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   2015האיגוד לשנת יקיר התכנון ונאמן אות 

 ערן פייטלסון  ' לפרופ

'  לאדר, אריה שרון' לאדר - 1983
 ברוצקוס' ולאדר השמשוניציון 

 ערן פייטלסון' לפרופ – 2014
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   2015אות יקיר התכנון לשנת 

 ערן פייטלסון  ' לפרופ
 

 :נימוקי השופטים

ערן פייטלסון הוא בין אנשי האקדמיה המובילים בישראל התורם מזה שלושה עשורים ויותר  ' פרופ

ועדות ודירקטוריונים האמונים על  , הן כחוקר והן כחבר במספר גדול של צוותים, לתחום התכנון הכולל

פייטלסון הוא פורץ דרך בתכנון הסביבתי  ' פרופ. התכנון המרחבי וניהול הסביבה הפיזית בארץ

 .  ובהטמעת היבטים סביבתיים בתכנון הארצי והמחוזי

פייטלסון הינו דמות אקדמית מובילה בישראל בתכנון עירוני ואזורי בכלל ובדגש על סביבה  ' פרופ

כסטודנט בשירות לשמירת הסביבה ממנו צמח   1980מאז החל לעבוד בשנת . ותחבורה בפרט

הוא השפיע רבות על החשיבה  , ולאחר מכן ככלכלן במשרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה

.  הסביבתית האסטרטגית בישראל ובהטמעת היבטים סביבתיים במדיניות ציבורית ובתהליכי תכנון

הפנמת השיקולים  , בין תרומותיו יש לציין במיוחד את ההבחנה בין סוגים שונים של שטחים פתוחים

הדרך לבחינת כלים סטטוטוריים לעיגון מדיניות תכנונית וחיזוק  , הסביבתיים בתכנון התחבורתי

לאחרונה הוא יזם והקים את בית הספר המתקדם ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית  . הערים

בירושלים המשמש מסגרת אקדמית למחקר סביבתי המתקיים בשלושת הקמפוסים של האוניברסיטה  

 (.בפקולטה לחקלאות ובמדעי החברה, במדעי הטבע)
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פייטלסון פרסם מספר גדול של מחקרים העוסקים בשדות תעופה ורכבות  ' פרופ, כחוקר

כלכליים  , מחקריו עוסקים גם בכלים תכנוניים. והקונפליקטים המלווים פיתוח תשתיות תחבורה

.  קיימא-ובפיתוח אינדיקטורים להערכת פיתוח בר, ורגולטיביים לניהול סביבתי וניהול שטחים פתוחים

חלק גדול מפרסומיו עוסקים בניהול משאבי מים חוצי גבולות ואיתור מנגנונים לניהול משותף בתנאים  

פייטלסון העמיד דור של מוסמכים ובעלי תואר שלישי הנוטלים גם הם חלק פעיל  ' פרופ. של קונפליקט

 .  ומשמעותי בהשפעה על המרחב הפיזי בישראל

בשנים האחרונות הוא  . כישוריו כחוקר בתחום התכנון משמשים גם את מנהל התכנון של משרד הפנים

עמד בראש צוותי מחקר שביצעו עבור מנהל התכנון מחקר השוואתי של התכניות המחוזיות בישראל  

ותרומתן התכנונית וכן מחקר השוואתי בינלאומי של תהליכי תכנון בעולם המערבי והשלכותיהם  

 .האפשריות לישראל

ערן פייטלסון בתחום התכנון המרחבי בישראל ככלל  ' חותמו ותרומותיו לאורך השנים של פרופ

לדעתנו הוא ניצב בשורה הראשונה של  . ובתחום התכנון הסביבתי בפרט ראויים להערכה ולהוקרה

 .המתכננים בישראל

 .2015ערן פייטלסון ראוי לאות יקיר התכנון לשנת ' על כל אלה מצאנו את פרופ


