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 כללי
בשנים הראשונות התרכזה הפעילות בפקולטה לארכיטקטורה . 2011החממה החברתית פועלת בטכניון משנת 

בשנת תשע"ה השקענו מאמצים . פקולטות נוספותלאת פעילותה  רחיבה החממההבשנים האחרונות וובינוי ערים, 

הרחבת הפעילות ובכוונתנו לשים דגש על כך גם בשנת תשע"ו, רבים בבניית תשתית ארגונית שתאפשר את 

בשלבים שונים של , הגברת המודעות ושיתוף סטודנטים סגל בטכניוןשותפים נוספים בקרב חברי  באמצעות גיוס

 מתחומי ידע מגוונים.לימודיהם 
פעילות בתוך היתה להרחיב את ה שהצבנו לעצמנו בשנת תשע"הטרות המאחת מ - הרחבת הפעילות בטכניון

. יצרנו קשרים עם דיקנים, חברי סגל לאור ההצלחה שנחלה הפעילות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי עריםהטכניון, 

בטכניון במטרה לצרף משתתפים נוספים לפעילויות השונות של החממה. בעקבות  מחקר ופיתוחומנהלי יחידות 

פקולטות עיקריות:  5-, הוחלט להתמקד בהטכניוןובהמלצת המשנה הבכיר לנשיא  מנוסדרת התייעצויות שקיי

ארכיטקטורה ובינוי ערים, רפואה, הנדסה אזרחית סביבתית, חינוך למדע וטכנולוגיה והנדסת תעשיה וניהול. 

 הוקמהו לשנה"ל תשע"ו כתוצאה ממאמצים אלה, הגישו חברי סגל מפקולטות נוספות בקשה לקורסים משלבי עשיה

במטרה  המובילות,הפקולטות  5 -בה חברים נציגים מבראשות המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, ועדה מוסדית 

 .ניטכניוכגוף להתוות את המשך דרכה של החממה 

 בעלי תפקיד בשנת תשע"ה
 המשנה הבכיר לנשיא הטכניון  -י פרופ' משה סיד 

  מנהלת החממה -רותי דונג 

  מנהלת אקדמית -פרופ"ח רחל קלוש 

  המעבדה העירוניתמודל מאסטרנטית במסלול לתכנון ערים בטכניון, מפתחת  -שלי חפץ 

  תמנהלי עוזרתסטודנטית לאדריכלות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  -הודיה יקוטי 

  אתר האינטרנט מנהלסטודנט לאדריכלות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,  -אלעד בוקר 

 Cali Warner, MIT student, through MISTI (MIT International Science and Technology 

Initiatives), trainee (מתמחה) April to June, 2015  

 ועדה מוסדית
  מנהלת החממה  -רותי דונג 

  מנהלת אקדמית  -פרופ"ח רחל קלוש, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים 

  סביבתיתהפקולטה להנדסה אזרחית נציג  -פרופ"ח יורם שיפטן 

 הפקולטה לרפואהנציג  -שי -פרופ' קליני ירון הר 

  הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיהנציג  -ד"ר ארי גרו 

  הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי עריםנציגת  -ד"ר אפרת איזנברג 

  הפקולטה להנדסת תעשיה וניהולנציגת  -ד"ר ליאת לבונטין 

 'הפקולטה להנדסת תעשיה וניהולנציג  –איתן גרסטנר  פרופ 

 מטרות החממה החברתית
 וי, יעוץ ועידוד מנחים, והמעורבות החברתית בטכניון באמצעות תמיכה, ליו להוביל את תחום המחויבות

 וחוקרים לשילוב מרכיבים חברתיים בהוראה ובמחקר. סטודנטים

 .להגביר את המחויבות החברתית של דור העתיד של מהנדסים, מתכננים, אדריכלים ומדענים 

  מגוונות.להרחיב ידע מבוסס קהילה באמצעות הוראה ומחקר עם קהילות 

 
  

  דוח ביצוע מילולי תשע"ה -החממה החברתית 
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 הוראה
במקום לשבת בכיתה ולשמוע הרצאה, יצאנו לשטח, פגשנו אנשים אמיתיים, נחשפנו לסוגיות מהחיים, "

 אלעד, סטודנט" והבאנו אותן לכיתה כדי להתמודד איתן
 

בתחום ההוראה החממה החברתית מרכזת את פעילותם של הקורסים משלבי העשיה החברתית במימון ישיר של 

הרעיון העומד מאחורי הפעילות הוא  המציעים עבודה מחוץ לקמפוס.קורסים נוספים ל מעניקה מימוןהמל"ג וכן 

המקצועי של   DNA -שילוב משמעותי של עבודה עם קהילות אמיתיות החיות בישראל, מתוך רצון להשפיע על ה

 הסטודנטים ולהפוך אותם לאנשי מקצוע מודעים חברתית. 

משפיעה החממה על הסטודנטים בשלבי הוראה וכניסה לקורסים השונים, שתלבות בתחום ההבאמצעות ה

 את הרעיונות בהם היא מאמינה בקרב מספר גדול של סטודנטים.  ומקדמת הכשרתם המקצועית

עם סיומה של שנת הפעילות הרביעית אנו יכולים להעיד כי ניכר שינוי משמעותי ועמוק בדפוסי החשיבה של 

מעלים לדיון ובעיסוק האינטנסיבי בנושאים חברתיים. כתוצאה מכך הנושאים החברתיים  הסטודנטים, בסוגיות שהם

עולים על סדר היום מתוך עבודותיהם של הסטודנטים, בין אם הקורס בו הם משתתפים לוקח חלק בפעילות 

 . החממה החברתית ובין אם לא

ם מגוונים, הקניית כלים ומיומנויות פעילות החממה מעשירה את ההוראה באמצעות חשיפה לתחומי ידע חברתיי

לעבודה חברתית, הרצאות אורח, סדנאות ומפגשים בלתי אמצעיים עם אזרחים ממגזרים שונים ועם מקבלי 

 החלטות ברמות השונות.

 :מטרות בתחום ההוראהה

כיר , להרעיונות ושאלות ב"עולם האמיתי" ולבחוןבשטח  להתנסות: הפעילות מאפשרת לסטודנטים בטווח הקצר

. לקהילות עימן אנו קהילות מגוונות המרכיבות את החברה הישראלית וללמוד עליהן ועל המאפיינים היחודיים שלהן

הליכי תכנון משתפים, להשפיע עליהם וללמוד לקחת חלק בעובדים ניתנת ההזדמנות להיחשף לפעילות אקדמית, 

 איך פועלות מערכות תכנוניות.

ומקנה מודעות חברתית כלים חברתיים, מפתחת  יםהסטודנטשל ארגז הכלים תורמת להפעילות : בטווח הארוך

עם יציאתם לחיים המקצועיים, יוכלו הסטודנטים לעשות שימוש בכלים קהילות מגוונות. להם כישורים לעבודה עם 

הקהילות אותם קיבלו במסגרת פעילות החממה ולרתום אותם לטובת הפיכת החברה הישראלית לטובה יותר. 

ור עצמי בנושאים נרתמות בטווח הארוך באמצעות הכלים שהן מקבלות להשפעה על מקבלי החלטות ולסינג

 תכנוניים ואחרים.

