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ומזה כחמש שנים שלושה עשורים    כמעט  פועלת בשדה התכנון בישראלמתכננת דלית זילבר  

צמחה בתוך מערכת התכנון הארצית והמחוזית ומלאה שם היא  היא מנהלת מנהל התכנון.  

ויו"ר הועדות המחוזיות של ירושלים  שורה ארוכה של תפקידים לרבות מתכננת מחוז ירושלים 

קדמה באופן נחוש ואמיץ תהליכי תכנון מקצועיים, בתנאים    בתפקידיה אלה היא  .ותל אביב

התכנוניים   השיקולים  פשוטים.  היו  תמיד  והראיה   -שלא  עיניה  לנגד  עמדו  תמיד  מקצועיים 

היא הראיה שהובילה   וחברתי  פיזי, סביבתי  בניהול מערכת הכוללת המשלבת תכנון  אותה 

 התכנון המרכזית בישראל. 

ובהם אישור תמ"א   , המאגדת את התכנון 1דלית הובילה תהליכי תכנון משמעותיים ביותר 

כניות מתאר ארציות ושל מדיניות והארצי לתשתיות ולשטחים פתוחים, כמו גם קידום של ת

הציב התחבורה  היבשתית,  התחבורה  והאנרגיה,  התשתיות  בתחומי  מערכת תכנון  ורית, 

כדי לאפשר תכנון איכותי וטוב המבוסס על    היא פעלההבריאות, המרחב הימי ועוד. בכל אלה,  

 ראייה רחבה ומקצועית המאפשר מענה לצרכים הציבוריים השונים. 

 
של   35מבין המהלכים הנוספים שהיא הובילה ניתן למנות את המהלך ליישום עקרונות תמ"א 

  היא השכילה   ות האקולוגיים, ואת התוכנית האסטרטגית לדיור.הגנה סטטוטורית על המסדרונ

מדיניות    והובילה    לאזן היטב בין צרכי הפיתוח לבין הצורך בשמירה על השטחים הפתוחים 

על תכנון מקצועי  בשמירה  שאיזנה בין הצורך בייעול וקידום של הליכי תכנון מהירים לבין הצורך  

תו של התכנון והיותו קשור גם לדיסציפלינות שונות, ואיכותי. בנוסף, ונוכח ההכרה במורכבו

והחברה דלית  הובילה   המקומי  השלטון  הממשלה,  משרדי  כלל  עם  פעולה  שיתופי  זילבר 

 האזרחית.

דלית הגנה בנחישות על מעמד המתכנן המקצועי לאורך כל תקופת כהונתה. בהקשר זה היא  
בתפקידיה    ומחקריים יישומיים למדיניות תכנון. קדמה חשיבה על איכות התכנון, קיימה ימי עיון  

 תכנון בישראל. איכותו של התרמה תרומה ניכרת להיא  השונים, ובעיקר בתפקידיה האחרונים,  
 

ה ראוי  המתכננת דלית זילברמצאנו את    ועל השפעתה הרבה על פני התכנון בארץ על כל אלה  

 . 2022התכנון לשנת   תלאות יקיר
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 ר: דברי תודה דלית זילב

לאורך כל הקריירה המקצועית שלי, מתפקידי הראשון בה, ועד הנוכחי כמנכ"לית מינהל 

התכנון, האינטרס הציבורי והדאגה לאדם ולדורות הבאים היו נר לרגלי. התפקיד הציבורי  

אותו ציבור שקולו לא  -נותן בידייך את הזכות והכבוד לקדם עשייה עבור ובשם הציבור הרחב 

יש מי שיגן על רווחתו. כאשת מקצוע, דאגתי תמיד לצקת תוכן איכותי  נשמע ולא תמיד 

 ורלוונטי לתפקיד ולהקפיד על איכות, מקצועיות ועצמאות  מינהל התכנון ומוסדות התכנון .

