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הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

News
התכנית החדשה בארכיטקטורה ובינוי ערים יוצאת לדרך!
המציאות תוססת .אוכלוסיות נעות ,ערים נדחסות ,אחרות
מצטמקות ,מהגרי עבודה ,מלחמות סייבר ,רשתות חברתיות,
מכוניות אוטונומיות ,משבר אנרגיה ,חומרים חכמים ,מעמדות
מקוטבים ,מחסור בדיור  -הכפר הגלובלי ומהפכת המידע משנים
את חיינו בקצב מסחרר.
האם אנחנו מצויידים להתמודד עם האתגרים הללו? האם
האדריכלות מצליחה להגיב ,להתמודד ,לשאת ולתת ,להתערב
בעיצוב המציאות הזו? האם היא הצליחה לפצח את הקודים שלה,
להשתמש בה ,להתחדש למולה?
תכנית הלימודים החדשה בארכיטקטורה נבנתה כי צריך לתת מענה
לעולם משתנה ,וכדי לתת מענה צריך להבין אותו טוב יותר ,לשאול
שאלות מדוייקות ,לאתר את המשאבים הנכונים ,צריך להתנסות,
להעיז ,ליזום ,לקחת אחריות.
לכן ,בתכנית החדשה התואר המקצועי הוא תואר שני .גולת הכותרת
של תואר זה היא השילוב שבין פרקטיקטה ומחקר .קשה להפריז
בחשיבותו של שינוי זה .ברוב בתי הספר בארץ המחקר בחיתוליו.
גם בטכניון ,בו ישנה מסורת מחקרית ותכנית מחקר ותיקה לתארים
מתקדמים ,המחקר מונחה על ידי חברי סגל מחקרי במשרה
מלאה ,לעומת הסטודיו המונחה בעיקר על ידי חברי סגל נלווים מן
הפרקטיקה .התכנית החדשה מאתרת את פוטנציאל השינוי בדיוק
במחבר בין שניהם.
הממשק החדש בין פרקטיקה למחקר ,סביבו בנויה התכנית החדשה,
מצביע על פרופיל חדש של בוגר המסלול לארכיטקטורה

ועל שינוי במהותו של הסטודיו המתקדם  -מהכשרה המאפשרת
לבוגרים להשתלב במקצוע ,למחקר המצייד את הסטודנטים ביכולת
לשאול שאלות ולייצר ידע חדש באדריכלות ,להפוך למנהיגים של
המקצוע ולמסמני דרכו .כלומר ,הסטודיו נהפך למעבדה פועמת,
מגיבה ומעורבת העוסקת בנושאים שיש להעמיד על סדר יומה של
הארכיטקטורה  -מעורבות חברתית ,עדכנות טכנולוגית ,יזמות,
ארגז כלים אקספרמנטלי ,הכולל כלכלה ומשפט מול חומר ומיתוג.
ארכיטקטורה רלוונטית ,מובילה ,מסמנת דרך.
בתשע״ו יחלו ללמוד הסטודנטים הראשונים בתכנית החדשה ,אשר
הותאמה לצרכים של המאה ה ,21-ומאמצת סטנדרטים בינלאומיים.
לימודי הארכיטקטורה ,אשר בסיומם יקבלו הסטודנטים תואר
מקצועי שני " -מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים" (,)M.Arch
יחייבו צבירת  240נק׳ (לעומת  200נק׳ בתכנית הישנה,
שהקנתה תואר מקצועי ראשון) וימשכו מעתה כחמש עד שש שנים.
חידוש נוסף וחשוב הוא ,שלימודי הארכיטקטורה יתחלקו לשני
פרקים עיקריים ,כך שהסטודנטים יקבלו שני תארים .מלבד התואר
המקצועי השני ,המוכר לצרכי רישום על ידי רשם המהנדסים
והאדריכלים ,יקבלו הסטודנטים תואר נוסף ,שאינו מקצועי ,לאחר
צבירת  160נק׳ במשך שלוש-ארבע שנות לימוד" :בוגר במדעי
הארכיטקטורה" ( .)B.Scבוגרי התואר הראשון הזה יעברו למעמד
של סטודנטים לתארים מתקדמים בכפוף לעמידה בתנאי המעבר.
מלבד המשך הלימודים לתואר  ,M.Archהם יוכלו לפנות למסלולים
אחרים בפקולטה ,בטכניון או באוניברסיטאות אחרות.

