
 

 

 לוח בחינת מגמת אדריכלות נוף סמסטר אביב תשפ"א  -   16/5/21עדכון  

 

 לוח בחינות והגשות שנה א' 

 מרצה  מבחן/הגשה  שעה  תאריך  

 ד"ר גלית בראל  מועד א' מבחן תורת הקרקע    10:00-12:00 13.06.21יום א'  

 רני רדזילי  הגשה יסודות העיצוב  9:00-13:00 16.06.21יום ד' 

 עירית יוגב  מועד אי    הכרת הצומח מבחן מגן   9:00-12:00 22.06.21יום ג' 

 עירית יוגב  י ב מועד     הכרת הצומח מבחן מגן   9:00-12:00 29.06.21יום ג' 

 ויוסף עוזרי ץשרון חפ ת השירטוט הגשה טופוגרפיה ויסודו  08:30-14:30 01.07.21'  היום 

 עירית יוגב  מועד א'   מבחן מה"ט הכרת הצומח   05.07.21יום ב' 

, אלה  חור, טל קמחי-מיכל בן 1קבוצה  + רישום     אוטוקאד +    2תכנון   14:30-20:30 12.07.21יום ב' 
 וארז רוטר פופקו

, אלה  חור, טל קמחי-מיכל בן 2קבוצה    + רישום   + אוטוקאד   2תכנון   8:30-14:30 14.07.21' דיום 
 וארז רוטר פופקו

 ד"ר גלית בראל  ' ב מועד  מבחן תורת הקרקע    10:00-12:00 19.07.21יום ב' 

 עירית יוגב  ' ב מועד  מבחן מה"ט הכרת הצומח    16.08.21יום ב' 

 

 

 ב' בחינות והגשות שנה    לוח 

 מרצה  מבחן/הגשה  שעה  תאריך  

 לירן דרורי  הגשה רוויט  8:30-14:30 15.06.21יום ג' 

 טל קמחי ואלעד אביטל  מועד א' מבחן מגן תכנון צמחיה והשקיה   9:00-13:00 20.06.21יום א'  

 שגית אסיאס הגשה שיווק ויזמות  9:00-12:00 24.06.21יום ה'  

 רותם אפפל ורונן מלאכי  מועד א' מבחן מגן פרטי גן והנדסה תאורית   9:00-13:00 30.06.21יום ד' 

 טל קמחי ואלעד אביטל  ' ב מועד  מבחן מגן תכנון צמחיה והשקיה   9:00-13:00 04.07.21יום א'  

 רותם אפפל ורונן מלאכי  ' ב מועד  מבחן מגן פרטי גן והנדסה תאורית   9:00-13:00 11.07.21יום א'  

 טל קמחי ואלעד אביטל  מועד א' מבחן מה"ט תכנון צמחייה והשקיה    15.07.21יום ה'  

 רותם אפפל ורונן מלאכי  מועד א' מבחן מה"ט פרטי גן והנדסה תאורית    29.07.21יום ה'  

 הגשת סופית סטודיו פרויקט גמר  8:30-17:30 15.08.21  א'יום 
שרון חפץ, שרון כץ, מנחי  

 , רמ"ג פרויקט הגמר

 טל קמחי ואלעד אביטל  ' ב מועד  מבחן מה"ט תכנון צמחייה והשקיה    26.08.21יום ה'  

 רותם אפפל ורונן מלאכי  ' ב מועד  מבחן מה"ט פרטי גן והנדסה תאורית    02.09.21יום ה'  

 

 

 

 המגמה לאדריכלות נוף


