
  . טבלאות תכניות לימודים2
 )Steady Stateטבלת תכנית לימודים בהפעלה מלאה ( 2.1

שנות 
 תוכנית

קורס  מס' נ"ז  שם הקורס סמסטר 
 סמסטריאלי/שנתי

קורס 
חובה/בחיר

 ה

מס'  מס' שעות הוראה שבועיות
שעות 
תרגול 

 ישבוע

מס' שעות מעבדה 
 שבועיות

מעבדת  תיאורטי סטודיו/סדנה
 מחקר

מעבדת 
 מחשוב

 4 חובה סמסטריאלי 4 מבוא לפיתוח צורה א א
 4 חובה שנתי 4 1מבוא לחשיבה עיצובית והעברת מסר 

 4 חובה סמסטריאלי 4 אות, מילה, משפט-יסודות הטיפוגרפיה
 3 חובה סמסטריאלי 3 רישום וציור

 3 חובה סמסטריאלי 2 1סדנה דיגיטאלית 
 3 חובה סמסטריאלי 3 יסודות הצילום ויצירת דימוי

 2 חובה סמסטריאלי 2 מגמות בעיצוב עכשווי
 2 חובה סמסטריאלי 2 מעיצוב גרפי לתקשורת חזותית

רב תרבותיות בחברה הישראלית וביטויה 
 בתרבות החזותית

 2 חובה סמסטריאלי 2

 4 חובה סמסטריאלי 4 מבוא לעיצוב גרפי ב א
 4 חובה שנתי 4 2מבוא לחשיבה עיצובית והעברת מסר 

 4 חובה סמסטריאלי 4 מבוא לפורמטים דיגיטליים -2טיפוגרפיה 
 3 חובה סמסטריאלי 3 יסודות צבע  למעצבים

 3 חובה סמסטריאלי 2 אפטר אפקטס - 2סדנה דיגיטלית 
 3 חובה סמסטריאלי 3 יסודות החשיבה האינטראקטיבית

 3 חובה סמסטריאלי 3סרטון רשת  -מבוא לווידאו 
 3 חובה סמסטריאלי 3 שפת האיור

עד סוף המאה  19-אמנות ועיצוב מהמאה ה
 20-ה

 2 חובה סמסטריאלי 2

 Introudction to  -אנגלית למתקדמים 
Innovation  

 4 חובה סמסטריאלי 2



שנות 
 תוכנית

קורס  ז מס' נ" שם הקורס סמסטר 
 סמסטריאלי/שנתי

קורס 
חובה/בחיר

 ה

מס'  מס' שעות הוראה שבועיות
שעות 
תרגול 
 שבועי

מס' שעות מעבדה 
 שבועיות

מעבדת  תיאורטי סטודיו/סדנה
 מחקר

מעבדת 
 מחשוב

         4 1/3בחירה  סמסטריאלי 4 *סטודיו: יסודות האנימציה א ב
         סמסטריאלי *סטודיו: מבוא לעיצוב גרפי בתנועה
         סמסטריאלי *סטודיו: מבוא לעיצוב אינטראקטיבי

         4 חובה סמסטריאלי 4 פורמטים טיפוגרפיים מורכבים
 3         חובה סמסטריאלי 2 3סדנה דיגיטאלית 

Visual Story Telling 3 3 חובה סמסטריאלי         
         3 חובה סמסטריאלי 3 מבוא לעיצוב למסך

         3 חובה סמסטריאלי 3 וידאו: עיצוב המציאות התיעודית 
       2   חובה סמסטריאלי 2 21-מבוא לעידן הדיגיטלי ולאתגרי המאה ה

         2 חובה פורמט קצר 1 סדנאות אורח - TEDMintפתיחת שנה 
         4 1/3בחירה  סמסטריאלי 4 *סטודיו: יסודות האנימציה ב ב

         סמסטריאלי *סטודיו: מבוא לעיצוב גרפי בתנועה
         סמסטריאלי *סטודיו: מבוא לעיצוב אינטראקטיבי

         3 חובה סמסטריאלי 3 מבוא לחווית משתמש וקוגניציה
         3 חובה סמסטריאלי 2 מידול תלת מימדי

         3 חובה סמסטריאלי 3 אינפוגרפיקה 
         3 חובה סמסטריאלי 3 עיצוב קונספט ארט ודמויות לאנימציה

 3         חובה סמסטריאלי 2 עריכת סאונד 
 3         חובה סמסטריאלי 3 יסודות התכנות

       3   חובה סמסטריאלי 3 סמינר גישות חברתיות ואתיות בעיצוב
 *בכל סמסטר על הסטודנט לבחור את אחד מתוך שלושת קורסי הסטודיו המוצעים

                      
           

 
 
 
 
 
 
 
 

          



שנות 
 תוכנית

קורס  מס' נ"ז  שם הקורס סמסטר 
 סמסטריאלי/שנתי

קורס 
חובה/בחיר

 ה

מס'  מס' שעות הוראה שבועיות
שעות 
תרגול 
 שבועי

מס' שעות מעבדה 
 שבועיות

מעבדת  תיאורטי סטודיו/סדנה
 מחקר

מעבדת 
 מחשוב

         6 1/3בחירה  סמסטריאלי 6 אנימציה מתקדמת ופרה פרודקשן :סטודיו* א ג
         סמסטריאלי עיצוב נרטיב -סטודיו: מושן גרפיקס*
         סמסטריאלי סטודיו:עיצוב אינטראקטיבי מרעיון למוצר*
 Design for good 1 - 4 חובה סמסטריאלי 4 קליניקת מעצבים         

