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קורס עיצוב פנים והום סטיילינג 28/12/20  | מק"ט 6-2-050520     
הערות לשעורמרצהנושאיוםעד שעהמשעהתאריךמס'
אילן גרומןמבוא לעיצוב פניםשני128/12/2017:0021:00
אילן גרומןמבוא לעיצוב פנים תולדות האדריכלותשני204/01/2117:0021:00
אילן גרומןתולדות האדריכלות והעיצוב, השראה וקונספטשני311/01/2117:0021:00
אילן גרומןארגז כלים של המעצב, מפרוגרמה לרעיון ותכנון, המודל הרעיוני והמציאותי, הצגת פרויקט גמר +מטלהשני418/01/2117:0021:00
אילן גרומןהגשת מודל רעיוני בכיתהשני525/01/2117:0021:00
אילן גרומןפלסטיק זכוכית מתכת+ חומרי בניןשני601/02/2117:0021:00
אילן גרומןחללים רטובים איטום וגמר+פלסטיק זכוכית מתכתשני708/02/2117:0021:00
אילן גרומןעץ- טיבעי ותעשייתי, טקסטיל - שטיחים וילונות וטפטים (מטלה)שני815/02/2117:0021:00
אילן גרומןהגשת מטלת חומרים בכיתהשני922/02/2117:0021:00

אילן גרומןמבוא להום סטיילינג, עקרונות תכנון חלל, תהליך עבודה מול לקוח, הפסיכולוגיה של צבעיםשני1001/03/2117:0021:00
אילן גרומןסגנונות וזרמים, לוח השראה , לוח חומרים, פאנג שואישני1108/03/2117:0021:00
אילן גרומןמבוא לתאורה, תאורה בעיצוב פניםשני1215/03/2117:0021:00
אילן גרומןתכנון תאורה, חשמל חכם, תכנון תאורה, חשמל חכםשני1322/03/2117:0021:00
אילן גרומןסיור ספקיםשני1405/04/2109:0015:00
אילן גרומןיסודות השרטוט האדריכלי, הנדסת אנוש, איזומטריהשני1512/04/2117:0021:00
אילן גרומןקנה מידה, שירטוט מידותשני1619/04/2117:0021:00
אילן גרומןשירטוט תכנית, מטלת מודלשני1726/04/2117:0021:00

אילן גרומןבוטל אילוצי מרצה03/05/21
אילן גרומןהגשות מטלת מודל, חתכיםשני1810/05/2117:0021:00
אילן גרומןחזיתותשני1924/05/2117:0021:00
אילן גרומןמבטים ופרטשני2031/05/2117:0021:00
אילן גרומןשלבי תכנון הבניה, רכיבי בניין הנדסייםשני2107/06/2117:0021:00
אילן גרומןתכנית העמדה, תכנית הריסה ובניהשני2214/06/2117:0021:00
אילן גרומןתאורה, נגרות מטבח, תכנית ריצוףשני2321/06/2117:0021:00
אילן גרומןפריסות חלל רטובשני2428/06/2117:0021:00
אילן גרומןתכנית אינסטלציה וסנטריהשני2505/07/2117:0021:00
אילן גרומןתכנית חשמל ותקשורת, תכנית תאורהשני2612/07/2117:0021:00
אילן גרומןתכניות גבס ומיזוג, תכנית מדרגותשני2719/07/2117:0021:00
אילן גרומןכתב כמויות ומפרטי עבודה, שיטות בנייה: הבניה הירוקהשלישי2827/07/2117:0021:00

אילן גרומןתגבור בזום רק למי שנקבע מראשרביעי28/07/2117:0021:00
אילן גרומןהנחיות לפרויקט גמרשלישי2903/08/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3009/08/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3116/08/2116:3021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3223/08/2116:3021:00

מיטל קרנרבוטל אילוצי מרצהשני30/08/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3313/09/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3404/10/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3511/10/2116:0021:00
מיטל קרנראוטוקאדשני3618/10/2117:0021:00
מיטל קרנראוטוקאד + בוחןשני3725/10/2117:0021:00
אילן גרומןהנחיות לפרויקט גמרשלישי3802/11/2117:0021:00
אילן גרומןסיור ספקים- הום סטיילינגשלישי3909/11/2115:0019:00
מיטל קרנרתגבור אוטוקאדשני4015/11/2117:0021:00
מאיר בוטבולסקצ`אפשני4122/11/2117:0021:00
מאיר בוטבולסקצ`אפשני ** חנוכה4229/11/2117:0021:00
מאיר בוטבולסקצ`אפשני ** חנוכה4306/12/2117:0021:00
מאיר בוטבולסקצ`אפשני4413/12/2117:0021:00
אילן גרומןהנחיות סופיות לפרויקט גמרשלישי4528/12/2117:0021:00
אילן גרומןהגשות פרויקט גמר – מועד א'שלישי4611/01/2217:0021:00
אילן גרומןהגשות פרויקט גמר – מועד ב'שלישי4718/01/2217:0021:00

· יתכנו שינויים בפריסת המפגשים
· הסילבוס כפוף ללוח השנה האקדמי

· נוכחות – 85% חובה.
· הגשה ומעבר פרויקט גמר היא תנאי הכרחי לקבלת תעודה

בהצלחה!!!


