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  4102נובמבר  6

 

 

 ק"ח פעילות מלש"דו

 4102נובמבר 
 

 

 הפרויקטים

 בנושא תעלת הימים" קרקע"חוברת  .0

 מחקרים בנושא מחוללי פערים ושוויון במדיניות המקרקעין של מדינת ישראלשישה  .4

 "מחוללי פערים ושוויון במדיניות המקרקעין של מדינת ישראל"כנס  .3

 

 חוברת קרקע

 קונספט החוברת

בין ( ק תמלחת"מיליון מ 011)שנחתם להנחת צינור הטריליטארלי לאור ההסכם והערבה ח האזור חזון פיתו

 .והקמת מתקן התפלה בעקבה מפרץ עקבה לים המלח

 תוכן החוברת

עמי |  תקצירי המאמרים, מבנה החוברת, הרציונל לנושא הנבחר, מטרות החוברת|  הקדמה .0

 דור און

 

 מהות ההסכם , יתוח האזור והערבהחזון השר לפ|  סילבן שלוםדבר השר  .4

 ר דורון מרקל"ד| בדיקת הייתכנות הבינלאומית למובל הימים ממפרץ אילת לים המלח   .3
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האם הסכם ישראל ירדן רשות ; היתרונות ;מהות ההסכם|  אורי שני' ריאיון עם פרופ .2

; הצלת ים המלח; פיילוט לקראת מימוש חזון תעלת הימים –פלסטינית להנחת צינור 

 קורות מימון לפרויקט טל בשןמ

 

 

פ "אנשי מו| מכסות המים הקיימות ועד כמה יתרמו המכסות העתידיות  | מים והערבה  .5

 רשות הניקוז ערבה תיכונה–עמי שחם /ערבה דרומית- – אבי רמות ערבה

 

היבטים כלכליים של הגדלת מכסות | כלכלת מים וחקלאות בערבה  -ג"מהתפלה לתל .6

  עזרא סדן' פרופ| המים לערבה 

 

 (מילה 2,111-כ) חברת צנובר, שאול צבן|  החקלאות – הערבה פיתוח חזון .7

 
 מכון ערבה, סמואל וילנר| מנופים לפיתוח ההתיישבות בערבה .8

פוטנציאל /תכנון וסוגי התיישבות/היבטים דמוגרפיים כתוצאה מהפרחת הערבה: בכלל זה]

החלטות ; צינור;רכבת; ל"קמדיניות ק; [?האם אפשרי, ההתרחבות של יישובי הערבה

  [תוכניות אסטרטגיות ומתאר;ממשלה

 

 והנגב האזור לפיתוח המוצע בפרויקט היתרונות - פני עתיד|  שטנצלר אפי עם ריאיון .9

הרחבת תוכנית –בפיתוח הערבה  –( תורמת או משקיעה)ל "ותפקידה של קק, בכלל

 (יעקב שקולניק)בנגב   Blue-printה

 סטטוס כותבים

 תאריך מסירת מאמר טוס חוזהסט הכותב

 נמסר ללא חוזה ללא תשלום אבי רמות

 נמסר ללא חוזה ללא תשלום דורון מרקל

 נמסר ללא חוזה ללא תשלום השר סילבן שלום

 נמסר ללא חוזה ללא תשלום עמי שחם

 נמסר 4102נחתם ספטמבר  יעקב שקולניק

 נמסר 4102נחתם ספטמבר  סמואל וילנר
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 אמצע נובמבר 4102מבר נחתם ספט טל בשן

 אמצע נובמבר 4102נחתם ספטמבר  שאול צבן

 אמצע נובמבר 4102נחתם ספטמבר  עזרא סדן

 

 

 עורך

 עמי דור און

 הדפסת חוברת

 :בימים אלו מתבצע סקר הצעות מחיר משלושה בתי דפוס

 בעלת ניסיון בהדפסת חוברת קרקע של המכון –פרינטיב  .0

 רת קרקע של המכוןבעלת ניסיון בהדפסת חוב -כתר  .4

 ל"נותן שירותי הדפסה לקק –גראפוס  .3

 

