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מחקר ויישום טכנולוגי 2-
חדרים308 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 -

חדרים309 ,307 ,306 ,305 ,304 ,301 ,102 ,101 -

אדר' דוד צינמן ,אדר' אורי רונן,
אדר'בשארה ריזק ,אדר‘ איתי בכר

טכנולוגיות בנייה ופרטי בניין
סטודיו

מקום וחומר
סטודיו לתכנון אדריכלי א'
סדנת עבודה
ד"ר אדר' רחל רפפורט ,אדר' אורן און ,אדר' ניבה אבירם,
אדר' נועה מליאר ,אדר' דליה מסר זמורה ,אדר' מיכל בר עוז
גוף מרחב פעולה

חדרים -גלריה408 ,407 ,406 ,404 ,402 ,401 ,

אדר' פאולה פלומבו ,אדר' נועה מליאר,
מעצבת תמרה אפרת ,מעצב אלון רזגור
סטודיו מחקרי

חדרים307 ,306 ,303 ,302 -

חדרים309 ,307 ,306 ,305 ,304 ,301 ,102 ,101 -

התחדשות עירונית לשכונה חרדית-
שמואל הנביא ,ירושלים

פרופ' אדר' ברוך ברוך ,ד"ר אדר' הדס שדר
מקום וחומר
סטודיו לתכנון אדריכלי א'
הגשה
ד"ר אדר' רחל רפפורט ,אדר' אורן און ,אדר' ניבה אבירם,
אדר' נועה מליאר ,אדר' דליה מסר זמורה ,אדר' מיכל בר עוז
סטודיו לתכנון אדריכלי ועיצוב אמצע הדרך ג’

חדרים407 ,406 ,404 ,402 ,401 ,308 ,305 ,304 -

אדר' אלי הירש  ,אדר' איל נחמיאס,
אדר' ברד פינצ'וק  ,אדר‘ אריאל בלונדר ,מעצב אלון רזגור
סטודיו לתכנון אדריכלי ד‘

חדרים309 ,308 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 -

התחדשות עירונית בבית שאן

פרופ' אדר‘ ברוך ברוך ,פרופ' אדר' דוד גוגנהיים,
ד”ר אדר' גלי ליכטרוב  ,אדר' מיכל בר-עוז
סטודיו עיצוב מוצר א‘
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חדרים307 ,306 ,303 ,302 -

חדרים 407 ,406 ,404 ,402 ,401 ,308 ,305 ,304 -

מעצב אלון רזגור ,אדר' טליא ינובר,
מעצב רמי טריף ,מעצבת מיכל דרעי וימן
פרוגרמה וקונטקסט
סטודיו לתכנון אדריכלי ב'
מבנה ציבור בחיפה
ד”ר אדר' אודי בלפרמן ,ד”ר אדר‘ דנה מרגלית ,אדר‘ גיא מרגלית
אדר' אורי רונן ,אדר' דליה מסר-זמורה ,אדר פאולה פלומבו

כלל ההגשות יחלו בשעה 10:00
כניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות  /המרכז האקדמי ויצו חיפה

