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 and Leather Industries into High Added Value Materials for Industry

 of Design Advancement

horizon 2020 - הקהילה האירופית

צוות ביקון - עיצוב תעשייתי | חיים פרנס, ערן לדרמן, פרופ׳ עידו ברונו, דב 

גרושקו

Ground Up: Playgrounds for Peace

partnership-for-peace – הקהילה האירופית

הקרן לירושלים

ד"ר מיכאל פינק, אדר' מיכאל מאיר

טרסות חקלאיות בארץ ישראל

רשות מקרקעי ישראל, הקרן לשטחים פתוחים 

אדר׳ שמואל גרואג, אדר׳ ענת ברלוביץ אור

האקדמיה בצלאל, מייחסת היום חשיבות רבה למחקר תאורטי ויישומי בתחומי 

האמנויות, העיצוב והארכיטקטורה. 

בצלאל היא מרכז תרבותי בו מתרחשת אינטראקציה אמיתית בין פרקטיקה 

לתאוריה, ובו נבנית התאוריה של הפרקסיס האמנותי. אקדמיה לאמנות במאה 

העשרים ואחת נבחנת לא רק באמצעות הצלחות בוגריה בשדה האמנותי אלא 

באמצעות תרומתה למחקר ולחברה. 

ההוראה והמחקר הם היום שני עמודי התווך של החינוך האקדמי גם בתחומי 

האמנויות והם מקיימים יחסי גומלין ומזינים אחד את השני. בצלאל פועלת 

ליצירת מסגרות של פעילות מחקרית, למרציה ולסטודנטים, ומעודדת אותם 

לעסוק במחקר, להשתתף בקבוצות בינלאומיות, ולפרסם את תוצאות עבודתם 

בקהילה המקצועית הארצית והעולמית.

HopeSpot - פרוייקט Desurbs בלון הכוונה לכוחות הצלה. איור ואנימציה: ארקדי קרבצ׳וק ואולג מורזרוב

רשות המחקר והחדשנות שמה כמטרה לעסוק בנושאים רלוונטים וחדשניים 

בתחומי האומנות, העיצוב והארכיטקטורה. נושאים אלה, אשר נדונים באקדמיות 

לתארים גבוהים הינם בעלי חשיבות מחקר מקומית ועולמית.

תוך דיון על הפוטנציאל המחקרי, רשות המחקר פועלת לבחינת נושאים אשר 

הועלו על ידי מרצי האקדמיה לצד נושאים שזוהו על ידי הקהילה הבינלאומית.

  Bezalel Cluster Groups

 Education - visual communication .1

BEACON - Life Support Actions .2

 Applied Sustainability .3

Materials and Form, Design and Technology .4

Archives  .5

Social Media and Urbanism Big Data and the City .6

האקדמיה מחפשת מימון ראשוני להקמת הקבוצות ובמקביל המחלקות יבחנו 

את הפוטנציאל המחקרי בין האקדמיות בארץ ובעולם לייצר את התקשורת 

הבין-תחומית המתאימה אשר תכלול דיונים, ימי עיון וכנסים.  

באם הינכם מוצאים ענין באחת מקבוצות אלה, נשמח לפניתכם בנושא לכדי 

חיבור עם הקבוצה.

רשות המחקר והחדשנות מציעה לחוקרי בצלאל

1. עזרה במציאת קרנות המימון והמחקר הרלוונטיות לנושאי 

הבקשות המתעניינות. 

2. עזרה בעריכת בקשת המחקר והליך הגשת המועמדות. 

3. ייעוץ עם גורמים מקצועיים שונים הרלוונטים לנושא המחקר המוצע.

4. מציאת סטודנטים עוזרי מחקר לעבודה במסגרת המחקרית. 

עבודה עם חברות ייעוץ

רשות המחקר והחדשנות נעזרת באופן פעיל בחברות ייעוץ למציאת קרנות 

מחקר ומימון, קולות קוראים ושיתופי פעולה בארץ ובאירופה. 

לצורך ייעוץ והכוונה מחברות אלה, על המרצים המעוניינים לענות על שאלון 

מחקר לבחינת תחומי התעניינות אשר ממנו ירוכזו הנתונים לצורך יצירת מערך 

מחקרי. כמו כן, להעלות בקצרה על מסמך את הנושא המחקרי אשר ברצונם 

לעסוק בו. 

כיום, רשות המחקר והחדשנות עובדת על מספר פרוייקטים משמעותיים ורחבי 

טווח בשיתוף הפקולטה למדעי הטבע של האוניברסיטה העברית. פרוייקטים 

אלה משלבים עבודה עם מרצים בכירים משני המוסדות וחיבור בין סטודנטים 

בפרוייקטי הגמר והתזות וזאת, תוך קידום יחסי העבודה של רשויות המחקר 

במוסדות. 

כעת על סדר היום:

תחרות הסטודנטים

הגשות משותפות למחקר

קורסים משותפים

BIO-Design

יום עיון משותף דו-שנתי

ISF .1 קרן לאומית למדע

 GIF - Art and Science, Design and Technology .2

 Life Sciences, Medicine, Social Sciences :קול קורא בנושאים     

     אתר GIF יהיה פתוח להגשת הצעות במדעי החיים, רפואה ומדעי חברה      

     מ- 1 אוגוסט 2014, ויהיה סגור 1 נובמבר 2014. 

www.gif.org.il לפרטים נוספים ניתן להכנס     

EU HORIZON 2020 .3 

זכיות במענקי מימון

מחקרים קיימים

מזל טוב לזוכי ארסמוס+

תמר ארז - מנהלת אדמיניסטרטיבית, התואר השני באומנות

אדר׳ נילי חר"ג - המחלקה לארכיטקטורה,

אורן דב ארבל - המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, תואר ראשון

אביה כהן - המחלקה לאומנויות המסך, תואר ראשון

בגליונות הבאים נתמקד על ההתקדמות של אחד המחקרים המתקיימים בבצלאל. 

במידה ותרצו לפרסם תוכן, להציע הצעות לשיפור או להעלות נושאים לדיון, נודה לפנייתכם במייל. 

 yaelchw@gmail.com למידע: יעל כהן

EU-DESURBS - צוות בין-דיסציפלנרי עיצוב אורבני/עיצוב תעשייתי עם . 1

תקשורת חזותית.  למידע לחצו כאן.

2 . EU-COST-CPTED Crime Prevention Through

Environmental Design

בנייה ירוקה - משרד להגנת הסביבה - אדר' ארז אלה ואדר' ברק פלמן. 3

ארכיון - מפעל הפיס - רוני מנור, פרופ' צבי אפרת, אדר' יובל יסקי, . 4
אדר' עידו גינת

EU - TEMPUS | ESPRIT - שלי הרשקו וצוות מרצים וסטודנטים. 5

ERASMUS MUNDUS  |  E-MAIL - ליב שפרבר, שרית מור. 6

תכנון בתקופת המנדט - ISF ד"ר נועה רובין. 7

טרסות ושומרות ליד עין-כרם

צילום: רון חביליו

ציור אקוורל בעיצוב פנים של ימק״א ירושלים

״ד ץ תשע קי  1 מס׳  ן  ו י ל ג

http://www.bezalel-desurbsconference-heb.info/#!programme/cvlu
http://www.bezalel-desurbsconference-heb.info/#!programme/cvlu

