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News

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים – בין  50המובילות באירופה

כך בחר מגזין האדריכלות ,העיצוב והאמנות “דומוס” ( )Domusהיוקרתי,
אשר נוסד בשנת  1928באיטליה ומופץ ביותר ממאה מדינות.

“אנשים שואלים אותנו ‘מי מספר אחת?’; אף שבסקרים מסוג זה נהוג לדרג כך ,זוהי שאלה קשה מאוד ,ויתכן שאי אפשר לספק לה תשובה כמותית”,
נכתב במגזין ,שאינו מדרג את  50הפקולטות הנבחרות ,אלא קובע שאלה הן ה 50-הטובות ביותר“ .זאת משום שבשנים האחרונים ,רשתות שיתופי
הפעולה בעולם ההשכלה הפכו הרבה יותר מרוכבות ,לנוכך עלייתו של הניאו-ליברליזם ,פריצות דרך טכנולוגיות חסרות תקדים והכלכלה הגלובלית.
מגמות אלה הרחיבו את רשתות ההשכלה מעבר לגבולותיהן המוחשיים והווירטואליים של בתי הספר עצמם .עולם ההשכלה של היום כולל שחקנים
נוספים באקדמיה ובתחומי הייצור החומרי והתרבותי .רשתות אלה של שיתוף פעולה הינן חיוניות ,משום שהן מציידות את הסטודנטים ביכולת לתקשר
עם אנשים ,עם טכנולוגיות ועם תשתיות באופן נרחב ולא היררכי .נסיבות אלו הפכו חשובות אף יותר לנוכח המשברים הפיננסיים הגלובליים.
על הטכניון נאמר במגזין:
“הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הוא בית הספר הוותיק ביותר לארכיטקטורה בישראל .רבים מן האדריכלים
המובילים בישראל למדו בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ומלמדים בה כיום .הסטודנטים בטכניון לומדים
להתמודד עם סוגיות של בנייה אורבנית של האתר ועם ההקשר העירוני הרחב יותר .תוכנית הלימודים
מדגישה את הבניין ואת הפרישה והתכן המרחביים .החיבור הפיזי בין ארכיטקטורה לעיר הוא מוקד התוכנית
ועיקר כוחה.
לאחרונה הצטיידה הפקולטה במעבדות חדשות ובטכנולוגיות דיגיטליות נרחבות ,והכוונה היא להמשיך
בשיפוצים ובחידושים .הפקולטה הובילה את יצירתן של רשתות מקצועיות ואישיות חזקות .כוחה של
הפקולטה טמון בסטודנטים ,והדבר קשור לתהליך הקבלה הקפדני.
הסטודנטים מסייעים זה לזה ואינם תחרותיים באורח קיצוני; הם מתארים את הטכניון כמקום עם אווירת
לימודים חיובית ,ויחסיהם האישיים והמקצועיים עם המורים טובים .פרופסורים מן החוץ מביאים איתם ידע
נוסף וקשרים בישראל ובחו”ל .ממשקים אלה מספקים הזדמנויות ליצירת קשרים ושיתופי פעולה ,וקשרי
תעסוקה עתידיים .הסטודנטים מגדירים את העיר חיפה כמקום טוב ללמוד ולהתרכז בו .חיפה נמצאת על
החוף ושוקקת חיים בקיץ .התשתיות טובות ,פעילות  24שעות ביממה וכוללות חלקי סטודיו וסדנאות בעץ,
מתכת ופלסטיק .ישנה גם מעבדה לתכן דיגיטלי ובה שני חותכי-לייזר ,שתי מדפסות תלת ממד ומכשיר
 .CNCלאחרונה נחנכה מעבדת ויזואליזציה הכוללת מסך ברוחב  9מטר ושלושה מקרנים מתואמים המספקים
הדמיה תלת ממדית עמוקה .זו המעבדה הטובה מסוגה בישראל.
הפקולטה עשירה במעבדות מחקר ,בהן מעבדת אקלים ואנרגיה ,מרכז הוויזואליזציה,
המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה ,מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה
בישראל ,גלריית פקה לאמנות ניסויית ולארכיטקטורה ניסויית ,והמחקר לחקר העיר
והאזור .כל זה מרחיב את ספקטרום הלימודים ואת האמצעים העומדים לרשות כל
הסטודנטים .ראוי לשפר את אתר הפקולטה ,שכן שיפור כזה עשוי לאפשר לסטודנטים
להציג את עבודתם ולחשוף את הפקולטה לקהל בינלאומי".
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Events

Cities תערוכת

The work of Urban Think Tank and Manuel Herz from ETH Zurich and
Street Lab TLV at the Technion.

