הפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים

אודות
•

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נוסדה בשנת  ,1924כאשר הטכניון פתח לראשונה שעריו ,ועד היום
היא משמשת מסגרת ייחודית להכשרה מקצועית של אדריכלים ,אדריכלי נוף ,מתכנני ערים ואזורים מעצבים
תעשייתיים ושל חוקרים בתחומים אלה .כיום נלמדים בפקולטה המקצועות הבאים :ארכיטקטורה ואדריכלות
נוף  -בלימודי הסמכה; ארכיטקטורה ובינוי ערים ,תכנון ערים ואזורים ועיצוב תעשייתי  -בלימודי מוסמכים.
עם כ 850 -הסטודנטים אשר רשומים בפקולטה בכל זמן נתון) ,מהם כ 350 -בלימודי מוסמכים( ,מהווה
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים מוסד יוקרתי וייחודי להשכלה גבוהה ולהכשרת אדריכלים ,אדריכלי נוף
ומתכנני ערים ואזורים בישראל.

•

הפקולטה שמרה תמיד על רמה גבוהה מאד ,הן של לימודים אקדמיים ומחקר והן של הכשרה מקצועית.
הייעוד של הפקולטה הוא להכשיר אנשי מקצוע ,שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים ,יהיו גם
בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות ,הסביבה ולצורכי החברה .על כן ,תכנית הלימודים מדגישה לא רק את
ההיבטים העיצוביים של האדריכלות ואדריכלות הנוף ,אלא גם את ההיבטים הסביבתיים ,החברתיים -
תרבותיים ,הכלכליים ,הפסיכולוגיים והמשפטיים הקשורים בהתערבות האדם בסביבה הפיזית.

•

החל משנת הלימודים תשע"ו מציעה הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים בטכניון תכנית לימודים חדשה
ועדכנית לתואר כפול בארכיטקטורה .תכנית הלימודים החדשה והמובילה בארץ מותאמת לצרכים של המאה
ה ,21-ומאמצת סטנדרטים בינלאומיים גבוהים בתכנים ובמבנה חדשים .התכנית החדשה מוצעת לכל
הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו וכן מאפשרת מעבר אליה גם לסטודנטים
הלומדים במסלול הלימודים הוותיק שהיה נהוג עד כה.

מסלולי הלימוד בפקולטה

בעלי תפקידים בפקולטה

פרופסור איריס ערבות
דיקנית הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

גב' דלית ברוך
ראש מנהל הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מזכירות הפקולטה
יפה סלומון
מזכירת דיקנית הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים

yafas1@ar.technion.ac.il

•
•
•

ניהול שוטף של יומן פגישות של דיקנית הפקולטה.
מרכזת את פעילות וועדת קרן עזריאלי התומכת בחברי
סגל ,מורים נלווים ובסטודנטים לתארים מתקדמים.
ניהול קופה קטנה פקולטית.

שרה מרקו
מזכירת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

ArcSEC@technion.ac.il

•
•
•
•
•
•

הזמנות רכש לפקולטה.
הסדרת אישורי כניסה לטכניון.
הזמנת אורחים לזמן קצר.
טיפול בהזמנות מלונית הטכניון.
תיאום סיורים לסגל ולסגל הנלווה עבור הסטודנטים.
חלוקת ציוד משרדי.

מזכירות הפקולטה
מירי גרינברג ממן
רכזת סגל

בניין אמדו ,קומה  ,3חדר 317
arcsegel@technion.ac.il

•
•
•
•

טיפול בחברי סגל :מינוי ,קידום ,שבתונים וכו'.
טיפול בסגל נלווה :מינוי ,קידום ,שכר ,נסיעות וכו'.
טיפול בפוסט דוקטורונטים ואורחים אקדמים.
טיפול בעובדים ארעיים ובחוקרים.

לירון קורנבליט
רכזת הוראה

בניין אמדו ,קומה  ,3חדר 313
arcedu@technion.ac.il

ריכוז וטיפול שוטף בכל נושאי ההוראה בתכניות ומסלולי הלימודים.
• בניית מערכת ההוראה -הרצאות ,ובחינות ,שיבוץ בחדרי הלימוד.
• שיבוץ המרצים -סגל בכיר ,סגל נילווה ,משתלמים.
• עדכון הקטלוג והמערכות ההיקפיות בהתאם לנדרש.
• ניהול תקציב שכר ההוראה בהתאם לתקנות הטכניון.
• קליטת סגל הוראה נלווה חדש ועדכון מערכות הטכניון.
• טיפול בנושאי שכר של הסגל הנלווה.

