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מתכננת ,בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים מן הטכניון ,ותואר שני בתכנון דיור מאוניברסיטת
מינסוטה ,ארה"ב .כיום שותפה בחברת גבריאלי סגל המתמחה בתכנון אסטרטגי עירוני ומנהלת
את המרכז לחקר קיימות במכון ירושלים למחקרי מדיניות .לשעבר מייסדת ומנהלת של היחידה
לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו (עד .)1.5.2013
בעלת ניסיון מעשי רב בתכנון אסטרטגי עירוני ,בהכנת תכניות מתאר ,תוכניות אב ומסמכי מדיניות.
בעלת נסיון בניהול אסטרטגי עירוני ובהובלת תהליכי תכנון רב תחומיים תוך שיתוף בעלי עניין.
נסיון בשיתופי פעולה בינלאומיים בנושאים תכנוניים .ניסיון במחקר ובניהול צוותי מחקר.
השכלה:
 M,A.מאוניברסיטת מינסוטה ,ארה"ב :התמחות בתחום תכנון ומדיניות דיור.
נושא התזה" :דפוסי הגירה בקרב משפחות חד הוריות במיניאפוליס" ,מינסוטה.1985 ,
 Ms.cבתכנון ערים ואזורים :הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל.
נושא התזה" :שיקום עצמי בשכונות מצוקה – ניתוח משווה" ,בהדרכת פרופ'
נעמי כרמון.1983 ,
 B.Aבגיאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה בהצטיינות .חטיבות לימוד בכלכלה ופסיכולוגיה.1978 ,

נסיון מקצועי :
 - 2016שותפה במשרד גבריאלי-סגל המשרד מתמחה בהכנת תוכניות אסטרטגיות ועירוניות
בקני מידה שונים :אזורי ,עירוני ושכונתי ,בהכנת מסמכי מדיניות ,תכניות בינוי ופוגרמות.
פרויקטים נבחרים:
o
o
o
o

תכנית מתאר כוללנית לקריית מלאכי – עבור מינהל התכנון במשרד האוצר
תכנית אב לשכונת נווה יהושע ברמת גן – עבור עיריית רמת גן
תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית דרום השרון
מסמך מדיניות לדרום מזרח תל אביב– עבור מנהל ההנדסה בעיריית תל אביב

 - 2016יועצת למינהל התכנון בתחום הדרכה ברשויות מקומיו בנושאי תכנון אסטרטגי
והכנת פרוגרמות לשטחי ציבור.
2016

מרכזת את צוות הקיימות במסגרת מיזם המטה הלאומי לקידום עירוניות ביוזמת
משרד הבינוי והשיכון .חברה בצוות ההיגוי של המטה הלאומי.

