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 מחקר ותכנון   -תחרות עבודות סטודנטים 

 החטיבה לתכנון אורבני של קבוצת גיאוקרטוגרפיהבחסות 

 דניאל אורנשטיין' דר ,אמילי סילברמן' דר, נילי שחורי' דר, רזיןערן ' פרופ: שיפוט עבודות מחקר

 

 גבריאליתמי מתכננת , נורית אלפסי' דר, עדנה לרמן' אדר: שיפוט עבודות תכנון
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 הילה לוטן
 

 :על עבודתה

 

 בישראלשכונות חדשות בערים מעורבות ', הנבדלהמרחב '
 

 

 חתוקהטלי ' דר: מנחה

 א"אוניברסיטת ת

 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לעבודות תזה מצטיינות

 פרס ראשון
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העבודה מציעה מסגרת מתודולוגית לבחינת שכונות מגורים חדשות בערים מעורבות  

היא מסתמכת על  . תפיסתי וחברתי, פיסי-תכנוני: הנשענת על שלושה נדבכים, בישראל

,  מחקר מקיף שכלל בחינה של תשע שכונות מגורים חדשות ומחקר עומק בשתי שכונות

הממצאים מצביעים על דינמיקה דומיננטית של הפרדה ודינמיקה  . אחת בלוד ואחת ברמלה

התזה מציעה את מושג המרחב הנבדל כתהליך המתאר את התפתחות  . חלשה של שילוב

משמעותית , מדובר בעבודה כתובה היטב. המרחב העירוני בערים המעורבות בישראל

שיש לה  , משלבת מחקר איכותני עם ניתוח כמותי של שאלונים, בהיקף העבודה האמפירית

 תרומה מעניינת לתכנון

 :נימוקי השופטים
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 חלי הירש
 

 :על עבודתה

 

:  מקרה בוחן, מעמדן של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכי שיתוף ציבור

 ההתחדשות העירונית בחיפה
 

  אברין'גמשנה יוסף ' פרופ: מנחה

 הטכניון

 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לעבודות תזה מצטיינות

 פרס שני
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בינוי בשכונות -העבודה עוסקת בכשלים הקיימים בשיתוף הציבור בפרויקטים של פינוי

המחברת רואה בשיתוף הציבור שבוצע על ידי  . אקונומי נמוך-שאוכלוסייתן ממעמד סוציו

לקידום התכניות על ידי העירייה וביטוי לתקרת זכוכית העומדת בפני " מסך עשן"העירייה 

כאשר העירייה אינה מספקת את המשאבים הנדרשים על מנת  , האוכלוסיות המוחלשות

העבודה  . והאצבע המאשימה מופנית כלפי האוכלוסיות המוחלשות, שהתכניות יצאו לפועל

מציעה מודל עבודה המשלב באופן אחר את האוכלוסייה הקיימת בתהליך ההתחדשות 

 מדובר בעבודה כתובה היטב עם מסקנות בהירות ורלוונטיות למדיניות תכנון. מתחילתו

 :נימוקי השופטים
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 מצטייניםלפרויקטים תכנוניים 

 

 דנציגראלה סגל ויעל , נועה ברעם, פסלריעל , מסינגליאור 
 

 :על עבודתם

 עיר מדבר ומה שביניהם -מטרופולין הנגב 
 

 אמנון פרנקל' פרופ: מנחה
 הטכניון
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 מצטייניםלפרויקטים תכנוניים 

 

 קרינסקיעדי 
 

 :על העבודה

 סלעיםבין ערים ובין 
 

 דני לזר' פרופ: מנחה

 א"אוניברסיטת ת
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 מצטייניםלפרויקטים תכנוניים 

 

 יואב סגל, זאויאיזבל , בן ישי דניאלי, חמי גרא
 

 :על עבודתם

 שוק מחנה יהודה -תשתיות כמנוע לעירוניות מקיימת מטבוליזם עירוני
 

 ורבקל אלסד״ר : מנחה

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 מצטייניםלפרויקטים תכנוניים 

 

 יובל רובינשטיין, מילולקרן רוטנברג , ליהי מצא
 

 :על עבודתם

 מפרץעיר  -נשר 
 

 פלאוטפנינה  ח"פרופ: מנחה

 הטכניון
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים  

 ציון לשבח
 

 ,  רינת קציר, ניר קפלן, אסף ענבר, וכנישעדי , דורון אפרתי

 שליסלברגבקי , שוחמירן 

 
 :על עבודתם

 !"ובטוחה חוויתית –הגעה פעילה לבית הספר "חבילת מדיניות ל
 

 משה גבעוני' דר: מנחה

 יפו-א"א בשיתוף עיריית ת"ת' אונ
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 הענקת פרס איגוד המתכננים
 לפרויקטים תכנוניים  

 ציון לשבח
 

 תלמידי הקורס

 
 :על עבודתם

 שלםכפר  -עתיד, הווה, עבר: תכנון עם קהילות
 

 פנסטרטובי ' פרופ: מנחה

 תל אביב' אונ

 