 תאריך הוצאת החוברת המשוער

 אמצע נובמבר –קבלת מאמרים 

 תחילת דצמבר –סיום עריכה 

 תחילת דצמבר –מסירה לדפוס 

 ימי עסקים 02 –הגהות בזמן הדפסה 

 4102ינואר  – 4102סוף דצמבר  –תאריך משוער להוצאת חוברת מוכנה 
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חקרים בנושא מחוללי פערים ושוויון שישה מ

 במדיניות המקרקעין של מדינת ישראל

 

 מודעת קול קורא –רקע 

של מדיניות קרקעית  םבתחו מחקרלחוקרים מן האקדמיה והמערכות המקצועיות להגיש הצעות  הזמיןהמכון 

סקר ספרות : ם כגוןובכלל זה נושאי ,מרכז ופריפריהפרוייקטים מחוללי שינוי ביחסי  נושאבושימושי קרקע 

פריפריה -ההיתכנות לשינוי ביחסי מרכז; ופרויקטים מחוללי שינוי בפרט, פריפריה בכלל-ל על יחסי מרכז"בינ

ניתוח היסטורי של פרויקטים שנבנו בישראל על מנת לצמצם את הפערים ; באמצעות פרוייקטים מחוללי שינוי

לקחים מפרוייקטים מחוללי שינוי ביחסי ; ות מכךמידת הצלחתם והמסקנות המתבקש, בין המרכז לפריפריה

 .ב"וכיו; ומידת ישימות הרעיון בישראל, מרכז פריפריה בארצות אחרות

 

 מענה למכרז קול קורא

 הצעות למחקר 47הוגשו 

 

 ז"לו גוף/ארגון החוקר נושא ההצעה  

תקציב 
מבוקש 

ללא 
 מ"מע

 הערות
קשר תכני /סיווג ראשוני
 לנושא העל

1 

ת העתקת מחנו
האם -ל לנגב"צה

פרויקט מחולל 
 ?שינוי בפריפריה

ר מירב "ד
 'ואחראהרון 

הפקולטה 
לארכיטקטורה ובנוי 

 טכניון, ערים

 מודולרי

### 

ההצעה 
שני . מודולרית

בהנתן . שלבים
מסגרת התקציב 

המאושרת 
תותאם ההצעה 

למסגרת התקציב 
 המאושר

פרויקטים מחוללי שינוי 
 תכנון פיזי (/נגב)בפריפריה 

2 

השפעות מרחביות 
של פיתוח תחבורה 

מסילתית 
במטרופולין באר 

 שבע

ר אשר "ד
 וטורי

המכללה האקדמית 
 עמק יזרעאל

 'חד 01

### 

  

פרויקט מחולל שינוי 
פרויקט /בפריפריה

 ל"שימושי קק/תחבורה



 ש בן שמש"ע המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע    

5 
 

3 

הערכה כלכלית של 
שימושי קרקע 
שונים ביערות 

 ל"קק

' פרופ
אופירה אילון 

ר ציפי "וד
 עשת

, ל נאמןמוסד שמוא
 הטכניון

  

בין 
21,111 

-
021,111 

תלוי בתקציב 
' המאושר ובמס

היערות שייבחנו 
; במסגרת המחקר

הנושא עלה בעבר 
מול המכלול 

לבדוק -הכלכלי
פרויקט פרויקט /שימושי קרקע ינג'אפשרות מצ

 מניב/מחוללי שינוי

4 

-יצירת מודל רב
מימדי לפיתוח 

קהילתי של -חברתי
הכפר בישראל על 

קמת בסיס ה
נחלות חקלאיות 
חדשות וקליטה 

 רחבה ברמת הגולן

' פרופ
שמואל 

ר "ד, שמאי
, עדי ויטמן

 ויהודה הראל

' אונ, המכון לחקר הגולן
 חיפה

 'חד 04

### 

  

