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אדריכל רשום מס'34632 :
נייד054-444-8465 :
מיילsegalg@netvision.net.il :
פרטי השכלה
1983-1981
1977-1975

השכלה פורמלית:
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון .לימודים במגמה
לתכנון עירוני .סיום תואר ראשון בהצטיינות.

1991

השתלמויות:
אגודת האדריכלים  -קורס שימור מבנים ואתרים

ניסיון מקצועי
מ2016-
2015-1994
2014-1995
1994-1990
1989-1987
1987-1984
1987-1984

משרד גבריאלי-סגל
משרד חגי דביר גידו סגל אדריכלים
מתכנן ביחידה לתכנון אסטרטגי ,מינהל הנדסה ,עיריית תל-אביב-יפו
משרד סעדיה מנדל אדריכלים
המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי
משרד אדריכלות בקיבוץ געתון
מנהל ענף הבנייה בקיבוץ געתון

רשום באגודות מקצועיות
1986

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל

חברות בוועדות מקצועיות
2007 – 2003
2000 - 1992
1995 - 1993

חבר בועדה לכתיבת הנחיות לתנועת אופניים והולכי רגל ,משרד התחבורה
ומשרד השיכון
חבר בוועדת תל אביב של המועצה לשימור מבנים ואתרים
חבר ברשת  - LAMרשת של מעבדות לאדריכלות הים התיכון של
ההתאחדות העולמית של אדריכלים

רשימת פרויקטים מייצגים
תכניות אסטרטגיות ,תכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות
ערים
תל-אביב-יפו –דרום מערב עיר
תכנית אסטרטגית לדרום מערב העיר
רמת גן – שכונת נווה יהושע
תכנית אסטרטגית לשכונת נווה יהושע ותכניות מפורטות לגשר מעל דרך  4ולמתחם פינוי-
בינוי ברחוה הארז
תל-אביב-יפו  -תכנית מתאר
יועץ אורבני לתוכנית מתאר כוללנית לעיר ,בהליך של תכנון אסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.
קריית מלאכי – תכנית מתאר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תכנית מתאר כוללנית לעיר
רעננה ,מסמכי מדיניות (בשיתוף עם ו'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור פירשט')
הכנת מסמכי מדיניות ל 8-מתחמים בעיר ,להכנת תכניות מפורטות מכוח תכנית המתאר
הכוללנית לעיר
אור יהודה ,תכנית מתאר (בשיתוף עם ו'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור פירשט')
תכנית מתאר כוללנית לעיר ,בהליך של תכנון אסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.
רעננה ,תכנית מתאר (בשיתוף עם ו'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור פירשט')
תכנית מתאר כוללנית לעיר ,בהליך של תכנון אסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.
רעננה ,התחדשות עירונית (בשיתוף עם ו'חגי דביר אדריכלים' ו'מזור פירשט')
תכניות אב להתחדשות עירונית בארבעה מתחמים בעיר.
תכנית מפורטת ליישום תמ"א  38ברחבי העיר.
עיריית כפר יונה (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
עיריית בת-ים (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
עיריית רמת השרון ,פרויקט אופניים בעיר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
עיריית חולון ,פרויקט אופניים בעיר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
עיריית אשקלון ,פרויקט האופניים בעיר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים

עיריית ראשון לציון ,פרויקט האופניים בעיר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
מועצה אזורית גזר  ,פרויקט האופניים בתחום המועצה (בשיתוף עם 'חגי דביר
אדריכלים')
תוכנית אב
עיריית הרצליה ,פרויקט האופניים בעיר (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב לשבילי אופניים
עיריית חיפה ,פורום ( 15בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב להפחתת זיהום האויר והגנת האקלים
עירית חולון ,פורום ( 15בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב להפחתת זיהום האויר והגנת האקלים
עירית בת ים ,פורום ( 15בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
תוכנית אב להפחתת זיהום האויר והגנת האקלים
מועצות אזוריות (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
מועצה אזורית גזר – תכנית מתאר כוללנית למועצה
תכנית מתאר כוללנית ,בהליך של תכנון אסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.
מועצה אזורית דרום השרן – תכנית מתאר כוללנית למועצה
תכנית מתאר כוללנית ,בהליך של תכנון אסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.
מועצה אזורית חוף השרון ,תוכנית אב אסטרטגית למועצה.
תוכנית אב אסטרטגית ,בהליך של תכנון איסטרטגי ומתוך גישה מקיימת.