 דרכי הסיוע לקורסים:

 בשנת תשע"ה יצאו הסטודנטים שהשתתפו בפעילות החממה לנשר, טירת הכרמל, בית שאן,  - תמיכה כספית

בקעת בית נטופה ועוד. החממה החברתית מימנה את הנסיעות לישובים השונים, את המפגשים בקהילה, 

ו אירוח תושבים ובעלי תפקיד בטכניון, כיבוד למפגשים עם הקהילה, הרצאות אורחות ועזרים מקצועיים כמ

 בניית מודלים, הדפסת פוסטרים וחוברות וכו'.

 החממה החברתית מעודדת את המרצים להסתייע ביועצים חברתיים המלווים את הקורסים  - יעוץ מקצועי

הילות השונות ולהתמודדות שונות לעבודה עם קהילות, להכרת הק מתודולוגיותהשונים, במטרה ללמוד מהם 

ישנה חשיבות רבה לדבר ביחוד במוסד מדעי כמו ראוי לציין כי  .לותהכרוכים בעבודה עם קהי עם האתגרים

 מעשירה , עובדים סוציאליים וכיוב'כמו אנתרופולוגיםמומחים בעלי ידע בתחום הקהילתי  עבודה עםהטכניון. ה

 מיומנויות בתחום החברתי.כלים, ידע ו את הידע של הסטודנטים ומקנה להם

 בינם החממה החברתית מסייעת למורים ולסטודנטים להוציא אל הפועל את התכניות ומתווכת - סיוע מנהלי 

 

 

הפנינג משחקי רחוב בעיר 

התחתית בחיפה 

במסגרת הקורס עיצוב 

 אינטראקטיבי

 צילום: דוברות הטכניון
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 בעלי תפקיד בטכניון, אנשי קשר בישובים השונים, ברשויות מקומיות ובארגונים.אנשי מקצוע,  לבין

 קורסים משלבי עשיה במימון ישיר של המל"ג
אנחנו עובדים בסביבה סטרילית, אף פעם לא נפגשים עם אנשים ולא שואלים אותם. במפגשים "

הראשונים במסגרת החממה התושבים צחקו, הם אמרו שאין לנו מושג על מה אנחנו מדברים. זה טלטל 

 מעיין, סטודנטית" בור עצמנואותנו, אבל למדנו שאנחנו לא יכולים לתכנן עם עצמנו ע

 
 הנוף התפקודי // אדר' נוף נעמה מישר ואדר' רבקה שטרנברג )נדחה משנה קודמת(

הקורס עסק בנושא "קמפוסים עירוניים" במספר אזורים בעיר חיפה. במסגרת זו, עמדו הסטודנטים בקשר עם 

מספר קהילות מאורגנות כמו ספורטאים חובבים בשכונת הדר, סוחרים ברחוב החלוץ, תלמידים בבית ספר לילדים 

 עם צרכים מיוחדים ועוד. 

' ים פיזיים כמו ספסלים, מתקני ספורט ניידים, שרפרפים וכיובטכללו תכנון ועיצוב אובייק חלק ממשימות הקורס

הוצבו בשטח במטרה לבחון את תגובות הנותנים מענה לבעיה או צורך שאותרו על ידי הסטודנטים. האובייקטים 

התושבים אליהם. הפעילויות תועדו בסרטונים שהועלו לרשת האינטרנט וכן הוצגו בפני בעלי תפקיד ומקבלי 

 לצפיה באחד הסרטונים שהכינו בקורס. העיריה.החלטות מ

מימון המל"ג אפשר לצוות הקורס להעסיק יועצים חברתיים, להעביר סדנאות בתחומי ידע מגוונים, לייצר את 

 אף מועמדת לפרס התכנון החברתי.  האובייקטים ולהציבם במרחב. אחת העבודות בקורס

 קליניקה חינוכית מדעית // ד"ר ארי גרו 
סטודנטים ממגוון פקולטות  38מדעית" השתתפו בשנת הלימודים תשע"ה -בקורס השנתי "קליניקה חינוכית

הסטודנטים הכשרה מרוכזת בנושאי תורות הראשון )סמסטר חורף( קיבלו סמסטר ב הנדסיות ומדעיות בטכניון.

ובסיומה הסטודנטים התנסו בהוראה זוטא של נושא מדעי  ,יונית ומעשיתלמידה ושיטות הוראה. ההכשרה היתה ע

 בפני עמיתיהם וקיבלו מהם ומסגל ההוראה משוב.

המשתייכים לקהילות  בתום פרק ההכשרה, במהלך סמסטר אביב, הסטודנטים לימדו בבתי ספר תיכון ברחבי הארץ

בהיקף של בכל קבוצה ו תלמידים 30 עד 2 שלוצות קב. הלמידה התקיימה בהערבי והדרוזימגוונות במגזר היהודי, 

 .מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב ואלקטרוניקההתחומים שנלמדו: שעות.   30

עולים חדשים, הנחו פעילויות העשרה לתלמידים , חלקם הסטודנטים לתלמידים מתקשיםבמסגרת הפעילות, עזרו 

 סייבר ארצית(, ואף ערכו עימם ביקור בטכניון במסגרת היום הפתוח. מצטיינים )כמו, למשל, במסגרת תחרות

ראוי לציין כי סטודנטים רבים העדיפו ללמד בבית הספר התיכון שבו הם עצמם למדו, וראו בכך משום סגירת  מעגל 

 ותרומה לקהילה שלהם.

 התחדשות עירונית // ד"ר אפרת איזנברג
לידע התיאורטי  רונית מנקודת מבט ביקורתית. בנוסףההתחדשות העיבמסגרת הקורס, עסקו הסטודנטים בנושא 

זירות במטרה לבחון פרויקטים של התחדשות עירונית ולנסח ניר עמדה אודותיהם.  6 -שרכשו, יצאו הסטודנטים ל

 הסטודנטים עבדו, בין היתר בחיפה, ראשון לציון, חולון ועוד.

, בעלי של מומחים , הרצאות אורחסטודנטיתאפשרה להעסיק במסגרת הקורס יועצת חברתית,  תמיכת המל"ג

מומחים בתחום החברתי שהכינו את הסטודנטים לקראת היציאה כן תפקיד ומקבלי החלטות  מהמינהל הציבורי ו

הפקת על בימים אלה עובדים הסטודנטים  אחת העבודות בקורס היתה מועמדת לפרס התכנון החברתי.לשטח. 

 יונגשו באתר החממה. ו יועברו למקבלי החלטותנירות עמדה וחוברות ש

 מגורים כאדריכלות נסיונית // ד"ר יעל אלואיל -הביטאט 
על רקע מחאת הדיור בארץ והמאבק לדיור בהישג יד, עסקו הסטודנטים בבעיית הדיור והמגורים כבעיה אדריכלית 

ן בינלאומי שזכה להתעניינות רבה מהארץ ומחו"ל וכן התקיים מרתון יסודית. במסגרת הקורס התקיים סימפוזיו

https://youtu.be/QAy30nKfBHQ


6 

 

תכנון ראשון מסוגו בו הסטודנטים, יחד עם אנשי מקצוע ואורחים תכננו לראשונה "בית לדוגמה" כמענה לבעיית 

 הדיור בארץ. 

אליו העלו את כל תוצרי התכנון. הסטודנטים הוזמנו להציג את  ינטרנטאתר באבעקבות הקורס, הקימו הסטודנטים 

יפו, וכן מתוכנן להתקיים -עבודותיהם בקונגרס החברתי שיתקיים בחודש נובמבר במכללה האקדמית תל אביב

בהמשך תצא לאור חוברת שתסכם את פעילות הקורס ותועבר לבעלי עניין, לספריות ולאנשי  מרתון תכנון נוסף.