יחסי הציבור לתכנית החדשה היו מידתיים ,אם לא צנועים,
והיה חשש מסויים כיצד היא תתקבל על-ידי ציבור המועמדים.
האם יבינו את היתרון של הלימודים המתקדמים? האם יהיו
מוכנים ללמוד כשנה נוספת? לאחר בחינות המיון וההתחייבות
של המתקבלים על-ידי תשלום שכר הלימוד ,התברר שמספר
הסטודנטים שבחרו ללמוד בטכניון עלה ,ומחזור תשע״ו יהיה
גדול יותר מקודמיו.

News

תכנית ימית לישראל

נכתב על ידי :אמרי בריקנר ,ד"ר יעל טף סקר ,ד"ר מישל פורטמן

בשנתיים האחרונות הוביל צוות מהמרכז לחקר עיר ואזור
בפקולטה את פרויקט תכנית ימית לישראל ,שמטרתו
להציע מדיניות ארוכת טווח ולעצב תכנית מרחבית
לאזורים הימיים של מדינת ישראל בים התיכון .את
הפרויקט מוביל "הצוות המשלב" מהפקולטה שבראשו
פרופסור שמאי אסיף וכן פרופסור משנה מישל פורטמן.
חברים נוספים מהפקולטה בצוות המשלב הם ד"ר עידן
פורת ,עמית מחקר במרכז לחקר עיר ואזור ,וד"ר יעל
טף-סקר ,בתר דוקטורנטית במסלול לתכנון ערים .צוותי
הפרוייקט כוללים גם חוקרים ומומחים מכל התחומים
הימיים ,בארץ ובחו"ל ,וכן קבוצת בעלי עניין ובהם גורמי
ממשל ,רשויות מקומיות ,אנשי אקדמיה ונציגי הסקטור
הפרטי.
הפרוייקט כולל תכנון של המים הריבוניים והמים הכלכליים
של ישראל בים התיכון .השיטה המנחה את תהליך התכנון
של תכנית ימית לישראל נגזרת מתוך הניסיון שנצבר
בעולם בנושא תכנון מרחבי ימי (Marine spatial
 .(planningניסיון זה מלמד על הצורך בתכנון הכולל
את העקרונות של תכנון על פי צרכי מערכות אקולוגיות
( ,)Ecosystem-Based Managementתכנון
אינטגרטיבי (מתכלל) ,ותכנון הכולל שיתוף ציבור ובעלי
עניין.

במסגרת התכנית הימית לישראל פותח כלי מרחבי מקוון
ואינטראקטיבי ייחודי מבוסס  GISבשם "האסדה" .כלי
זה (שהינו זמין דרך אתר הפרויקטmsp-israel.net. :
 )technion.ac.ilמאפשר צפייה בשכבות המידע של
התכנית וגם שיתוף ומשוב מן הציבור .כמו כן ,במסגרת
תהליך התכנון מתקיימים באופן תדיר מפגשים עם בעלי
עניין ,סדנאות וימי עיון הפתוחים לקהל הרחב.
עד כה פורסמו שלושה דוחות במסגרת התכנית :דו"ח
שלב א' הסוקר את המצב הקיים במרחב הימי של ישראל ;
דו"ח שלב ב' שהציג לראשונה את החזון של תכנית ימית
לישראל ו 12-מטרות התכנית ,לצד אמצעי מדיניות
שלדיים; דו"ח שלב ג' המפרט את אמצעי המדיניות של
התכנית וגישות חלופיות לתכנון וניהול המרחבי הימי.
בקרוב יפורסם מסמך סופי ,הוא התכנית הימית לישראל,
המכיל הצעה למדיניות תכנון וניהול המרחב הימי ,המלצות
לאופן הטמעת התכנית ומעקב אחר יישומה ,לצד דו"ח
מסכם שיוגש למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב .ליצירת
קשר עם צוות התכניתTechnion.msp@gmail. :
.com

החממה החברתית בטכניון מתרחבת

לקראת שנת פעילותה החמישית ,מתרחבת פעילות החממה החברתית ותכלול
בתשע"ו  5פקולטות :ארכיטקטורה ובינוי ערים ,רפואה ,הנדסה אזרחית
סביבתית ,חינוך למדע וטכנולוגיה והנדסת תעשיה וניהול .זאת מתוך רצון
להרחיב את היקף השפעתה של החממה ולצרף חברי סגל וסטודנטים נוספים
לפעילות.
לשם כך ,הוקמה ועדה מוסדית בראשות המשנה הבכיר לנשיא הטכניון ,בה
חברים נציגים מ 5 -הפקולטות המובילות ,במטרה להתוות את המשך דרכה של
החממה כגוף טכניוני .במקביל עודכן שם החממה והיא נקראת כעת" :החממה
החברתית בטכניון".