מדיניות קרקעית /תכנון פיזי
 בהתיישבות

5 

, גורמים סביבתיים
דמוגרפיים 

וכלכליים 
המשפיעים על 

מגמות המחירים 
בשוק הקרקעות 

במגזר  העירוניות
 הערבי בישראל

 יר'נסר ח

רכז שומת )מנהל תחום 
משרד , (מקרקעין

 ק נצרת"מסמ

 'חד 04

### 

  

מדיניות /צמצום פערים
 מגזר ערבי/מקרקעין

6 

התפרוסת 
-המרחבית

תפקודית של 
-יישובי ישראל 

פיזור אוכלוסייה או 
 ?פרבור אוכלוסייה

יואב לרמן 
בהנחיית 

יצחק ' פרופ
 אומר

ה המחלקה לגיאוגרפי
, וסביבת האדם
 א"אוניברסיטת ת

 'חד 02

### 

  

פיזור מול ריכוז 
 התפתחות גוש דן/אוכלוסייה
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7 

ניהול ותכנון 
אופטימלי של 

משאבים לקראת 
פיתוח כפר 

 טכנולוגי חכם

מאל 'ר ג"ד
 ריאן

, הפקולטה למדעים
המחלקה למדעי 

-מכללת אל, המחשב
 קאסמי

 'חד 04

### 

המחקר עוסק 
באנטנות 
 . סלולריות

 כנון פיזית

8 

דפוסי פעולה 
ומודלים 

להתחדשות 
מרכז -עירונית

 ופריפריה

ר טליה "ד
מרגלית 

ר אפרת "וד
-בלומנפלד

 ליברטל

' אונ, ס לאדריכלות"ביה
 א"ת

 'חד 42

### 

 4102-ו 4102

מינוף /התחדשות עירונית
 פריפריה

9 

בחינת פרויקט 
מחולל שינוי 

מקרה : בפריפריה
בית הספר : בוחן

 החמישי לרפואה
 בגליל

ר משה "ד
 הרפז

-יעקובסון,שילה,פיטלסון
 'אדריכלים

 'חד 04

### 

  

 פרויקט מחולל שינוי

10 

גידול אלומטרי של 
ישובים עירוניים 

פריפריה -בישראל
 לעומת מרכז

יצחק ' פרופ
 אומר

החוג לגיאוגרפיה 
, וסביבת האדם
 א"אוניברסיטת ת

 'חד 42

### 

 61,111  ₪
 מ לשנה "מע+

 תכנון פיזי

11 

יזוק קהילות ח
בפריפריה 

באמצעות תהליכי 
פיתוח והתחדשות 

הממוקדים 
בסביבה הבנויה 

" הקיימת 
אקופנטורה "

 "סביבתית

ברכה 
אור , קונדה
-קרמר 
מובילי 
ר "ד, המחקר

-גליה רועה
ר "ד, חנוך

 גונן שגיא 

 6-04 קבוצת מחקר עצמאית
 'חד

### 

הצעת התקציב 
הזו תלויה בהיקף 

ועומקו של 
המחקר ונתונה 

לשינויים 
להסכמות  בהתאם
 שיוסכמו

מינוף /התחדשות עירונית
 תכנון/פריפריה-חברתי

12 

אמידת השפעתם 
של היצע הקרקע 

והרגולציה 
התכנונית ביצירת 
 פערים בין אזוריים

דניאל ' פרופ
פלזנשטיין 

ודוקטורנט זיו 
 רובין

, המחלקה לגיאוגרפיה
 העברית' האונ

 'חד 04

### 

 

יות מדינ/חסמים ביורוקרטיים
 צמצום פערים/מקרקעין
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13 