 - 2013מנהלת את המרכז לחקר הקיימות במכון ירושלים לחקר ישראל .במסגרת התפקיד
מנהלת את פרויקט "קיימות עירונית" ,פרויקט תלת שנתי שמטרתו פיתוח מדיניות
לעידוד שינויי התנהגות לכוון אורח חיים מקיים בערי ישראל( .לפרוט לגבי הפרויקט ראה
 .) ukayamut.comבמסגרת המרכז לקיימות יוזמת ומקדמת שיתופי פעולה עם גופים
אזרחיים ועירוניים בירושלים לקידום מדיניות עירונית מעודדת קיימות ולחיבור בין
גורמי מחקר לבין גופים הפועלים בשטח.
 – 2013יועצת למינהל התכנון ,משרד האוצר.
חברה בצוות לעדכון התדריך להקצאת שטחי ציבור.
 - 2013יועצת לתכנון אסטרטגי ולניהול אסטרטגי לרשויות מקומיות.
פרויקטים נבחרים:
תכנית אב לחניה עבור עיריית חיפה – חברה בצוות התכנון ומרכזת את הקשר
בין מדיניות החניה ומדיניות התכנון העירונית
פרויקט בסיסים חכמים  -עבור האדריכל הראשי של משרד הבטחון .חברה בצוות
הפרוייקט מרכזת במסגרת הצוות את הנושא של קיימות בבסיס צבאי ,ותכנון מרחב
ציבורי בבסיס צבאי.
מחקר בנושא קידום תמ"א  38בפריפריה העירונית .שותפה למחקר יחד עם פרופ' נעמי
כרמון מן הטכניון .עוסקת בהיבטים הארגוניים של הערכות העירונית לקידום הנושא.
יעוץ לרשויות מקומיות בנושאי תכנון אסטרטגי ומתארי :עיריית אילת ,עירית אשדוד
עיריית גבעת שמואל.
ייעוץ (וולונטרי) לעמותת ג'ינדס בעיר לוד בקידום תהליכי תכנון אסטרטגי והתחדשות
עירונית
מרצה במסגרות שונות (מפע"מ ,מרכז השל ,מרכז וייץ ועוד) על נושאים תכנוניים שונים ,כגון:
תכנון אסטרטגי ברשויות מקומיות ,התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ,הקצאות קרקע לשטחי
ציבור ,קיימות עירונית כמרכיב באסטרטגיה לפיתוח עירוני ועוד.
 1988 -5.2013עבודה בעירית תל-אביב יפו:
2000-5.2013

מייסדת ומנהלת של היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה.

עיקרי הפעילות:




ייזום ,ריכוז וניהול תכנית המתאר לעיר תל-אביב יפו.
ניהול צוות תכנון רב תחומי ,ניהול הכנת התוכנית וקידומה במוסדות התכנון .ביצוע תהליכי
שיתוף ציבור נרחבים כחלק מקידום התוכנית.
יפו.
תל-אביב
לעיר
האסטרטגית
התוכנית
וניהול
ריכוז
ייזום,
גיבוש מסמכי התוכנית (פרופיל העיר ,חזון העיר וקווי המדיניות הנגזרים) תוך ניהול תהליך
רחב של שיתוף תושבים ובעלי עניין .ניהול צוות רב תחומי שכלל נציגי עירייה ויועצים חיצוניים.





שילוב והטמעת עקרונות חזון העיר בתהליכי העבודה של העירייה .לווי הנהלת העירייה בניהול
תכניות עבודה מכוונות מטרות .גזירת פרויקטים תכנוניים מתוך מסמכי חזון העיר וקידומם.
ניהול ייצוג מינהל ההנדסה בתהליכי תכנון ארציים ומחוזיים.
ריכוז הפרוגרמה העירונית לשימושי קרקע ,מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
 ריכוז והובלת גיבוש ה"שלד הירוק" העירוני :הכנת תכנית אסטרטגית ותוכניות אב
לצירים ירוקים ,שבילי אופניים ותנועה לא ממונעת בעיר.
 לווי שוטף של עבודת מינהל ההנדסה בהיבטים מגוונים של תכנון כולל.

 1992-2000מנהלת המחלקה לתכנון ארוך טווח.
עיקרי הפעילות:
 ניהול הכנת שלב ראשון לתכנית המתאר של העיר ת"א-יפו
 הכנת תכנית אב למוסדות חינוך של העיר ת"א-יפו .ניהול צוות עבודה רב תחומי ועבודה מול
משרד החינוך ומינהל החינוך העירוני.
 הכנת תכניות אב למתקני חרום עירוניים ,עבור אגף החרום העירוני.
 הכנת תכנית אסטרטגית לשירותים לקשישים בשיתוף אגף הרווחה העירוני ומכון ברוקדייל.
 הכנת פרוגרמות לשרותיי ציבור לרובעים ושכונות בעיר .קידום תכנון ויישום פרוייקטים
ציבוריים בעיר.
 עריכת תחזיות פיתוח למגורים ולתעסוקה לטווחי פיתוח שונים .ניהול מעקב שוטף אחר
מגמות התפתחות העיר.
 פיתוח הקשר בין התכנון הפיזי במנהל ההנדסה ,לבין השיקולים החברתיים בתכנון ,ע"י
פיתוח קשרי גומלין הדוקים בין גורמי התכנון הפיזי לבין גורמי העיריה העוסקים בשרותים
החברתיים (רווחה ,חינוך ,וכו').
 פיתוח וחיזוק השימוש בכלי מחשוב ובמערכות מידע ככלי ניתוח ותכנון וכבסיס לקבלת
החלטות.
1989-1992