 בקהילה. הקשר

תמיכת המל"ג אפשרה לסטודנטים לבחון את רעיונותיהם הלכה למעשה, וכן לקיים את הסימפוזיון ומרתון התכנון, 

 להעלות את נושא המגורים כבעיה אדריכלית לסדר היום ולאפשר הנגשה של תוצרי תכנון לקהל הרחב.

ללת מחוסרי דיור לשעבר, פעילים הכו  Rebel Architectureבמסגרת הקורס, עבדו הסטודנטים עם קהילת 

 מועמדת לפרס התכנון החברתי.הסטודנטים בקורס היתה  עבודתחברתיים ואנשים מתחומים שונים. 

 תכנון בעיר בין תרבותית משותפת // פרופ"ח רחל קלוש ורולי רוזן
השונות בין תרבותית, המדגישה את -תרבותית. בניגוד לגישה הרב-עבודה תכנונית בעיר ביןב עסקהקורס 

-תרבותית מדגישה את הדמיון בין הקהילות ואת צרכיהן המשותפים. תכנון בעיר בין-הקהילות, הגישה הבין

תרבותית שם דגש על אחריותם של המתכננים לתת מענה לצרכי הקהילות השונות החיות ומשתמשות בעיר 

  .ודדים מפגש והיכרותבאמצעות קידום תהליכים המשתפים אותם ביצירה של מרחבים עירוניים המע

לבחון את הפוטנציאל של מקום בעיר מטרת הפרויקטים שפותחו במהלך הקורס במספר אתרים נבחרים היתה 

כמרחב בין תרבותי, לראות כיצד הוא מעודד מפגשים בין קהילות, איך הוא מאפשר לאנשים זרים להכיר האחד את 

מה. בתהליך העבודה פותחו תובנות לגבי כל אתר וגובשו השני ומה יכולתו לקדם הכרה בשונות לצד שיתוף והסכ

מדיניות, פיתוח, מינהל הצעות לפיתוחו כמרחב בין תרבותי. העבודה על האתר כללה התייחסות לנושאים של 

התייחסות לעיצוב עירוני, אדריכלות ואמנות רחוב. ההבנה של האתר הספציפי שנחקר אפשרה  ותכנון עירוני, לצד

 כללית יותר לאתרים דומים ולגבש הנחיות תכנון.  לפתח התייחסות

 -במסגרת הקורס, נפגשו הסטודנטים עם אנשי מקצוע מתחום העבודה הקהילתית בעיריית חיפה, נציגי בית הגפן 

בעולם ועוד.  ערבי הפועל בעיר, נציגים ממועצת האיחוד האירופי המקדמים את התחום-מרכז קהילתי יהודי

 הקהל. לשימושנטרנט במטרה למסד את הידע הקיים בתחום ולהעלות את עבודותיהם, איהסטודנטים בנו אתר 

בתחילת  2015 תרבותיות שביקרה בחיפה בחודש יוליהוצגו למשלחת מטעם רשת הערים הבין תוצרי הקורס 

תשע"ו יערך מפגש ציבורי שבו יוצגו תוצרי הקורס לבעלי עניין מתוך העיירייה ולגופים שונים שיש להם עניין לקדם 

  מפגשים בין תרבותיים בעיר.

.   

 

 

פעילות עם מחוסרי דיור בתל 

אביב במסגרת הקורס מגורים 

 כשדה מחקר וכסוגיה אדריכלית

 דן חיימוביץ'צילום: 

http://www.habitattechnion.com/
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 תשע"השנת נוספים בהם תמכה החממה החברתית בקורסים 
איכות חייהם של האנשים הגרים בהם הפרויקטים שאנחנו מתכננים הם מרחבי חיים פיזיים המשפיעים על "

ועל הקהילות שלהם, לכן יש חשיבות רבה להתנסויות מחוץ לקמפוס המקנות כלים וכישורים חשובים 

 אדר' מיכל יוקלה, חברת סגל נלווה" להמשך חייהם המקצועיים
 

 4 -לדוגמאות  במהלך שנת תשע"ה, עבדו המורים והסטודנטים בישובים שונים בארץ עם קהילות מגוונות. להלן

 :( א'ח פס)הרשימה המלאה של הקורסים בנ קורסים שקיבלו השנה מימון מהחממה החברתית

 בחוש הראיה הקורס עסק  -// פרופ"ח איריס ערבות ואדר' נועם גליקפלד  אדריכלות בעיניים עצומות

במסגרת הקורס נפגשו הסטודנטים ובהיעדרו, כמרכיב דומיננטי, גם בחסרונו, לתפיסת המרחב הבנוי ובתכנונו. 

עם אנשים עוורים ובעלי לקויות ראיה, למדו איתם על הנושא ובסיום הקורס הקימו תערוכת מיצגים שעסקה 

 .למידע נוסף  .בנושא הראיה והעיוורון

 במסגרת קורס בחירה במסלול לאדריכלות, עסקו סטודנטים  -בלוך -// אדר' מאיה רנד סטודיו מרחבים עלומים

סטודנטים הרצאות מפי בשנה ג' וד' בקהילה החרדית המתגוררת בחיפה. כחלק מפעילות הקורס, שמעו ה

מומחים, נפגשו עם תושבות מהקהילה והציגו בפניהן רעיונות ותוצרים במטרה לקבל משוב אודות הצעות 

 .למידע נוסף התכנון שלהם.

 במסגרת קורס בחירה במסלול לעיצוב תעשייתי, עיצבו סטודנטים משחקי רחוב  -ד"ר דוד בהר //  עיצוב חברתי

לילדים המתגוררים בעיר התחתית בחיפה. כחלק מהפעילות, נפגשו הסטודנטים עם תושבי השכונה, למדו על 

הסמסטר הציגו הסטודנטים את המשחקים  . בסוףעבורם מתאימיםהאורחות חייהם וצרכיהם ותכננו משחקים 

 .למידע נוסף שעיצבו בהפנינג חגיגי בו השתתפו ילדים ותושבים מהאזור.

 סטודנטים בפקולטה  -)אמן( מוזס, אדר' ערן מורדכוביץ' ודניאל שושן -טלי אלון ח// פרופ" סטודיו בית שאן

סטודנטים עם תושבים, לארכיטקטורה ובינוי ערים הציעו תכניות פיתוח לעיר בית שאן. במסגרת הקורס נפגשו ה

בעלי תפקיד בעיריה ואחרים ואף ראיינו אותם לצורך העבודה על התכנית. בסוף הקורס הציגו הסטודנטים את 

התוצרים בפני ראש העיר וצוות העיריה. הסרטים שהכינו הסטודנטים הועלו לרשת האינטרנט. דוגמה לסרטון 

 .למידע נוסף. \https://youtu.be/SIlfEjx9jScסטודנטית על בית שאן: אחת ה שהפיקה

 פיתוח מודלים חדשניים להוראה
המפגש עם צוות העיריה היה משמעותי, גם אם לא היה קל לשמוע את הדברים. אלה הקונפליקטים איתם "

 עמית, סטודנט "נצטרך להתמודד בעתיד, זה  העולם האמיתי
 

במסגרת פעילות ההוראה, מפתחת החממה החברתית מודלים חדשניים להוראה המתאימים לצרכים המשתנים 

שנתה המתחילה בימים אלה את שפיתחנו נקרא "המעבדה העירונית", פעילות  םהפרויקטי. אחד 21 -של המאה ה

 השלישית.

