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ניהול  GISתכנון אזורי ומערכות  , תחבורה ציבורית,התמחות וניסיון עבודה בתכנון עירוני, תכנון תחבורה

 .(project appraisal) פרויקטיםהערכת ו

 

למטרופולין חיפה. העבודה ניהול צוות תכנון לפיתוח, יישום ותחזוקה של מודל תחזיות תחבורה  •

כללה פיתוח תת מודלים לניתוח שימושי קרקע, הרגלי הנסיעה בין השימושים השונים, ניהול 

סקרים, ניהול פיתוח מודל פיצול נסיעות בין אמצעי התחבורה השונים, ניהול יישום המודל 

מטרונית, עוקף והפעלתו, ניהול התחזוקה השוטפת וליווי פרויקטים ע״י שימוש במודל כדוגמת ה

 קריות, פיתוח מערך האוטובוסים והתאמתו לפיתוח העירוני וכד׳.

תתפות בצוות הפיתוח של מודל תחזיות התחבורה למטרופולין תל אביב וניהול יישום המודל הש •

 ועדכון שימושי הקרקע בו.



 

ה ניהול צוות הרחבת מודל תחזיות תחבורה למטרופולין חיפה לכל אזור הצפון )מחוזות חיפ •

 והצפון(.

עבור הזכיין בשלבי הכנת המכרז, הכנת מודל  1תכנון תחבורתי של הנתיב המהיר בדרך מס'  •

פיננסי/הנדסי לזכיין לטובת קבלת אשראי מהבנקים, ליווי הזכיין בשלבי סגירה פיננסית מול 

ת המדינה, הכנת מודל פיננסי/הנדסי לזכיין לטובת דירוג אשראי ושיפור תנאי האשראי, הכנת ת

 מודלים הנדסיים/פיננסים לליווי שינויים במתווה מול המדינה במהלך ההקמה של הפרויקט.  

תכנון תחבורתי עבור הזכיין של קטע חוצה ישראל במנהרות יוקנעם סומך בשלב הגשת המכרז  •

 וליווי עד לזכייה.

 ייעוץ לעיריית תל אביב בנוגע למדיניות תחבורה ציבורית בעיר ויישומה. •

 הכנת תכנית אב למתקני חנייה מאובטחים לאופניים בתחנות הרק״ל במטרופולין תל אביב. •

 הכנת תכנית למתקני חנה וסע לתחנות הרק״ל בתל אביב •

 תחזיות תנועה להפעלת מטרו במטרופולין תל אביב.ביצוע  •

ב פיתוח מודל ביקושים לרשת ה״אופנידן״ לרשת שבילי אופניים ליוממים במטרופולין תל אבי •

 והרחבתה לרשת ארצית. 

 אשדוד, ביתר עילית.-תכנון אשכולות קווים: חדרה, צפון הנגב, יבנה •

, תעשייה בית 411בדיקות כדאיות של משרד התחבורה: חדרה, הארכת רק"ל ירושלים, כביש  •

 שמש ועוד.

 בה"ת בחינת השלכות תחבורתיות: מיתר, הוד השרון, שכונת פוזנא תל אביב ועוד. •

 ניהול תשתיות תח"צ מול מנהלת תחבורה ציבורית. •

 הכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית בישובים ערביים בישראל. הולבת ו •

 ייעוץ לעיריית תל אביב על שיפור הבטיחות בדרכים והגעה בטוחה של ילדי בית ספר לעיר.  •

 ניסה לירושלים.בין שער הגיא לכ 1הכנת תכנית אב לתחבורה לפרוזדור ירושלים לאורך דרך מס׳  •

 תכנית אב לאופניים לעיר ירושליםהכנת  •

 תכנון קווי בית שמש למכרז מול צוות תכנית אב ירושלים. •

 תכנית אב לתחבורה: הוד השרון, מבשרת, לוד )חלקי(. •

 תכנון עיר ברת קיימא למכרז: בת ים ורמלה. •

משרד התשתיות ריכוז וניהול תכנון בצוות בינלאומי רב תחומי רחב, עבור –ח'  37תמ"א  •

הלאומיות לעריכת תכנית מתאר ארצית עם הוראות של תכנית מפורטת למתקן/מתקני טיפול 

 בגז הטבעי ולמערכת ההובלה.

