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  2007פברואר 

  

  דוד גוגנהיים

  .יםיליד ירושל

  .הטכניון חיפה,  בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון עריםA.B + A.Mלימודי אדריכלות ותכנון ערים 

    הוראה-

    מרצה בכיר –  במחלקה לארכיטקטורה של האקדמיה בצלאל

  .  בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בחיפה 

  ,  ונקובר– UBC  - ב 

   בוינה THC  - ב 

  , בפריז  La Villetec- ב

  .כניון של טרנטו באיטליהבפוליט 

  :חבר בגופים מקצועים שונים

  .ת"נציג  איגוד המתכננים בועדה המכינה את המבא  

   .ר ועדת הביקורת ומרכז קשרי החוץ " יו–ועד עמותת האדריכלים בישראל   

  , נציג המחלקה לארכיטקטורה בסנט בצלאל  

  .יושב בזלצבורג  הארגון הבינלאומי של  מתכנני ערים הSCUPADחבר מזכירות   

  . ו חיפה"חבר בחבר הנאמנים של מכללת ויצ

   .ר ועדת הביקורת וחבר בועדת התכנון" יו-חבר בדירקטריון חוצה ישראל 

  . ארגון האדריכלים הבינלאומי - A.I.U.נציג ישראל בקבוצות עבודה מורשת של 

  .UMAR –ישראל בארגון אדריכלי הים התיכון עמות האדריכלים בנציג   

  .ל" בכנסים שונים בארץ ובחו רכז השתתף והרצה-

  מרחב הפעילות המקצועית

   בשותפות עם פארק אילוןתכנון , נחל אילוןתכנון ,  בנתיבותלנחל בוהותכנית מפורטת  –  וסביבהעיצוב נוף -

  גן , ציר הצליינים בנצרת,  פרס ראשון-פארק מים  בירושלים ,    ראשוןמקום -אדריכל אולריק פלסנר     

  .הרצל ברמלה' הנשיא ורח    

  , לנתיבות, ללוד תכניות מתאר עירוניות, מטרופולין ירושלים:  כמובפרויקטים-  תכנון אורבני -

  תכנית מתאר למכון לחקר המדבר ,  מלאכי למועצה האזורית בני שמעוןלקריית, לכפר קאסם   

  . ועודגוריון-אוניברסיטת בן   בשדה בקר של 

    -שיקום ושימור שכונות בירושלים , בדרך חברון)  ד" יח900( שכונת מגורים – י עיצוב עירונ-

  בנוי פינוי של שכונת מגורים , באר  שבע העתיקה , בלוד העתיקה, בית ישראל, לב  העיר, מוסררה   

  .ועודבקרית יובל ובתלפיות     

    אדריכלות ושימור-

  , בית ישראל,   מוסררה-ורים בשכונות היסטוריות מג, בבית שמש, עת שאולבבג,  במלחה- מגורים  

  .מושבה הגרמנית, בקעה,   נחלאות

    מרכז  ארוח , אכסנית נוער בשלומי+ מדרשת מורים , ושם-ס ללימודי השואה ביד" בי- מוסדות  

  במכון לחקר המדבר של  אוניברסיטת   אודיטוריום  ומרכז לוגיסטי, ולימוד  לצליינים  בכרי  דשא  

   . ישראל ותכנון רעיוני להוספת אגף במוזיאוןלמוזיאוןיועץ אדריכלי , גוריון-בן  

   ר חבר "יו, ספריה מרכזית בחיפה, שבע- הממשלה בבארקריית בתחרויות שונות כמו  שפט-
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   . פנחס אילון לתכנון אורבני  ועודבפרסהשופטים   

 Open House, Ekistix,  Architecturalו כמ, ל" עבודותיו פורסמו בעיתונות המקצועית בחו-  פרסום-

Revew.,Architectural design  כמו , סטודיו ובעיתונות היומית,אדריכלות ישראלית,    ובארץ כמו ארכיטקטורה  

   . בנושא מגורים  ים תיכונייםHOUSES בינלאומי שמש כעורך אוחר במגזין כן   

  :ל  ובין היתר" ובחורץ השתתף בתערוכת אדריכלות שונות בא תערוכות -

    אדריכלות עכשוית בישראל-זה ישראל   2007 -      
   " 2005מרחב "הבינאלה לאדריכלות ישראלית  206 -       
  .אביב- באוניברסיטת תלדוד רזניק' אדר לדוד רזניק בתערוכת במחווה השתתפות 2005 -      
  .תערוכת הפרויקטים שעלו לגמר כמועמדים לפרס רכטר 2005 -      
  . אוצרת צופיה דקל – הפרויקט הישראלי 2003 -      
  .2003מרחב "הבינאלה לאדריכלות ישראלית  2003 -      
  . הצעת אמנים ואדריכלים לשיקום האתר- חיריה במוזיאון1999  -      