מחקר המונים

החממה החברתית מתכוונת להשתתף במחקר המונים המתגבש בימים אלה
בטכניון .הרעיון העומד מאחורי הפרויקט הוא מחקר המונים המאפשר לאנשים
מרקעים שונים וממקומות מגוונים בעולם ,לקחת חלק במחקרים שונים ברמות
שיתוף שונות .המחקר אותו מקדמת החממה מתבסס על ידע מקומי של קהילות
ועוסק בבחינת תחושות הפחד והשפעתן על ההתנהלות האנושית במרחב.
המחקר מתוכנן להתבצע באמצעות פלטפורמה מקוונת שתפותח בחודשים
הקרובים בטכניון על ידי צוות רב-תחומי.

News
הפרויקט שייצג את ישראל בביאנלה לאדריכלות בוונציה:
"א־אוהל ב־ביולוגיה"

משרד התרבות והספורט בחר בהצעתם של האדריכלים נוי לזרוביץ ,אריאל בלונדר,
בניה בואר ,והמדענים ד"ר עידו בצלת וד"ר יעל אילת ון אסן לייצג את ישראל -
בביאנלה ה 15 -לאדריכלות שתיערך בוונציה 2016

הפרויקט הזוכה ,יעסוק בחיבור בין אדריכלות לביולוגיה .האדריכלית אריאל בלונדר הסבירה
ל"הארץ" כי נקודת המוצא של הצוות היתה ניתוח מערכת היחסים בין האדם לסביבתו וחשיבות
הקשר בין בינוי לסביבה .לדבריה ,הצוות מתכננן להקים "ישות חיים" שתשתלט על הביתן
הישראלי" :אנחנו נמצאים היום בעידן המכונה ואנחנו בדרך למעבר לפרדיגמה ביולוגית ,כאשר
ההפרדה בין האדם לסביבה מתחילה להשתנות ,כשהאדם מתחיל להתמודד עם הסביבה",
אמרה בלונדר.
שרת התרבות והספורט ,ח"כ מירי רגב" :אני
מברכת את האדריכלים והמדענים שנבחרו בזכות
הצעתם המיוחדת והחדשנית לייצג את ישראל
בביאנלה ה 15 -לאדריכלות שתיערך בוונציה
ומאחלת להם הצלחה רבה .מדובר בתערוכה
חשובה ומרכזית בתחום האדריכלות הבינלאומי,
ואני שמחה שאנחנו נוטלים בה חלק .אין לי ספק
שהאדריכלים והמדענים שנבחרו ייצגו את
ישראל בכבוד בין עשרות המדינות המשתתפות
בתערוכה ואלפי המבקרים
הפוקדים אותה".

חבר הנאמנים של הטכניון
(הקורטריון) אישר את תכנית
האב האסטרטגית של הטכניון
בראשות פרופ' שמאי אסיף
התוכנית מציעה אסטרטגיה תכנונית ל30-

השנים הקרובות.
אוכלוסיית הלומדים ,המלמדים והעובדים
בטכניון אינה אמורה לגדול משמעותית:
מספר הסטודנטים לתואר ראשון ושני
אמור לגדול במקצת (מ 12-אלף ל12.5-
אלף) ,אך מספר הסטודנטים לתואר שלישי
וללימודי פוסט-דוקטורט אמור לגדול
משמעותית (מ 1,250-ל.)3,500-
כאשר מתכננים מוסד אקדמי גדול  30שנה קדימה ,קשה לצפות אילו תהפוכות יחולו בדרכי
הלימוד .פרופ' שמאי אסיף" :אנחנו מאפשרים קצוות פתוחים ...אנחנו רוצים להפוך את חללי
הלימוד לבלתי פורמליים ,ומצמצמים את חדרי השקט .אולי עוד  10שנים שוב נרצה את חדרי
השקט".
צוות התכנון מורכב ממורים מתוך הפקולטה :ראש הצוות  -האדריכל פרופ' שמאי אסיף (בעברו ראש מינהל תכנון
במשרד הפנים) ולצדו אדריכלית הנוף יעל מוריה ,ראש המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה בשנקר ,אדריכלית
ורה צוברי ,אדריכל צביקה קורן ,מתכננת דורית גרפונקל האדריכל זיו תמיר.
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Events
שר האוצר משה כחלון בביקור בטכניון :

"נשקיע כמה משאבים שצריך בכדי לפתור את משבר הדיור"

שר האוצר ובכירי משרדו ביקרו בטכניון ונפגשו עם מומחים מהמרכז לחקר העיר והאזור .במפגש ,בו
השתתפו בכירי הטכניון ומומחים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נדונו סוגיות בתכנון ,בדיור ובבינוי.