ARCHITECTURE AS FORM | תערוכת תנאי חיים

DENSIFY workshop and symposium

Lecture by Hubert Klumpner of Urban Think Tank,
Chair of Architecture and Urban Design at ETH Zurich
Arch. Manuel Herz, Head of Research and Teaching at ETH Studio Basel:
Contemporary City Institute
11.05-14.05.2014 התקיים בפקולטה בתאריכים

"תנאי חיים" מציגה את המגוון הרחב של אמנות מעורבת חברתית ושיטות
.הפעולה השונות שלה ברחבי העולם וגם בישראל
ה.ק. ביוני בגלריית פ26  במאי עד28
בתמיכת החממה החברתית
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הרצאתו של פרופ' מייקל באטי

Bartlett Professor of Planning at University College London
במסגרת סדרת הרצאות אורח ע"ש ישראל פולק
02.03-08.03.2014 התקיים בפקולטה בתאריכים

ספרים חדשים
דני צ'מנסקי
Modeling of Land-Use and
Ecological Dynamics

Publications
Michelle E. Portman, 2013. "Ecosystem Services in Practice:
Challenges to Real World Implementation of Ecosystem
Services across Multiple Landscapes, A critical review,"
Applied Geography 45: 185-192.

Editors:
Dan Malkinson,
Danny Czamanski,
Itzhak Benenso

איריס ערבות
Harry Stern
and the Architectural Modernism in Bucharest
Editors: Iris Aravot
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( היה ארכיטקט מודרניסט רומני–יהודי1954–1909) רי )הרמן( שטרן
 עבודותיו הוו תרומה חש.מקצועית שהיו בו זמנית רציונליות וליריות
.בבוקרשט יחד עם עליית הבורגנות העירונית בין שתי מלחמות העולם
כמחנך וכמורה שטרן הוביל את המחלקה לארכיטקטורה במכללה היה
 בהמשך שימש כדיקן הפקולטה לא.(1944–1940) בעצם ימי המלחמה
 גם. שמעולם לא ויתר על מקצועו כאדריכל,אדריכל ומורה ברוך כשרונות
 הוא לא הפסיק את מעורבותו בפדגוגיה ובפר,זכותו לחתום על עבודותיו

Harry Stern

הרי שטרן

Iris Aravot, Editor
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 היה1954-1909 ,הרי (הרמן) שטרן
 הוא.ארכיטקט מודרניסט רומני–יהודי
פיתח שפה אדריכלית וגישה מקצועית
.שהיו בו זמנית רציונליות וליריות

Cohen Nir and Aharon Meirav, "Space, Ethnoclass and Citizenship at Work in the Israeli
Periphery," Environment and Planning D: Society
and Space, Forthcoming.

Harry Stern
and the Architectural Modernism in Bucharest
şi Modernismul Arhitectural din Bucureşti

הרי שטרן והמודרניזם האדריכלי בבוקרשט

Orenstein, D.E. and E. Groner, "In the Eye of
the Stakeholder: Changes in Perceptions of
Ecosystem Services across an International
Border," Ecosystem Services, Forthcoming.

פרופ"ח נורית ליסובסקי

Grants

סקר ותיעוד חוות הנוי ברופין -
 50,000ש"ח

סדנאות וכנסים
אמנון פרנקל
מיפוי של מערכות חדשנות טכנולוגית

סדנה בשיתוף האוניברסיטה והתאחדות התעשיינים
בעיר הבירה פורטלזה של מדינת  Cearaבברזיל,
התקיימה ב.10.02.14-
בסדנה השתתפו כ 80-מומחים שונים המשתייכים
למגזרי האקדמיה ,התעשייה והממשל אשר עוסקים
במחקר ,יישום ותמיכה בפיתוח החדשנות הטכנולוגית.
הסדנה נחלה הצלחה רבה וזכתה להדים רבים; תוכנה
ומהלכה פורסמו בשלושה עיתונים חשובים במדינה.

מימון המחקר ע"י מועצה לשימור
אתרי מורשת בישראל

פרופ"מ דניאל אוריינשטין ,פרופסור שמאי אסיף
וד"ר דלית שך-פינסלי
בקעת הנדיב כמרחב ביוספרי
 121,186ש"ח

רחל אלתרמן

מימון המחקר ע"י גני רמת הנגיב בע"מ

יושבת הראש של ועדת הכנס ,ייסדה את האגודה הבינלאומית לפני  8שנים.

