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הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
בואו לבקר אותנו באתר ובעמוד הפייסבוק :
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

http://architec.technion.ac.il

תערוכות בגלרייה :PeKA

News

תערוכת הנבחרים
התחרות השנתית לעבודות
סטודנטים

מגזין  arch 20דירג את הפקולטה לארכרטיקטורה ובינוי
ערים בטכניון במקום השלישי מבין בתי הספר לארכיטקטורה
באירופה
המגזין דירג את עשרת בתי הספר לאדריכלות הטובים
ביותר באירופה .עוד ברשימת המובילים :ה, AA-
המכון הטכנולוגי ב  ,delftהפוליטכניקו בטורינו
ועוד.

המעבדה העירונית:

לעבודה בעיר

החממה החברתית פיתחה מודל ייחודי

בשנת תשע"ד החלה החממה החברתית בפיתוח מודל
המעבדה העירונית המבוסס על מודלים קיימים בעולם
של לימוד מוטה קהילה (community-based
 )learningתוך עבודה בעיר אחת .לימוד מוטה
קהילה משלב התנסות מעשית בעבודה עם קהילה,
התמודדות משותפת עם בעיות הקשורות למקום ופיתוח
תוצרי תכנון עם התושבים.
במעבדה העירונית פועלים מספר קורסים באותה עיר ,העוסקים בנושאים שונים
ועם קהילות שונות .החממה החברתית תומכת במרכיבים הקהילתיים של הפעילות
בעיר ,מעניקה מעטפת תומכת לשותפיה ומתווכת בין הקורסים לגורמים בעירייה.
בשנת תשע"ד פעלה המעבדה העירונית בקריית ים ובשנת תשע"ה היא פועלת בעיר
נשר.

התערוכה נפתחה בטקס חגיגי והענקת תעודות
למטצייני הפקולטה
התקיימה בפקולטה במהלך חודש נובמבר

ייצוג נוף בצילום
תערוכת צילום מסכמת לסמסטר א'
בהנחיית :גלעד רנן וחיים זינגר

התקיימה בפקולטה במהלך חודש פבואר

Events

הכנס הבינלאומי ה 3-לארכיטקטורה ורפואה

Marc Mimram Architect
"עלינו להתייחס באחריות ובצניעות לכדור הארץ ולסביבה התרבותית והאנושית
שבתוכה אנחנו פועלים כמתכננים ”.כך אמר האדריכל הצרפתי ומהנדס הגשרים,
מארק מימרם לסטודנטים במהלך הרצאתו בפעם השניה בפקולטה .מימרם ,שהקים
גשרי-ענק בגרמניה ,בצרפת ,בסין ובמרוקו ,הרצה על ממשקים אדריכליים ,על אחריותו
של המתכנן ,וכמובן – על גשרים.
התקיימה בפקולטה ב 31.12 -

ידע עירוני ישראלי לארצות מתפתחות
בכנס השתתפו כ 50-איש ,בכלל זה נציגי משרדי ממשלה ,ארגוני סיוע,
חברות פרטיות ,סגל אקדמי ,מתכננים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון ״בשטח״
במדינות שונות באפריקה ,אמריקה הלטינית ,מזרח אירופה ואסיה.
מטרתו לקדם פעילות ישראלית במגזר העירוני והתכנוני בארצות מתפתחות
 #הכנס אורגן ע"י פרופ׳ רחל אלתרמן וד״ר נתי מרום מטעם המרכז לחקר העיר והאזור

התקיים בפקולטה ב 08.01 -

בכנס השתתפו כ 200-אנשים מראשי המשק והאקדמיה ,שלקחו חלק באופן פעיל ביצירת
רב השיח בין אקדמיה ,פרקטיקה וניהול .הכנס השנה עמד בסימןGLOBAL, :
 .SOCIAL, LOCALההיבט המקומי בא לביטוי בפאנל שנוהל על ידי הפרופסורים קלעי
וביאר שדן בבית החולים העתידי בישראל בהשתתפות מנהלי בתי חולים ומקבלי החלטות
מהמגזר הציבורי.