מבנים ,מבני דרך ופיתוח המרחב הציבורי (בשיתוף עם 'חגי דביר אדריכלים')
עיריית נתניה
תכנון רשת שבילי אופניים מנתניה לישובי הסביבה.
כביש חוצה ישראל
תכנון מחלף מיתר וגשר סנסנה
נתיבי ישראל ,כביש 2
תכנון שביל אופניים בין נתניה לתל-אביב.
עירית הרצליה
תכנון  15ק"מ של שבילי אופניים.

עיריית ראשון לציון
תכנון  8ק"מ של שלבילי אופניים במערב העיר.
נתיבי ישראל ,כביש  31בין ערד לצומת שוקת:
מפרידן פארק ערד
מפרידן כביש 80
מפרידן כסייפה
גשר נחל באר שבע
גשר נחל מרעית
מפרידן נבטים
גשר נחל ענים
מפרידן מולדה
גשר נחל יתיר
מפרידן כביש 316
מפרידן חורה
מפרידן איזורי תעשייה שוקת
גשר נחל חברון
מחלף שוקת
מעבר תת-קרקעי 401
מעבר תת-קרקעי 317
מועצה מקומית בני עי"ש
תכנית שימור ופיתוח של שני מגדלי מים בריטיים
מועצה אזורית מטה אשר ,חורבת געתון
תב"ע ותכניות פיתוח
נצר סרני ,תכנית שימור ופיתוח בית הספר ע"ש אנצו סרני
עבודות בתור מתכנן במינהל הנדסה של עיריית תל-אביב-יפו ,בשנים .2014-1994
ריכוז הנושאים הבאים:
 תכנית מתאר לתל-אביב-יפו
 תכנית אסטרטגית לתל-אביב-יפו
 פרויקט שבילי האופניים בתל אביב  -יפו
 התכנית לשימור מבנים ואתרים בתל  -אביב
 עדכון תוכניות לב תל-אביב ויישומם
 עדכון תכניות חוף הים ויישומם
עבודה בנושאים הבאים:
 הכנת תכנית אב לעיר ההיסטורית
 הכנת תוכניות התפר בין מנשיה ליפו

1990-1993

סעדיה מנדל אדריכלים
עיסוק תכניות בינוי ערים ,פיתוח עירוני ,מבנים לשימור ומתקני תיירות ונופש.
ריכוז פרויקטים בנושאים שונים:
 שכונת עג'מי ביפו  -תכנית בניין עיר
 בית המורים במקווה ישראל  -שימור המבנה ומחזורו כמשרד המועצה
לשימור מבנים ואתרים
 העיר העתיקה  -באר-שבע  -תכנית אב לשימור ופיתוח ותוכניות פיתוח
לכיכר המרכזית ולרחוב הראשי
 חמי יואב  -תכנית אב ,תכנון מבנים ותוכניות פיתוח
 לוד  -העיר העתיקה  -תכנית אב לשימור ופיתוח

1989-1986

המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי
ריכוז פרויקטים ועבודה עצמאית במספר נושאים:
 תכניות בינוי ערים ,תכנון
 מדיניות למגורים ולמערך בתי ספר אזוריים
 תכנון מבנים למגורים ,לחינוך ולחברה

1986-1984

משרד אדריכלות קיבוץ געתון
עבודה בתכנון מבני ציבור ומבני מגורים ,פיתוח סביבתי ותכניות בניין עיר
ריכוז הבנייה בקיבוץ געתון
עבודה בניהול בנייה ופיקוחה :חדר אוכל ,בתי ילדים ,מבני מגורים ,פיתוח סביבתי