ראש צוות תכנון מרכז ,אגף תכנון ובנין ערים .

עיקרי הפעילות:
הכנת תכנית לשיקום שכונת פלורנטין
השתתפות בצוות פרויקט שיקום לב תל-אביב.
הכנת תכניות בנין עיר וקידומן הסטטוטורי.
ניהול עבודת הצוות

 1988-1989אחראית על מיחשוב תוכניות בנין ערים ,אגף תכנון ובנין ערים.
 1986-1987מתכננת ,בלשה-ילון מהנדסים בע"מ :שותפה בצוות רב תחומי להכנת תכנית
פיתוח אזורית בצפון ספרד .אחראית על הניתוח הסוציו-דמוגרפי ,ועל גיבוש
החלופות המרחביות.
 1985-1987מתכננת ,משרד צמיר ,אדריכלים ומתכנני ערים ,חיפה .שותפה בצוות תכנון
תכנית מתאר לעכו ,תכנית פיתוח לקריית שמונה ,ועוד.
 1982-1985חוקרת בנושאי תכנון עירוני ואזורי  ,אוניברסיטת מינסוטה ,ארה"ב:
ניהול מחקר בנושא" :דפוסי הגירה של משפחות חד הוריות במינאפוליס".

 1981-1982חוקרת ,מוסד שמואל נאמן ,טכניון ,חיפה :עריכת מחקר בנושא "שיקום
עצמי בשכונות השיקום " ,במימון משהב"ש .השתתפות במחקר ההערכה
של פרויקט שיקום השכונות.
 1979-1981חוקרת ,המרכז לחקר עיר ואזור ,טכניון ,חיפה :השתתפות במחקר "מכסות קרקע
לשטחי ציבור" בראשות פרופ' מ.היל ז"ל ופרופ' ר.אלתרמן ,בהזמנת משרד הפנים.
1981

מתכננת ,בלשה-ילון מהנדסים יועצים בע"מ :שותפה בצוות תכנית המתאר לעיר
החדשה  Wojiבניגריה.

