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 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2012הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל 
 טקס הענקת אותות האיגוד ופרסי הסטודנטים



 

 אות יקיר התכנון  
 מוענק על ידי איגוד המתכננים  

 למי שתרומתם לתכנון המרחבי בישראל  
 בולטת בהשפעתה החיובית על איכותם  

 של המרחב ושל התכנון כאחד
 

  

 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 :חברי ועדת הפרס לשנה זו

 (ר"יו)ברוך קיפניס ' פרופ
 יהונתן גולני' אדר

 מתכננת נירה סידי



 1983אות יקיר התכנון הוענק לראשונה בשנת 
 אליעזר ברוצקוס' ציון השמשוני ולאדר' לאדר, אריה שרון' לאדר

  

ציון  
 השמשוני

ברוך  
 קיפניס

אריה  
 שרון

אליעזר  
 ברוצקוס

אריה  
 גוראל

רחל  
 אלתרמן

 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 



 בסקי'דינה רצ' אדר - 2004
 אדם מזור' ופרופ

'  אדר - 2005
'  אדר, יעקב הרץ

שמואל יבין  
 רפי לרמן' ואדר

 י'מר עמרם קלעג - 2006

 2004מסורת הענקת האות הופסקה במשך השנים וחודשה בשנת 

 רחל אלתרמן' פרופ - 2007

 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2008אות נאמן האיגוד 
 ר רחל וילקנסקי"ד

 2008אות יקיר התכנון 
 מייק טרנר' פרופ

 ומר יואב שגיא



 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2009אות יקיר התכנון 
ארזה  ' פרופ, הרי ברנד' פרופ

 מהנדס גדעון השמשוני, מן'רצ'צ

 2010אות יקיר התכנון 
 ,גרשוני -יונה גינזבורג' פרופ

 יהונתן גולני' אדר

 2011אות יקיר התכנון 
שמאי  ' פרופ, ברוך קיפניס' פרופ

 ר ולרי ברכיה"ד, אסיף



 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2012הענקת אות יקיר התכנון 
 אלי שטרן' לפרופ



 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2012הענקת אות יקיר התכנון 
 ראסם חמאיסי' לפרופ



 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2012הענקת אות יקיר התכנון 
 ברודניץ-ר מיכאל מאיר"לד



 איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 

 2012הענקת אות נאמן האיגוד 
 למתכנן אורי פוגל



 פרסי עבודות סטודנטים

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לעבודת דוקטורט מצטיינת

 

 ר'לאיל סלינג
 

 :על עבודתו
 

 "א"העיר הלבנה ת: היסטורי-כלכלת שימור מבנים בעלי ערך תרבותי"
 

 הטכניון, דני שפר' פרופ: מנחה
 

 :שיפוט
 ר נילי שחורי"ד, ערן רזין' פרופ  

 ר דניאל אורנשטיין"ד, ר אמילי סילברמן"ד

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  פרטית בבעלות המבנים שימור נושא את מנתחת העבודה•
 .אביב תל של במקרה הכלכלי מההיבט

  של הכלכליים והיבטים המורכבת ההחלטה את מנתחת העבודה•
  היזמים לעומת הפרטיים הבתים בעלי ראות מנקודת השימור

  רקע על הדירות בבעלי תומכת ציבורית בהתערבות הצורך ואת
 .פרטיים מבנים בשימור הכרוכה הקושי מידת

  סדר על ואקטואלית חשובה סוגיה ומנתחת חדשנית עבודה•
  בעיצוב הנוגעת התכנון של היום סדר ועל הציבורי היום

  והעברת המבנים שימור את לזרז שמטרתה הציבורית המדיניות
 .פרטיות דירות בעלי ידי על בפועל ליישום התכנון

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לעבודות תיזה מצטיינות

 

 לחן פרנקל
 

 :על עבודתו

 :פחד מפשיעה בקרב נשים מקבוצות תרבותיות שונות בסביבה העירונית בישראל"
 "חקר אירוע בשכונת הדר הכרמל בחיפה

 
 הטכניון, מן'רצ'ארזה צ' ר רחל קלוש ופרופ"ד: מנחות

 

 :שיפוט
 ר נילי שחורי"ד, ערן רזין' פרופ  

 ר דניאל אורנשטיין"ד, ר אמילי סילברמן"ד
 

 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  בסביבה ,נשים של בעיקר הפחד תחושת את בודק המחקר•
  של פיזיים למאפיינים אותה ומקשר תרבותית  רב עירונית
  הפרשנות על מצביע המחקר .ומצביים אישיים ,המקום

  הפיזית לסביבה תרבותית קבוצה כל שנותנת הייחודית
  שלה החברתית המציאות לתפיסת בהתאם והחברתית
 .במרחב השימוש צמצום על זו תפיסה של וההשפעה

 