  המעבדה העירונית
על בסיס  . המודל פותחהנודד מדי שנה לעיר אחרת, והעוסק בחיזוק הקשר בין האקדמיה לעירפרויקט בין תחומי 

בשנת לראשונה המעבדה העירונית פעלה המודל של אוניברסיטת אורגון. על בסיס , וביחוד מהעולםמודלים דומים 

 בעיר נשר הסמוכה לטכניון.בקריית ים ובשנת תשע"ה   תשע"ד

, שנבחרה להיות המוקד לפעילות המעבדה מתחומי ידע שונים לעבודה בעיר נשרקורסים  5צירפנו בשנת תשע"ה 

, עם נציגי העיריה והתושבים . כל קורס פעל בנפרד לקידום מטרותיו האקדמיות, תוך שהוא מקיים קשריםהעירונית

לפתח דיאלוג בין האקדמיה  אפשרה לנוהפעילות  קשרים סינרגטיים בין הקורסים לבין עצמם. התקיימוובנוסף 

הידע שהאקדמיה מציעה ורעיונות הסטודנטים לפיתוח העיר יכולים לסייע לראש העיר ולצוותו . ולעיר לקהילה

 במאמצים לפיתוח העיר ולחיזוקה.

ניתחו אותה והציעו רעיונות חדשניים לפיתוחה. סטודנטים חקרו את העיר נשר במהלך השנה ממגוון זוויות,  350

שתימסר בנוסף, הפקנו חוברת מסכמת  .עבודות נבחרות בפני ראש העיר וצוותו 10הצגנו  הפעילותבסוף שנת 

http://www.communityhub.technion.ac.il/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-1.html
http://www.communityhub.technion.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D.html
http://www.communityhub.technion.ac.il/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99.html
https://youtu.be/SIlfEjx9jSc/
http://www.communityhub.technion.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F.html
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ות ליישם לפחות כמה מהרעיונות לראש העיר במטרה לאפשר לו ולצוותו ללמוד את הנושא ולבחון את האפשר

  .שהציעו הסטודנטים

את נשר  שצילמוסטודנטים  השתתפותחרות צילום "העיר מבעד לעדשה" בה פעילות המעבדה העירונית כללה גם 

 מנקודת מבטם. הצילומים הוצגו באירוע הסיום של המעבדה העירונית וכיום הם מוצגים בעיר בתערוכת קבע.

שנתרמו על ידי יזם הפועל ה במסגרת המעבדה העירונית היא תחרות נושאת פרסים, פעילות נוספת שהתקיימ

ניתן  .כל הפרויקטים שהוגשו לתחרות קובצו לחוברת והם מונגשים לקהל הרחב באתר החממה. בעיר נשר

 .בקישורלהתרשם מעבודות הסטודנטים 

בשנת הפעילות השלישית של המעבדה העירונית, היא תפעל ככל הנראה בעיר עכו. הפעילות בשנת תשע"ו תלווה 

. פרופ' שלוסברג ילווה על ידי פרופ' מארק שלוסברג שהגיע לטכניון מאוניברסיטת אורגון, שם פותח מודל דומה

 אותנו ויסייע בהמשך פיתוח הפרויקט.

 הדגל של אוניברסיטת חיפה תכניתשיתוף פעולה עם  - ליווי חברתי
עם חברי סגל, עלה הקושי של המרצים ושל הסטודנטים בהתמודדות עם האתגרים הכרוכים  שקיימנומתוך שיחות 

לציין כי האוריינטציה של תחומי הידע הנלמדים בטכניון היא  ראוי. ובעבודה עם קהילות מוחלשות ביציאה אל השטח

 מדעית בעיקרה, ולכן האתגר גדול במיוחד.

מסייע לנו  אוניברסיטת חיפה, וצוות התכניתהדגל של  תכניתבשיתוף פעולה עם בשנת תשע"ה התחלנו  ,לאור זאת

הדרכים לעבודה נכונה עם בהכנה לקראת המפגשים עם התושבים, בתיאום ציפיות ובחשיבה משותפת על 

 הקהילות.

מנו בשיתוף פעולה הדוק, תוך שהיא עבדה עמנהלת תכנית הדגל באוניברסיטת חיפה  -אייזיק -גב' דסי פוסטן

מה עם עובדים. ניסיון זה ה וליווי מותאמים אישית לקהילה עמלווה את המרצים והסטודנטים ומעניקה להם הדרכ

יתרה מזאת, משיחות הערכה  אפשרויות להרחיבו בשנת הלימודים הבאה.היה מוצלח מאוד ואנו בוחנים את ה

 שקיימנו עם הסטודנטים עולה, כי הם היו שמחים לקורס הכשרה מתמשך בתחום זה.

בעבודה עם קהילה  סטודיו מרחבים עלומים בהנחיית אדר' מאיה רנד בלוך :זהבתחום הקורסים שקיבלו סיוע בין 

, עיר הרצליהמרכז הישן של הסטודיו התחדשות מקומית בהנחיית אדר' מיכל יוקלה בעבודה ב, חרדית בחיפה

עיצוב אינטראקטיבי , המעבדה העירוניתמשר כחלק סטודיו עיצוב עירוני בהנחיית אדר' צביקה קורן בעבודה בעיר נ

סטודיו מבוא לתכנון בהנחיית ד"ר , רבים בעיר התחתית בחיפהבהנחיית ד"ר דוד בהר בעבודה עם תושבים ע

 אריאל טיבי.

 

 

אירוע סיכום שנת 

הפעילות של המעבדה 

העירונית בנשר 

בהשתתפות ראש 

העיר וצוות העיריה, 

 סטודנטים ומורים

 

 צילום: דוברות הטכניון

http://www.communityhub.technion.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.html
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 מחקר
הסטודנטים  העבודה עם החממה אפשרה לי לבחון את שאלות המחקר שמעניינות אותי בשטח, עם"

 ד"ר יעל אלואיל, חברת סגל" שאני מעבירה הפכו לסוג של מעבדה קורסיםהולכתוב עליהם מאמר. 
 מחקרים המקדמים את פעילות החממה בתחום ההוראה: .1

 ביטוין של מיומנויות מהמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה הכותבת מחקר בנושאדוקטורנטית  - איריס תלמי 

כחלק  .רבי משתתפים ומבוססי עשייהבמהלך השתתפות הסטודנטים בפרויקטים הנדסיים  21-המאה ה

 מעבודת הדוקטורט, תלווה איריס את קורסי החממה ותסייע לנו בהבנה טובה יותר של השפעתם.

  לימודי מאסטרנטית במסלול לתכנון ערים בפקולטה לארכיטקטורה הכותבת עבודת תיזה על  -שלי חפץ

ה למוסדות האקדמיים השונים בנושא עבודתה תגיש שלי ניר עמד . בתוםתכנון מבוססי קהילה בישראל

 המחקר שהיא כותבת.

החממה מקדמת מחקרים הנשענים על  - community-based research)ים המבוססים על ידע קהילתי )מחקר .2

ידע מקומי המצוי בידי הקהילה. זאת מתוך תפיסה לפיה האקדמיה יכולה לתרום לחברה אך גם להירתם ממנה 

תחושת הפחד והשפעתה על העוסק במחקר פועלת החממה לקידום  המצוי בידיה. לאחרונה ומהידע היחודי

מחקר זה יפעל כחלק ממחקר רחב היקף המתגבש בימים אלה בטכניון ובו ישתתפו  .ההתנהלות במרחב

לטפורמה מקוונת/ טכנולוגיית חוקרים ממגוון תחומי ידע. המחקר יאפשר השתתפות המונים באמצעות פ

 )מצורפת בקשה למענק מחקר בנושא זה(. מובייל.