 1979-1982מתכננת ,חברת "איתות" ,חיפה :שותפה בפרויקטים בנושאים מגוונים ,כגון :סיוע
בדיור במגזר הערבי ,פוטנציאל פיתוח בציר הגבעות ,קביעת תחום מועצה אזורית
משגב ,ועוד.
 1977-1978עוזרת מחקר באוניברסיטת חיפה :השתתפות במחקרים יישומיים בראשות פרופ'
ב .קיפניס
נסיון בפעילות בינלאומית:
 2011-2016חברה במשלחות הישראליות לכנסים של הפורום האורבני העולמי ( (WUFשל ארגון
 .UN HABITATהשתתפות בכנסים בנאפולי ( ,)2012מדאיין ( ,)2014וחברות בפורום
הישראלי לעירוניות שנוסד בעקבות מעורבות זו.
 2011- 2009השתתפות בפרויקט  SWITCHשל האיחוד האירופי בנושא פיתוח בר קיימא של
מערכות אספקת מים עירוניות .הפרוייקט מנוהל ע"י  , UNESCO-HIEמוסד מחקר
בנושא מים הנמצא בעיר דלפט בהולנד .שותפות בו  12ערים ,והשותפים הישראלים
הם האוניברסיטה העברית וחברת מקורות .עיריית תל אביב הינה "demonstration
" cityובמסגרת הפרוייקט נבנית מערכת של אינדיקטורים לבקרה על ניהול מערכת
המים של העיר תל אביב .שיטות העבודה לקוחות מעולם התכנון האסטרטגי וכוללות
גם דיונים עם בעלי עניין ,קביעת יעדים ופיתוח מדדים .במסגרת התוכנית ההצגתי את
עבודתינו במספר מפגשים  ,בישראל ובהולנד.
 2010-2008ייצוג עיריית תל אביב בוועדת איכות הסביבה במסגרת שותפות תל אביב לוס אנג'לס.
השותפות פועלת ליצירת שיתופי פעולה בתחומי חינוך ,תרבות ואיכות סביבה.
במסגרת הפעילות השתתפתי בסיור ללוס אנג'לס ,וכן הייתי אחראית לארגון מפגשים
מקצועיים עם נציגי לוס אנג'לס שביקרו בתל אביב .פעילות השותפות הינה מתמשכת
וכוללת יוזמות מגוונות ,ביניהן קידום עסקים ירוקים בעיר ,הכנת מסמך מדיניות
בנושא בניה ירוקה ועוד.
השתתפות בקבוצת חשיבה שאורגנה על ידי  UN HABITATברומא .לכנס הוזמנו נציגי
2008
 12ערים שנבחרו כוון שהכינו תכניות אסטרטגיות מתקדמות .הוזמנתי להציג את
התוכנית האסטרטגית לתל אביב ואופן היישום שלה בחיי היומיום.
השתתפות בסמינר בנושא ההתחממות הגלובלית שנערך בלונדון ,ואורגן ומומן ע"י
2006
ה .British Council-מטרת הסמינר הייתה לקדם את ההכרות והמודעות לנושא,
ובעקבותיו החלו פעולות תכנוניות שונות בעיריית תל אביב בנושא זה.
השתתפות במפגש יצירת שותפויות של האיחוד האירופי בשטרסבורג כנציגת עיריית
1997
תל אביב יפו.

 1995-1996השתתפות בתוכנית  MED URBSשל האיחוד האירופי כנציגת עיריית תל אביב
בקבוצה של  6ערים מאירופה ומהמזרח התיכון ,ביניהן העיר עזה .שיתוף הפעולה
היה בנושאי תחבורה וכלל עבודה משותפת ומפגשים רבים .תוצאת שיתוף הפעולה
הייתה ,בין היתר ,התנעת פרויקט תכנון שבילי אופניים בתל אביב יפו.
פרסים:
עיריית תל-אביב יפו :זכיה בפרס ראשון בתחרות "אתגר" ,הפרס העירוני לאיכות ומצויינות הניתן
לפרוייקט עירוני חוצה ארגון המצטיין בחדשנות ובהשפעה רחבה.2004 ,
הפרס ניתן לצוות היחידה לתכנון אסטרטגי על ייזום והכנת התוכנית האסטרטגית לתל-אביב יפו.
טכניון ,מכון טכנולוגי לישראל :הפרס ע"ש יפה בן-עמי עבור עבודה בתחום ההתפתחות האורבנית
בנושא":שיקום ממוסד ושיקום עצמי של דיור – ניתוח נשווה" .1984
פעילות ציבורית:
 2012-2016חברה בוועד איגוד המתכננים בישראל
סגנית יושבת ראש ועד איגוד המתכננים בישראל
- 2016
חברה בפורום העירוניות הפועל לקידום אורח חיים עירוני ותכנון מוטה עירוניות
- 2015
בישראל
פרסומים:
תמר גבריאלי" ,התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו" ,מאמר במסגרת הספר" :תל אביב –
מפרבר גני לעיר עולם" בעריכת פרופ' ברוך קיפניס.2009 ,
תמר גבריאלי "התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו" ,תכנון ,רבעון איגוד המתכננים2008 ,
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Families Headed by Women", American Statistical Association Proceedings of the
Social Statistiics, Section 1984.