אסטרטגיות 
להתחדשות 

עירונית 
והשלכותיהן על 

ניצול קרקע 
עירונית לטובת 

-קבוצות חברתיות
 כלכליות מגוונות

נעמי ' פרופ
כרמון 

ודוקטורנטית 
-נאוה קיינר

 פרסוב

, תכנון ערים וסוציולוגיה
 הטכניון

 'חד 42

### 

:         ישלב-מחקר דו
שלב ראשון 

4102 :81,111  
שלב ₪              

: 4102שני 
61,111  ₪ 

שימושי /התחדשות עירונית
 קרקע

14 

יוזמות ממסדיות 
בשילוב עם יוזמות 
מקומיות והשפעתן 
על המרחב לאורך 

: חמישה עשורים
מושב לכיש 

כמקרה בוחן 
 "מושבי בנים"ל

 עוזיאל אופיר
בהנחיית 

מיכאל ' פרופ
' סופר ופרופ
-עירית עמית

 כהן

יאוגרפיה המחלקה לג
 בר אילן' אונ, וסביבה

 'חד 04

### 

המחקר הוא 
הרחבת פרק 

 מעבודת דוקטורט

 מגזר כפרי/מדיניות קרקעית

15 

הקמת מתחם 
-סחר-תעסוקה

בילוי לאשכול 
ישובים בפריפריה 
כמודל פתרון של 

ל לחיזוק "הקק
כלכלי ולפיתוח 

יישוביי בפריפריה 
  מחקר-

אבי ' פרופ
ישראל , דגני

 קורץ
 גרפיהגיאוקרטו

6-04 
 'חד

### 

 4. הצעה מפורטת
מסגרות 

לשקול /תקציב
התייעצות עפ 
 ל "מכלול כלכלי קק

מינוף /פרויקט מחולל שינוי
פרויקט /פריפריה

הקמת מתחם  צמצום פערים/כלכלי
-סחר-תעסוקה

בילוי לאשכול 
ישובים בפריפריה 
כמודל פתרון של 

ל לחיזוק "הקק
כלכלי ולפיתוח 
יישוביי בפריפריה 

  תכנון+רמחק-

 'חד 08

### 

16 

: יחסי עיר ותעשייה
ן "נדל, פיתוח

ואיכות החיים בעיר 
 בישראל

' ר אדר"ד
 טלי חתוקה

המעבדה לעיצוב 
החוג , מודרני

לגיאוגרפיה וסביבת 
 תל אביב' אונ, האדם

 'חד 04

### 

  

 פיתוח/תכנון

17 

זכויות , שיוך קנייני
מסלולי "הורשה ו

במגזר " בנים
 –הקיבוצי 

ר אביעד "ד
 רובין

; ס למדעי המדינה"ביה
והמכון לחקר הקיבוץ 

והרעיון השיתופי 
 באוניברסיטת חיפה

 'חד 04

### 

  

מדיניות קרקעית 
צדק /התיישבותית

 קיבוצים/חלוקתי
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עויות לצדק משמ
חלוקתי במדיניות 
 .קרקעית בישראל

ר אופיר "ד
 רובין

המחלקה למנהל 
ומדיניות ציבורית 

ון גורי-באוניברסיטת בן
המכון לחקר ; בנגב

הקיבוץ והרעיון 
אוניברסיטת , השיתופי

 .חיפה

18 

תכנון קרקעי עירוני 
והקשר לנגישות 

לשירותים  
ולהזדמנויות 
כלכליות של 

התושבים בערי 
 הפריפריה

עירית ' אדר
' אדר, סולסי

מושית 
' אינג, פידלמן
אלבר 

 אנדריאה
עירית סולסי דרור גרשון 

   אדריכלים אורבניים

### 

תשלח פירוט 
 תקציבי ולוז

מינוף /שימושי קרקע/תכנון
 פריפריה

19 

כלי התכנון 
ומדיניות לחיזוק 

עירוני ויצירת שינוי 
 בערי הפריפריה

זאב ' פרופ
, דרוקמן

דוד ' פרופ
עוזי ,גוגנהיים

מוטי , שמיר
 זייד

התנועה -עמותת מרחב 
 לעירוניות

  

### 

  

 צמצום פערים/עירוניות/תכנון

20 

של  השפעתה
מדיניות קרקעית 

על היבטים 
תיעוד : מרחביים

שינוי בשימוש 
קרקע בנוי וחקלאי 
במושבים באיזור 

נתניה בשנים 
0591-4112 

 עינת שרון
ס "בביה M.Aסטודנטית 

 פורטר

  