קורסים משלבי עשיה חברתית המקבלים מימון מהמל"ג וקורסים המקבלים  - ם הקשורים לקורסיםמחקרי .3

מימון מהחממה החברתית משמשים "מעבדה" לחברי סגל החוקרים נושאים חברתיים שונים. ביניהם ניתן 

תרבותית, ד"ר יעל אלואיל החוקרת בתחום מגורים -בתחום תכנון בעיר בין למנות את: פרופ"ח רחל קלוש

 כאדריכלות מהפכנית וד"ר אפרת איזנברג החוקרת את התחום של התחדשות עירונית.

. בהקשר בקהילה ובחברה העוסקיםהחממה מעודדת סטודנטים לערוך מחקרים בנוסף,  - סטודנטים מחקרי .4

 :ניתן לציין אתזה 

העובד על מחקר פעולה בנושא מעורבות תושבים  לעיצוב תעשייתימאסטרנט במסלול   - נועם ברוקמן

ליווי מקצועי וכן מימון למרכיבים נועם מחקר, מקבל הבתהליכי התחדשות עירונית בעיר התחתית. במהלך 

הקשורים בעבודה עם הקהילה. תוצרי המחקר של נועם יהיו סרטון המנגיש את המידע לקהל הרחב באינטרנט, 

 ויעבירו את המסר לתושבים. בחיפהיוצבו ועמדות ניידות ש

 הנגשת ידע
כך שיוכל  הידע שנצבר במסגרת עבודת החממהאחד העקרונות המובילים בעבודת החממה החברתית הוא הנגשת 

 :לשמש אנשי אקדמיה, סטודנטים, אנשי מקצוע ואת הציבור הרחב. בהקשר זה אנו פועלים במספר אפיקים

 מהווה מאגר ידע לאלפי משתמשיםהחברתית האינטרנט של החממה  אתר - של החממה אתר האינטרנט .א

זוהי דרך נוספת בה האקדמיה מתקרבת לקהילה ומציגה תוצרים ורעיונות באופן פתוח לקהל הרחב. . בשנה

ו כן מועלים תוצרי הקורסים מועלים לאתר מדי סמסטר ועומדים לרשות הקהל הרחב, המורים והסטודנטים. כמ

ופרויקטים חברתיים בארץ ובעולם, דוגמאות ותקדימים, רשימות ספרות  אינטרנט אתרילאתר המלצות על 

להנגיש את החומרים לדוברי שפות ומאמרים מומלצים. השנה הושלם תרגום האתר לערבית ולאנגלית במטרה 

 .אלה

ומציגים  בו אנו מעלים מדי יום מידע עדכני בנושאים חברתיים מהארץ ומהעולם, - דף הפייסבוק של החממה .ב

 תקדימים ופרויקטים מעוררי השראה.

המרצים המקבלים מימון מהחממה נדרשים להעביר לידי הקהילה עימה עבדו  - העברת חומרים לקהילה .ג

מהווים שתי מטרות עיקריות: הם חומרים אלה לתוצרים בצורת חוברת/ אתר אינטרנט/ ניירות עמדה וכד'. 

בה אותו ניתן לקדם חומר למחש משמשים ובנוסףעם האקדמיה של הקהילה הכרת תודה על שיתוף הפעולה 

  במסגרות שונות, בהתאם לנושאים ולתכנים בהם עסק הקורס.

בשנת תשע"ה סיימנו הפקת סרט המתעד את עבודתם של סטודנטים במסגרת  - הסרט ברכת חורה .ד

מנקודות המבט של הקורס תכנון ובניה בחורה. הסרט מתאר את האופן בו ניתן לתכנן בשיתוף הקהילה 

הסטודנטים, המורים והשותפים בקהילה. הפקת הסרט היא דרך נוספת להפצת הידע ולקידום המסרים 

 https://www.youtube.com/watch?v=QChs4u4XGxgבהם אנו מאמינים. קישור לסרט: 

https://www.youtube.com/watch?v=QChs4u4XGxg
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תחלנו באיסוף מידע מהמרצים שעבדו עמנו לאורך השנים במטרה להוציא לאור לאחרונה ה - ספר מאמרים .ה

את הידע שצברו. מנסיוננו אנו יודעים כי קיימת חשיבות רבה להפקת תוצרים מסוג זה בשפה העברית, כך 

 שיוכלו לשמש אנשים נוספים המעוניינים לעבוד עם קהילות במסגרת אקדמית.

 ספרות מקצועית
יח החברתי בטכניון, החממה רוכשת ספרות מקצועית רלוונטית בחומים אלה. עד כה, במטרה לקדם את הש

הספרות עסקה בנושאים תכנוניים ואדריכליים, אך בשנה הבאה בכוונתנו להרחיב את היריעה גם לתחומי ידע 

 ם אלה.נוספים. הספרים הנרכשים פופולריים מאוד בקרב הסטודנטים ואנו למדים על ביקוש גובר לידע בתחומי

 ראה נספח ד'. -לרשימת הספרים שנרכשו בשנת תשע"ה 

 אירועים מיוחדים
אירועים רבים התקיימו בתמיכת החממה החברתית בשנת תשע"ה, כמו: מפגשים עם הקהילה במקום מגוריה, 

ביקורים של אורחים מהקהילה בטכניון, דיונים משותפים עם מקבלי החלטות, הצגת תוצרים בפני בעלי עניין ועוד. 

 (:ג' לרשימת האירועים המלאה ראה נספחמספר אירועים לדוגמה )להלן 

 פוזיון מגורים כאדריכלות מהפכנית ומרתון תכנון בית לדוגמה במסגרת קורס משלב עשיה במימון ישיר: סימ

 מגורים כאדריכלות מהפכנית.

  ילדי השכונה.בשיתוף ועד השכונה והפנינג משחקי רחוב בעיר התחתית בחיפה 

  לעיוור בחיפה.בהשתתפות נציגי ממרכז השירות  אדריכלות בעיניים עצומותתערוכת מוצגי הקורס 

 בפני מקבלי החלטות ובעלי תפקיד מעיריית חיפה. התחדשות עירוניתצגת ממצאי הקורס ה 

  תוצרי קורס שעסק בנושא.לתושבים בשכונת הדר שהציגה  משיכון לבינויתערוכת 

 .אירוח בני נוער מפנימיית הדסים בטכניון 

 פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים: בשנת ב בפני סטודנטים לתארים מתקדמים הרצאות במסגרת הקולוקוויום

חי -תשע"ה הוזמנו להרצות בפני סטודנטים לתארים מתקדמים שתי מרצות: ד"ר איילת שביט ממכללת תל

האקדמיה של ופרופ' נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב שהרצתה בנושא  שהרצתה בנושא הדמוקרטיזציה של

 יד.-דיור בהישג

 גמר של סטודנטים לאדריכלות פרויקטי
זה באמת צריך אחר כך לקרות  זה לא מספיק לתת טייטל יפה, או סלוגן. זה צריך באמת להתאים,"

 מתוך הסרט ברכת ח'ורה -סטודנטית עדי,  "בשטח
 העובדים על פרויקט הגמר שלהם.ולאדריכלות נוף, בשנת תשע"ה הציעה החממה תמיכה לסטודנטים לאדריכלות 

פרויקט גמר הוא הפרויקט המסכם בו נדרשים הסטודנטים לסכם את כל הידע התכנוני שרכשו. החממה הציעה 

ואת הרלוונטיות  של הפרויקטים שהציעו למספר סטודנטים העוסקים בפרויקטים חברתיים, לבחון את מידת יישומם

 ., תוך עבודה מעשית עם קהילות אמיתיותשלהם בשטח

טים הדרכה וליווי מקצועי באשר לאופן בו נכון יהיה לבחון את הפרויקט עם הקהילה. שני בנוסף, קיבלו הסטודנ

החברה הבדואית  הסטודנטים שביקשו לקבל סיוע מהחממה עסקו בנושאים מורכבים: אלון כהן שבחן את מעבר

כסוך נתן שבחנה את ההשלכות הסביבתיות של הס-בנגב לישוב קבע על רקע הקמת עיר הבה"דים ונועה בר

להעלאת האפשרות של אולם מסיבות שונות.  מימוש הגיע לכללבשטח לא  הפיתוחפלסטיני בנחל חברון. -הישראלי

הסטודנטים הסתייעו רבות בהכוונה וביעוץ שקיבלו עבודה עם קהילה כחלק מפרויקט הגמר היתה חשיבות רבה. 