 .אני נרגשת ומודה על ההכרה  ועל זכייתי בפרס יקירת התכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022יקירת התכנון  –י דר' נילי שחור

 נימוקי השופטים 

. לאורך קריירה  מזה שנים רבות  דר' נילי שחורי היא יועצת מוערכת במערכת התכנון בישראל
וחשוב מאין כמוהו: תכנון כלכלה  ארוכה היא הניחה   ייחודי  את היסודות המקצועיים לתחום 

הכלכלי  הפיתוח  בתחום  דרך  פורצי  פרויקטים  ניהלה  נילי  בישראל.  ומוניציפלית  אורבנית 
בפריפריה, תרמה רבות לפיתוח כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי הניהול העירוני, פיתחה  

לניהול -ליישום-לחיבור בין התכנון  ונאבקההבנויה    כלים לניהול מערכתי של שימור המורשת
   ולתחזוקה של המרחב העירוני.

 
בין תחומי התכנון הפיזי  עושה  הוא החיבור הייחודי שהיא    תרומתה של נילי למקצוע התכנון

מתבטא    חיבור זה  .והחברתי לתחומי הפיתוח והניהול של הכלכלה האורבנית והמוניציפלית
בפיתוח מודלים ייחודיים לתכנון ולניהול אזורי תעשייה ותעסוקה בישראל, במציאת פתרונות 

מודלים אלו    .ייחודיים לבעיות קנייניות בחברה הערבית המונעות קידום תהליכי פיתוח כלכלי
היוו את הבסיס לתהליכי שיתוף הציבור בישראל ולשילוב השיקולים החברתיים והקהילתיים  

ענפה בדגש על    ית מצליחה לשלב פעילות  מחקרנילי  ן. במקביל לפעילותה היישומית,  בתכנו
טיפול בפריפריה החברתית והגיאוגרפית וכן להדריך ולחנוך באופן שוטף וקבוע רשימה ארוכה 

באוכלוסיות היא ממקדת  את עיקר מאמציה    של אנשי מקצוע מעולמות התכנון הפיזי והחברתי.
והחברתית של ישראל ובעיקר בפיתוח כלכלי של הנגב ושל החברה   מהפריפריה הגיאוגרפית

 הערבית בישראל וזאת תוך שילוב בין רגישות ותחושת שליחות עצומה ובין חשיבה פרקטית 
אזורי  ו מקיף.  אמפירי  מחקר  על  המבוססת  ובהירה  מפוכחת  בראייה  המאופיינת  סדורה 

מהווים עד היום את הדוגמאות   התעשייה והתעסוקה שתכננה גם בנגב וגם בחברה הערבית
 הבולטות ברמה הארצית לאופן בו ראוי וכדאי לקדם מרחבים כלכליים ברשויות המקומיות. 

 
לעבוד המעשית,  תבמקביל  כנילי  ה  מזה  במוסדות   ארבעיםמשמשת  וחוקרת  כמרצה  שנה 

ומקצועיות  ופרסמה  אקדמאיים שונים   ציבורית  של  בתחומים  עבודות מדעיות  של   ,מדיניות 

ואזורי,   ורשויות מקומיותשל  תכנון עירוני  עלה נילי פלאורך השנים     .פיתוח כלכלי, קהילתי 

כמו כן, היא  "תכנון".    -איגוד  המדור בביטאון    כהאיגוד המתכננים בישראל וערהנהלת  חברה בכ
הנהלה   כחברת  "איקשימשה  אתרי    –מוס"  ובארגון  שימור  בנושא  לאונסקו  המייעץ  ארגון 

 .נוףתרבות ו תמורש

 
לבין תחומי הפיתוח    תרומתה והחברתי  לחיבור שבין התכנון הפיזי  והמעשית  המתודולוגית 

והחברתי של  הכלכלי  החוסן  את  קידמה מאד  והמוניציפלית  העירונית  הכלכלה  והניהול של 
. לפיכך, אין ספק שדר' נילי שחורי טבעה  רשויות מקומיות רבות בארץ ותרמה לרווחת תושביהן

 ל ברמה גבוהה ביותר.את חותמה על התכנון הישרא
 

 . 2022התכנון לשנת  תלאות יקיר ה ראוי דר' נילי שחוריעל כל אלה מצאנו את 
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