 #הועדה המארגנת של הכנס כללה את הפרופסורים נעמי ביטרמן ויהודה קלעי מהפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים ואליעזר שלו מהפקולטה לרפואה.

התקיים בפקולטה ב 29.01 -

הון אנושי ,חדשנות ופיתוח אזורי

הכנס השנתי של האיגוד למדע האזור  -הסקציה הישראלית
בכנס השתתפו כ 45-חוקרים מהאוניברסיטאות השונות בארץ  .האיגוד הישראלי משתייך לאיגוד
הבינלאומי ( )RSAIהמאגד בתוכו חוקרים מהאקדמיה אשר מתעניינים בהשלכות האזוריות
של תהליכים כלכליים וחברתיים ברמה הארצית או הגלובאלית .אורח הכבוד אשר נשא את
ההרצאה המרכזית היה Anthony Perl, Professor of Urban Studies and
Political Science' Simon Fraser University Vancouver, British
 .Columbia, Canadaבנוסף הוצגו בכנס ממצאים ממחקריהם של החוקרים השונים
ב 26-הרצאות לאורך היום בשני מושבים מקבילים אשר זכו להתעניינות רבה מצד המשתתפים.
 #הכנס אורגן ע"י פרופ"ח אמנון פרנקל

התקיים בפקולטה ב 10.02 -

Frankel, A. with Kaplan, S. (2014), "The Joint Choice of Tenure,
Dwelling Type, Size and Location: The Effect of Home-Oriented
Versus Culture-Oriented Lifestyle". In: Letters in Spatial and
Resource Sciences
Frankel, A. with Maital, S. Leck, E. and Israel, E. (2015) "Demand-Driven
Innovation: An Integrative Systems-Based Review of the Literature". In:
International Journal of Innovation and Technology management
Israel, E. with Frankel, A. (2014), "The Distribution of Capital Forms Between
Cities and Suburbs and Their Impact on Social Justice in Space". In: Urban
Geography
Frankel, A. with Israel, E. and Maital, S. (2014), "The Evolution of Innovation
Network and Spin off Entrepreneurship: The Case of RAD". In: European
Planning Studies
Shefer, D. with Bekhor, S. and Mishory-Rosenberg, D. (2014),
"Reducing Vehicle Pollutant Emissions in Urban Areas with
Alternative Parking Policies". In: A. Rose, P. Nijkamp, and K.
Kourtit (eds.) Regional Science Matters – Studies Dedicated
to Walter Isard, Berlin: Springer Verlag, Chapter 20
Shefer, D. with Shiftan, Y. and Barlach, Y. (2014), "Measuring Passengers
Loyalty to Public Transport Modes". In: Journal of Public Transportation
Shefer, D. with Antonio, M. (2013), "Spatial Inequality Between and Within
Urban Areas: The Case of Israeli Cities". In: European Planning Studies, Vol. 21,
(3) p. 373-387
Shefer, D. with Frenkel, A. (2013), “The Centre-Periphery Dilemma, Spatial
Inequality and Regional Development". In N. Carmon and S. Fainstein (eds.)
In: Policy, Planning and People, Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
Chapter 9, p. 183-202

Publications
Rosenberg, E. (2015), “Landscape and Commemoration: the Kibbutz
Cemetery". Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes
Rosenberg, E. (2015), “Water Infrastructure and Community-Building: The
Case of Marvin Gaye Park". In: Journal of Urban Design.
Rosenberg, E. (2015), "Inventing The Seashore: The Tel Aviv-Jaffa
Promenade". In: Gharipour, M. (ed.), Contemporary Landscapes of the Middle
East. NY: Routledge

Portman, M.E. (2014), “Visualization for Planning and
Management of Oceans and Coasts”. In: Ocean and Coastal
Management 98, p 176-185
Portman, M.E., Nathan, D. Conservation. (2014), "'Identity' and Marine
Protected Areas Management: A Mediterranean case study". In: Journal of
Nature Conservation

Kallus, R. and Shamur, T. (2014), “Professional Education in an
Ethno-Nationally Contested City Architectural Students Engage
with Their Professional and National Identities". In: Journal of
Architectural and Planning Research 31(4)

