קול קורא לפרס קרן אבא אלחנני למחקר בנושא

הפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים

אדריכלות
וזהות
ישראלית
קרן האדריכל אבא אלחנני ז»ל לטיפוח זהות ישראלית באדריכלות מכריזה בזאת על תחרות
שנתית נושאת פרסים אדריכלות וזהות ישראלית
במסגרת הקרן יוענקו לסירוגין פרסים לפרויקטי תכנון ולעבודות מחקר של סטודנטים בטכניון העוסקות באדריכלות וזהות ישראלית ,בהתאם לדרכו
ולמשנתו של אדריכל אבא אלחנני ז»ל.

בשנה האקדמית  2016-2017יוענק הפרס הדו-שנתי למחקר עבור מאמר אקדמי העוסק בצורה מובהקת בשאלות של
אדריכלות וזהות ישראלית ,במסגרת סימפוזיון מחקר שיתקיים בטכניון ב .19.6.17-גובה הפרס עומד על .₪ 15,000
המאמר הזוכה יציג מחקר מקורי וחדשני אודות אדריכלות ישראלית כהיבט של התרבות ,ההיסטוריה ,החברה והכלכלה בישראל ,ויציג תובנות
ואמירה ברורה ומגובשת בנושא זהות ישראלית באדריכלות .המאמרים יכללו  6000-9000מילה ויכתבו בהתאם לכללי ההגשה של מאמר לכתבי עת
אקדמיים ,כהכנה להגשתם לפרסום בכתבי עת.
יש להגיש את המאמרים בקובץ  PDFוכן בחמישה עותקים קשיחיםֹ .הגשת החומר במשרדה של ליאת להמן (בניין אמאדו ,קומה ג׳) ובמייל
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קול קורא להשתתפות בסימפוזיון מחקר בנושא אדריכלות וזהות ישראלית ע»ש אבא אלחנני
קרן האדריכל אבא אלחנני ז»ל לטיפוח זהות ישראלית באדריכלות מזמינה חוקרים צעירים להשתתף בסימפוזיון במסגרתו יוצגו מחקרים העוסקים
באדריכלות וזהות ישראלית ,בהתאם לדרכו ולמשנתו של אדריכל אבא אלחנני ז»ל .מטרת הסימפוזיון להוות זירה לדיון והחלפת ידע בין חוקרים
ממוסדות אקדמיים שונים העוסקים בסוגיות של היסטוריה ותיאוריה של אדריכלות ישראלית.
הסימפוזיון יכלול מושבים בנושאים הנמצאים בלב מורשת אלחנני ,בהם בין עשייה אדריכלית וכתיבה על ארכיטקטורה ,והמאבק לעצמאותה של
האדריכלות הישראלית.
הסימפוזיון פתוח לחוקרים מכלל האוניברסיטאות והמכללות בישראל ,ויתקיים בטכניון ב .19.6.17-במסגרת הסימפוזיון יוענק פרס אבא אלחנני
למחקר עבור מאמר אקדמי העוסק במובהק בשאלות של אדריכלות וזהות ישראלית.
מועמדות לפרס אלחנני למחקר פתוחה לסטודנטים ובוגרים של הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בלבד ,וכרוכה בהשתתפות בסימפוזיון.
יש להגיש תקציר מדעי עד ה 1-במרץ  2017במייל  | alhananiaward@gmail.comלפרטים ניתן לפנות לד»ר יעל אלואיל allweil@ar.technion.ac.il

