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 2016הענקת אותות איגוד המתכננים לשנת 

 יקיר התכנון            נאמן האיגוד

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

 :חברי ועדת הפרס לשנה זו

 (ר"יו)אלי שטרן ' פרופ

 רזיןערן ' פרופ

 ונקי -מתכנן גיא קב
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   2016התכנון אות יקירת 

 נעמי כרמון' לפרופ
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   2016התכנון אות יקירת 

 נעמי כרמון' לפרופ

 :נימוקי השופטים
.  נעמי כרמון היא פרופסור אמריטוס במגמה לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

ואחת החלוצות המרכזיות בקידום המחקר וההוראה בתחום  , היא מבכירות הסוציולוגיות האורבניות בישראל

 .השפעתה על עולם התכנון בארץ רבה ביותר לאורך שנים רבות. ההיבטים החברתיים בתכנון
  

,  כרמון היא בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המזרח התיכון מן האוניברסיטה העברית' פרופ

וכן בוגרת תכנית מיוחדת  , תואר שני ושלישי בניהול ומדעי ההתנהגות מהפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון
במשך למעלה משלושים שנה הייתה חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי  . MIT -לתכנון עירוני ואזורי מ

,  כראש המסלול לתכנון ערים ואזורים, ובמסגרת זו שימשה כסגן דיקן למחקר וללימודי מוסמכים, ערים בטכניון

תחומי התמחותה כוללים את  .  כראש המרכז לחקר העיר והאזור וכן נשיאה של האגודה הסוציולוגית הישראלית

הון אנושי ופיתוח  , התחדשות עירונית, מדיניות ותכנון –דיור , ההיבטים החברתיים של תכנון עירוני ואזורי

עבודותיה בתחום מדיניות הדיור  . תכנון רגיש למים, ובנוסף, איכות חיים של מיעוטים ומהגרים, קהילתי

מדגישות את החשיבות של תכנון  , והתחדשות עירונית שופכות אור ומדגישות את נקודת המבט של התושבים

, ומזהירות מפני הסכנות שבתכנון המבוסס על שיקולים כלכליים בלבד, התומך בחיזוק האוכלוסייה המקומית

 .   ובמיוחד על אוכלוסיות חלשות, העלול לפגוע באיכות החיים של התושבים
,  כרמון מעורבת לאורך השנים בתהליכי תכנון מרכזיים שהתרחשו במדינת ישראל והשפיעה רבות עליהם' פרופ

דרך השתתפות  , החל מפרויקט שיקום השכונות בו הייתה שותפה למחקר הערכה מקיף של הפרויקט והשלכותיו

 הדיורמעורבות בתוכניות עירוניות מובילות כגון פרק , 2020בהכנת תכניות ארציות מרכזיות כגון תכנית ישראל 
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   2016התכנון אות יקירת 

 נעמי כרמון' לפרופ

 :נימוקי השופטים
במסגרת עיסוקיה בתחום הדיור  . ועוד רבים, דיור לעיר חיפהמדיניות , יפו-בתוכנית האסטרטגית לתל אביב

כגון פינוי בינוי שאינו רגיש לצרכי , כרמון מזהירה בהזדמנויות רבות מפני מהלכים תכנוניים דרסטיים' פרופ

ואינה חוסכת ביקורת על מהלכים שלהערכתה אינם לוקחים בחשבון את מכלול ההיבטים  , התושבים הוותיקים

 .החברתיים
פרופסור כרמון חנכה דורות רבים של סטודנטים לתכנון ולאדריכלות בטכניון ופתחה בפניהם את העולם החשוב  

,  את עבודתה במחקר ובכתיבה אקדמית, כפרופסור אמריטוס, היא ממשיכה כיום. של שיקולים חברתיים בתכנון

 .  וממשיכה לייעץ לגופים ציבוריים ואזרחיים, אביב-מנחה סטודנטים לתואר שני ושלישי בטכניון ובאוניברסיטת תל
התמדתה בחינוך דורות של מתכננים ושמירה עקבית על עקרונות  , תרומותיה רבות השנים לעולם התכנון בארץ