שר האוצר משה כחלון ,סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ערן ניצן ,ראש מטה הדיור במשרד האוצר
אביגדור יצחקי ומ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון נפגשו ב  11.08.2015 -עם מומחים
בטכניון ודנו עמם בסוגיות של תכנון ,דיור ובינוי .בתום המפגש הודה השר לאנשי הטכניון על התובנות
החשובות שהציגו בפניו.
התובנות שהציגו מומחי הטכניון בפני השר ורעיונותיהם עשויים לתרום לייצוב מחדש של משקי הדיור והבניה
ולהבטחת המשך הצמיחה וצמצום הפערים במדינה .השר אמר כי "הממשלה הגדירה את פתרון משבר הדיור
הלאומי כיעד המרכזי שלה ואנחנו מתכוונים להשקיע את כל המשאבים הנדרשים בכדי לפתור אותו .תוך
חודשיים וחצי הפסקנו את הספסור בקרקעות ולאחר שנים רבות אנחנו מכניסים את היד עמוק לכיס בכדי
לפתור את המשבר .המשבר הוא כל כך עמוק שאי אפשר לפתור אותו רק באמצעות רגולציה ,צריך להשקיע
משאבים .בנוסף ,חייבים להעלות את הפריון של העובדים בענף הבניה שלא עלה כבר עשרות שנים .השילוב
של כל הגורמים במשרד האוצר היום הוא שילוב מנצח .אני מאמין גדול בשיתוף פעולה עם האקדמיה ,נקים
צוות משותף עם הטכניון שילווה אותנו בפתרון המשבר".
נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא אמר במפגש כי מעורבות בפיתוחה של המדינה היא מרכיב מרכזי בחזונו של
הטכניון.
חברי המרכז לחקר העיר והאזור ,הפועל במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הציגו המלצות וכלים
מבוססי-מחקר העשויים לקדם תכנון ובינוי התואמים את הצרכים ואת הביקושים לאורך זמן.
*מתוך :הודעה לעיתונות ,באדיבות משרד הדובר של הטכניון

Events

הגשות פרוייקט גמר  -יולי 2015

הגשות פרוייקט הגמר התקיימו בפקולטה במשך יומיים בסוף חודש יולי האחרון.
באירוע השתתפו האורחים מחו"ל:

Roger Diener
Diener & Diener Architect

KATE ORFF
Director, Columbia University Urban Design Program
Founder, SCAPE / LANDSCAPE ARCHITECTURE

BARBARA COSTA, Architect
Head of Research at Studio laba, EPFL

Jakob Lange

מפגש חברים  -בוגרי 1965
ב 07.09-התקיים בפקולטה מפגש לציון יובל לסיום הלימודים של
בוגרי מחזור  .1965המגש כלל סיור בפקולטה ,צילום תמונת מחזור,
ארוחת צהריים חגיגית ,שיח רעים ,העלאת זכרונות והרצאת חבר
המחזור אריה סונינו.
* המפגש ביוזמת ארגון בוגרי הטכניון והפקולטה לארכיטקטורה

BIG

* צילום חיים זינגר /מ.הצילום

* צילום יוסי שרם

Events

כנס מגורים כאדריכלות נסיונית

הסימפוזיון מגורים כאדריכלות מהפכנית התקיים בטכניון בחודש יוני האחרון כחלק
מפעילות הקורס ,המשלב עשיה חברתית ,בהנחיית ד"ר יעל אלואיל ובמימון ישיר
של המועצה להשכלה גבוהה.
במסגרת הסימפוזיון הרצה פרופ' גרג קסטילו מאונ' ברקלי לצד מרצים נוספים
והתקיים מרתון ראשון מסוגו לתכנון "בית לדוגמה" .תוצרי הקורס הועלו לאתר
באינטרנט והם צפויים לצאת לאור כחוברת .בנוסף ,יתקיימו אירועי המשך במסגרת
הקונגרס החברתי במכללה האקדמית תל-אביב יפו ובטכניון בשנת תשע"ו.
הצגת ממצאי הקורס התחדשות עירונית בפני מקבלי החלטות ובעלי תפקיד
מעיריית חיפה.
ב  08 -לנובמבר יתקיים סימפוזיון נוסף בתל אביב במסגרת 'הקונגרס החברתי
השני' במעמד נשיא המדינה .הסימפוזיון פתוח לכולם :אדריכלים ,סטודנטים,
מהנדסים ,בנאים ,ואנשים מהציבור הרחב המזהים את בעיית הדיור דבר ראשון
כבעיה אדריכלית.
אתר הבית של הקבוצה:
www.habitattechnion.com
* האירוע התקיים בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה והחממה
החברתית לדיור וקהילה בטכניון.

