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פרופ' נעמי כרמון  -יקירת התכנון 2016
נימוקי השופטים
נעמי כרמון היא פרופסור אמריטה במסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
היא מבכירות הסוציולוגיות האורבניות בישראל ,חלוצה מרכזית בקידום המחקר וההוראה בתחום ההיבטים
החברתיים בתכנון .השפעתה על עולם התכנון בארץ רבה ביותר לאורך שנים רבות.
פרופ' כרמון היא בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המזרח התיכון מן האוניברסיטה העברית ,תואר
שני ושלישי בניהול ומדעי ההתנהגות מהפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון ,וכן בוגרת תכנית מיוחדת לתכנון עירוני
ואזורי מ .MIT-במשך למעלה משלושים שנה הייתה חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון,
ובמסגרת זו שימשה כסגן דיקן למחקר וללימודי מוסמכים ,כראש המסלול לתכנון ערים ואזורים וכראש המרכז
לחקר העיר והאזור .היא גם כיהנה כנשיאה של האגודה הסוציולוגית הישראלית .תחומי התמחותה כוללים את
ההיבטים החברתיים של תכנון עירוני ואזורי ,מדיניות דיור ,התחדשות עירונית ,הון אנושי ופיתוח קהילתי ,איכות
חיים של מיעוטים ומהגרים ,ובנוסף ,תכנון רגיש למים.
.
עבודותיה בתחום מדיניות הדיור והתחדשות עירונית שופכות אור על נקודת המבט של התושבים ,מדגישות את
חשיבותו של תכנון התומך בחיזוק אוכלוסייה מקומית ,מזהירות מפני הסכנות שבתכנון המבוסס על שיקולים
כלכליים בלבד ,העלול לפגוע באיכות החיים של התושבים ,במיוחד באוכלוסיות חלשות.
פרופ' כרמון מעורבת לאורך השנים בתהליכי תכנון מרכזיים שהתרחשו במדינת ישראל והשפיעה רבות עליהם,
החל מפרויקט שיקום השכונות בו הייתה שותפה למחקר הערכה מקיף של הפרויקט והשלכותיו ,דרך השתתפות
בהכנת תכניות ארציות מרכזיות כגון תכנית ישראל  , 2020מעורבות בתוכניות עירוניות מובילות כגון פרק הדיור
בתוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ,מדיניות דיור לעיר חיפה ,ועוד רבים .במסגרת עיסוקיה בתחום הדיור פרופ'
כרמון מזהירה בהזדמנויות רבות מפני מהלכים תכנוניים דרסטיים ,כגון פינוי ובינוי שאינו רגיש לצרכי התושבים
הוותיקים ,אינה חוסכת ביקורת על מהלכים שלהערכתה אינם לוקחים בחשבון את מכלול ההיבטים החברתיים.
פרופסור כרמון חינכה דורות רבים של סטודנטים לתכנון ולאדריכלות בטכניון ופתחה בפניהם את העולם החשוב
של שיקולים חברתיים בתכנון .כיום ,כפרופסור אמריטוס ,היא ממשיכה את עבודתה במחקר ובכתיבה אקדמית,
מנחה סטודנטים לתואר שני ושלישי בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב ,וממשיכה לייעץ לגופים ציבוריים ואזרחיים.
תרומותיה רבות השנים לעולם התכנון בארץ ,התמדתה בחינוך דורות של מתכננים ושמירה עקבית על עקרונות
של תכנון הוגן וצדק חברתי ,ראויים להערכה ולהוקרה .לדעתנו ,תרומתה לתכנון בישראל מקבלת ביטוי במכלול
מצטבר של פעילות אקדמית-מקצועית מהמעלה הראשונה.
על כל אלה מצאנו את פרופסור נעמי כרמון ראויה לאות יקירת התכנון לשנת .2016
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