Eizenberg, E. and Cohen, N. (2015). "Reconstructing Urban Image
Through Cultural Fagship Events: The case of Bat-Yam". In: Cities
42: p. 54-62

New Books
 תכנון ועיצוב על,הלינקוגרפיה עוסקת בניתוח תהליכי תכן
 ניתן. או החלטות, או רעיונות,סמך קשרים בין מהלכי תכנון
 וניתן,לרדת לעומקו של תהליך צוות באמצעות הלינקוגרפיה
 למשל עם,להשוות בין תהליכים המתבצעים בתנאים שונים
 הלינקוגרפיה נמצאת בשימוש בחקר החשיבה.או בלי סקיצות
.תכנונית במקומות שונים בעולם/העיצובית

גבריאלה גולדשמיט

Publications
Grobman, Y. (2015), "Microclimate on Building Envelopes: Testing Geometry
Manipulations as an Approach for Increasing Building Envelopes’ Thermal
Performance". In: Architectural Science Review

2014
MIT PRESS בהוצאת

Blonder, A. and Grobman, Y. (2015), "Design and Fabrication with Fiber
Reinforced Polymers in Architecture: A Case for Complex Geometry". In:
Architectural Science Review.

In our book we present eight case studies based on a series of
Experts Workshops that led to grounded field-based visualizations
of national/regional innovation ecosystems in four European
countries (France, Spain, Germany, Poland), Toronto, Singapore,
Shanghai and Israel. Finally we introduce comparative analysis
of these eight case studies. We close our book with a few
observations and insights gleaned from our research, and some
suggestions for future directions in innovation research.

2014
Edward Elgar Publisher בהוצאת

Lobovikov-Katz, A. with Moropoulou, A. Konstanti, A.
Ortiz Calderón, P. Van Grieken, R. Worth, S. Cassar, JA. De
Angelis, R. Biscontin, and G. Izzo, F. (2014), “Tangible Versus
Intangible in e-Learning on Cultural Heritage: from Online
Learning to on-Site Study of Historic sites”. In: M. Ioannindes
et al. (Eds.): Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage:
Documentation, Preservation and Protection, LNCS 8740,
2014, p. 819-828, Springer

טל-אמנון פרנקל ושלמה מי
Behar, D. with Capeluto, G. and Levin, M. (2013), "Light Restoration
Proposal for the Ein Harod Museum of Art". In: Architectural
Science Review

Guest Editors
REFEREED JOURNAL - International Journal
Heritage in the Digital Era, special issue on
e-learning in cultural heritage
New Springer Monograph Series
New Frontiers of Regional Science: Asian
Perspective

תערוכות ופרסומים בעיתונות וברשת
החממה החברתית משתתפת בתערוכה אינטראקטיבית במוזיאון לאמנות
מודרנית בניו יורק .באתר מוצגים גם מספר פרויקטים מתוך קורסי החממה,
ביניהם :תכנון ובניה בח'ורה ,עיצוב אינטראקטיבי בעיר התחתית ,מקהלת
התלונות ,תכנון עם קהילות בחיפה ועוד.

*תמונה באדיבות :שי אפשטיין

לראשונה בארץ בנין פורטר בתכנונו של פרופ"מ יאשה גרובמן יחד עם
גאוטקטורה וחן אדריכלים קיבל תקן  LEEDברמת פלטינום .הבנין קיבל ציון
של  92שמציב אותו יחד עם  17בניינים אחרים בעולם שעברו את רף ה 90
נקודות ( 0.4%מכלל הבניינים שקיבלו את התקן).
בנוסף הבניה קיבל לאחרונה פרס ראשון בתחרות מצוינות הבניה של התאחדות
בוני ישראל.
תערוכת ציורי מים של אנה לובוביץ-כץ המתארת את הפארקים והבניינים
ההיסטוריים של איטליה וסנט פטרסבורג.
התערוכה אורגנה ע"י המוסד לתרבות איטליה בחיפה והוצגה במהלך חודש
ינואר

Grants
פרופ' רחל קלוש

מענק בסך  80,000ש"ח מטעם מועצת מפעל הפיס
לתרבות ואמנות לצורך קיום מחקר והוצאת ספר בנושא
"תכנון בעיר מעורבת :אחריות מקצועית ,שינוי חברתי וצדק
מרחבי".