  

ציינתי בפני עינת 
שמדובר במענק 
מחקר ולא מלגת 

תבדוק ; סטודנט
אפשרות להגשה 
עם המנחה שלה 

 יצחק בננסון' פרופ

עתה של מדיניות השפ
קרקעית על היבטים 
 מרחבייםמגזר כפרי

21 

אגמון החולה 
כמודל לחילול 

שינוי פריפריאלי 
באמצעות פיתוח 
 תיירות אקולוגית 

ר מאיה "ד
 דואני

 חוקרת עצמאית

04 
 'חד

### 

ר "י ד"הופנתה ע
, עמרי בונה

המדען הראשי 
אולי . ל"קק

אפשרות לאיגום 
 תקציבי

פרויקט מחולל שינוי 
-כלכלה-אקולוגיה/בפריפריה

 תיירות

22 

מדיניות הקצאת 
המקרקעין בישראל 

בשנים 
הפורמטיביות של 
משטר המקרקעין 

 הישראלי

ר "ד
אלכסנדר 

' פרופ, קדר
דברה 

 שמואלי

 אוניברסיטת חיפה

04 
 'חד

### 

  

מדיניות -מחקר הסטורי
 22-10מקרקעין 
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23 

בחינת הקיימות 
והעמידות של 

סריטי פיתוח ת
שונים למרחב 
הבדואי בצפון 

 הנגב

ר יודן "ד
רופא 

ואדריכלית 
 , יערה רוזנר

המחלקה לאדם במדבר 
, ש בונה טרה"ע

המכונים לחקר המדבר 
, בלאושטיין. ש י"ע

גוריון -אוניברסיטת בן
 בנגב

36 
 3)' חד

 (שנים

### 

מחקר תלת 
; מודולרי-שנתי

: תקציב לשנה
011,111 

 מ"מע+

ת מדיניו/בדואים
 תכנון/מקרקעין

24 

אלטרנטיבה 
, במרכז

אלטרנטיבה 
חינוך -למרכז

 כמחולל שינוי בנגב

ר ארנון בן "ד
' וגבישראל 

-דפנה גרניט
 דגני

מרחב : מרכז חקר
, משמעותי ללמידה

המכללה האקדמית 
 ש"ב, ש קיי"לחינוך ע

04 

### 

  

 מחולל שינוי בפריפריה/חינוך

25 

מיפוי עמדות 
הציבור לגבי 

ערכת שירותי המ
האקולוגית באזור 

 נחל לכיש

דניאל ' פרופ
, אורנשטיין

ר עידן "ד
ר "ד, פורת

, חגית זמרוני
 שני זיו

המרכז לחקר העיר 
 הטכניון, והאיזור

 'חד 04

### 

  

פרויקט מחולל שינוי 
שיתוף /בפריפריה

 צמצום פערים/ציבור
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26 

דגם הפיזור 
העתידי של יישובי 

לקראת : ישראל
מדיניות לפיתוח 

מרחבי בר מבנה 
 קיימא לישראל

ר עידן "ד
פורת 

בהשתתפות )
שמאי ' פרופ
 (אסיף

המעבדה , המרחביה
, לתכנון ועיצוב מרחבי
המרכז לחקר העיר 

 הטכניון, והאיזור

 'חד 04

### 

מחקר 
משלים /המשך

למחקר שאושר 
פיזור וריכוז "

 "מרחבי בישראל

 פיזור מול ריכוז אוכלוסייה

27 

הפרויקט הישראלי 
י מיפו: החדש

פוטנציאל לחידוש 
 השיכון הציבורי

שמאי ' פרופ
 אסיף

המעבדה , המרחביה
, לתכנון ועיצוב מרחבי
המרכז לחקר העיר 

 הטכניון, והאיזור

 'חד 02

### 

  

פרויקט מחולל שינוי 
 התחדשות עירונית/תכנון/

 

