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, פעילה במחקר ובינוי ערים בטכניון לארכיטקטורהבפקולטה  פרופסור אמריטהרחל אלתרמן היא 

 פרופסור )אורחת(במקביל, היא וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.  והנחייה,

 בלימודי מקרקעין.   BAהאקדמית של תואר רכזת מוה ןבבר איל

קנדה,  בוויניפג,   MANITOBAבמדעי החברה מאוניברסיטת מניטובה מורחב תואר ראשון :השכלתה

תואר שלישי בתיכנון ערים ואזורים   ;מאותה אוניברסיטה  Master of City Planningתואר שני 

     . (טורטאחרי הדוקתל אביב ) מאוניברסיטת במשפטים  LLBמהטכניון, ו 

, משפט תיכנוןהאגודה האקדמית הבינלאומית לאת בהולנד( כנס מיוחד תוך אירגון  )ייסדה  2007ב

 International Academic Association on Planning, Law and Property) וזכויות במקרקעין

Rights)ביןגישות למחקר  מפתחת, אלתרמן עבודותיהבתוסס.  דיסציפלינארי-תחום ביןתניעה ה ,כך. ב-

הנהוגות בתחום המשפט עם   מחקר שיטותשילוב תוך המחבר תיכנון עירוני ומשפט, משווה לאומי 

 מחקריה ההשוואתיים עוסקים במדיניות .ציבורית דיניותמשיטות אמפיריות מתחומי מדעי החברה ו

וטורי, וקבלת החלטות דיור, רגולציה בשמירת הסביבה, מערכות תיכנון סטטמדיניות מקרקעין,  וזכויות

 תיכנון עירוני ואזורי. מדיניות בביצוע של 

של איגוד האוניברסיטאות  " עמיתה לשם כבוד" תואר ה 2012בשנת הוענק לה ה הבין לאומית תעל תרומ

  ביוגרפיה האקדמית שלהאוטוה.  (היחידה שאינה אירופיתוהיא ) AESOP -ערים   תיכנוןהאירופי ל

העניק לה   2018בשנת  .  הוגים מרכזיים בתיכנון מרחבי" "  16יחד עם  בספר בהוצאת ראטלג' נכללה 

עשרים הנשים שניתן ל את פרס "אתנה"  בשטוקהולם  KTH באוניברסיטתעירוניות שלמכון המחקר 

החוקרים   תעשרכאחת מבין   מכון זה כלל אותה 2021ובשנת   ,העירוניות בתחום בעולםהמובילות 

בישראל, זכתה בפרס לנדאו למדע, אות "יקיר התיכנון" של איגוד המתכננים, ופרסים  . המובילים בעולם

 למשפטזילביגר  סהפנים, הגנת הסביבה, הקק"ל, מרכז שילטון מקומי, ופר  יממשרדעל מחקר יישומי 

 מעיריית תל אביב.  

של ה חשיבה היא מוזמנת להשתתף בצוותי  בחו"ל,  .את מחקריה לקובעי מדיניותמקפידה להנגיש רחל 

OECD ,UN HABITAT,  UNION OF THE MEDITERRANEANורשויות מימשל  ,, הבנק העולמי

ועדות שרדי ממשלה, יממושמעות בה יתומאמריה מצוטטים על ידי בתי המשפט, ודע בישראל,  סין.ב

הציבור הרחב באמצעות עם ידע לחלוק מרבה היא הכנסת, רשויות מקומיות ועמותות אזרחיות.  

 .  לתקשורת תכופים נות ווראי  בעבריתמים פירסו

ותיאטרון(    הטלוויזיהיא בת זוגו של דורון אלתרמן )מהנדס אזרחי( ואם לעידן אלתרמן )שחקן היא רחל 

 ולדר' נאורה אלתרמן )אפידמיולוגית(.  


