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נחנכה מעבדת הויזואליזציה בפקולטה

News

בקרוב :תוכנית לימודים חדשה
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון תעבור לתוכנית לימודים של
שש שנים ,שתקנה לבוגריה תואר מאסטר .זאת בשונה מהתוכנית הנהוגה
כיום בכלל המוסדות בארץ ,שבה זוכים לתואר ראשון לאחר חמש שנים.
תכנית הלימודים תציע התאמה לצרכים של המאה ה 21 -ומאמצת סטנדרטים
בינלאומיים בתכנים ובמבנה חדשים.
עיקרי מתווה התכנית
התואר המקצועי בארכיטקטורה בטכניון יהיה מעתה תואר שני -מגיסטר בארכיטקטורה ( )M.Archעל פי המקובל בבתי הספר המובילים
באירופה ובארהב |
פיצול מסלול ההכשרה לשני תארים  -תואר ראשון עיוני ותואר שנימעשי |
הרחבת מסגרת האפשרויות העומדות בפני בוגרי התואר הראשוןלהמשיך ללימודי תואר שני בארכיטקטורה ,אדריכלות נוף ,תכנון ערים
ואזורים ועיצוב תעשייתי |
איגום תכני הלימוד במסגרת נדבכים נושאיים  -נדבך עיצוב ותכנון,נדבך כלים ושיטות ,נדבך טכנולוגיה ומדעים ונדבך חברה ורוח |

לראשונה בישראל ,נחנכה בטכניון מעבדת ויזואליזציה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים .המעבדה מאפשרת "כניסה" וירטואלית תלת מימדית אל תוך -הדמיות (מודלים
של בניינים ,ערים ,ואתרים נופיים ,בין שהם קיימים במציאות ובין אם הם עדיין בגדר
תכנון עתידי)" .טיול" וירטואלי בתוך מבנה שכזה יאפשר מחקר ותכנון מיטביים שלא היו
קיימים עד כה בכלים הרגילים.
לכבוד פתיחת המעבדה החדשה התקיימה בטכניון סדנה
בינלאומית  VIZWORLDשכללה הרצאות סמינריוניות,
הדגמות ודיונים בשיתוף חוקרים אורחים מהארץ
והעולם .הסדנה אורגנה ע"י פרופ"מ דפי פישר–גבירצמן
התקיים בפקולטה ב3-5.11.2013-
הקמת המעבדה נתאפשרה במימון משותף של ד"ר
אפרת אייזנברג ,פרופ"מ מישל פורטמן ,פרופ"מ דניאל
אורנשטיין ,ד"ר אלס ורבקל ,דיקן הפקולטה ,פרופ' יהודה
קלעי ובעזרתה של פרופ"מ דפי פישר-גבירצמן.

יצירת אפשרויות בחירה מרובות והתמחות בתכנים נושאיים כגוןאדריכלות בת קיימא ,עיצוב עירוני ,הסטוריה תאוריה וביקורת ,תכן
דיגיטלי ושימור |
איזון עמסי הלימוד |רענון ועדכון תכני הלימוד |-חיזוק הקשרים בין הוראה ומחקר |.

עמוד 01

כנס לכבודו של
האדריכל שמוליק יבין

"הביצועיסט גורמים לדברים לקרות"

Events

הכנס לכבודו של האדריכל שמוליק יבין ,אורגן
על-ידי פרופ"מ אלונה נצן-שיפטן
התקיים בפקולטה ב30.10.2013-

האדריכל שממשיך להאמין בשיכון הציבורי
"ארכיונו של אדריכל שמואל יבין ,השופך אור על
תולדות הנוף הבנוי בארץ ,נתרם לטכניון ועמד
במרכז דיון על שיכון ציבורי ועל ההכרה בחשיבות
התכנון ,החומר האפור שמאחורי הארכיטקטורה"
מתוך כתבה שפורסמה ב"-הארץ"

חגיגות חנוכה
והוקרה לאנשי סגל מצטיינים

אות הוקרה הוענק מטעם הסטודנטים לחבר מסגל המנהלה
וחבר מסגל ההוראה | ברכות למוטי גרוסמן וישראל גולן

