 12:00 15:30 9876082-00 
  פיסול 

מתקדם קרמיקה  סדנת 53 בית  רחל  דור מנשה 4.00 4.00    ה 08:15 11:30 17645-00 

  קרמיקה 

טרם נקבע מרצה 2.00 2.00   ציור כיתת 59 בית  ב התבוננות מתוך ציור   ה 08:15 11:30 2073832-00 

אליעזר שמיר 2.00 2.00   ציור כיתת 53 בית  מתקדם התבוננות מתוך ציור   ה 08:15 11:30 2073850-00 
   

אליעזר שמיר 2.00 2.00   ציור כיתת 53 בית  הציור יסודות   ה 12:00 15:30 2073801-00 

ב סמסטר   

ורקוד שיע שם שיעור החדר המרצה נ.זיכוי ש"ש    יום משעה עד שעה 

נקבע טרם  מרצה 2.00 2.00   ב אישית שפה פיתוח ציור  כיתת 53 בית   א 08:15 11:30 2073834-00 
  צילום 

ציור כיתת 59 בית  שקרה-אבו נה'מחאג 2.00 2.00   תחומית רב סדנה   א 08:15 11:30 2073848-00 
  פריד 

בעז נוי 2.00 2.00   ציור כיתת 53 בית  הציור יסודות   ב 08:15 11:30 2073803-00 

יוחאי אברהמי 2.00 2.00   מתקדם פיסול  סדנת 59 בית   ב 08:15 11:30 2073844-00 

  פיסול 

חובב רשלבך ר"ד 2.00 2.00   החוצה התבוננות מתקדם רישום  כיתת 53 בית   ב 08:15 11:30 9889845-00 
  צילום 

טרם נקבע מרצה 2.00 2.00   הרישום יסודות  כיתת 53 בית   ב 12:00 15:30 9875758-00 
  צילום 

עודד הירש 4.00 4.00   מתקדם המצולם הדימוי  כיתת 53 בית    ב 15:45 19:00 17657-00 
  צילום 

רותי כהן-הלביץ 4.00 4.00   ציור כיתת 59 בית  מתקדם - מופשט ציור    ב 15:45 19:00 17677-00 

עיינה וינברגר שני 4.00 4.00   מתקדם תחריט  סדנת 52 בית    ג 12:00 15:30 9889846-00 
1 תחריט    

הפיסול יסודות  סדנת 59 בית  יונתן  אופק 4.00 4.00     ג 15:45 19:00 9876082-00 

  פיסול 

הפיסול יסודות  סדנת 59 בית  יהושע גלדצהלר 4.00 4.00     ד 12:00 15:30 9876082-00 
  פיסול 

מתקדם קרמיקה  סדנת 53 בית  רחל  דור מנשה 4.00 4.00     ה 08:15 11:30 17645-00 
  קרמיקה 

טרם נקבע מרצה 2.00 2.00   ציור כיתת 53 תבי  מתקדם התבוננות מתוך ציור   ה 08:15 11:30 17699-00 

רונה יפמן 2.00 2.00   רונה' )ב המצולם הדימוי)  כיתת 53 בית   ה 08:15 11:30 9889992-00 
  צילום 
 