פרופ"מ דניאל אוריינשטין ופרופ"מ מישל פורטמן

הכנס השנתי של האגודה האקדמית
הבינלאומית לתכנון ,משפט
ומקרקעין (* )PLPRנערך לראשונה בישראל

הערכת שירותי מערכת מההר ועד הים :פיתוח מתודולוגיה מולטי-
דיספלנרית להגדרת אינדקטורים עבור שרותי מערכת אקולוגית
החוצים יחידות נוף  74,980 -ש"ח

.12-14.02.14

מימון המחקר ע"י המשרד להגנת הסביבה
פרופסור שמאי אסיף ופרופ"מ מישל פורטמן
פיתוח תכנית אב/מסמך מדיניות בנושא המים הכלכליים של ישראל
 1,731,179ש"ח
מימון המחקר ע"י יד הנדיב

בכנס השתתפו כ 150-מבכירי אנשי האקדמיה מתחומי התכנון והמשפט מ30-
ארצות ו 6-יבשות .הוגשו כ 120-תקצירי מאמרים ,שעברו רפרנטורה מקפידה
על ידי ועדת הכנס הבין לאומית .הגעת הכנס האגודה לארץ יצרה הזדמנות
נדירה עבור המשתתפים מחו"ל להכיר את ישראל מזוויות אחרות שאינם
פוגשים בדרך כלל.
בימי הכנס נערכו כ 25-מושבים שבהם הוצגו הרצאות בנושאים רבים הקשורים
לממשק שבין תכנון ומשפט – כולל זכויות במקרקעין ,מדיניות דיור ,הפקעת
קרקע ,מערכות תכנון ובנייה סטטוטוריות במדינות שונות ,ושמירת הסביבה.

פרופסור שמאי אסיף

פרופ"מ פנינה פלאוט

פיזור וריכוז מרחבי בישראל  37,200 -ש"ח
בחינת תמריצים לעידוד רשויות מקומויות
לגידול ולמשיכת אוכלוסייה  48,000 -ש"ח

יערות ,פארקים ,אתרי נופש ופעילות קק"ל כסביבות מקדמות בריאות
 63,000ש"ח

מימון המחקרים ע"י קרן קיימת לישראל

מימון המחקר ע"י קרן קיימת לישראל
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ברכות לאדריכל גבי שורץ וסטודיו רולקה
ברכות על קבלת תואר מרצה מצטיין בהוראה
סמסטר חורף תשע"ד

Awards

זכייה בתחרות ההצעות לעיצוב-מחדש של הכניסות לקמפוס הטכניון בחיפה.

פרופ"מ יעקב יאשה גרובמן
מר ישראל דרורי
ד"ר הדס שדר
ארכיטקט אמיר תומושוב

פרופסור משנה דני בן-שחר

Received the 2013 Outstanding Referee Award
by the Editors of Real Estate Economics
for outstanding service of the journal.

“הצעתנו לתכנון הכניסה החדשה מבוססת
על הדגש ששם הטכניון על ההון האנושי ועל
השמירה על סביבה ירוקה ובת קיימא" גבי שוורץ

ברכות לאדריכלי הנוף אסיף ברמן ונועה ברוט

אקדמיה ופעילות חברתית

פעילות משותפת של סטודנטים עם דרי רחוב בתל אביב -
במסגרת הקורס "מגורים כשדה מחקר וכסוגיה אדריכלית"
ד"ר יעל אלואיל ובשיתוף החממה החברתית לדיור וקהילה
הקמת כיפות גיאודזיות עם דרי הרחוב בתל-אביב
הסטודנטים חקרו את השימוש ברעיונות האדריכליים האוונגרדיים של בקמינסטר
פולר בידי דרי רחוב במאהל ארלוזרוב בתל אביב ,לצורך בניית כיפות גיאוזדיות
למגורים.
המחקר והתיעוד משמשים
לתהליך של תכנון כמחקר
( )design as researchשל כיפה
משופרת בהזמנת דרי המאהל,
כאבטיפוס לדיור-עצמי של
אזרחים אשר לא מקבלים
פתרונות דיור מהמדינה.

פרויקט ״סיטי פארק ע״ש ליליאן ולארי
גודמן״ זכה במקום הראשון ,כפרויקט השנה
באדריכלות נוף בישראל בתחרות בינלאומית
שאורגנה על ידי כתב העט אדריכלות
ישראלית .AIQ -
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