         3 חובה סמסטריאלי 3 מיתוג ואסטרטגיה 
       2   חובה סמסטריאלי 2 שיווק ומימון בהיבט העסקי

       2   חובה סמסטריאלי 2 תרבות עירונית ועיצוב
         3 בחירה סמסטריאלי 3 קורס בחירה***

המשך  סמסטריאלי 6 בימוי והפקת סרט אנימציה :סטודיו* ב ג
בחירה 

מסמסטר א 
1/3 

6         
סטודיו מושן גרפיקס: מיתוג ואריזה של *

  וקולנוע תוכן טלוויזיוני
         סמסטריאלי

סטודיו: עיצוב אינטראקטיבי למערכות *
 מורכבות

         סמסטריאלי

 Design for good 2 - 4 חובה סמסטריאלי 4 כלכלה מעגלית         
         2 חובה פורמט קצר Master Class  1-סדנאות אורח  

   3       1/3בחירה  סמסטריאלי 3 ) כאסטרטגיה Gamification**משחוק (
         סמסטריאלי DATA VIS**מדאטה לאינפורמציה לתבונה  

         סמסטריאלי XR**מיומנויות עיצוב עבור 
         3 בחירה סמסטריאלי 3 ***קורס בחירה

 *בכל סמסטר על הסטודנט לבחור את אחד מתוך שלושת קורסי הסטודיו המוצעים

 ** על הסטודנט לבחור את אחד משלושת הקורסים בהתאם לבחירה של המעבדה בשנה ד
   *** על הסטודנט לבחור אחד מתשעת קורסי הבחירה בכל סמסטר בשנה ג,ד

  
        

  
  

        

 
 
 
 
 
 

          



שנות 
 תוכנית

קורס  מס' נ"ז  שם הקורס סמסטר 
 סמסטריאלי/שנתי

קורס 
חובה/בחיר

 ה

מס'  מס' שעות הוראה שבועיות
שעות 
תרגול 
 שבועי

מס' שעות מעבדה 
 שבועיות

מעבדת  תיאורטי סטודיו/סדנה
 מחקר

מעבדת 
 מחשוב

   6       1/3בחירה  סמסטריאלי VR.AR 6*מעבדה רב תחומית:  א ד

         סמסטריאלי *מעבדה רב תחומית : עיצוב אינפורמציה

         סמסטריאלי *מעבדה רב תחומית : עיצוב חווית למידה
       3   חובה סמסטריאלי 3 סמינריון פרויקט גמר

         2 1/2בחירה.  פורמט קצר 1 סדנאות אורח - TEDMintפתיחת שנה 
         סמסטריאלי התמחות בתעשייה

תנועות מחאה חברתיות בתרבות חזותית: 
-אמנות, עיצוב, קולנוע בפרספקטיבה בין

 לאומית

       2   חובה סמסטריאלי 2

         3 בחירה סמסטריאלי 3 קורס בחירה***
         6 חובה סמסטריאלי 6 סטודיו פרוייקט גמר ב ד

           בחירה סמסטריאלי   ניהול קריירה
         3 בחירה סמסטריאלי 3 קורס בחירה***

 *בכל סמסטר על הסטודנט לבחור את אחד מתוך שלושת קורסי הסטודיו המוצעים

   *** על הסטודנט לבחור אחד מתשעת קורסי הבחירה בכל סמסטר בשנה ג,ד
  

        
  

 סל קורסי בחירה*
        

 קורסי בחירה) 9ד (-***קורסי בחירה זמינים לסטודנטים שנים ג

שנות 
התוכני

 ת

קורס  מס' נ"ז  שם הקורס סמסטר 
 סמסטריאלי/שנתי

קורס 
חובה/בחיר

 ה

מס'  מס' שעות הוראה שבועיות
שעות 
תרגול 
שבועיו

 ת

מס' שעות מעבדה 
 שבועיות

מעבדת  תיאורטי סטודיו/סדנה
 מחקר

מעבדת 
 מחשוב

         3 בחירה סמסטריאלי 3D PRINTING 3 א,ב ג,ד
 3         בחירה סמסטריאלי WEB 3תכנות 

Creative Coding 3 3         בחירה סמסטריאלי 
         3 בחירה סמסטריאלי 3 ווידאו הדימוי הדיגיטלי

         3 בחירה סמסטריאלי 3 מחקר משתמשים
         3 בחירה סמסטריאלי 3 אנימציה למשחקים

         3 בחירה סמסטריאלי 3 ) כאסטרטגיה Gamificationמשחוק (



         3 בחירה סמסטריאלי DATA VIS  3מדאטה לאינפורמציה לתבונה 
         3 בחירה סמסטריאלי XR 3מיומנויות עיצוב עבור  

           

 *** על הסטודנט לבחור אחד מתשעת קורסי הבחירה בכל סמסטר בשנה ג,ד
 