לדעתנו תרומתה לתכנון בישראל מקבלת ביטוי במכלול  . ראויים להערכה ולהוקרה, של תכנון הוגן וצדק חברתי

 .מקצועית מהמעלה הראשונה-מצטבר של פעילות אקדמית
 .2016נעמי כרמון ראויה לאות יקירת התכנון לשנת ' על  כל אלה מצאנו את פרופ
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   2016יקיר התכנון אות 

 אבי דגני' לפרופ
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   2016התכנון אות יקיר 

 אבי דגני' לפרופ

 :נימוקי השופטים
  גיאוקרטוגרפיהמייסד ונשיא קבוצת , אבי דגני הוא פרופסור חבר בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב

הוא בעל תרומה ייחודית לפיתוח שיטות וכלים שהיוו בסיס לקבלת החלטות  . העוסקת בניתוח פעילויות במרחב

 .תכנוניות בתחומי הפיתוח העירוני והאזורי בישראל
  

הוא החל את דרכו . ב"דגני הוא בעל תואר שלישי מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת מינסוטה בארה' פרופ

תחומי התמחותו  , בנוסף. באקדמיה הישראלית כגיאוגרף מוביל בפיתוח שיטות ממוחשבות לניתוח מרחבי

מודלים של תכנון מרחבי ויישומם בתהליכי תכנון  , יישומי מערכות מידע גיאוגרפיות, כוללים אסטרטגיה של מידע

פיתוחים אלו משמשים בסיס מתודולוגי ייחודי למודלים למיקום  . אזורי ולאומי, עירוני, בקני מידה נקודתי

המודלים הגיאוגרפיים שיצר משמשים לקבלת החלטות  . שירותים ועסקים במרחב, אופטימאלי של פעילויות

בשל חשיבתו הכוללנית ותכונות שיטותיו   , זאת. הן ציבוריים והן פרטיים, תכנוניות בקרב גופים רבים בישראל

מרמת פירוט  , מידע של תופעות חברתיות וכלכליות במרחב ובהנגשתבניתוח , בהבנה, הפורצות דרך בתיאור

בתכנון ובניהול   GISהוא נמנה עם חלוצי הפיתוח של תחום ה . חלקי רחוב ובניין ועד לכלל המדינה, של רחובות

בעיקר באוניברסיטת תל אביב  –במחקר ובאקדמיה , בשוק הפרטי, עירוני במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות

לרבות הכשרות לבכירים במשרדי  , מתכננים ושמאים, ובאוניברסיטה העברית בהן העמיד סטודנטים רבים

 .ממשלה ובשלטון המקומי
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   2016התכנון אות יקיר 

 אבי דגני' לפרופ

 :נימוקי השופטים
ובמסגרתה יישם רבים  גיאוקרטוגרפיהשהפכה לימים לקבוצת  גיאוקרטוגרפיההקים את חברת  1987בשנת 

דגני ביצע מאות עבודות בתחום התכנון העירוני  ' פרופ. מהמודלים ושיטות התכנון שפיתח במהלך השנים

,  בדיקות היתכנות ופוטנציאל שוק לקניונים, והאזורי שכללו מודלים למיקום אופטימאלי של עסקים ופעילויות

עבודות אלה נסמכות על מערכת מידע ייחודית שהוא  . הן בארץ והן מחוצה לה, מיזמים ושירותים, מרכזי מסחר

כולל בנק , הוא מייעץ לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים וממשלתיים, במקביל. פיתח המפורטת לרמת כל בנין

הרשות  , ת"התמ, אגף התקציבים -האוצר, המשרד לביטחון פנים והמשטרה, משרד הביטחון, ל"צה, ישראל

דגני עושה שימוש במודלים נוספים  ' במסגרות אלה פרופ. משרד הבינוי ועוד, לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים

בתוך כך הוא יצר אינדקס לרמת פריפריאליות חברתית לכל . פרויקטים מקומיים ולאומיים לתיעדוףשפיתח 

השוואתי של היישובים הערביים מול היהודיים  " מדד שוויון"יצר ; (גליל-עבור משרד נגב)יישובי ישראל העירוניים 

וכן פיתח ויישם מתודולוגיה וכלים לביצוע  , (מ"משרד רוה, עבור הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים)

דגני הוא מתכנן שותף למציאת פתרונות של חוסן אורבני  ' פרופ, לאחרונה. תכניות אב עירוניות למערכות חינוך

 .לערים במצוקה במסגרת קרן רוקפלר בניו יורק לערי חוסן בעולם
  

לדעתנו תרומתו לתכנון בישראל חורגת  . תרומותיו המתודולוגיות ויישומן המעשי הרחב ראויים להערכה ולהוקרה

והיא מחדשת בעיקר בגישתה ובכלים  , לתרומתו יש השפעה בולטת ורחבה. מעבר להיותו מעשה מקצועי ראוי

  .שהיא מפתחת
 .2016אבי דגני ראוי לאות יקיר התכנון לשנת ' על  כל אלה מצאנו את פרופ
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   2016אות נאמן האיגוד 

 ארנסט אלכסנדר' לפרופ
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   2016אות נאמן האיגוד 

 ארנסט אלכסנדר' לפרופ

 :נימוקי השופטים
,  במילוואקימאוניברסיטת וויסקונסין , פרופסור אמריטוס לתכנון ערים, ארנסט אלכסנדר הוא אדריכל ומתכנן

הוא הגיע   1960-ב. ב"ארה, את לימודיו הוא סיים בדרום אפריקה ובאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. ב"ארה

לעסוק בתכנון ושימש כראש צוותי   התכיללאחר מכן הוא . עבד כאדריכל ופתח משרד עצמאי, (שנית)לארץ 

הוא הצטרף לאיגוד לתכנון סביבתי ונמנה למעשה   1968בשנת . אביב-במכון לתכנון ופיתוח בתל, מחקר ותכנון

עם שובו ארצה הוא חידש  . ושהה בה למשך כעשרים שנים, ב"הוא נסע ללימודים בארה 1969בסוף . בין מייסדיו

 .את פעילותו באיגוד
ליטול על עצמו את  , אלי שטרן' פרופ, ר איגוד המתכננים דאז"אלכסנדר נעתר לפנייתו של יו' פרופ 2004בשנת 

הוא ניגש במרץ להרכבת  ". תכנון" –מלאכת עריכת כתב העת המתחדש של האיגוד בשמו החדש והכוללני יותר 

או פשוט  , אלכסנדר' פרופ. מדעי וגם אינפורמטיבי-מערכת ומינוי עורכי משנה וכן בניית תוכן שיהיה גם מקצועי

הוציא תחת שרביטו כתב עת לתפארת והוא מתמיד בכך בשקדנות אין קץ עד עצם  , כפי שאנו קוראים לו, אלכס

על התמדתו  . בכנס הנוכחי רואה אור החוברת הראשונה של שנת בר המצווה לכתב העת המתחדש. היום הזה

שתעמודנה בכל אמות המידה המקצועיות  , כל שנה, ומאמציו המתמשכים לפרסם במועד שתי חוברות שנתיות

העיצוב ורוחב יריעת המידע ועל תרומתו הנגזרת מכך לקידום האיגוד הוא ראוי לתודה גדולה , מבחינת התוכן

תרומתו המתמשכת לאיגוד מתבטאת בהתמדתו  , לדעתנו. והערכה מכל חברי איגוד המתכננים של ישראל

 .בתפקיד תוך עמידה על סטנדרטים גבוהים וחתירה מתמדת לשיפור הרמה המקצועית של איגוד המתכננים
 2016ארנסט אלכסנדר ראוי לאות נאמן איגוד המתכננים לשנת ' על  כל אלה מצאנו את פרופ