ד"ר מירב אהרון

מענק בסך  163,000ש"ח מטעם משרד המדע
עבורThe enhancement of regional" :
"development

ברכות לאדריכל הנוף ,גיל הר-גיל על זכייתו
באות אדריכלות הנוף

awards
ד"ר אנה לובוביקוב-כץ

פרויקט  ,ELAICHבראשותה של ד"ר אנה לובוביקוב-כץ ,זכה במקום ראשון
בקטגורית מחקר ,בתחרות "פרויקט השנה באדריכלות" מטעם "אדריכלות
ישראלית" והאיחוד האירופי:
EU project ELAICH - Inter- and multidisciplinary e-learning platform
on cultural heritage conservation was nominated for the World
& Summit Award, as the best e-Content example in e-Learning
Science from Israel (2013).

פרופ"ח גדי קפלוטו
זכייה הפרס ינאי למצוינות בחינוך אקדמי

"הפרסים ניתנים כאות הוקרה והערכה לחברי הסגל האקדמי ,המהווים דוגמה בתרומתם
המתמשכת להוראה ולמידה ובמאמציהם לחזק את המעורבות ותחושת השייכות של הסטודנטים"

ברכות לחברי הסגל על זכייתם בהצטיינות בהוראה לשנת תשע"ד:

מרצים מצטיינים:
פרופ"מ יוסף ג'בארין
מר ישראל גלון
אדר' נוף עופר מור
פרופ"מ יאשה גרובמן

מר ישראל דרורי
ארכ' אמיר תומשוב

ציון לשבח:
ד"ר מירב אהרון
ד"ר רוזה פרנסס
ד"ר הדס שדר

ברכות לחברי הסגל החדשים!

אסף שוורץ חוקר כיצד פעילות אנושית משפיעה
על הסביבה הטבעית ,אך גם מהם היתרונות
הכלכליים והאחרים בשמירה על הטבע .זאת
במטרה לנסות ולהציע פתרונות לתכנון וניהול
בר-קיימא של סביבות מופרות (שטחים חקלאיים,
ערים) וטבעיות (שמרות טבע) לרווחתם המשותפת
של האדם והטבע.

הצטרף לפקולטה באוקטובר 2014

מתרגלים מצטיינים:
איריס הלל
ארכ' בשארה ריזק
מיה אילן-ויסמן
מר שני עזוז
רוני קורץ
עודד רוזנקיאר
ניר מועלם חוקר היבטים סטטוטוריים ומוסדיים
בתכנון ובניה ,כיצד מערכות תכנון פועלות ,רגולציה
של תכנון ,ומדיניות מקרקעין .מחקריו האחרונים
הינם מחקרים משווים בתחומי שימור המורשת
הבנויה ,קונפליקטים בתכנון ,שכירות הוגנת,
וטריבונלים כעין שיפוטיים.

יצטרף לפקולטה במרץ 2015

ברכות לסטודנטים הזוכים במקום הראשון,
במסלול הסטודנטים ,בתחרות לגור ירוק
בישראל שאורגנה ע"י קק"ל בשיתוף המועצה
הישראלית לבנייה ירוקה:
חלי הרשקוביץ ,מור פינקו ,תום שגב ,יבגני
פינסון ונועה שרמן בהנחיית פרופ"ח גדי
קפלוטו

ברכות לסטודנטים המטציינים מפרוייקטי הגמר לשנת
:2014
פרס ראשון ע"ש לאון וישראל רייסקין ארכיטקטורה | עינת לובלינר
פרס שני ע"ש גדעון נוסבאום ארכיטקטורה | עומרי שוורץ ,רות גרסטל
פרס שלישי ע"ש אילנה ליבמן ארכיטקטורה | גילי קסלמן
פרס ראשון ע"ש יחיאל ויוסף סגל נוף | לוטם סגל
פרס שני ע"ש אילנה ליבמן נוף | נור סעד
פרס שלישי ע"ש הילית לוי (דביר) נוף | ליאת אורן

