פרופסור שמאי אסיף ,אדריכל ובונה ערים
השכלה
בוגר הטכניון ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים 1968
מוסמך אוניברסיטת הרווארד לארכיטקטורה בבינוי ערים 1977 ,MArchUD ,

תפקידים עיקריים
1967-1971
1971-1983
1984-1994
1994-1996
1996-2004
2004-2010
-2010
-2012

אדריכל במשרדים שונים בבאזל שווייץ ,בשיקגו אילינוי ובתל אביב
תפקידים שונים במרכז בינוי של צה"ל .ראש ענף תכנון
מהנדס העיר תל אביב יפו
בעלים במשרד שמאי אסיף אדריכלות ובינוי ערים בע"מ.
בעלים ושותף במשרד שמאי אסיף נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים.
פרופסור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון
ראש המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון

חברות בארגונים
לשכת המהנדסים והאדריכלים  -אגודת האדריכלים עד שנת 2000
עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל  2000ואילך
איגוד מהנדסי הערים
איגוד המתכננים בישראל

תכניות עיקריות
שכונה ד' באר שבע
סמינר אפעל
תחנת רכבת דרום
מתחם הקונגרס
בי"ח השרון
קובץ תקנות הבניה
המשולב
"חוצה ישראל" ריכוז
התחום הנופי/אדריכלי
מדריך לשכונות
בצפיפות גבוהה
תכנית מתאר ארצית 35
תכנית אב למטרופולין
באר שבע
תכנית מתאר לעיר באר
שבע
רכבת קלה בבאר שבע
מחנה משגב

שיקום כלכלי ע"י בינוי מחדש בבניה צפופה לגובה של כ 4,000 -יח"ד .עבור משרד
הבינוי והשיכון ,מחוז הנגב.
תכנית בינוי ותב"ע למכללה ,משרדים ,מרכז כנסים ,מלון ומעונות סטודנטים על
שטח של כ 540 -דונם .עבור קרן התק"מ.
תכנית בינוי ותב"ע לאזור משרדים ,תחבורה ותחנת רכבת 450,000 .מ"ר בנוי .עבור
מינהלת קריות הממשלה וחב' חפ"ת )ממ"י(.
תכנון אדריכלי ותב"ע לפינוי ובינוי מגדל מגורים באזור התחנה המרכזית ת"א .כ-
 200יח"ד וכ 2,000 -מ"ר משרדים .עבור תושבי המתחם /בעלים.
שכונת מגורים בת כ 700 -יח"ד משולבת בפינוי בית החולים .עבור קופ"ח כללית
ועיריית פ"ת.
עריכה מחדש ואיתור סתירות ,חוסרים וחפיפות של כל התקנות ,הנחיות והתקנים
בתחום הבנייה בארץ .עבור משרד הפנים  -מינהל התכנון.
ליווי ,הנחיה ובקרה של תכנון הנוף והאדריכלות לאורך הכביש .מטעם חברת "כביש
חוצה ישראל".
מדריך פרוגרמתי/תכנוני להכנת תסקיר תכנון לבניית מגורי בצפיפות גבוהה .עבור
משרד הבינוי והשיכון אגף תכנון ובינוי ערים.
ראש צוות תמ"א  .35מדיניות הפיתוח ועיצוב הפריסה הפיסית של מדינת ישראל
עד שנת  .2020כלי מתאם עיקרי למדיניות הבינוי ,הפיתוח והשימור בתקופה זו.
עבור המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
תכנית אב ותכנית פיתוח למרחב המטרופוליני של הנגב הצפוני.
עבור צוות בינמשרדי ועיריית ב"ש.
תכנית מתאר סטטוטורית -פיתוח העיר כמרכז המטרופולין.
עבור צוות בינמשרדי ועיריית ב"ש.
הערכה אורבאנית לתכנון מערך הסעה המונית בב"ש.
תכנית אב ובינוי לביצוע למחנה צבאי גדול בצפון.
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תוכנית אב ראש העין
תוכנית אב שהם
מתחם השוק הסיטוני
שדה תימן
שכונת עמידר
מדיניות מימי החופין
שכונה בראש העין
תכנית מתאר דימונה
ב"ש תעשיה מזרחית
שהם תכנית מתאר
דרך חברון
מתחם לפיד
רח' ז'בוטינסקי רמת גן
תפר הרצליה
חידוש ככר דיזנגוף
מבואות יפו
חסן ערפה
קניון גבעתיים
גן העיר באר שבע
גבעת עופר
מרכז העיר דימונה
מתחם ויצ"ו בת"א
בי"ס ניר העמק -עפולה
טאגור
המרכז הלאומי לירידים
וכנסים
מרכז תעסוקה בצפון
בני ברק
מכבים רעות
רובע מנחם
מתחם התחנות
קניון רמלה