אירוע סיום המעבדה העירונית בנשר

המעבדה העירונית ,פרויקט בין תחומי שפותח על ידי החממה החברתית והעוסק
בחיזוק הקשר בין האקדמיה לעיר סיימה בהצלחה את שנת הפעילות השנייה.
אירוע חגיגי לסיכום הפעילות בנשר התקיים ב 30/7 -במעמד ראש העיר ובכירי
העיריה ובו הציגו סטודנטים ממגוון קורסים עבודות מצטיינות שעסקו בעיר נשר.
העבודות בלטו ברמתן הגבוהה ,ומתוכן זכו  3עבודות בפרסים כספיים שנתרמו על
ידי חברת אלמוגים ושתי עבודות נוספות זכו בציון לשבח .בראש ועדת השיפוט
עמדו פרופ' שמאי אסיף ,פרופ"ח טלי אלון-מוזס וד"ר דלית שך-פינסלי.
בחודש אוגוסט ,הגיע לטכניון  Prof. Marc Schlossbergהעומד בראש
פרויקט דומה באוניברסיטת אורגון ,שעל בסיסו פותח הפרויקט הטכניוני .מארק
הגיע לטכניון במלגת פולברייט והוא ילווה את המשך התפתחות המעבדה במחצית
הראשונה של תשע"ו.
שנת הפעילות השלישית של המעבדה העירונית תיפתח בעכו באוקטובר הקרוב.
בימים אלה אנו מקיימים קשרים ראשוניים עם ראש העיר וצוותו ובמקביל עם חברי
סגל המעוניינים להצטרף לפעילות.

יום עיון ערים מסוכנות ערים בטוחות
קורס ערים בטוחות ,ערים מסוכנות | ד"ר מירב אהרון

Events

כאקדמיה נותנים חזרה למדינה ולחברה מהידע שלנו .לכן ,יום העיון היה מטלת סיום של
הסטודנטים בקורס אשר היה בנוי כפאנלים בהם התלמידים יצרו את התכנים.
יום העיון נערך בשיתוף פעולה עם מחלקת מחקר במשרד לבטחון פנים והוא זכה להצלחה
גדולה ואף הוליד בקשה של המשרד לבטחון פנים לקבל נייר עבודה ולהמשך שיתוף
הפעולה.

ארכיטקטורה עצמאית | 1:1
סדנת קיץ  | 2015ארכ' אלון שיקאר ,ארכ' יוני אבידן

בחודש פברואר השנה נערך סיור לימודי בעיר רומא .זו הפעם השנייה ובהחלט לא
האחרונה שמתקיים סיור מעין זה ,בו לקחו חלק  43סטודנטים מקורס ב' .אלו גמאו
בשקיקה יום יום מנה נאה של פרסאות מלא הצעד בין סמטאות העיר ,שהוליכום,
במישרין ובדרכי עקלתון ,לפתחם של כנסיות ,ארמונות ,ככרות ,שכיות חמדה ,פסלים
ומזרקות ושאר ציוני זמן ומקום.
בנפשם הצעירה ובעינם הצלולה חזו בעיר התוססת הזו ,שתושביה אוהבי החיים
שמחים בה בקר וערב ,שאולמי אביריה ,תיאטראותיה ,זירות משחקיה ,מרחצאותיה
ומשכנותיה כמו עולים מן העבר ,שוחקים אל כל עובר ושב.
מטלות הקורס המרכזיות ,ובכללן הגשת יומן מסע ,תיעוד פרשני של הסיור בספר
הסקיצות האישי שנשא עמו כל אחד מן הסטודנטים ,וכן הפקת סדרת צילומים ,נאצרו
והוצגו על ידם בתערוכה שנערכה בגלריית הפקולטה בחודש מאי האחרון.
צוות הקורס :ד"ר רון פוקס ,אדר' מעוז אלון ,אדר' יוני אבידן ,אדר' מיה וייסמן-אילן.
סטודנטים אוצרים :תמר אופיר ,שחר אלברק ,שמרית בר-אור ,יניב חטיאל ,רז כהן ,ברק פרצמן ,עדי קופרשמידט.
צילום :רז כהן.

ארכיטקטורה עצמאית היא סדנת עבודה עבור סטודנטים
בפקולטה לארכיטקטורה ,המציעה לימוד והתנסות
בתהליך התכנון מתוך העשייה והבניה עצמן .בקיץ ,2015
במהלכם של שבעה ימי עבודה ,התנסו  26סטודנטים
בתהליך מואץ ושלם ,מהגדרת השימושים ,דרך תכנון
לביצוע בקנה מידה .1:1

תערוכה" :התחדשות מקומית"

תתקיים בחודש נובמבר ובה יציגו סטודנטים מהסטודיו
את הצעותיהם להתחדשות מרכז העיר הרצליה שנעשו במסגרת הסטודיו בהנחייתה של
אדר' מיכל יוקלה .כמו כן יינתנו פרסים לפרויקטים מצטיינים.