 

 תקציב מחקרים

321K 

 תהליך בחירת ששת המחקרים

הצבת ניקוד על , עמרי בונה, ל"הראשי של קק מדעןהבאישורו של ו המכוןהנהלת דיון פנימי עם צוות  .0

 :פי קריטריונים שהוגדרו מראש

 21%: התאמה לקול קורא 0.0

 31% –עלות  0.4

 41% –איכות הגשה  0.3

 :נבחרו ששת המחקרים הבאים 4102באוקטובר  .4
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 הקרקעות בשוק המחירים מגמות על המשפיעים וכלכליים דמוגרפיים, סביבתיים גורמים 4.0

 ראה טבלה לעיל, 2' מחקר מס – שראלבי הערבי במגזר העירוניות

 – בגליל לרפואה החמישי הספר בית: בוחן מקרה: בפריפריה שינוי מחולל פרויקט בחינת 4.4

 ראה טבלה לעיל, 9' מחקר מס

 – אזוריים בין פערים ביצירת התכנונית והרגולציה הקרקע היצע של השפעתם אמידת 4.3

 ראה טבלה לעיל, 04' מחקר מס

ראה , 09' מחקר מס – הפריפריה בערי שינוי ויצירת עירוני לחיזוק ומדיניות התכנון כלי 4.2

 טבלה לעיל

 – הישראלי המקרקעין משטר של הפורמטיביות בשנים בישראל המקרקעין הקצאת מדיניות 4.2

 ראה טבלה לעיל, 44' מחקר מס

ראה , 47' מחקר מס – הציבורי השיכון לחידוש פוטנציאל מיפוי: החדש הישראלי הפרויקט 4.6

 עילטבלה ל

 :טבלת השקלול .3

 נושא ההצעה  
תקציב 
 מבוקש

התאמה 
לקול 
קורא 

(91%) 

עלות 
(01%) 

איכות 
הגשה 

(41%) 

 ציון משוקלל

1 
האם פרויקט מחולל שינוי -ל לנגב"העתקת מחנות צה

 ?בפריפריה
150,000 60 70 90 15 

2 
השפעות מרחביות של פיתוח תחבורה מסילתית במטרופולין 

 באר שבע
110,000 70 78 95 ...2 

 .. 90 80 70 100,000 ל"הערכה כלכלית של שימושי קרקע שונים ביערות קק 3
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4 
קהילתי של הכפר -מימדי לפיתוח חברתי-יצירת מודל רב

בישראל על בסיס הקמת נחלות חקלאיות חדשות וקליטה 
 רחבה ברמת הגולן

65,000 80 87 90 22.0 

5 

יעים על דמוגרפיים וכלכליים המשפ, גורמים סביבתיים
מגמות המחירים בשוק הקרקעות העירוניות במגזר הערבי 

 בישראל

25,000 90 95 95 54.9 

6 
פיזור -תפקודית של יישובי ישראל -התפרוסת המרחבית

 ?אוכלוסייה או פרבור אוכלוסייה
100,000 85 80 90 22.9 

7 
ניהול ותכנון אופטימלי של משאבים לקראת פיתוח כפר 

 טכנולוגי חכם
60,000 80 88 80 24.2 
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 20.5 90 63 90 185,000 מרכז ופריפריה-דפוסי פעולה ומודלים להתחדשות עירונית 8

9 

בית : מקרה בוחן: בחינת פרויקט מחולל שינוי בפריפריה
 הספר החמישי לרפואה בגליל

35,000 95 93 85 54.2 

10 
פריפריה לעומת -גידול אלומטרי של ישובים עירוניים בישראל

 מרכז
120,000 91 76 91 29.2 

11 

חיזוק קהילות בפריפריה באמצעות תהליכי פיתוח 
" והתחדשות הממוקדים בסביבה הבנויה הקיימת 

 "אקופנטורה סביבתית"