מזכירות הפקולטה
אירית גרצוולף
רכזת תארים מתקדמים

בניין אמדו ,קומה  ,3חדר 312
iritg@ar.technion.ac.il

• טיפול ומענה לשאלות למועמדים לתארים מתקדמים.
• טיפול בסטודנטים לתארים מתקדמים מרגע קבלתם עד סיום התואר.

טליה מג'אר
רכזת לימודי הסכמה

בניין אמדו ,קומה  ,3חדר 311
arcstud@technion.ac.il

• מענה לשאלות מתעניינים ומועמדים לתואר ראשון.
• טיפול בסטודנטים לתואר ראשון מרגע קבלתם עד סיום התואר.

אירועים
לימור עבאס-אור
רכזת אירועים

ArcEvent@technion.ac.il
04-8295546
•

•

בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נערכים בכל שנה מגוון ארועים ותערוכות.

•

עדכון שבועי ישלח אליכם ישירות למייל הטכניוני אחת לשבוע .

•

כמו כן ניתן להתעדכן באמצעות אתר הפקולטה http://architec.technion.ac.il/
ובפייסבוק הפקולטה:
https://www.facebook.com/Architecture-Technion-148363728549137/?fref=ts

•

מומלץ להעביר לפרסום מידע אודות פרסומים ,זכייה בפרסים ואירועים פנימיים וחיצוניים לפקולטה.

•

לחברי סגל -ניתן לפנות ללימור להדפסת כרטיסי ביקור והכנת חותמת מייל טכניונית.

ספריית הפקולטה
•

ספריית הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון היא הגדולה בארץ ובעלת האוסף המקיף ביותר בתחום.

•

השאלת ספרים נעשית עם כרטיס איש סגל .מורה שאין לו עדיין כרטיס יוכל להשאיל ספרים באמצעות תעודת זהות.

•

כניסה למחשבי הספרייה נעשית ע"י שימוש בקוד המשתמש שניתן לך.

•

ניתן לבקש מהספרניות לסרוק מאמרים לטובת קורסים.

•

מידע נוסף קיים באתר הסיפריה בכתובת הבאה http://arclib.technion.ac.il/

ספריית הפקולטה – צוות

ויקי דוידוב

ממונה על הספרייה

אולגה סדובי פנפי
ספרנית

viki@ar.technion.ac.il

לנה אברהמי
ספרנית

elanet@tx.technion.ac.il

מעבדת מחשבים
דורון צור
אחראי מעבדת מחשבים

doronz@technion.ac.il
מיקום :בניין סגו ,חדר 240
•
טלפונים 04-8293934/5
•

•
•
•
•
•
•
•
•

חוות המחשבים של הפקולטה משרתת את הסטודנטים ,העובדים ,המורים וכן את חברי הסגל.
הציוד והתכנות הקיימים בחווה מאפשרים הדמיות תלת-ממדיות ,מיפוי ממוחשב ,ביצוע מחקר בנושאי
תאורה ,אקלים ואנרגיה ועוד.
במעבדת המחשבים ניתן לקבל את השירותים הבאים:
פתרון בעיות בציוד המחשבים והמקרנים
קבלת הצעות מחיר למחשבים ותוכנות
תמיכה בנושאי UPGRADE :והתחברות מרחוק
הדפסות דו ותלת מימד
הדפסות וסריקות בקני מידה גדולים

מעבדות הפקולטה
דודו הראל
מהנדס מעבדות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.

david.harel@technion.ac.il
מיקום:בניין אמאדו ,קומה 0
•
טלפונים 054-9988026 ,04-8294036
•

•

•
•
•
•
•
•

אחראי לתפעול ותחזוקה של המעבדות בפקולטה כגון:
 ,CNCמדפסות תלת ממד ,חותך לייזר ,סורק תלת ממד ,רובוטים תעשייתיים
ומכונות נוספות שעתידות להיכנס למעבדות.
תחזוקה ,טיפול בתקלות ,ניהול מלאי חומרי גלם וחלפים.
גיוס ,הכשרה וניהול כוח אדם המועסק במעבדות
מתן תמיכה טכנית לחברי הסגל
ניהול תקציבי של המעבדות
פיתוח והטמעה של טכנולוגיות ומכונות שונות וכתיבת נהלים ושיטות עבודה
אחריות אדמיניסטרטיבית לבטיחות במעבדות

