
  מרחבים  תכנית תלמידי
  

  מחזור ח' 
  תשפ"ג

2023  

  אמידת מודל בחירה של קורקינטים ביחס לאמצעי נסיעה אחרים בעיר תל אביב   אליא -ערן בן  יעקב לוי
  באמצעות הריסה ובניה מחדש חידוש שכונות וותיקות שלא  נורית אלפסי  יעל רונן 

  ' זמחזור 
  ב"פתש

2022  

  אביתר אראל   אביטל מוצקין 
  וטל סבוראי 

באיזו מידה נובע השיפור בתחושת הנוחות התרמית בהשפעת צמחייה מגורמים פסיכולוגיים, בנוסף לשינויים אשר גורמים הצמחים 
  למאזן התרמי של האדם עם סביבתו? 

השנים והגורמים להם, ובחינת פוטנציאל התרומה של צעדים שונים בחינת השינויים בטביעת הרגל הפחמנית מפעילות עירונית לאורך   מידד קיסינגר   עידן מגירא
  להפחתת הפליטות 

  תרבותי בתכנון הנוף האנרגטי החדש -המימד החברתי   נעמה טשנר   דורון אזוט 
  השפעות סביבתיות של ייצור בקר אל מול תחליפי בשר   מידד קיסינגר   אביה פרלמוטר 

  ' ו מחזור 
  א"פתש

2021  

  וסגנון בנייה מודרני ואחרים לאמהן הסיבות שמרחבים מסוימים מסוגלים להשתנות, בהתאם לטכנולוגיה, אורח חיים   נורית אלפסי  הדר אופנהיים 
  אקלים עירוני-התחדשות עירונית ככלי לשיפור מיקרו  דויד פרלמוטר   יוסף מור

  מחזור ה' 
  תש"ף
2020  

  ניתוח לונגיטודינלי של השפעות הסביבה הפיסית על קוגניציה ותחושות  טל סבוראי   רותם ריעני
  למיתון אי החום העירוני בדיקת התאמת כלים   אביתר אראל   יפעת ברקאי

  לימוד מגה גלוני חול בכדוה"א ובמאדים   יצחק קטרה   ליאור סבן 
  פיתוח מדד קיימות לאוניברסיטאות בישראל   מידד קיסינגר   שני דר 

  צמצום אובדן מזון והצלתו ברמת משק הבית בישראל  מידד קיסינגר   נועה בירן 
  היברידיים להערכת אוזון בישראלפיתוח מודלים   איתי קלוג  מרק פרלשטיין 

  סוכנים - יכולת התאמה של תכנון התחבורה הציבורית לביקוש לנסיעות במרחב ובזמן באמצעות מודל סימולציה מבוסס   ערן בן אליא  מור קולינס
  מחזור ד' 
  תשע"ט 

2019 

  ההשפעה של שיפוץ והתחדשות מבנים על הסביבה העירונית  נורית אלפסי  נועה מטע 
 כלים להתחדשות עירונית בפריפריה: מה ניתן ללמוד ממקומות אחרים נורית אלפסי מיה טושינסקי בסו

  הבנת תהליך בחירת מקום חניה בעיר באמצעות משחק במציאות מדומה  ערן בן אליא  שרון גבע 
ניתוח מצב קיים, גישות ושיטות לצמצום הפליטות, זיהוי הפערים ומידול   –בחינת פוטנציאל הפחתת פליטות גזי החממה של ערים   מידד קיסינגר   יובל תמר הפלר

  השינויים האפשריים
 תכנון תשתיות הנדסיות והשתלבותו במערכת התכנון הכללית נורית אלפסי עומרי קרן

 מחזור ג' 
  תשע"ח

2018 

 יציבות אגרגטים של קרקע לסחיפה על ידי רוח ופליטת אבק  יצחק קטרה  גלברט גלעד 
 פיתוח מודלי מרחב זמן לניבוי חלקיקים באטמוספרה  איתי קלוג דן לסר

  מתוך נתוני רשתות חברתיות well-beingהערכת   טל סבוראי   רוני ארצי
 סף פליטת אבק כתלות במרקם הקרקע יצחק קטרה  אביב רובינשטיין 

 בוחן, ירוחםמקרה  -שיח הפיתוח בעיירה קטנה בפריפריה  נורית אלפסי הילה שלומי 
  מחזור ב' 
  תשע"ז

2017  

 תופעת התנועות החלוציות בערים והשפעתם על הצדק החברתי במרחב העירוני אבינעם מאיר  חלי זכריה 
 פיתוח מודלים בניבוי ברזולוציה גבוה של תאורה בלילה בישראל  איתי קלוג יאיר ישביץ 

  Creative Placemaking  נורית אלפסי  זהר פינגרהוט 
 שאיפה למצוא דרכים לצמצום צריכת הדלקים והפליטות הנובעות מצריכה זו מידד קיסינגר  דיאנה חודנב 

 לימוד קישוריות הדרולוגית באזורים צחיחים בעזרת עוקבים איזוטופים ומודלים טל סבוראי  דין דנינו
 המגוון הביולוגי בעיר באזור יובשניגורמים הקובעים את הפיזור המרחבי של  פועה בר   איתי קרן



 תכנון וניהול פסולת עירונית  מידד קיסינגר  לילך יטוביה 
  מחזור א' 

  תשע"ו 
2016  

 ) 38בחינה של גורמים וסיבות להתפתחות ולשינויים בתוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים (תמ"א  נורית אלפסי אלון אורון
 כיצד שימוש בטכנולוגית הכוונה ולווינית משפיע על יכולות ההתמצאות במרחב של בני האדם  ערן בן אליא גלעד חביב 
 תמחור עלויות חניה עם התמקדות בטכנולויות ערים חכמות ערן בן אליא עמרי אבני

 העירונית של העיר ת"א יפוכיצד ועד כמה ישפיעו צעדי מדיניות בקני מידה שונים על קידום הקיימות  מידד קיסינגר  טל שטיינברג 
 השקעה מוכוונת נדל"ן מול השקעה בתשתית ובמרחב ציבורי  -התחדשות עירונית בעידן הנאו ליברלי   נורית אלפסי קובי אוחיון 

   
  