 כריה וחציבה. – 14ריכוז ותכנון תוכנית מתאר ארצית תמ"א  •

 לים המלח. 13ריכוז ותכנון בצוות תוכנית מתאר ארצית תמ"א  •



 

 Land Administration and)פרויקט ניהול הקרקעות של ריכוז וניהול תכנון בצוות תכנון  •

Management Projectידי הבנק העולמי. -( הוא פרויקט מטעם ממשלת אלבניה אשר ממומן על

הפרויקט מתייחס לפיתוחן של תכניות אסטרטגיות, גיבוש תכניות השקעה והכנתן של תכניות 

 .לושניהו קורצ'ה, גירוקסטר, בראט –עירוניות לארבע ערים מרכזיות בדרום אלבניה 

 ריכוז וניהול תכנון בצוות הכנת תוכנית אב ארצית למטענים עבור משרד התחבורה. •

 תכנון והכנת תוכנית אב לשכונת נוה שאנן בתל אביב. •

 .5תכנון עירוני בתמ"מ  •

 לתוכנית אב למטרופולין ת"א. GIS-תכנון עירוני ובניית מאגר נתונים ב •

 לאיתור ותכנון נמל תעופה בינ"ל נוסף לישראל. –א'  15תכנון עירוני וריכוז פרוייקט תמ"א  •

לפרוייקט הרה אורגניזציה של תחבורה ציבורית במטרופולין ת"א שנעשה ע"י  GISבניית מערכת  •

 נתיבי איילון ומשרד התחבורה.

)מדן ואגד  ליך ההפרטה של אשכולות קווי אוטובוסוניהול תהלפיקוח   GISבניית מערכת  •

 למשרד התחבורה. למפעילים שונים(

 הכנת תוכנית אסטרטגית לעיריית ת"א.השתתפות בצוות ל •

 בניית מט"ש ומאגר מי קולחין בנתב"ג. – 1א' שינוי מס' 2/4תכנון שינוי לתמ"א / •

 בת"א לכיוון חולון. בחינה תחבורתית ותחזיות תנועה לפרוייקט הארכת רחוב משה דיין •

 לתוכנית החומש של מע"צ לדרכים. GISבניית מודלי חיזוי תחבורה ניתוחי  •

הערכת פרויקטים תחבורתיים )לפי נוהל פר"ת( למשרד האוצר הכוללים בחינה כלכלית של עלות  •

 (.Cost Benefit Analysisתועלת )

הול מערכת הדרכים באוגנדה תכנון אזורי, בנייה וניתוח מאגר נתונים לפרוייקט תחזוקה וני •

 )פרוייקט של הבנק העולמי(.

בלונדון לרחוב להולכי רגל ותחבורה ציבורית בלבד  STRAND-פרוייקט הפיכת רחוב ה •

 .R.Rogersוהארכיטקט  LSE-)פרוייקט רעיוני של עיריית ווסטמינסטר בלונדון, ה

 פרוייקט איתור אתרים למתקני התפלה לאורך חופי מדינת ישראל. •

שדרת הקרייה )דרך פתח תקווה( עבור חברת נתיבי  –נת תוכנית אב לציר המע"ר של תל אביב הכ •

 איילון בע"מ.

 פרוייקט הכנת מסמך מדיניות לשטחים פתוחים עבור החברה להגנת הטבע. •

 פרוייקט בניית תוכנית פעולה אסטרטגית ל"צים" להובלת מטענים במזרח התיכון בימי שלום. •

 עול גיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים.הנחיות לתכנון ולתפ •

 הכנת תוכנית אב למועצה האזורית בני שמעון. •

 הכנת תוכנית מתאר להגנה על השטחים הפתוחים והחקלאיים במועצה האזורית בני שמעון. •

http://www.lerman.co.il/index2.php?id=46&lang=HEB
http://www.lerman.co.il/index2.php?id=58&lang=HEB
http://www.lerman.co.il/index2.php?id=59&lang=HEB
http://www.lerman.co.il/index2.php?id=60&lang=HEB


 

 הכנת תכנית כוללנית לישוב טבעון •

 תכנית כוללנית לעיר אופקיםהכנת  •

 שמעוןתכנית כוללנית למועצה האזורית בני הכנת  •

 ת לישוב להבים.ות מפורטוהכנת תוכנית מתאר מקומית ותוכני •

 בחינה תנועתית של הסדרי תנועה המוצעים בצומת קרליבך )גשר בית מעריב(. •

 הכנת תוכנית מתאר לאתר השפד"ן. •

 בדיקת כדאיות רכבת קלה בחיפה עבור חברת יפה נוף. •

ל כביש הטבעת המזרחי האמור ריכוז התנגדויות תושבי מזרח ירושלים לפרויקט המתוכנן ש •

 לעבור בשטחם.

 ייעוץ בנושאי תכנון תחבורה לחברת "דן" בנוגע למדיניות פריסת קווי תחבורה ציבורית. •

 

 

 