המרכז לחקר העיר והאזור
המרכז לחקר העיר והאזור ,הוקם בטכניון בשנת  1969על-ידי פרופ' משה היל ז"ל.
ייעודו של המרכז הוא לקדם את הידע ,הנוגע להבנת תהליכים של התפתחות ותפקוד עירוניים
ואזוריים ,ולסייע בקביעת מדיניות פיתוח ברמה הלאומית ,האזורית והיישובית-מקומית.
העקרונות המנחים את עבודת החוקרים הם מצויינות מחקרית בקנ"מ בינלאומי ,מצד אחד,
ותרומה לאיכות החיים של תושבי מדינת ישראל ,מצד שני.
החוקרים הפעילים במרכז עוסקים בתחומים הבאים :תכנון שימושי קרקע ,תכנון חברתי ,תכנון
כלכלי ,היבטים פסיכולוגיים ביחסי אדם-סביבה ,היבטים משפטיים בתכנון ,היבטים סביבתיים
בתכנון ,דיור ,תחבורה ,שיקום עירוני ,פיתוח אזורי ,פיתוח נדל"ן ,תכנון ומשאבי טבע )מים,
אנרגיה( ,תכנון ועיצוב הנוף ,שיטות ממוחשבות מתקדמות בתכנון ,שיתוף הציבור בתכנון ,מיתון
קונפליקטים בתהליכי הפיתוח העירוני ותכנון עבור אוכלוסיות ספציפיות :קשישים ,ילדים ועוד.
מחקרי המרכז ממומנים על-ידי גופים וקרנות בינלאומיות ולאומיות ,על-ידי משרדי הממשלה
בישראל ,רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים .הידע הנאגר באמצעות המחקרים מופץ
למקבלי החלטות ,לציבור המתכננים ,ולחוקרים עמיתים ,באמצעים מגוונים .החוקרים מרבים
להשתתף בכנסים מדעיים ומקצועיים בינלאומיים וישראלים ,ומכהנים לעיתים קרובות בוועדות
ציבוריות ,לאומיות ומקומיות.

המרכז לחקר העיר והאזור
ארכ' אסיף שמאי
ראש המרכז לחקר העיר והאזור

אורית שימלקובסקי
•

תמיכה אדמיניסטרטיבית בחוקרי המרכז ,בכל התחומים:
משאבי אנוש ,רכש ,מידע תקציבי ,החזרי הוצאות ,עבודה מול ספקים,
הקשר בין החוקרים למוסד הטכניון.

•

קבלת קהל המתעניינים במחקרים ובפרסומים של המרכז.

•

ניהול אדמיניסטרטיבי של המרכז.

מעבדת צילום
חיים זינגר
אחראי מעבדת צילום

photolab1516@gmail.com

מיקום :בניין אמדו ,מפלס  ,1חדר 108
טלפון04-8294014 :
צילומי סטודיו ימים א'-ה' משעה  08:30עד 14:30

מעבדת הצילום מנוהלת ע"י הצלם חיים זינגר ובעזרת סטודנטים אסיסטנטים אשר הוכשרו
במיוחד להדרכה בעבודות המעבדה.
המטרה  -להדריך ולחנך את הסטודנטים למימד הצילום הן באופן הטכני והן באופן אומנותי וכן
לתת עזרה וסיוע לסגל האקדמי בכל העבודות הקשורות בנושאי הצילום לצרכי מתן הרצאות
ומחקר.

סדנת מודלים
מוטי גרוסמן
אחראי מעבדת עיצוב

moti1g@tx.technion.ac.il
מיקום :בניין אמדו ,קומה 0
טלפון04-8294015:

סדנת העיצוב משמשת את הסטודנטים במהלך שנות לימודי האדריכלות ,ומיועדת למילוי
מטלות שונות בכל הקורסים הנלמדים.
הסנדה כוללת :מעבדה לדגמים קלים ,מעבדת עץ ,מעבדת פלסטיקה ,מעבדת מתכת ,מעבדת
צבע וגימור ,מעבדת גבס ומלט.

אב הבית
אבי סייג
אב הבית בניין אמדו
חדר 220
avias@technion.ac.il
04-8294008
מיכה שומינוב
אב הבית בניין סגו
חדר 200
micha1@technion.ac.il
04-8274042
יש לפנות לאב הבית בכל הנושאים הקשורים לבניין ואחזקתו.

