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14:50-15:00

חלוקת פרסים
פרופ' אהרון שפרכר, 

סגן דיקן לתארים מתקדמים

ד"ר אמיל ישראל, 
ראש ועדת פרסים בפקולטה

11:00

פתיחה
פרופ' יוסף ג'בארין, סגן דקן למחקר

ברכות
פרופ' יאשה גרובמן, 

דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

11:15

2021 ביכורי מחקר 
מנחים: יעלה טרוסמן הייפלר )דוקטורנטית( 

וערוה סוויטאת )דוקטורנט(
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חוקרות צעירות וחוקרים צעירים
 ביכורי מחקר 2021 

בני ברזילאי
טרופיקליזם צחיח: בין ברזיל וישראל, עבודות המדבר של 

צבי דקל והשפעתו של רוברטו בורלה מרקס   

ליהי גולן
פיתוח מסגרת להערכת התכנון של שמורות ביוספריות 

ובחינת השפעת התכנון על ישומן

גליה לימור שגיב
הפסולת הלכה, ההר נשאר – ההצעות לשיקום נוף חירייה  

מיכאל זיו
מקניין משותף לפרטי: זרקור ביקורתי על מדיניות שיוך 

הדירות בקיבוצים והשפעותיה

ססיל ברנשטיין
מעורבות מלכ"רים בהעברת ידע בין ערים: 

המקרה של פיתוח פארקים ושטחים פתוחים

אלון שגיא
ניתוח וחיזוי שינויים בשכונות מגורים באמצעות 

כלי למידת מכונה

סופי אבושקרה
קראפט היברידי

מיכל דרעי וימן
מוצרים אורבניים חכמים המעודדים חציית כביש בטוחה 

ומודעת עבור הולכי רגל

פביאן ישראל
רכב אוטונומי – מערכת ניידות חדשה המבוססת על 

שינוים טכנולוגים וחברתיים

אופיר זק
מערכת ממוחשבת לזיהוי מבוסס-מידע של מודולים 

אורבניים

חצב יפה
נוף עירוני בר קיימה: שיטה מבוססת-מחשב להערכת רמת 

הקיימות של פיתוח-נופי בשלבי תכנון מוקדם

ארז עזרא
חומר כטכנולוגיה: תכנון מערכת הפעלה חומרית רספונסיבית

14:00-14:50

מרחב ומדע הנתונים
מגיב: יואב שטרמן

עופרי חותה
מדיניות ציבורית והשלכותיה הבלתי צפויות: 

תמ"א 38 והשלכותיה על השטחים הפתוחים בעיר

דפנה לוין
נקודת מבט חדשה על ג'נטרפיקציה ועקירה, מידול 

ההשפעה החברתית של ההתחדשות עירונית

יעלה טרוסמן הייפלר
שלומות )רווחה( אורבנית, במציאות של ציפוף והתחדשות 

מרכזי ערים, כפי שהיא מוערכת על ידי תושבים פוטנציאליים

אלון דוד
עיצוב עירוני )לא( רגיש חברתית: בחינה השוואתית של 

גישות עיצוביות שונות להתחדשות עירונית והקשר שלהן 
לחברה העירונית.

אבישי עוז
מתודה לתכנון רחוב עירוני בעידן הרכבים 

החשמליים האישיים

יובל רובינשטיין
פיתוח מסגרת לניתוח ההשפעות הדינאמיות והמורכבות 

החבויות בתוכניות עירוניות  אירוע

רועי יוסיפוף
פיתוח של מודלים אנליטיים למדידה והערכה של תפיסת 

הולך הרגל במרקם העירוני

13:00-14:00

מרחב, התחדשות וחידוש
מגיב: ד״ר אור אלכסנדרוביץ

11:15-12:15

מרחב, פולטיקה וקבוצות
מגיבה: ד"ר שירה וילקוף

עורווה סויטאת
היחסים בין מדינה לקבוצות ומיעוטים בהקשר התכנוני: 

המקרה של לונדון

ענת ליטוין
עירוח - הסוכנות העירונית של תוכניות שהות אמן ביתיות

ראזי ח'דר
אבנים של התנגדות: השימור של העיר העתיקה בחברון

נדב רוזנצוייג
המרחב העירוני ומעמד הפריקריאט: תנאי עבודה ושימושי 

קרקע בעיר הניאו-ליברלית

ארז בודה
דינמיקה של מרוויחים ומפסידים במרחב האורבני

יערה לוי
משמעות הבית והנכונות לשיתוף תחת הבדלים גיאו 

תרבותיים: תיירות משתפת, במרחב הישראלי

12:15-13:00

מרחב וקיימות
מגיב: ד"ר דניאל מטקלף

פוליטיקה, 
קיימות, 

וחדשנות 
במרחב

https://technion.zoom.us/j/94141012485#success

