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חברי סגל

ד"ר אהרון מירב
☯
☯
☯
☯

סוציולוגיה אורבאנית
תסקיר חברתי כלכלי
תכנון חברתי ומרחבי חכם
אי שוויון מרחבי

פרופ"ח אורנשטיין דניאל

ד"ר איזנברג אפרת

☯ יחסי גומלין בין בני אדם והטבע
☯ מדיניות סביבתית
☯ שירותי המערכת האקולוגית
☯ סוציו -אקולוגיה

☯ תכנון למגוון ,תכנון אינקלוסיבי
☯ התחדשות עירונית וצדק מרחבי
☯ מרחבי מגורים ורטיקלים
☯ מתודולוגיה ופדגוגיה בתכנון

ד"ר אלואיל יעל

☯ היסטוריה ותאוריה של ארכיטקטורה ואורבניזם
☯ מגורים כאדריכלות ניסיונית וכאקטיביזם
☯ עירוניות מבוססת מגורים
☯ בית מולדת :לאומיות בישראל ובפלסטין
כסוגיה של מגורים
☯ ראיה ממוחשבת והארכיון האדריכלי

ד"ר בהר דוד

ד"ר אלכסנדרוביץ אור

פרופ"ח אלון-מוזס טל

☯ מדע וטכנולוגיה של הבנייה
☯ מיקרואקלים עירוני
☯ ארכיטקטורה בת קיימא
☯ היסטוריה טכנולוגית של הארכיטקטורה
☯ היסטוריה עירונית
☯ שיטות כמותיות למחקר אדריכלי ומרחבי

☯ תאורה טבעית בארכיטקטורה
☯ סביבות מגיבות
☯ ביטחון ומעקב במרחב הציבורי
☯ התחדשות עירונית בערים מעורבות
☯ זכרון והנצחה במרחב הציבורי

ד"ר ברויטמן דני

ארכ' ברט שני

פרופ"מ ג'בארין יוסף

פרופ"ח גרובמן יעקב )יאשה(

פרופ' טרזי עזרא

פרופ"מ יזיאורו אברהם

ד"ר ישראל אמיל

☯ כלכלה עירונית
☯ מודלים
☯ כלכלה מרחבית

☯ תכנון -אסטרטגיות מידע אינטגרטיבי לתכנון -
סימולציה ,לממוחשבת ,יישומי .AI
☯ בנייה  -טכנולוגיות מיחשוב וייצור דיגיטלי
☯ חומר -חדשנות וחשיבה אינטרדיסיפלינרית
ליצירה של חומריות חדשה לבנייה

☯ תיאוריות בתכנון
☯ הקשר בין פרקטיקה ותאוריה בתכנון עירוני
☯ אקלים וקיימות
☯ תכנון ישובים ערביים

☯ אדריכלות דיגיטאלית
☯ טכנולוגיות בניה מתקדמות
☯ ייצור בעזרת מחשב
☯ אדריכלות ירוקה
☯ שילוב רעיונות ביומימטיים בעיצוב
ואדריכלות

☯ תהליכי חדשנות דרך 'חשיבה עיצובית' בצוותים
מולטי דיסצפלנריים
☯ עיצוב מערכות תומכות חיים בשילוב סביבות IOT
☯ עיצוב בתחום הימי )הדפסה תלת ממדית
ליצירת אלמוגים מלאכותייים(
☯ עיצוב וייצור מותאם אישית בעידן המהפיכה
התעשיתית הרביעית

☯ ארכיטקטורה ברת קיימא
☯ תפקוד בארכיטקטורה בת קיימא
☯ אנרגיה בבניינים
☯ פיתוח מודלים ממוחשבים

☯ צדק חברתי ואי-שיוויון מרחבי
☯ עיור ,פרבור ,והיבדלות חברתית
☯ הגירה וגלובליזציה
☯ חדשנות וגלובליזציה
☯ שימושי קרקע ופרוגרמה

פרופ"ח ליסובסקי נורית

ד"ר מועלם ניר

פרופ"ח מרטנס קרל

☯ היסטוריה של עיצוב הנוף בישראל
☯ נופי תרבות
☯ ייצוגי נוף

☯ היבטים משפטיים של תכנון ובנייה
☯ שימור היסטורי
☯ דיור ודיור בר השגה
☯ שלטון מקומי

