פרופ' רחל אלתרמן (לייכטר)
תקציר קורות חיים 7.8.22 -

רחל אלתרמן היא פרופסור אמריטה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,פעילה במחקר
והנחייה ,וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית .במקביל ,היא פרופסור (אורחת)
בבר אילן והמרכזת האקדמית של תואר  BAבלימודי מקרקעין.
השכלתה :תואר ראשון מורחב במדעי החברה מאוניברסיטת מניטובה  MANITOBAבוויניפג ,קנדה,
תואר שני  Master of City Planningמאותה אוניברסיטה; תואר שלישי בתיכנון ערים ואזורים
מהטכניון ,ו LLBבמשפטים מאוניברסיטת תל אביב (אחרי הדוקטורט).
ב 2007ייסדה (תוך אירגון כנס מיוחד בהולנד) את האגודה האקדמית הבינלאומית לתיכנון ,משפט
וזכויות במקרקעין ( International Academic Association on Planning, Law and Property
 .)Rightsבכך ,התניעה תחום בין-דיסציפלינארי תוסס .בעבודותיה ,אלתרמן מפתחת גישות למחקר בין-
לאומי משווה המחבר תיכנון עירוני ומשפט ,תוך שילוב שיטות מחקר הנהוגות בתחום המשפט עם
שיטות אמפיריות מתחומי מדעי החברה ומדיניות ציבורית .מחקריה ההשוואתיים עוסקים במדיניות
וזכויות מקרקעין ,מדיניות דיור ,רגולציה בשמירת הסביבה ,מערכות תיכנון סטטוטורי ,וקבלת החלטות
בביצוע של מדיניות תיכנון עירוני ואזורי.
על תרומתה הבין לאומית הוענק לה בשנת  2012התואר "עמיתה לשם כבוד" של איגוד האוניברסיטאות
האירופי לתיכנון ערים ( AESOP -והיא היחידה שאינה אירופית) .האוטוביוגרפיה האקדמית שלה
נכללה בספר בהוצאת ראטלג' יחד עם " 16הוגים מרכזיים בתיכנון מרחבי" .בשנת  2018העניק לה
מכון המחקר לעירוניות שבאוניברסיטת  KTHבשטוקהולם את פרס "אתנה" שניתן לעשרים הנשים
המובילות בעולם בתחום העירוניות ,ובשנת  2021כלל אותה מכון זה כאחת מבין עשרת החוקרים
המובילים בעולם .בישראל ,זכתה בפרס לנדאו למדע ,אות "יקיר התיכנון" של איגוד המתכננים ,ופרסים
על מחקר יישומי ממשרדי הפנים ,הגנת הסביבה ,הקק"ל ,מרכז שילטון מקומי ,ופרס זילביגר למשפט
מעיריית תל אביב.
רחל מקפידה להנגיש את מחקריה לקובעי מדיניות .בחו"ל ,היא מוזמנת להשתתף בצוותי חשיבה של ה
 ,UNION OF THE MEDITERRANEAN ,UN HABITAT ,OECDהבנק העולמי ,ורשויות מימשל
בסין .בישראל ,מאמריה מצוטטים על ידי בתי המשפט ,ודעותיה מושמעות במישרדי ממשלה ,ועדות
הכנסת ,רשויות מקומיות ועמותות אזרחיות .היא מרבה לחלוק ידע עם הציבור הרחב באמצעות
פירסומים בעברית וראיונות תכופים לתקשורת.
רחל היא היא בת זוגו של דורון אלתרמן (מהנדס אזרחי) ואם לעידן אלתרמן (שחקן טלוויזיה ותיאטרון)
ולדר' נאורה אלתרמן (אפידמיולוגית).