  ן מוכוון ורחב יותר.קיים פעילות דומה בשנת תשע"ו, באופמהחממה ואנו בוחנים אפשרות ל

 פרסים
בשנת תשע"ה, נפתחה התחרות . התכנון החברתימדי שנה פרסים לעבודות מצטיינות בתחום החברתית החממה 

 -ו לסטודנטים שהשתתפו בקורסי החממה(סטודנטים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים )ולא רק לראשונה לכל ה

ישו מועמדות עוסקות במגוון נושאים מתחום החברה: תכנון . העבודות שהגעבודות הגישו מועמדות לפרס 22

 חברתי לקריית ים, תכנון לחברה החרדית בחיפה, תכנון קמפוס חינוך במושבה הגרמנית בחיפה ועוד. -אסטרטגי 
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התייחסות רגישה,  שכללו, בין היתר:הקריטריונים עבודות על פי  3לאחר בחינה מדוקדקת של העבודות, נבחרו 

שלוש  וכו'. מאפיינים היחודיים של קהילות אלהל, התייחסות בדת לקהילות עימן עבדו הסטודנטיםמעמיקה ומכ

העבודות שזכו בפרסים הראשונים עוסקות בצדדים שונים של התחדשות עירונית, נושא הנמצא על סדר היום 

יבטים שונים של נושא ההתחדשות העירונית, וניסו הציבורי בישראל בשנים האחרונות. הסטודנטים התייחסו לה

למצוא פתרונות ודרכים נוספות להתמודדות עם הצורך בחידוש הערים והשכונות בישראל, תוך התייחסות לכשלים 

כל העבודות מוצגות  הקיימים בשיטות הקיימות היום ומתן מענה לסוגיות חברתיות העולות עקב העיסוק בנושא.

החממה והוצגו בנוסף בפני מקבלי החלטות ברשויות המקומיות. בכך רתמו הסטודנטים את  באתרי האינטרנט של

 הידע המקצועי שרכשו בקורסים של החממה החברתית לטובת סוגיות המעסיקות את החברה הישראלית.

ה // ליז ליבוביץ', עלמה גלבר, ערן סולומון, מרי מקרה חביבה רייך -התחדשות עירונית באמצעות מגורים  .1

במסגרת הקורס התחדשות עירונית שניתן כקורס משלב עשיה במימון ישיר, חקרו . , נטלי מיקי ושראל וינקלרכץ

הסטודנטים פרויקט של התחדשות עירונית בחיפה. במסגרת המחקר, הגיעו הסטודנטים למסקנה כי שיתוף 

ר בו ף. הסטודנטים בנו אתהתושבים בתהליך היה מוגבל והם הציעו סט כלים במטרה לשפר את תהליך השיתו

צעי הפרויקט. קישור לאתר שבנו הסטודנטים: במהנגישו את המידע לתושבים ול

http://urbanrenewalhaifa.wix.com/haviva 

. במסגרת פעילות המעבדה סקי// שלי חפץ, רינת ריזקוב ודליה דומברוב ויצמן: להתגורר, להיפגש, להתחבר .2

 בבסיס התכנית רעיוןהעירונית בקריית ים, כתבו הסטודנטיות תכנית אסטרטגית לחידוש העיר קריית ים. 

בניגוד לשיטה הרווחת להתחדשות ים. תרבותי מקדם ומעצ-חברתי השואף ליצירת מרחב רב-אידיאולוגי

המקדם  על ידי תכנון, התכנית מציעה לשמר את אופייה הייחודי של השכונה פינוי בינויבאמצעות עירונית 

 . מרקמית, התפתחות אורגנית

. עדי גולן וחנן רודיך// יוזמה להגברת מעורבות, שקיפות ושיפור תהליך התכנון והביצוע במיזמי פינוי בינוי .3

קנה שלתושבים חסרים כלים למס והגיעוהסטודנטים בחנו שכונה העומדת בפני תהליך של התחדשות עירונית 

ודדות עם השינוי הצפוי להם. מתוך כך גיבשו הסטודנטים דרכים אפשריות לשיפור המצב באמצעות מתוידע לה

שיתוף פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים וגיבוש תכנית פעולה חברתית שתתמוך בתושבים לאורך 

 התהליך. 

 עבודות נוספות שזכו בציון לשבח: 

 פרויקט שעסק בתכנון עם הקהילה החרדית בחיפה -// בשמת אקשטיין  ה בת מלך פנימהכל כבוד

 שלומוביץ'// קרין קיקנזון, קרן לזרוביץ', טל פרידמן ושני  למה אין גינת כלבים בהדר?

 

 קשרים בארץ ובחו"ל

אנו רואים חשיבות רבה ביצירת רשת קשרים בארץ ובחו"ל במטרה לשתף מידע וידע, ללמוד מנסיונם של אחרים 

 שנות פעילות. 4 -ולהפיץ את הידע שרכשנו ב

: אנו מקיימים קשרים מתמשכים ומזדמנים עם שורה ארוכה של מוסדות, ארגונים חברתיים, קשרים בישראל

אוניברסיטת תל ומיות וכו'. כמה מהמוסדות: תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה, מוסדות חינוך ותרבות, רשויות מק

 

מפגש עם תושבים 

בעיר הרצליה 

במסגרת הקורס 

 התחדשות מקומית

 יוסי שרםצילום: 

http://urbanrenewalhaifa.wix.com/haviva
http://urbanrenewalhaifa.wix.com/haviva
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מוסאווה, עיריית נשר, טירת הכרמל, שתיל, בית הגפן חיפה, בית הספר גבריאלי בחיפה, מתנ"ס ליאו בק, אביב, 

 זרקא, עיריית הרצליה.-מועצת חורה, ג'סר א

, MITבאוניברסיטת קורנל,   Center for Engaged Learning and Research: אוניברסיטת אורגון, קשרים בעולם

 המוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק ועוד.

 בקשות מימון מגופים נוספים
 בשנת תשע"ה הגשנו מספר בקשות מימון לגורמי חוץ:

 במסגרת פעילות  לטובת פרסים לסטודנטים₪  11,500חברת בניה תרמה סכום של  - אלמוגים החזקות

 העירונית בנשר.המעבדה 

 ש"ח עבור מחקר על  80,000אושר מענק של  - מועצת הפיס לתרבות ואמנות, הוועדה לאמנות חזותית

 של והמשמעות התפקיד את בוחן. המחקר מרחבי וצדק שינוי חברתי, מקצועית אחריות: מעורבת בעיר תכנון

 . מתמשך לאומי-אתני קונפליקט של במצב הנמצאת מעורבת בעיר קהילה עם תכנון

 אנו רואים הגשנו בקשת מימון לסרט דוקומנטרי שילווה את פעילות הקורס תכנון עם הקהילה - מענק גרהאם .