  העירונית והחוויה הפשיעה בין הקשר להבנת תרומה למחקר•
  מחבר והוא בעיר שונים מתחמים או ערים מרכזי והתדרדרות

  תכנוניות והמלצות מעשית תרומה עם קונספטואלי רקע
 .מעשיות

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לעבודות תיזה מצטיינות

 

 לרועי נוריאל
 

 :על עבודתו

מפגש בין ותיקים ועולים בשכונות נווה   -מרחבים חברתיים ותרבותיים בבאר שבע"
 "זאב ושיכון דרום

 
 בן גוריון בנגב' אונ, יהודה גרדוס' פרופ, אבינועם מאיר' פרופ: מנחים

 

 :שיפוט
 ר נילי שחורי"ד, ערן רזין' פרופ  

 ר דניאל אורנשטיין"ד, ר אמילי סילברמן"ד
 

 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  בבאר המגורים בשכונות "המגע מרחבי" את בודק המחקר•
  אוכלוסיית ובין התשעים בשנות הרוסית העליה  בין  שבע

  את בודק המחקר .החמישים משנות המזרחיים העולים
  היחסים מערכת ואת האוכלוסיות שתי בין העירוב

  הקבוצות שתי בין המתרחשת והתרבותיים החברתיים
  שלהן הרצון שביעות את ,העולים של הדומיננטיות

  העיר של הפריפריאליות השפעת ואת .בשכונות מהמגורים
   .העולים של והקולקטיבית האישית הזהות על

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים מצטיינים

 

 לערן גלנטה
 

 :על עבודתו

 "עיצובן של עיירות הבדואים בנגב –בטין -אהל אם"
 

 אקדמיה לאומנות ועיצוב, בצלאל, ליאת בריקס אתגר' אדר, יעל פדן' אדר, סינאן עבדלקאדר' אדר: מנחים

 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  העבודה .בנגב הבדואים עיירות של עיצובן - "בטין-אם אהל"•
  גבוהה מעורבות המשקף וממושך רציני עבודה תהליך מציגה

  בשלבי מקומיות אוכלוסיות של שיתופן תוך  התכנון בנושאי
  דרכי ומציע ומעמיק רגיש מחקר מציג הפרויקט .העבודה

  לעיירות הבדואים ריכוזי של הפיכתם תהליך עם התמודדות
  פיתוח את מציג התכנון .בעתיד עירוני פיתוח אופק בעלות
  מתכנון החל השונות התכנון לרמות התייחסות תוך הנושא
  ציבור מבני פתוח ,מתפתח ישוב של מערך תכנון ,מתארי
  ומציג ורגישה מקצועית בצורה ,בשלבים מגורים ומבנן

    .ולהערכה לציון ראויה תוצאה

 

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים מצטיינים

 

 מיכל דור, דן ברקוביץ, לאלון ויינגרטן
 

 :על עבודתם

 "רשת ערי מדינה"תכנית  – 2050ישראל "
 

 הטכניון, עודד קוטוק' אדר, עידן פורת' דר, אמנון פרנקל' פרופ: מנחים

 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  מציגה התוכנית - "מדינה ערי רשת" תוכנית - 2050 ישראל•
  המרחב פרוק על המבוססת חדשה ותכנונית ארגונית גישה

  ."ערים רשתות" של בסיס על מחדש והרכבתו הישראלי
  לאומיים ומחברים מוקדים של רשת לארוג מצליחה התוכנית

  אזורי ,האוכלוסיה מוקדי את הקושרים לאומיים ודו
  משולבות למערכות והנוף הטבע ומרחבי התעסוקה
  העבודה  .האוכלוסיה של ההזדמנויות מרחב את המגדילות
  צורות במגוון העזרות תוך  רעיונית הגשה בצורת מצטיינת

  .ואטרקטיבי בהיר גרפי ותיאור והצגה ניתוח

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים מצטיינים

 

 רייצל לינוויל, רועי בן יהודה, לעתליה גלעד
 

 :על עבודתם

 "הרחבת אופקים"תכנית  – 2050ישראל "
 

 הטכניון, עודד קוטוק' אדר, עידן פורת' דר, אמנון פרנקל' פרופ: מנחים

 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  מציגה התוכנית - "אופקים הרחבת" תוכנית - 2050 ישראל•
  ומתווה הקיימת החשיבה את המתאגרת  חדשה תכנון גישת
  לרוחבה ישראל את החוצים "אופקים" חדשים פיתוח קווי

  לדופן החוף רצועת בין המחברות רוחביות רצועות ויצוצרים
  יצירת ומאפשרות פיתוח מקדמות ,הארץ של המזרחית
   מציע התוכנון .התיכון במזרח חדשים קשרים מערכות