52,800 75 89.44 75 .5.004 

12 

אמידת השפעתם של היצע הקרקע והרגולציה התכנונית 
 ביצירת פערים בין אזוריים

45,000 95 91 90 54.2 
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13 

טרטגיות להתחדשות עירונית והשלכותיהן על ניצול קרקע אס
 כלכליות מגוונות-עירונית לטובת קבוצות חברתיות

140,000 95 72 90 2..0 

14 
יוזמות ממסדיות בשילוב עם יוזמות מקומיות והשפעתן על 

מושב לכיש כמקרה בוחן : המרחב לאורך חמישה עשורים
 "מושבי בנים"ל

46,000 75 90.8 90 24..2 

15 
בילוי לאשכול ישובים בפריפריה -סחר-הקמת מתחם תעסוקה
ל לחיזוק כלכלי ולפיתוח יישוביי "כמודל פתרון של הקק

  מחקר-בפריפריה 
50,000 90 90 80 22 
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בילוי לאשכול ישובים בפריפריה -סחר-הקמת מתחם תעסוקה
ל לחיזוק כלכלי ולפיתוח יישוביי "כמודל פתרון של הקק

  תכנון+מחקר-בפריפריה 

16 

 ן ואיכות החיים בעיר בישראל"נדל, פיתוח: יחסי עיר ותעשייה

40,000 75 92 90 20.0 

17 
 –במגזר הקיבוצי " מסלולי בנים"זכויות הורשה ו, שיוך קנייני

 90 83 75 85,000 .משמעויות לצדק חלוקתי במדיניות קרקעית בישראל
21.2 

  

18 
שר לנגישות לשירותים  ולהזדמנויות תכנון קרקעי עירוני והק

 כלכליות של התושבים בערי הפריפריה
120000 85 76 80 20.0 

19 
כלי התכנון ומדיניות לחיזוק עירוני ויצירת שינוי בערי 

 הפריפריה
60,000 95 88 80 25.5 
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20 
תיעוד : השפעתה של מדיניות קרקעית על היבטים מרחביים

במושבים באיזור נתניה  שינוי בשימוש קרקע בנוי וחקלאי
 0591-4112בשנים 

0 70 0 75 91 

21 
אגמון החולה כמודל לחילול שינוי פריפריאלי באמצעות 

 פיתוח תיירות אקולוגית 
80,000 85 84 80 20.. 

22 
מדיניות הקצאת המקרקעין בישראל בשנים הפורמטיביות של 

 משטר המקרקעין הישראלי
40,000 90 92 92 50 

23 
יימות והעמידות של תסריטי פיתוח שונים למרחב בחינת הק

 הבדואי בצפון הנגב
300,000 90 40 90 .9 
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24 
חינוך כמחולל שינוי -אלטרנטיבה למרכז, אלטרנטיבה במרכז

 בנגב
60,000 70 88 80 ...2 

25 

מיפוי עמדות הציבור לגבי שירותי המערכת האקולוגית באזור 
 נחל לכיש

50,000 70 90 90 21 

26 
לקראת מדיניות : הפיזור העתידי של יישובי ישראל דגם

 לפיתוח מבנה מרחבי בר קיימא לישראל
50,000 85 90 90 2..9 

27 
מיפוי פוטנציאל לחידוש השיכון : הפרויקט הישראלי החדש

 הציבורי
100,000 95 80 90 25.9 

 

 

 הודעה למציעים

 הן אלו שלא זכו והן אלו שזכו –נמסרו הודעות למציעים 

 דרת חוזיםהג

 .בייעוץ והדרכת המחלקה המשפטית הוגדרה טיוטת חוזה עבור כל ששת החוקרים - 4102נובמבר 
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 המשך תהליכים ומשימות

