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אור כרנדיש
בן ינאי
יוסף מור
אלי פרידריך
הדר אופנהיים
רותם ריעני
יפעת ברקאי
ליאור סבן
שני דר
נועה בירן
מרק פרלשטיין
מור קולינס
נועה מטע

ערן בן אליא
נעמה טשנר
דויד פרלמוטר
ערן בן אליא
נורית אלפסי
טל סבוראי
אביתר אראל
יצחק קטרה
מידד קיסינגר
מידד קיסינגר
איתי קלוג
ערן בן אליא
נורית אלפסי

השפעת המבנה העירוני על אופן התנועה במרחב
כיצד עוני אנרגטי מושפע ממצב ואיכות הדיור
התחדשות עירונית ככלי לשיפור מיקרו-אקלים עירוני
הסעת המונים בעידן של צפיפות ופנדמיה
מהן הסיבות שמרחבים מסוימים מסוגלים להשתנות ,בהתאם לטכנולוגיה ,אורח חיים וסגנון בנייה מודרני ואחרים לא
ניתוח לונגיטודינלי של השפעות הסביבה הפיסית על קוגניציה ותחושות
בדיקת התאמת כלים למיתון אי החום העירוני
לימוד מגה גלוני חול בכדוה"א ובמאדים
פיתוח מדד קיימות לאוניברסיטאות בישראל
צמצום אובדן מזון והצלתו ברמת משק הבית בישראל
פיתוח מודלים היברידיים להערכת אוזון בישראל
יכולת התאמה של תכנון התחבורה הציבורית לביקוש לנסיעות במרחב ובזמן באמצעות מודל סימולציה מבוסס-סוכנים
ההשפעה של שיפוץ והתחדשות מבנים על הסביבה העירונית

מיה טושינסקי בסו
שרון גבע
יובל תמר הפלר

נורית אלפסי
ערן בן אליא
מידד קיסינגר

עומרי קרן
גלברט גלעד
דן לסר
רוני ארצי
אביב רובינשטיין
הילה שלומי
חלי זכריה
יאיר ישביץ
זהר פינגרהוט
דיאנה חודנב
דין דנינו
איתי קרן
לילך יטוביה

נורית אלפסי
יצחק קטרה
איתי קלוג
טל סבוראי
יצחק קטרה
נורית אלפסי
אבינעם מאיר
איתי קלוג
נורית אלפסי
מידד קיסינגר
טל סבוראי
פועה בר
מידד קיסינגר

כלים להתחדשות עירונית בפריפריה :מה ניתן ללמוד ממקומות אחרים
הבנת תהליך בחירת מקום חניה בעיר באמצעות משחק במציאות מדומה
בחינת פוטנציאל הפחתת פליטות גזי החממה של ערים – ניתוח מצב קיים ,גישות ושיטות לצמצום הפליטות ,זיהוי
הפערים ומידול השינויים האפשריים
תכנון תשתיות הנדסיות והשתלבותו במערכת התכנון הכללית
יציבות אגרגטים של קרקע לסחיפה על ידי רוח ופליטת אבק
פיתוח מודלי מרחב זמן לניבוי חלקיקים באטמוספרה
הערכת  well-beingמתוך נתוני רשתות חברתיות
סף פליטת אבק כתלות במרקם הקרקע
שיח הפיתוח בעיירה קטנה בפריפריה  -מקרה בוחן ,ירוחם
תופעת התנועות החלוציות בערים והשפעתם על הצדק החברתי במרחב העירוני
פיתוח מודלים בניבוי ברזולוציה גבוה של תאורה בלילה בישראל
Creative Placemaking
שאיפה למצוא דרכים לצמצום צריכת הדלקים והפליטות הנובעות מצריכה זו
לימוד קישוריות הדרולוגית באזורים צחיחים בעזרת עוקבים איזוטופים ומודלים
גורמים הקובעים את הפיזור המרחבי של המגוון הביולוגי בעיר באזור יובשני
תכנון וניהול פסולת עירונית

תשע"ו
2016

אלון אורון
גלעד חביב
עמרי אבני
טל שטיינברג
קובי אוחיון

נורית אלפסי
ערן בן אליא
ערן בן אליא
מידד קיסינגר
נורית אלפסי

בחינה של גורמים וסיבות להתפתחות ולשינויים בתוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים )תמ"א (38
כיצד שימוש בטכנולוגית הכוונה ולווינית משפיע על יכולות ההתמצאות במרחב של בני האדם
תמחור עלויות חניה עם התמקדות בטכנולויות ערים חכמות
כיצד ועד כמה ישפיעו צעדי מדיניות בקני מידה שונים על קידום הקיימות העירונית של העיר ת"א יפו
התחדשות עירונית בעידן הנאו ליברלי  -השקעה מוכוונת נדל"ן מול השקעה בתשתית ובמרחב ציבורי

