לוח הגשות המחלקה לארכיטקטורה  -סמסטר ב‘ תשפ“ב
יום ג‘
05/07/22
שנה ב‘

המרכז האקדמי ויצו חיפה
*כל ההגשות יתקיימו במרכז האקדמי ויצו חיפה *כל ההגשות מתחילות בשעה 10:00
**אלא אם כן מצויין אחרת

יום ה‘
16/09/22
שנה ב‘ ג‘ וד’

סטודיו ורטיקאלי בין מחלקתי

חיפה אל עתיקה

יום ד‘
29/06/22
שנה ג‘

אדר‘ פלובמו פאולה
מעצב אופנהיים דוד

יום ה‘
23/06/22
שנה ג‘

סטרוקטורות מורכבות
ד“ר אדר‘ בלונדר אריאל
אדר‘ קריסטל עופר

אדר‘ בכר איתי
אדר‘ צינמן דוד

יום ד‘-ה‘
06-07/07/22
סטודיו לתכנון אדריכלי ד‘ -בניין מורכב
שנה ד‘

סטודיו היסטורי סביבתי

תחרות אדריכלים לתכנון כיכר רמב“ם ,רמת גן

סביבה מודרנית היסטורית

פרופ’ אדר‘ ברוך ברוך
ד“ר אדר‘ מרגלית דנה
אדר’ רונן אורי
יום ה‘
07/07/22
שנה ב‘ ג‘ וד’

סטודיו עיצוב פנים

מעצבים בית ספר לאומניות

אדר‘ נחמיאס איל
אדר‘ לוין בן חיים עמר

יחידת מגורים בסמוך לכיכר פריז

אדר‘ רונן אורי
אדר‘ ריזק בשארה

אדר‘ שהם אמיר

יום ג‘
30/06/22
שנה ב‘

מחקר ויישום טכנולוגי  -2סטודיו

אדר‘ גורדון דנה

סטודיו ורטיקאלי מחלקתי

חשיבה ויזואלית ,מסחר ומגורים בנווה דוד

אדר‘ שורץ דניאל

**ההגשה תתקיים בביה“ס ”רעות”

יום ב‘
27/06/22
שנה ב‘

סטודיו לתכנון אדריכלי ב‘  -מגורים
עושים שכונה  -תכנון בשיכון קרית אליהו

יום ה‘
30/06/22
שנה ג‘

ד“ר אדר‘ בלפרמן אהוד אדר‘ אבירם ניבה
אדר’ כרמי רבקה
אדר’ פלומבו פאולה
אדר‘ מסר זמורה דליה

יום ג‘
28/06/22
שנה ד‘

סטודיו לעיצוב בחלל נתון

חדרי האוכל של הקיבוץ

סטודיו בין מחלקתי

מטמורפוזה -התערבות במרכזים מסחריים בחיפה

אדר‘ און אורן
אדר‘ זילכה עמרי
קורולוב סטניסלב

מיפוי ,זיהוי והתערבות בקפמוס הנמל

יום א‘
03/07/22
שנה א‘

סטודיו לתכנון אדריכלי א‘

פאוזה ביפו  -מעשה אדריכלי בלב העיר

ד“ר אדר‘ רפפורט רחל
אדר‘ אבירם ניבה
אדר‘ מסר-זומרה דליה
יום א‘
03/07/22
שנה ד‘

אדר‘ בר עוז מיכל
אדר‘ מליאר נועה

מחקר ויישום טכנולוגי  - 3סטודיו

קפסולות שינה לדרי האחוב

אדר‘ הירש אלי
אדר‘ וואקנין בלפרמן שגית

סטודיו עיצוב מוצר א‘

סוס נדנדה

מעצב רזגור אלון
מעצבת דרעי-וימן מיכל
מעצבת אדר' ינובר טליא

אדר‘ ריזק בשארה
אדר‘ שפירא דן שלמה

אדר‘ אבירם ניבה
אדר‘ בר-עוז מיכל

יום ג‘
28/06/22
שנה ד‘

סטודיו סביבתי  -מונחה מידע

יום ה‘
07/07/22
שנה א‘

יום ה‘
13/07/22
שנה ג‘

מעצב טריף רמי

סטודיו עיצוב מוצר תעשייתי

מוצרי שיקום למחלקות אורתופדיה וריפוי בעיסוק

מעצב רזגור אלון

**ההגשה תתקיים בבית לוינשטיין משעה 13:00

יום א‘,ב‘ ,ג‘
24-26/07/22
פרויקט גמר
שנה ה’
פרופ‘ אדר‘ אירית צרף-נתניהו
אדר‘ שהם אמיר
אדר‘ גרוברמן שמואל

אדר‘ פופר יורם
אדר‘ שנער עמי

**ההגשה תתקים במסגרת תערוכת בוגרים