  . תערוכת שנת היובל למדינה-  " המקום באדריכלות הישראלית-מפגשים " 1998 -    
כתיבת  + לאדריכלות בונציה" בינאלה"הביתן הישראלי במרי איתן ע'  יחד עם אדראוצר 1996 -    

  .השתתפות כמציג + קטלוג
  ,"ברוח המקום-אדריכלים מציירים את ירושלים "תערוכת  יזום 1996 -    
  "   ירושלים הלא בנויה-חלום בהקיץ " 1993 -    

  רויקטים שלא  פ-חשיפת אמנות המגרה ".קטלוג+ עם ישראל הדני   יזום ואוצרות 1993 -  
   ."מומשו              

  ". בירושלים80 -אדריכלות שנות ה"בתערוכת יזום והשתתפות  1992 -    

  : בתחרויות ארכיטקטוניות ואורבניות שונות השתתף וזכה- תחרויות  -

  "ת עבור עירית  לב הכפר–כפר שלם בתחרות למוזמנים לתכנון שכונת  מקום ראשון 2004 -  
   . נחל אילון - בתחרות למוזמנים לתכנון עבור משרד הפנים – אשון  מקום ר2002-  
  לתלמידים בקרית יעריםפנימייה בתחרות למוזמנים לתכנון  פרס ראשון1998 -  
  .  עבור משרד התיירותתכנית אב לתיירות בטבריה במכרז תכנון להכנת מקום ראשון1998 -  
 . פארק אילון -בור משרד הפנים  בתחרות למוזמנים לתכנון ע–  מקום ראשון1997 -  
  .י.מ.בירושלים עבור מ, ד" יח800 -כ , מתחם מגורים בתחרות לתכנון  פרס ראשון1995-  
  .ם- י– גן מים ביער השלום -" קרן לירושלים" בתחרות מוזמנים של ה פרס ראשון1991 -  

  פרסים ואותות -

  .מועצה לשימו אתריםה של אות השימור 2006 -    
  . שלומי- מדרשת מורים ואכסניית נוער של ישראל יפה על פרויקט פרס ראשון 1994 -    

  פרסומים 

   בישראלעכשווית אדריכלות -  "זה ישראל "קטלוג תערוכת 2007 -   
   ."בירושלים? אדריכלות קפואה" - פרספקטיבה רבעון עמותת האדריכלים 2005 -      

  .חקר המדבר במדרשת שדה בקראודיטורים במכון ל –אדריכלות ישראלית  2004 -      

      - 2004The Phaidon Atlas on Contemporary Architecture –  בית ספר  
  .   להוראת השואה ביד ושם      

  .בטבחה שעל הכנרת" אכסניית צליינים" – אדריכלות ישראלית 2002  -      

  . הים תיכוני -יבנושא הבית הישראל - הארגנטינאי  CASAS עורך מגזין  האדריכלות2002  -      
  .  מראיין שמעון ביגלמן- במוסף בתים וגן של מעריב "ירושלים של כולם " 2001 -    

    - 2000 Reconstructing Recollecting – Making Space for Memory  

                                              Architectural Design – The Tragic in Architecture  

      -  2000 The Light of David – The Central School of Holocaust Studies   

  Gian Carlo DE Carlo  בעריכת  Space & Societyברבעון            
  . על פרויקט שיקום ושימור לב העיר ירושלים של משרדנו-בין האקני לשכונת נחלאות  1999  -    
  :מוצגים, תוח ירושלים ועירית ירושליםיהרשות לפ, ירושלים תכנון ופיתוח 1997 -    
   מלון נשיונאל פאלאס -      
   בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם-      
  . ארנונה- שכונת מגורים לצד דרך חברון -      
  . קמפוס חינוכי של הסוכנות היהודית– קריית מוריה בירושלים -      

  .ירושלמית  אדריכלות על    ”Architekt“ית  'ראיון ברבעון האדריכלות הצכ 1996 -    
   .הביתן הישראלי,  ביינאלה לארכיטקטורה ונציה– "אדם, תרבות, מקום, בניין" 1996 -    