חשיבות רבה בתיעוד תהליכי העבודה עם קהילות והנגשתם לטובת מורים, סטודנטים והציבור הרחב. בקשתנו 

 קט.לא התקבלה ולאור זאת אנו בוחנים דרכים אחרות להשגת מימון לפרוי

 הוגשה בקשה למענק לצורך פיתוח פרויקט של מיפוי קהילתי תוך שימוש בפלטפורמת מיפוי  - מענק סנדברג

שעמד מאחורי הבקשה הוא פיתוח תהליך מיפוי הרותם את חוכמת  ןפתוחת קצה וטכנולוגיית מובייל. הרעיו

התקבלה תשובה  - ההמונים, באמצעות הטכנולוגיות הקיימות כיום לטובת תהליכי מיפוי דמוקרטיים ומשתפים

 .שלילית

 

 

  

 

 אישה וחלון

אלירן בן שושן, צילום: 

במסגרת תחרות הצילום 

בעיר נשר, כחלק מפעילות 

 המעבדה העירונית
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 מדידה והערכה
אנו מקיימים מספר מסגרות של מדידה והערכה במטרה לפקח על הפעילות הנתמכת ע"י ות"ת ובמטרה להעריך 

 את תרומתן של הפעילויות:

 המורים המלמדים בקורסים השונים והמשתתפים בפעילויות החממה נדרשים למלא טפסי  - משוב מרצים

מקריאת המשובים  סטודנטים ולקהילות עימן אנו עובדים.משוב לצורך הערכת התרומה של הפעילויות ל

שמולאו בסיכום שנת תשע"ה עולה כי תמיכת הות"ת בצד הכספי ותמיכת החממה בנושאים החברתיים 

והמנהליים מאפשרות לקיים פעילויות המשלבות עבודה עם קהילות בשטח, דבר שלא היה מתאפשר ללא 

יינים לקבל הכשרה קבועה בנושאים הקשורים לעבודה עם קהילות ואנו עוד עולה כי הסטודנטים מעונתמיכה זו. 

 בוחנים דרכים לקידום נושא זה.

 המרצים נדרשים להעביר בתום הסמסטר חומרים מודפסים ומקוונים לצורך תיעוד,  - העברת תוצרי קורסים

 הנגשה וצבירת הידע. זאת במקביל להעברת תוצרים לקהילה עימה עבדו. 

   הן בהקשר הישראלי  -כאמור לעיל, מספר מחקרים עוסקים בימים אלה בהערכת עבודת החממה  -מחקר

 .21 -של הערכת פעילות החממה כמיומנות הוראה של המאה ההרחב של הוראה מבוססת קהילה והן בהקשר 

  פעילות החממה מבוקרת באופן שוטף על ידי אגף התקציבים של הטכניון. -בקרה תקציבית 

 החממה נמצאת כאמור תחת אחריותו של המשנה הבכיר לנשיא הטכניון. צוות החממה מקיים -די ליווי מוס

להגברת האפקטיביות של פגישות שוטפות עם המשנה הבכיר לנשיא במטרה לבחון דרכים להרחבת הפעילות ו

 החממה בטכניון ומחוצה לו.

  

 

 כנות-צילום: צמרת הראל .ביקור תלמידים מנשר בטכניון כחלק מפעילות המעבדה העירונית



14 

 

 

 

 המעבדה העירונית //  -נשר 
 סטודנטים 24סטודיו מגורים והעיר // פרופ"ח רחל קלוש ואדר' קלאודיו מילול // 

 סטודנטים 103מבוא לעיצוב עירוני // אדר' אורית שמואלי // 

 סטודנטים 95עירוני // מרכז אדר' צביקה קורן וצוות מנחים //  סטודיו עיצוב 

 סטודנטים 37// פרופ"ח פנינה פלאוט וצוות מנחים //   1אולפן 

 סטודנטים 16כנות // -מרחב של יחסים // פרופ"ח איריס ערבות וצמרת הראל -העיר 

 סטודנטים 75תכן מבנים כולל // ד"ר רוזה פרנסס וצוות מנחים // 

 ת בעיר חיפה //פעילו
 סטודנטים 8עיצוב אינטראקטיבי // ד"ר דוד בהר // 

 סטודנטים 97סטודיו מבוא לתכנון // ד"ר אריאל טיבי // 

 סטודנטים 23אדריכלות בעיניים עצומות // פרופ"ח איריס ערבות ונועם גליקפלד // 

 סטודנטים 10קונדה //  -אמנות ניסויית בקהילה // לזלי רובין 

 סטודנטים 5ביבתית // פרופ"ח דניאל אורנשטיין // מדיניות ס

 סטודנטים 12בלוך // -סטודיו מרחבים עלומים // אדר' מאיה רנד

 קורסים נוספים //
 סטודנטים  12התחדשות מקומית הרצליה // אדר' מיכל יוקלה // 

 סטודנטים 24תכנון כולל בבית שאן // פרופ"ח טלי אלון מוזס וצוות מנחים // 

 סטודנטים 30פינסלי וצוות מנחים //  -בטירת כרמל // ד"ר דלית שך 2אולפן 

 סטודנטים 19סטודיו כפר הנוער הדסים // אדר' נוף דורית שחר ואדר' נוף רויטל שושני // 

 קורסים משלבי עשיה חברתית במימון ישיר של המל"ג //
 סטודנטים 23רבקה שטרנברג // נכסים, ביצועים ומשתמשים // אדר' נוף נעמה מישר ו -הנוף התפקודי 

 סטודנטים 15תכנון בעיר בין תרבותית משותפת // פרופ"ח רחל קלוש ורולי רוזן // 

 סטודנטים 17מגורים כסוגיה אדריכלית // ד"ר יעל אלואיל // 

 סטודנטים 35התחדשות עירונית // ד"ר אפרת איזנברג // 

 סטודנטים 38קליניקה חינוכית מדעית // ד"ר ארי גרו // 

  722סה"כ סטודנטים: 
 

 קיימת חפיפה חלקית בין הסטודנטים בקורסים השונים(הערה: 

  

 יקט הדגל(רשימת הקורסים )משלבי עשיה ופרו -נספח א' 
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 // מפגש עם יזם ואדריכל: עמי בר משיח מחברת אלמוגים ואדר' זוהר אלטמן // במסגרת המעבדה העירונית 3.12.14

 דסי פוסטן אייזיק, מנהלת תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה// מבט חברתי על הרחוב //  24.12.14

 // אינטיליגנציה קולקטיבית והתפשטות מידע ברשתות החברתיות// הילה קורן 29.12.14

 // מבט חברתי // דסי פוסטן אייזיק, מנהלת תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה // במסגרת המעבדה העירונית 22.3.15

 // מחרדיות לחילוניות // שבתי בנדט // במסגרת הקורס מרחבים עלומים 22.3.15

 // מקום לחרדה או מקום לחרדים // ד"ר לי כהנר // במסגרת הקורס מרחבים עלומים 25.3.15

