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 כפר סבא לאן?

עירוניות, מרחב ציבורי ואמנות 

 סביבתית
 

ראש התכנית  - ת אלס ורבקל*ד"ר אדריכלי

 .ני בצלאללתואר שני בעיצוב אורב

 "עירוניות או לא להיות ? תמונת מצב"

 

 –בר, ארכיטקט, אומן אקולוגי  -*אורי דה 

 ."אמנות סביבה וקהילה"
 

 פתיחה: פינחס כהנא ראש המועצה לפיתוח מקיים בכ"ס.

 

 הכניסה ללא תשלום



 

 ד"ר אלס ורבקל

דרמן ורבקל אדריכלות וראש התכנית לתואר  אלס ורבקל שותפה במשרד
במקביל לעבודתה בפרקטיקה אלס לימדה שני בעיצוב אורבני, בצלאל. 

יורק, אוניברסיטת לובן בבלגיה, -לתואר שני באוניברסיטת קולומביה בני
ה טר בפקולןוכיהנה כפרופס יורק, -בניבית הספר לארכיטקטורה פראט 

ה לאור את אאלס הוצי 2013. בשנת לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
 In Search of the Public. Notes on the Contemporary   הספר:

American City , יצא לאור ספר בעריכתה בשם 2008בשנת 
Constellations: Constructing Urban Design Practices   וכן

 . Cities of Dispersal בנושא   AD    Magazine שימשה עורכת של
יורק -אלס כיהנה כעמיתת מחקר בליגה לארכיטקטורה בניו 2003בשנת  

 Urban Life Housing in the Contemporary ואצרה את התערוכה
City   במכון  Urban Centerיורק. . אלס הוזמנה להרצות כאורחת -בניו

 ,Archis במספר כנסים בעולם ומאמריה פורסמו בין היתר במגזין בלוק
Oase, 306090, Urban Life, Lotus, Hagar, Urban Design Now, 

Projections, AD, A+ אלס קיבלה תואר . PHD   ,באוניברסיטת פרינסטון
בארכיטקטורה ובינוי ערים מאוניברסיטת קולומביה  .M.Sc  תואר מאסטר

יורק, תואר באורבאניסטיקה מהפוליטכניקום באוניברסיטת קטלוניה -בניו
בארכיטקטורה והנדסה אזרחית מאוניברסיטת לובן  בספרד, ותואר ראשון

 בבלגיה.

 בר-אורי דה

 
 .במינכן  אדריכלות  באקדמיה  הגבוהה לבניהלימודי  .יליד חיפה

בין  .לימודי המשך בבינוי ערים ואמנות באקדמיה לאמנות בדיסלדורף
 תלמידיו של יוזף בויס.

 ניהול משרד עיצוב בדיסלדורף.
מנהל האגף לשיפור  קימי מדרשת שדה בוקר."מהנדס העיר" ממתכנני ומ

 העיר בעיריית כפר סבא  .
עוסק רבות באמנות  מולטי דיסיפלינרית בעיקר אמנות אקולוגית  .אמן יוצר

גינה אקולוגית בכנסת  ,עמוד חשמל בעומר -הפרויקטים:בין  . קהילתית\
ר גינה אקולוגית בבית חולים מאיילדים מכל הארץ,  5000בשיתוף  ישראל 

בית ספר בן גוריון ובית הספר  , בשיתוף תלמידים מטירה, טייבה
 הדמוקרטי, וגן ילדים מאושפזים מבית החולים.

 הכנת הצעות בשלבי דיון:
פארק  -מרכז קהילתי  יפו -פארק המיחזור חירייה -פארק אריאל שרון -

 פיסול בצ'נגצונג סין
בניו יורק,  בגנואה, תערוכות אמנות רבות בארץ ובחו"ל. נכון להיום מוצג 

 פירנצה ובגלריה העירונית של יבנה.