פרופ"ח נצן-שיפטן אלונה

☯ היסטוריה ,תיאוריה וביקורת של ארכיטקטורה
ובינוי ערים
☯ הפוליטיקה של הארכיטקטורה :לאומיות,
אורינטליזם ,פוסטקולוניאליזם וגלובצליזציה
☯ מורשת תרבותית והמודרניזציה של העבר

☯ תחבורה וצדק
☯ נגישות
☯ מדיניות חנייה
☯ תחבורה ושימושי קרקע

☯ היסטוריה של ייצור ועיצוב הנוף בישראל
☯ חקלאות נוף
☯ תכנון רגיש מים

פרופ' ערבות איריס

☯ פנומנולגיה של הארכיטקטורה :תיאוריה
ומחקר יישומי
☯ עיצוב עירוני
☯ אדריכלים מודרניסטים יהודים-רומנים

פרופ"ח פורטמן מישל

☯ ניהול ותכנון הסביבה הימית והחופית
☯ תכנון מרחבי ימי
☯ תכנון סביבתי
☯ תכנון רגיש למים

פרופ"מ פישר-גבירצמן דפנה

☯ צפיפות עירונית והרגשת שלומות
☯ פיתוח כלים וסימולציות לניתוח ניראות במרחב
☯ תכנון גנרטיבי ,אופטימיזציה והערכות מיקור המונים
☯ שימוש מחדש במבנים כמנוע להחייאה עירונית

פרופ"ח פלאוט פנינה

ארכ' פרייס דן

פרופ' קלעי יהודה

פרופ"ח קפלוטו יצחק-גדי

ד"ר קרני אייל

פרופ"מ שוורץ אסף

פרופ"ח שפרכר אהרון

☯ מדיניות ותכנון של תחבורה ושימושי
קרקע
☯ השפעה של תחבורה על היבטים
סביבתיים
☯ השפעה של תחבורה וטלקונמציה
על פיתוח כלכלי
☯ סביבות מקדמות בריאות
☯ רשתות חברתיות והתנהגות נסיעה

☯ המודרניזם האירופי
☯ הארכיטקטורה של פלסטין/ארץ ישראל
בתקופת המנדט הבריטי.
☯ השיכון החברתי
☯ חומרים והמפרט
☯ עיצוב אורבני
☯ תכנון בר-קיימא
☯ תקשורת גרפית אדריכלית

☯ הבנות השפעות של מדיה דיגיטאלית
על תכנון
☯ הערכה של התאמה של הסביבה
לצרכים אנושיים דרך סימולציה של
התנהלות בני-אדם בסביבה בנוייה

☯ זכויות שמש ואור
☯ ארכיטקטורה ירוקה בת-קיימא
☯ בנייני אפס אנרגיה )(zebs
☯ בניינים חכמים

☯ טכנולוגיה של בנייה
☯ מבנים פרישים
☯ מבני בד )ממברנות(
☯ מבנים מרחביים

☯ אקולוגיה עירונית
☯ אקולוגיה של שמירת הטבע
☯ אקולוגיה של מינים פורשים
☯ אקולוגיה ותכנון שטחים חקלאיים

☯ תכנון דיגיטלי וייצור אדפטיבי
☯ רובוטיקה בארכיטקטורה ומערכות מותאמות
☯ מחקר חומרים מתקדמים בארכיטקטורה
☯ עיצוב בסביבות קיצוניות
☯ תיאוריות בתרבות דיגיטלי

חברי סגל  -פרקטיקאים  /יוצרים

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

מר איזנברג רם

ארכ' אסיף שמאי

☯ אדריכלות נוף
☯ פנמולוגיה של חווית הטוב
 The Thinking at the Edgeבמחקר,
הוראה ויצירה

☯ תכנון ,עיצוב עירוני ואדריכלות
☯ תכנון ימי
☯ תכנון ארצי
☯ התחדשות עירונית
☯ פיתוח כלים ושיטות לתכנון ולניהול המרחב
☯ תכנון קמפוסי אוניברסיטאיים

