התחדשות עירונית
יום א‘ 24 | 07 | 2022

306 305 304 303

עיר בין מגדלים
נגה גזל  -בנימין
תא-עשייה
ליאור בשה
קול העיר
מושב בוקר עפרי גולן
 09:15 - 13:00פולינה רברו בר און - INפיל
עראבה בין צמיחה לזהות
עדן שהואן
מורג אבירם
מושב צהריים רונית קולקה
 13:30 - 16:30דניאל אלכסניצר
דקל דיסקין

זהות מקומית
מקצב השהייה
שער למדבר
מדבר-עיר-ים

מושב אחה“צ שיר שירוני
 16:45 - 19:45לנא משאעל

התחדשות מרקמית
שכונת הרכבת

סביבה וקיימות
אנטון בלם
אנסטסיה ממון

נחלת הכלל

משכונה בירידה לקהילה בעליה

307 306

יום ב‘ 25 | 07 | 2022
ניירוז חסן
נועם ספיבק
מושב בוקר אמיר בוהדנה
 09:15 - 13:00נעמה בינמו
עוהוד זועבי

From grey to blue
הפסקת אש
עתלית -סיפור דרך
שינוי קבוע
רוח הגלבוע

ליאן כרייני
מושב צהריים עדיה בוסקילה
 13:30 - 16:30תום וייל

כפר יאסיף
שד)ר(ה עירונית
חיי מדבר

המרחב העירוני

מזמינה אתכם

לתערוכה והגשות
בוגרים
2022
פתיחת תערוכת בוגרים
19 | 07 | 2022

יום ג‘ 26 | 07 | 2022

בהנחיית :פרופ‘ ארכ‘ אירית צרף נתניהו | ארכ‘ אמיר שהם |
ארכ‘ יורם פופר | ארכ‘ עמי שנער | ארכ‘ שמואל גרוברמן

תזה  :ד“ר ארכ‘ הדס שדר | ד“ר ארכ‘ אהוד בלפרמן

הגנים  | 21חיפה

נידא אסעיד
מושב בוקר בלסם עווידה
 09:15 - 12:15דניאל דהרי
חנין סאיג

reLODing
זהות מקומית-טייבה בין העבר לעתיד
חזרה אל ה‘עיר‘
כנסיית המאה ה 21

חברה וסביבה
309 308

מנחים יועצים :ד“ר ארכ‘ נוף זיווה קולודני | ד“ר רוזה פרנסיס
ארכ‘ גנית קאופמן | מעצב רמי טריף

יארא עבוד
מושב אחה“צ גל פרפיניאל
 16:45 - 19:45אליסה ליסוביה
ליין רשיד

Different pulses
Mind the gap
השדרה -מרחב מחבר
שכונת חליסה

סביבה הסטורית
HALL

הגשות
24 - 26 | 07 | 2022

302 301

המחלקה לארכיטקטורה המרכז האקדמי ויצו חיפה

ינינה רוחלנקו

עיר | יער

הילה בר דוד
מושב צהריים גרגורי קושנירסקי
 13:00 - 16:00אסיל אבוריש
קטיה סובצ‘ב

בין קצוות
Limbo
אל הים
מרחב קליטה

עבד חאג‘ עיסא
מושב אחה“צ אחיעד לוי
 16:15 - 19:15מאור צור
ליאן אסעד

שוק הסוללה -מהפרדה לחיבור
פרויקט ש.ק.ל
Age friendly city
בין שתי תחנות