הכנס הבינלאומי השני
על ארכיטקטורה ורפואה במאה ה21-

עם סגירת המשרד תרם יבין את ארכיונו למרכז "Architecture meets Medicine in one of a kind
המחקר למורשת האריכטקטורה בישראל dialogue between academia, practice and
שבפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בחיפה ,שם
"healthcare policy makers
למד אדריכלות בראשית שנות ה .50-זהו אחד
מארכיוני האדריכלות הפרטיים המעטים שלא
אבד או התפזר ,ונתרם בשלמותו למוסד אקדמי.

מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה בטכניון
הוא פרויקט חלוצי מסוגו בישראל ומקור
לעבודות מחקר רבות.

הרצאתו של אדריכל הנוף ועיצוב עירוני
ADRIAAN GEUZE | WEST 8
Urban Design and Landscape Architecture

במסגרת סדרת הרצאות אורח ע"ש מורלי בלנקשטיין
התקיים בפקולטה ב15.12.2013-

בין חברי הוועדה המארגנת :פרופ"ח נעמי ביטרמן ,ראש
המסלול לעיצוב תעשייתי | פרופ' יהודה קלעי ,דיקן הפקולטה
| פרופ' אליעזר שלו ,דיקן הפקולטה לרפואה
התקיים בפקולטה ב13.11.2013-
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ספרים חדשים
INVISIBLE STRUCTURA OF GLOUCESTER CATHEDRAL

דוד בהר

 אנגליה,בהוצאת אוניברסיטת גלוסטרשייר

POLICY, PLANNING and PEOPLE
Promoting Justice in Urban Development
Edited by Naomi Carmon & Susan S. Fainstein
«A fresh look at planning theory and practice,
providing a comparative perspective with a
focus on issues of equity and social justice.»
Gary Hack, University of Pennsylvania School of Design

נעמי כרמון

Sagie, H., Y. Rofè, A. Morris, D.E.
Orenstein, and E. Groner, 2013,
Arid Environments,"Regulatory
capture by default: CrossCultural Perceptions of
Ecosystem Services: A Social
Inquiry on Both Sides of the
Israeli-Jordanian Border of the
Southern Arava Valley Desert,"
97: 1-11

Publications

Orenstein, D.E., A. Frankel and F.
Jahshan, Environment and Planning: B,
"Methodology Matters: Measuring Urban
Spatial Development Using Alternative
Methodologies," forthcoming
Michelle E. Portman, Energy Policy, "Regulatory capture
by default: Offshore exploratory drilling for oil and gas,"
forthcoming
Yael Allweil, 2013, International Journal of
Islamic Architecture, " Homes of Protest:
Arab Participation in the Mass Housing
Protests of Summer 2011 in Israel,"
2)1(:41-75
Yael Allweil and Rachel Kallus, City, "Re-

 רבקה אוקסמן ורוברט אוקסמןforming Masculinity in the City: The
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Theories of the Digital in Architecture
Taylor and Francis Group, 2013

Interplay of Body and Territory of the
Israeli Male Sabra," forthcoming

«In the form of a critical anthology,
this book interlaces an ensemble of
seminal articles of the last decade
by leading figures in the theory,
experimental research and practices
of digital design with a series of
original theoretical texts that have
been written for this volume.»

Meirav Aharon-Gutman, 2013, Urban Design International,
" The iron cage of ethnicity: Ethnic urban enclaves and the
challenge of urban design,"1-15
Meirav Aharon-Gutman, 2012, Cultural Sociology, " Riding
the Culture Train: An Ethnography of a Plan for Social
Mobility through Music,"1-16

פרויקט חברתי

Grants

פרופ"ח רחל קלוש
פרויקט חברתי במימון המל"ג :החממה החברתית לדיור וקהילה
החממה החברתית לדיור וקהילה מתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה
כפרוייקט חברתי מוסדי מוביל .תמיכת ות"ת עומדת בשנת תשע"ד על כ450,000 -
ש"ח .בנוסף למימון פרויקט הדגל של החממה ,שני קורסים פקולטיים זכו למימון
ישיר מהמל"ג בגובה של  40,000ש"ח כל אחד.
פרופ' יהודה קלעי
דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
זכייה במענק מחקר של  1.6מיליון אירו מהERC -
עבור מחקר לתקופה של  5שנים בנושא:
"סימולציה והערכה של התנהלות בני אדם בבניינים".