ארכ' קורן צביקה

פרופ"ח שורץ גבי

פרופ"ח אורח אנג'ל נעמי

פרופ"ח הירש יצחק

ארכ' ואדר' נוף ז"ק מתניה
☯

☯
☯
☯
☯

ארכ' כהן אורי

ד"ר טיבי אריאל

יחסים תיאורטיים ומעשיים בין אדריכלות
ואדריכלות נוף
האורבניזם האזורי
היבטים אקולוגים ופרפורמטיביים בעיצוב
הנוף והאדריכלות
נוף כתשתית
היסטוריה של הנוף הישראלי

ארכ' ליברטי-שלו רות
☯
☯
☯
☯

מורשת ,שימור וקהילה במאה ה'20-
מורשת בתלת מימד
טכנולוגיות בנייה מסורתיות
היסטוריה ותיאוריה של שימור

מר שושן דניאל

פרופ' אמריטוס

פרופ' אלתרמן רחל
☯ מחקר בינלאומי השוואתי של מקרקעין
☯ מחקר בינלאומי השוואתי של הליכי התכנון
והבנייה
☯ מחקר בינלאומי השוואתי של רגולוציה של
דיור
☯ מחקר בינלאומי השוואתי של תאוריות התכנון
☯ מחקר השוואתי של רגלוציה של חופי הים
בארצות הים התיכון

ד"ר ארביב תמיר
Dr.Tamir Arviv
The relationship between the planning
design of shared spaces of Ramat Hanasi
High-Rise Residental Complex and
everyday socio-spatial practices and
interactions between Arab and Jewish
residents

ד"ר פיצ'ארד ג'ון Dr.Pritchard John
Analyzing the fairness of transport.
systems in US metropolitan areas

פרופ' גולדשמידט גבריאלה

פרופ' פרנקל אמנון

פרופ' כרמון נעמי

☯ חשיבה תכנונית עיצובית
☯ חשיבה ויזואלית
☯ יצירתיות והעלאת רעיונות בתכנון/
עיצוב
☯ תהליכי לימוד תכנון ועיצוב בסטודיו

☯ תכנון ופיתוח אזורי ומטרופולני
☯ התכנון ומידול של שימושי קרקע
☯ מידיניות גידול במרחב והשפעת
הטכנולוגיה על הצמיחה במרחב

☯ התחדשות עירונית :ניתוח והערכה של
אסטרטגיות שונות
☯ מדיניות ותכנון של דיור ושכונות
☯ תכנון וצדק חברתי
☯ "קיימות ותכנון רגיש למים"

פרופ' צ'רצ'מן ארזה
☯ שיתוף הציבור בתכנון
☯ תכנון עבור ילדים
☯ דיור
☯ התנהגות אנושית והסביבה
הפיזית-חברתית

פרופ' קלוש רחל
☯ ידע מבוסס קהילה )החממה החברתית(
☯ תכנון ופיתוח קהילתי
☯ עיצוב אורבני ותרבות עירונית
☯ ידע מקצועי בתהליכי פיתוח בינלאומיים

פרופ' שביב עדנה
☯ ארכיטקטורה ירוקה בת-קיימא
☯ תכנון סולרי פאסיבי תואם אקלים
☯ חיסכון באנרגיה בבניינים
☯ פיתוח מודלים לתכנון ירוק מודע
לאקלים ולאנרגיה

פרופ' שפר דניאל
☯ כלכלה עירונית ואזורית
☯ שימושי קרקע ותחבורה
☯ המצאות וחידושים בתעשייה
וצמיחה אזורית

פוסט דוקטורנטים

ד"ר ברק ניר
Dr.Barak Nir
Cities as Emerging Global Actors:
Democratic City-zenship and National
Citizenship.

ד"ר דטה קרטיקאה Dr.Date Kartikeya
Automating Architectural Archives

ד"ר שילון מור
Dr.Colleony Agathe
Identifying the dose of nature needed in
cities to ensure the provision of health and
well-being benefits

ד"ר קוליאוני אנט
Dr.Shilon Mor
Complex environments and human
behavior

ד"ר דפטרי יעלה Dr.Depietri Yaella
Ecosystem Services (ES) Framework

ד"ר זנקטה אנה Dr.Zanchetta Anna
Equity analysis of accessibility
patterns

/2019

Dr.Cohen Shelly
ד"ר כהן שלי
The domestic arena of care: Shared
residence of elderly women and female
.care workers