  העבודה .אורבני פיתוח בצד ונוף שטח חטיבות של שילוב
  סיסטמטית בהצגה ,אחידה תכנון שפת בגיבוש מצטיינת
  ועומק יצירתית בגישה ,חדשים תכנון רעיונות של ובהירה
  .ומדויקת תמציתית ובהצגה מחשבה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים מצטיינים

 

, הילה לוטן, ענבל טרם, עומר גולן, מרב בטט, עמי אמזלג, מקסים אליושנקוב
 מירב שבתאי בלחסן, יעקוב קרייזלר, אורית רזניצקי, יניב מוסרסקי, אבישג מאור

 
 :על עבודתם

Go-south– א"התחדשות עירונית בדרום ת 
 

 א"ת' אונ, טלי חתוקה' אדר' דר: מנחה
 
 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  העיר של והמורכבים הקשים האזורים באחד עוסקת העבודה•
  הכולל מקיף ותכנון ניתוח תהליך מציגה העבודה .אביב תל

  וכן ואיכותיים כמותיים נתונים ,הסביבה ,התכנוני הרקע הצגת
  העבודה  .נרחב רעיוני ופתוח מטרות הגדרת ,וראיונות תצפיות

  ,קרקע שימושי לשילוב המתייחסת רעננה בגישה מתאפיינת
  בהיר באופן מוצגת ,הציבורי המרחב ופיתוח עירוני עיצוב
 .תואם גרפי בלווי וקריא

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת ציון לשבח
 לפרויקטים תכנוניים

 

 ליעל אופנהיים ויואב אמיר
 

 :על עבודתם

 "א"משולש השוק הסיטונאי בת" –מתחם עירוני 
 

אקדמיה לאומנות  , בצלאל, רוני בורג' אדר, אירית כוכבי' אדר, אסנת תדמור' אדר, יהושע גוטמן' אדר: מנחים
 ועיצוב

 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  הפרויקט ,"א"בת הסיטונאי השוק משולש - עירוני מתחם"•
  אשר אביב תל בלב עירוני מרחב תכנון עם מתעמת המוצע

  העבודה ."גינדי" כפרויקט גבוהה לחשיפה לאחרונה זכה
  קנה והערכת למתחם שונות טיפולוגיות ניתוח על מבוססת

  העבודה .שונה עירוני מרקם ומציע תואם העירוני המידה
  אורבנית ורשת עירוניים מאפיינים אחר וחיפוש מחקר מציגה

  אל חיבורו וחיזוק המתחם של המיוחד המיקום את התואמים
   .הסובבת העירונית הרקמה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת ציון לשבח
 לפרויקטים תכנוניים

 

 נועם אבירם, אהרון כהן, ליואב דן
 

 :על עבודתם

 ""המתחם ההיסטורי: העיר התחתית" -התחדשות עירונית לעיר התחתית בחיפה"
 
 

 הטכניון, חווה ארליך' אדר, ניקי דוידוב' אדר, רחל קלוש' פרופ: מנחים

 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  המתחם :התחתית העיר - חיפה בעיר עירונית התחדשות"•
  והנכסים החוזקות בבחינת מתמקדת העבודה "ההיסטורי
  המרחב של וההעצמה  החיזוק ,הקידום ואפשרויות הקיימים
  כולל מגוונים אמצעים פיתוח .בחיפה התחתית בעיר העירוני

  פתוח מרחב יצירת ,מקומיים ערכים ניצול ,שימושים ערוב
  תהליך ויצירת ומבקרים אוכלוסיות בין משותף  למפגש

 . מקומיות אוכלוסיות המשתף

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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 הענקת ציון לשבח
 לפרויקטים תכנוניים

 

 לעדי שטרן
 

 :העבודה על

 "יורדי העיר"
 
 

 אקדמיה לאומנות ועיצוב, בצלאל, עמית מנדלקרן' אדר, אילנה רודשבסקי' אדר, רן גרוס' אדר: מנחים
 
 
 

 :שיפוט                                                   
 עדנה לרמן             מתכננת תמר גבריאלי' אדר                           

 
 הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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  בעיר הנמל בעורף מתמקד הפרויקט ."העיר יורדי"•
  בין חיבור יצירת היא הפרויקט מטרת .חיפה ,התחתית

  הסבה באמצעות בנמל חדשה מגורים ותשתית והים העיר
  והכנסת לאומנים למגורים דגון של הקיים המבנה ופיתוח

  חדש מים קו יוצרת התוכנית  .נוספות ציבוריות פרוגאמות
  המגע קו והארכת הקיים החוף קו של וגריעה שינוי ידי על
  והשימושים הבינוי אופי ושינוי והים העירוני הפיתוח בין

  בגישה מצטיינת העבודה  .החדש העירוני החוף בצד
  לחידוש והן הותיק הנמל באזור לטיפול הן ורעננה חדשנית
 .בדגון ובמיוחד הנמל בעורף המבנים ועיצוב

 

  איגוד המתכננים בישראל

 رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION 
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