תכנית אב ,ועקרונות פריסה ובינוי לעיר בת  80,000תושבים ,ליווי והנחיות תכנון.
תוכנית מפורטת ובינוי למרכז שהם הכוללת  1,700יח"ד  15,000 ,מ"ר מסחר ו-
 90,000מרכז אזרחי.
תכנית מפורטת ובינוי לשוק סיטונאי מודרני לגוש דן ולמרכז תעסוקה מסובים .כ-
 400דונם.
תב"ע ובינוי לאזור תעשיה בתי חולים ושדה תעופה .כ 250 -דונם.
פינוי ובינוי ,תב"ע .כ 400 -דונם.
מסמך מדיניות ניהול מימי חופין לישראל.
תב"ע ובינוי לשכונה בת כ 1,800 -יח"ד.
כ 40,000 -תושבים.
פרוגרמה ויישום להסבת אזור תעשיה קיים .כ 2,600 -דונם.
תכנית מתאר המשלבת בניה קיימת במרקם חדש .כ 6,300 -דונם.
המלצות לפינוי ובינוי של אזור התעשיה הישן של ב"ש .כ 1,300 -דונם.
הכנת תכנית מפורטת ובינוי למתחם לפיד שבתפר בין תל-אביב ליפו .כ 20 -דונם.
אסטרטגיה ,תב"ע ובינוי למתחם לבינוי מחדש .כ 660,000 -מ"ר.
הקמת רובע מגורים מרכזי בהרצליה על קרקעות גליל-ים .כ 250 -דונם.
תכנון אורבני של חידוש הכיכר.
תכנית יישום לשיקום אזור התעסוקה בדרום בתל-אביב .כ 1000 -דונם.
פינוי ובינוי של מתחם גדול בלב המע"ר של תל-אביב .כ 80 -דונם.
מרכז מסחרי של כ 20,000 -מ"ר בלב גבעתיים.
מרכז עירוני לבילוי ,מסחר ובידור של כ 120,000 -מ"ר במרכז המטרופולין של באר
שבע.
שכונת מגורים מרקמית על מורדות הכרמל בחיפה 1,200 .יח"ד.
שיקום המרכז העירוני של דימונה.
פרוייקט מעורב בצפיפות גבוהה של כ -14דונם בין רחוב שד' דוד המלך ורחוב
ברקוביץ בת"א
פיתוח קמפוס בית הספר וקרקעותיו.
פרוייקט פינוי בינוי במרכז רמת אביב .כ 8 -דונם.
תכנית מפורטת להקמת מרכז ירידים וכנסים בן  1000דונם ופארק עירוני בלב באר
שבע.
מרכז תעסוקה בן כ 140 -דונם על מחלף איילון מזרח/כביש מס' .4
תכנית אב ליישוב קהילתי הסמוך למודיעין.
תכנית שלד לרובע מגורים חדש בן  25,000יח"ד/מרכז תעסוקה עתירת ידע בצפון
מערב ב"ש.
הכנת תכנית אסטרטגית למתחם בן כ 1,000 -דונם בשולי המע"ר של תל אביב.
מרכז מסחרי בן  20,000מ"ר בלב העיר רמלה.

פרסים ואותות
פרס ראשון בתחרות פומבית למרכז תרבות נוער וספורט בעפולה 1868
פרס אילון לתכנון אורבאני 2004
אות יקיר התכנון 2011
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