החממה החברתית לדיור וקהילה פועלת זו השנה השלישית בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון במימון המל"ג .החממה שמה לה למטרה
לבנות מסגרת שתאפשר להרחיב את הידע המקצועי ולחזק את העשיה
החברתית (כפי שמצהיר חזון הפקולטה) בהתאמה לשינויים המתרחשים בעולם
בכלל ובחברה הישראלית בפרט.
כאנשי מקצוע הפועלים בתחומי האקדמיה ברצוננו לפתח עשייה מחויבת
ומעורבת ,בתוך מערכת אקדמית המנצלת את משאביה לטובת הסביבה
ותורמת לחברה  .החממה מהווה מסגרת הלומדת ויוצרת במשותף עם הקהילות
ומתווכת בין קהילות לבין בעלי מקצוע ומקבלי החלטות .הידע המשותף הנוצר
באמצעותה עומד לרשות הציבור ומקדם סביבות מגורים שהתושבים מעורבים
בהן ותורמים לעיצובן.

עלייה בזכייה בקרנות מחקר
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

זכייה בקרנות מחקר בפקולטה בין השנים 2006-2013
2.5
2.0

פרופ' רחל אלתרמן
זכייה במענק של  4.3מיליון אירו מהאיחוד האירופי
פרויקט  Mare Nostrumהוא היחידי בהובלה ישראלית ,שזכה למימון במסגרת
המכרז האסטרטגי של התוכנית האירופית ENPI CBC-MED

1.5
1.0

הפרויקט הבינלאומי נוגע לרגולציה של חופי הים .מטרת המחקר היישומי היא
לבחון דרכים חדשות לשימור וניהול חופי הים התיכון.
פרופ"מ פנינה פלאוט
זכייה במענק מחקר בסך של שני מיליון אירו בתכנית ה COST -
של הקהילה האירופית
ICT Social Networks and Travel Behavior
זוהי הפעם הראשונה שהטכניון זוכה בתכנית זו
(ההצעה הוגשה ע"י פרופ"מ פנינה פלאוט וד"ר דלית שך פינסלי)

0.5

$

(מיליון)
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2012-13 2011-12 2010-11

קרנות תחרותיות ISFֻ | EU
סה"כ קרנות

עמוד 04

טקס הענקת פרסים לעבודות מצטיינות | אוקטובר 2013

Awards
פרופ"מ דפנה פישר-גבירצמן
זכייה בפרס ינאי
למצוינות בחינוך האקדמי

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

פרופ"ח רחל קלוש
זכייה בפרס המל"ג

ברכות לזוכים בקטגורית פרויקטי הגמר

ארכיטקטורה  2012יאיר וייס | יאיר טיטלבוים | אמין יאסין
אדריכלות נוף  2012עדי באום טמיר | לירן מלכה | רוני גורן
ארכיטקטורה  2013איגור גרושקו | שירה בילאוס | עדי פלדהקר
אדריכלות נוף  2013עדי גפן גלזר | ארי פיין | עדי מילר

על שם שוש ברלינסקי שיינפלד ז”ל

הפרס מלווה במענק מחקר בגובה
 25,000ש"ח

על הובלת פעילות חברתית קהילתית ומחקרית בתחום מעורבות
אקדמיה וסטודנטים בקהילה.

זכייה בתחרות

תכנון שער הכניסה להר הרצל
ברכות חמות לסטודנטים מהפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
מקום ראשון בקטגורית הסטודנטים |
ליזי מיכאל ויעל לקשטיין |
בהנחיית אדר .נוף שחר צור
מקום שני בקטגורית הסטודנטים |
אורי מיליק ,נועם נוה ,עומרי שוורץ
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