* לאתר הסטודיו:
www.communityhub.technion.ac.il/site/detail/detail
detailDetail.asp?detail_id=5176714&seaWordPage=%D
7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94

Katz-Gerro,
T. and Orenstein, D.E. (2015),
"Environmental tastes, opinions and behaviors:
social sciences in the service of cultural ecosystem
service assessment." In: Ecology and Society
Orenstein, D.E. and Groner, E. (2015), "Using the
Ecosystem Services Framework in a Long-Term
Socio-Ecological Research (LTSER) Platform:
Lessons from the Wadi Araba Desert, Israel and
Jordan." In: R. Rozzi, F. S. Chapin Iii, J. B. Callicott,
S. T. A. Pickett, M. E. Power, J. J. Armesto and R.
H. May Jr (eds.), Earth Stewardship. Pp 281-296.
Springer International Publishing

Toger, M. Malkinson, D. Benenson, I. Czamanski,
D. (2015), " The connectivity of Haifa urban open
space network". In: Environment and Planning,
Plannig and Design

Natapov, A. Czamanski D. FisherGewirtzman D. (2015), "Visuospatial
Search in Urban Environment Simulated by
Random Walks." In: International Journal
of Design Creativity and Innovation

Publications

Natapov, A. Kuliga, S. Conroy Dalton, R.
Hölscher, C. (2015), "Building circulation
typology and Space Syntax predictive
measures." In: The 10th Space Syntax
Symposium (SSS10). Pp 30:1-30:16

Eizenberg, E. and Fenster, T. (2015), "Controlled
spaces and the right to the neoliberal city:
Community gardens in Jerusalem and Tel AvivJaffa." In: ACME

Lobovikov-Katz, A. (2015), "The virtual
and the real: e-learning in interdisciplinary
education – the case of cultural heritage.
In: The 13th Annual MEITAL National
Conference "New Technologies and
Their Evaluation in Online Teaching and
Learning", Technion - Israel Institute of
Technology

Portman, M.E. Tracey, M.D. and Jack W. (2015),
"Revisiting Integrated Coastal Zone Management:
Is It Past Its Prime?" In: Science and Policy for
Sustainable Development, 57:2, 28-37

Eizenberg, E. and Shilon, M. (2015), "Pedagogy for
the new planner: Refining the qualitative toolbox."
In: Environment and Planning B

Portman, M.E. (2015), "Marine Spatial Planning
in the Middle East: Crossing the policy-planning
divide." In: Marine Policy 61: 8-15
Portman, M.E. Natapov, A. Fisher-Gewirtzman, D.
(2015), "To go where no man has gone before:
Virtual Reality in Architecture, Landscape
Architecture and Environmental Planning." In:
Computers, Environment and Urban Systems (In
Press)

New Books
 בעריכת אדריכלית תגית,הספר קיימות בראייה כוללת
 מרכז מבחר עבודות במסגרת התואר הראשון, כלימור
.והשני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
הספר מהווה חלק מתהליך מתמשך להנגשת נושא
 היוזמה נוצרה מתוך הכרת ערך הרחבת.הקיימות
 השיח הסביבתי ומהרצון להאיר ולהדגיש את חשיבות2014
.הקיימות כגישה כוללת

תגית כלימור
, ממשיג את העיר העכשווית כמסוכנת,The Risk City הספר
, חברתיות, הספר מאפיין מגוון של פרקטיקות מרחביות.כעיר סיכון
 ופוליטיות שערים מאמצות ומייצרות על מנת להתמודד עם,כלכליות
.תפיסת הסיכון
,הספר עושה שימוש בתיאוריות סוציולוגיות העוסקות במודרניות
 ומוסיף נדבך תיאורתי חדש בהבאתן,ובחברת הסיכון באופן מיוחד
 בפעולת "מירחוב" חברת הסיכון אל:למרחב העירוני
 המסגרת המושגית של עיר, כך.תוך תוכי העיר
, הסיכון מתגבשת מהיחסים שבין תפיסות סיכון2015
. ופרקטיקות ציבוריות ואינדיווידואליות,בהוצאת ספרינגר אמון

יוסף ג'ברין

Publications

Aharon-Gutman, M. and Cohen, N. (2015), "Work of Citizenship: The case
of Vita Peri Ha’Galil Planning Journal of the Association for Environment."
In: Planning in Israel 12(1). Pp 210-223