ניסיון בפעילות בינלאומית:
 2011- 2016חבר במשלחות הישראליות לכנסים ארגון  UN-Habitatבנאפולי ( ,)2012מדאיין
( )2014וקיטו ( .)2016בכנס במדאין ,מתן הרצאה על הפרויקט בקיסומו ,קניה ועל
האינדיקטורים לניטור מצב העיר בתל-אביב-יפו לאור חזון העיר.
 2014-2013השתתפות בתכנון רצועת החוף לאגם ויקטוריה בעיר קיסומו שבקניה ,העיר השלישית
בגודלה במדינה .הפרויקט קודם בשיתוף בין אירגון  ,UN-Habitatממשלת ישראל
ועריית קיסומו.
 2011- 2009השתתפות בפרויקט  SWITCHשל האיחוד האירופי בנושא פיתוח בר קיימא של
מערכות אספקת מים עירוניות .במסגרת התוכנית ,השתתפות בכנס בעיר לודג'
שבפולין הצגת המדדים לניטור מערכת אספקת המים של תל-אביב-יפו והתכנית
האסטרטגית לעיר.
2008

השתתפות בקבוצת עבודה של  UN-Habitatו  UNESCOבנושא "מתחמים היסטוריים
לכולם" בסביליה ,ספרד .בכנס השתתפו נציגי ערים מכל העולם שדנו במדריך חדש
המציג גישה חברתית ואנושית להתחדשות עירונית בר קיימא.

2007

השתתפות בקבוצת חשיבה שאורגנה על ידי  UN-Habitatברומא .לכנס הוזמנו נציגי
 12ערים שנבחרו כוון שהכינו תכניות אסטרטגיות מתקדמות .במסגרת הכנס ,הצגת
התוכנית האסטרטגית לתל אביב ויישומה.

2006

השתתפות בסמינר בנושא ההתחממות הגלובלית שנערך בלונדון ,ואורגן ומומן ע"י
ה .British Council -מטרת הסמינר היתה לקדם את ההכרות והמודעות לנושא,
ובעקבותיו החלו פעולות תכנוניות שונות בעיריית תל אביב יפו בנושא זה.

 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 היתה ,בין
היתר ,התנעת פרויקט אופניים בתל-אביב-יפו.
פירסומים


"קיבוץ ושותפות בתכנון פיזי ,מסגרות ,תהליכים ותכנים לשיתוף הציבור בתכנון" ,גידו סגל
ודני קידר ,הוצאה משותפת של המחלקה לתכנון של התק"ם והמחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי ,תל-אביב .1988 -
 “How the Physical Fabric of the Kibbutz Evolved”, Kibbutz Currents, Special
Supplement, Tel Aviv, April 1988.



"פרויקט האופניים בתל-אביב-יפו" ,תנועה ותחבורה – עיתון התא להנדסת תנועה
ותחבורה של איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל ,ספטמבר 2006



"התכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו :עקרונות ,תהליך עקרי התכנית ויישום" ,תמי
גבריאלי וגידו סגל ,התכנון ,בטאון איגוד המתכננים בישראל ,כרך  ,4חוברת 2007 ,1

פרסים
1984

פרס ע"ש מוסה חריף שהוענק על ידי הטכניון והמחלקות לתכנון
ולהשכלה של התנועה הקיבוצית המאוחדת לפרויקט גמר "קיבוץ
ושותפות בתכנון פיזי".

1988

מילגה ע"ש יוחנן גוטויליג מטעם המחלקה הטכנית של הקיבוץ
הארצי עבור הוצאה לאור של העבודה "קיבוץ ושותפות בתכנון
פיזי".

1998

ציון לשבח של אגודת האדריכלים על תכנון רשת שבילי האופניים
בתל -אביב-יפו.

2003

פרס "אתגר" של עיריית תל-אביב-יפו למצוינות על הכנתה של תכנית "עיר" -
התכנית האסטרטגית לתל אביב-יפו.