 4012רבעון ראשון  – 4102דצמבר -המשימות הבאות יבוצעו בנובמבר

 שליחת טיוטת החוזים לחוקרים לקבלת הערותיהם .0

 לכל היותר 3 –איטרציות ' מס –עדכון החוזים ושליחתם לחוקרים לעיון  .4

 י החוקרים"קבלת תכנית מחקר לצירוף לחוזה ע –במקביל  .3

 חתימת החוקרים .2

 אישור המחלקה המשפטית .2

 ל"חתימת מורשי חתימה בקק .6

 ל"י כל הצדדים לחוקרים ולארכיון ק"שליחת החוזים החתומים ע .7

 י החוקרים"תחילת עבודה ע .8

 ח ביניים על פי הכתוב בחוזה"קבלת דו .9

 סופי על פי הכתוב בחוזה ח"קבלת דו .01
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מחוללי פערים ושוויון במדיניות המקרקעין "כנס 

 "של מדינת ישראל

 רקע

מדיניות המקרקעין הממשלתית על נגזרותיה השונות משפיעה מהותית על תחומי החיים שונים של אזרחי 

 . ישראל כמעט בכל מישורי החיים

ה ופתרון קונפליקטים אזרחיים ומדיניים הינם נגזרות סביב, כלכלה, תפרושת האוכלוסייה, תחומי חברה

 .ישירות או עקיפות של מדיניות קרקעית

תפרוסת האוכלוסייה ופיתוח  חברה
 הפריפריה 

 

פיתוח קרקע כמנוף וכחסם  כלכלה
 . לפיתוח כלכלי

 

  מיסוי  

  מגבלות ושימושי קרקע סביבה
קרקעות הקיבוצים והמגזר  קונפליקטים אזרחיים 

 קלאיהח
 

בדואים הסדרת ההתיישבות  
 בנגב

 

הסדרים עתידיים עם  קונפליקטים מדיניים
 הפלשתינאיים

 

  

 חזון,תפישת היעוד  

ליצירת שיח אקטואלי משפיע במדיניות " פלטפורמה מחוללת"כהמכון למדניות קרקעית רואה את ייעודו 

 .המקרקעין של ישראל

 אסטרטגיה

ילותו בנושאים אקטואליים בעלי משמעות ציבורית תוך כוונה לחדור מעת לעת המכון בוחר למקד את פע

 .לסדר היום בישראל

מדיניות המקרקעין של ישראל והשפעתה המחוללת על יצירת : המכון בחר להתמקד בתקופה הנוכחית בנושא

 .פערים ושוויון חברתיים

ראל מצויה בראש טבלת מדדי יש. הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל הם מהגדולים במדינות המפותחות

לא . הן מבחינת הפערים הקיימים וחמור מכך גם במגמות הגדילה של הפערים OECD  הפערים במדינות ה

גם לסבורים כי . תהיה זו הגזמה לומר כי מגמה זו של התרחבות הפערים היא האיום הגדול ביותר על ישראל

רים חברתיים משמעותם החלשת הסולידריות האיום הביטחוני הוא בראש סדר העדיפויות ברור כי פע

 .החברתית והתדרדרות בלתי נמנעת במדדי החוסן
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ממשלתי את ההשפעה המכרעת של מדיניות המקרקעין /מטרת המיקוד הינה להעלות לסדר היום הציבורי

 .חברתיים בישראל/הקיימת בישראל על מגמות השוויון והפערים הכלכליים

  מיקוד פעילות

: כדוגמא. חשיפת הקשר בין מדיניות מקרקעין לפערים ובהצעות לשינויי מדיניות ברות יישוםהמכון יתמקד ב

מגמות פיתוח הקשורות במדיניות . מדיניות מיסוי מתקנת ומפלה, חלוקת העושר, יחסי מרכז פריפריה

 'וכו. מקרקעין הזדמנויות וסיכונים

 

 יציאה למכרז הפקת הכנס

  4102יולי  31ל ב "רזים בקקי ועדת המכ"יציאה למכרז אושרה ע .0

 י המחלקה המשפטית"נוסח המכרז אושר ע .4

 (לנובמבר 9-01)יציאה למכרז פומבי בשבוע השני של נובמבר  .3

 ל"תפורסם בעיתונות ובאתר קק מודעת המכרז .2

 לנובמבר 31קבלת הצעות עד לתאריך  .2

 לנובמבר 41קבלת שאלות הבהרה עד ל  .6
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