Shani, N. Aharon-Gutman, M. (2015), "Holy city: between workplace and
work of the place." In: Israeli Sociology 17(1) Pp 57-78
Aharon-Gutman, M. (2015), "There is no room for politic in our
neighborhood: Hannah Ardent, between the social and the political in a
seam line neighborhood in Jerusalem." In: Theory and criticism
Aharon-Gutman, M. and Cohen, N. (2015), "Mobility as a Civilizing Mission:
Lessons from the Israeli periphery." In: (Im)mobilities in the city – creating
knowledge for planning cities in the Global South and postcolonial cities
Tanu Priya Uteng and Karen Lucas (eds). Ashgate Press
Cohen, N. and Aharon-Gutman, M. (2015), "Private property, Social
responsibility: Peri Ha’Galil as a Case Study." In: Corporate social
responsibility and the City Avirama Golan and Liad Ortar (eds) Resling
Publication

 בין מרכז דתי: "עבדות המקום בעיר צפת,)2015( . מ,גוטמן- ואהרון. נ,שני
57-78  ע"מ.]1[  סוציולוגיה ישראלית יז:" בתוך.לפריפריה מדינתית

תערוכות ופרסומים בעיתונות וברשת
גלובס  -פרסום כתבה על פרויקט מסכם של סטודנטים בקורס
"יזמות עירונית" בהנחייתה של אדר' מיכל יוקלה.

"בזמן שהממשלה נאבקת למצוא פתרונות דיור ,עומדים בישראל
אלפי מבנים ריקים בבעלות פרטית ,ואפילו עם פטור מארנונה.
קבוצות צעירים מרחבי הארץ מנסות לשנות את זה :סטודנטים,
אמנים ופעילים חברתיים יוצרים קשרים עם הבעלים ,משביחים
את הנכסים ומאכלסים אותם בתמורה לשכר דירה סמלי".
הארץ  -אסתר זנדברג על מחקר הדוקטורט של
האדריכל צפריר פיינהולץ:

www.haaretz.co.il/gallery/architecture/
environment/.premium-1.2614834

הארץ  -אסתר זנדברג על הגשות פרוייקט הגמר
בפקולטה:
www.haaretz.co.il/gallery/architecture/
environment/1.2707322

 - Ynetנועה פראוור ,מירב אהרון ופנינה פלאוט:
איך מיישמים תמ"א  ?38זה מתחיל בתושב.
h t t p : / / w w w. y n e t . c o . i l /
articles/0,7340,L-4656367,00.html

כלכליסט  -מירב אהרון ,אפרת איזנברג וארנון
בן ישראל :במקום לספח את בת ים  -לפרק
את תל אביב.

www.calcalist.co.il/local/
articles/0,7340,L-3635828,00.html

כלכליסט  -ניר מועלם בטור דעה לאור
הרפורמות הצפויות בתכנון ובנייה

www.calcalist.co.il/local/
articles/0,7340,L-3660386,00.html

לונדון וקירשנבאום  -ניר מועלם מתראיין
בנושא פיקוח על שכר דירה
https://www.youtube.com/
watch?v=igIYlYw9Nx4

אנה לובוביץ-כץ  -תערוכת ציורי מים הוצגה
בתערוכה הבינ"ל בפירנצה.

*התערוכה אורגנה ע"י:
the Association Toscana Cultura, under
the patronage of the Region of Tuscany

תערוכות ופרסומים בעיתונות וברשת
הארץ  -אסתר זנדברג על הביתן
העונתי " "SWAYבגן הזן של הגלריה
לאמנות עכשווית  SCAFבסידני,
אוסטרליה בתיכנונם של האדריכלים
מתניה ז"ק ,אורי רייכר ,ליאת מילר
ובשיתוף המעצב התעשייתי איל צור.
הביתן הישראליThe Fields of ,
 ,Tomorrowבתכנונו של המשרד

קנפו כלימור אדריכלים ,מציג
בתערוכת האקספו העולמית במילאנו
שכותרתהFeeding the planet :
- Energy for life

פרסים :
ברכות לד"ר ארכ' צפריר פיינהולץ

על זכייה במקום ראשון בפרס מכון ז'בוטינסקי לשנת  2015לעבודת הדוקטורט "לה קורבוזייה
והתנועה הציונית".

מענקים מטעם המועצה להשכלה גבוהה להעברת קורסים משלבי
עשיה בשנת תשע"ו ,בשיתוף החממה החברתית :
 צופיה רוזנר-סלע ורקפת סיני שילמדו בסמסטר חורף את הקורס בניה בבוץ בישוב צוקים בערבה. דורית שחר שתלמד עם טלי אלון-מוזס את הקורס קהילה בין נחל לים בג'סר א-זרקא בסמסטר א -רות ליברטי-שלו שתלמד קורס בנושא העיר הערבית במאות ה 19 -וה 20 -בסמסטר אביב.