 עבאדי // במסגרת הקורס מגורים כסוגיה אדריכלית-// אדר' גלי בר 30.3.15

 // במסגרת הקורס אדריכלות בעיניים עצומות // הראיה כדיאלוג // דן לסרי 1.4.15

 כסיף-// מאחורי הקלעים של פרויקטים להתחדשות עירונית // אדר' נוף גנית מייזליץ 1.4.15

 // מציפוף כמותי לציפוף איכותי // אדר' ליאת איזקוב // במסגרת הקורס התחדשות מקומית הרצליה 15.4.15

 חי-דמוקרטיזציה של האקדמיה // ד"ר איילת שביט, מכללת תל -// מן המאהל אל הכיכר  27.4.15

 // ערים בין תרבותיות והיישומים האפשריים בחיפה // פיל ווד, יועץ בכיר למועצת האיחוד האירופי 30.4.15

 // אמנות קהילתית אדריכלות קהילתית // מאי עומר // במסגרת הקורס מגורים כסוגיה אדריכלית 4.5.15

 תחדשות עירונית באזורי מגורים // אדר' סרג'יו לרמן // במסגרת הקורס התחדשות עירונית// ה 22.5.15

 // התחדשות עירונית באזורי מסחר ותעשיה // אלי דלל, סגן רה"ענתניה // במסגרת התחדשות עירונית 25.5.15

 ה אדריכליתפתרון קסם? // קרן אבני // במסגרת הקורס מגורים כסוגי -// בניה במכולות  25.5.15

 אביב-למי מיועד וכיצד ניתן להבטיחו? // פרופ' נטע זיו, אונ' תל -// דיור בהישג יד  25.5.15

 // מאפיינים דתיים של קהילות חרדיות וההשלכות האפשריות על תכנון אזורי מגורים עבורן // טל ישראלי 27.5.15

 ר הגלילית // ד"ר אוריין שחרהקהילה החסידית בחצו -// גבולות ופתחים של קדושה  31.5.15

 // התחדשות עירונית באמצעות תרבות, בידור ומיתוג // רן וולף // במסגרת הקורס התחדשות עירונית 8.6.15

 אתגר // במסגרת מגורים כסוגיה אדריכלית-// מאדריכלות פורמלית לאדריכלות אזרחית // אדר' ליאת בריקס 8.6.15

 הפכנית // פרופ' גרג קסטילו // במסגרת הקורס מגורים כסוגיה אדריכלית// מגורים כאדריכלות מ 24.6.15

  

 הרצאות אורחות תשע"ה -נספח ב' 
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 // הגשות סטודיו מגורים והעיר בפני צוות עיריית נשר // במסגרת המעבדה העירונית 29.1.15

 בעיר נשר // במסגרת המעבדה העירונית בפני צוות העיריה והתושבים 2// הצגת ממצאי אולפן  16.2.15

 // הפנינג משחקי רחוב בעיר התחתית בחיפה // במסגרת הקורס עיצוב אינטראקטיבי 27.2.15

 // מפגש בעיר הרצליה והצגת החזון התכנוני בפני התושבים // במסגרת סטודיו התחדשות מקומית 29.4.15

 שבוע הספר // במסגרת סטודיו התחדשות מקומית // מפגש תושבים בעיר הרצליה כחלק מאירועי 7.6.15

 // סימפוזיון והאקאתון לתכנון בית לדוגמה // במסגרת הקורס מגורים כסוגיה אדריכלית 23-24.6.15

 // תערוכת מיצבים בהשתתפות תושבים בעלי לקויות ראיה // במסגרת הקורס אדריכלות בעיניים עצומות 24.6.15

 בפני נציגי עיריית חיפה וארגוני חברה אזרחית // במסגרת הקורס התחדשות עירונית// הצגת תוצרים  29.6.15

 שמירה על השטחים הפתוחים בהשתתפות נציגי ארגונים סביבתיים // במסגרת מדיניות סביבתית -// דיון  29.6.15

 שות מקומית// הצגת תוצרי תכנון בפני בעלי תפקידים מעיריית הרצליה // במסגרת סטודיו התחד 6.7.15

 בית שאן -// הצגת תוצרים בפני תושבי בית שאן ונציגי העיריה // במסגרת סטודיו תכנון כולל  7.7.15

 // הצגת תוצרי תכנון בפני נציגות מהקהילה החרדית בחיפה ואורחים נוספים // במסגרת סטודיו מרחבים עלומים 7.7.15

 2כרמל // במסגרת הקורס אולפן  בפני נציגי עיריית טירת 2// הגשות אולפן  9.7.15

 // אירוע סיום המעבדה העירונית // במסגרת המעבדה העירונית נשר 30.7.15

  

 אירועים בתמיכת החממה החברתית תשע"ה -נספח ג' 

 

 תערוכת מיצבים בנושא ראיה ועיוורון במסגרת הקורס אדריכלות בעיניים עצומות 
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 Cities by design: the social life of urban form / Fran Tonkiss 

 We own the city : enabling community practice in architecture and urban planning / Francesca Miazzo, Tris Kee, 

editors 

 The Community Planning Handbook. How people can shape their cities, towns & villages in any part of the world, 2nd 

Edition / Nick Wates 

 Rural Studio at Twenty. Designing and Building in Hale County, Alabama / Andrew Freear 

 Radical Cities: Across Latin America in Search of a New Architecture / Justin McGuirk 

 HANDMADE URBANISM. From Community Initiatives to Participatory Models / Marcos L. Rosa, Ute E. Weiland (eds.) 

 Segregation. A Global History of Divided Cities / Carl H. Nightingale 

 Knowledge Transfer in Higher Education. Collaboration in the Arts and Humanities / Lisa Mooney Smith 

 Higher Education and Community-Based Research. Creating a Global Vision / Edited by Ronaldo Munck, Lorraine 

McIlrath, Budd Hall, Rajesh Tandon 

 University/Community Design Partnerships Paperback  

 Building Community: A New Future for Architecture Education and Practice : A Special Report Paperback 

 The End of the Experiment? / Andrew Bowman  

 Against the Smart City / Adam Greenfield 

 Community Matters - Service Learning in Engaged Design and Planning/ Mallika Bose, Paula horrigan, Cheryl Doble and 

Sigmund Shipp 

 Architecture is Participation / Susanne Hofmann 

 Global Activism / Peter Weibel 

 Interculturalism in Cities / Ricard Zapata-Barrero 

 When Tenants Claimed the City: The Struggle for Citizenship in New York City Housing/ Roberta Gold 

 Service Learning at the American College Community/  Amy E. Traver & Zivah Perel Katz 

 Service Learning Essentials: Questions, Answers and Lessons Learned/ Barbara Jacoby, Jeffery Howard 

 Uneven  Growth - Tactical Urbanisms for Expanding Mega Cities / MOMA 

 Making learning visible. Children as individual and group learners / Claudia Giudici, .Mara Krechevsky and Carla Rinald 

 One city, many children. Reggio Emilia, a history of the present / Rolando Baldini, Ilaria Cavallini, Peter Moss and Vania 

Vecchi 

 Bodies in urban spaces / Willi Dorner 

 Participatory Mapping: New Data, New Cartography/ Jean Christophe-Plantine 

 Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time/ Jeff Speck 

 The Responsive City: Engaging Communities Through Data-Smart Governance/ Stephen Goldsmith 

 Visual Complexity: Mapping Patterns of Information/ Manual Lima 

 Google Maps: Power Tools for Maximizing the API/ Evangelos Petroutsos 

 Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice/ Daniel Suri 

 ספרות מקצועית שנרכשה במימון החממה החברתית -נספח ד' 