ד"ר מירב אהרון

Grants

מענק מחקר מטעם  Gazit-Glob real-Estate institutionבנושאHow :
the army as regional development engine, design the housing
market in a development town in Israel: the case of Ir
habahadim and Yerucham in 3D

פרופ"מ דניאל אורנשטיין

מענק מחקר מטעם  Horizon 2020עבור מחקר בנושאEcoPotential :
מענק מחקר מטעם  Horizon 2020עבור מחקר בנושאeLTER :
מענק מחקר מטעם הקרן הקיימת לישראל בנושאAssessing Public :
Perceptions of Forest Management Strategies Following
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במחצית חודש מאי הלכה לעולמה איילה משגב .כמעט שלש שנים של מאבק עיקש
במחלת הסרטן ,הגיעו לקיצן .במהלכן לימדה איילה את הסובבים אותה שעור
באופטימיות ,נחישות ,אומץ ודבקות בחיים.
במשך למעלה משלשים שנה היתה איילה חלק מהמסלול לאדריכלות נוף שבטכניון ,סטודנטית ,מורה ,מתכננת,
חוקרת וחברה .היא הגיעה ללמודי אדריכלות הנוף זמן קצר לאחר שהשתחררה מהצבא וקשרה את גורלה
בטכניון .בהנחיתו של פרופ' שאול עמיר השלימה את לימודי המסטר והדוקטורט ופיתחה תחומי מחקר
חדשניים ,ראשוניים לזמנם .עבודת המסטר שלה עסקה ביצירת מסמך הנחיות לתכנון ולניהול עצי רחוב
כחלק מתכנון היער העירוני .בדוקטורט חקרה את העדפת הציבור לנופי צומח כבסיס ליצירת יערות לצרכי
נופש .איילה ראתה במחקריה מנוף לפרקטיקה טובה יותר ,המבוססת על ידע עדכני ,ומחקר אמפירי .את
פירות מחקריה דאגה לעבד למדריכי תכנון אשר עמדו לרשותם של אדריכלי נוף ומתכננים ,ועד היום נחשבים
למתקדמים בתחומם .כחברת סגל עסקה איילה במחקר והנחתה עבודות של סטודנטים .הללו הבשילו לכדי
הנחיות תכנון לדרכי נוף ,לתעוד גנים היסטוריים ,לתכנון שטחי נופש על גבי מזבלות נטושות ועוד.
איילה היתה מורה ומנחה מסורה ,נערצת על תלמידיה .היא ידעה להבהיר ולפשט סוגיות מורכבות ,ולהביא
את הסטודנטים למיצוי יכולותיהם התכנוניות והאישיות .באחד ממכתבי התודה כתבו לה סטודנטיות לתואר
מגיסטר..." :למעשה ,לראשונה לא למדנו את המתודות אלא חווינו אותן ...אנו יודעות בבירור כי המטען
המקצועי שקיבלנו אצלך ילווה אותנו בעשייה בעולם המקצועי".
איילה זכתה להוקרה רבה מצד עמיתיה בפקולטה וכך כתבה פרופ' רחל אלתרמן השוהה בחו"ל ונבצר ממנה
להשתתף בערב הזכרון שנערך לאיילה :אהבתי והערכתי את איילה שהייתה גם תלמידה וגם עמיתה שלי.
נלחמתי קשה מול מוסדות הטכניון כדי שתזכה בקביעות שהייתה לדעתי מגיעה לה .כאבתי את כאבה כשלא
זכתה בקביעות והתרגשתי מהיוזמה שעשו הסטודנטים כמחאה על כך וכהוקרה לאיילה .זו הפעם היחידה
שאני זוכרת התגייסות כזו של סטודנטים כהערכה וצער על אובדן המורה האהובה .ועתה האובדן הסופי .חבל
וכואב ,הלכה אשת מקצוע נפלאה ,הגונה ,ובעלת אישיות ישירה ,חמה ,וצנועה אך כובשת.
לצד עבודתה האקדמית עסקה איילה גם בפרקטיקה ותכננה גנים ,שכונות ואזורי תעשיה בעיקר בצפון הארץ.
לכשחלתה ונבצר ממנה להמשיך וללמד ,מצאה איילה מזור לנפשה באומנות ,אהבתה משכבר הימים .היא
יצרה מנדלות יפהפיות ,פיסלה בקרמיקה וצילמה תמונות נוף מרהיבות ביופיין.

עיני האיילה ודמותה התמירה ילוו אותנו......
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