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o The development process must 
consider local restrictions and 
regulations (i.e., zoning)

o The plan addresses four 
stakeholders in a pursued for 
alignment of interests

o Maximizing the benefits while 
minimizing the lifecycle costs

o The value of the land and the 
properties is determined in the 
urban planning stage

The Land Development process 
is challenging

Policy and Regulation  Zoning Map



It’s just going to get more complicated
The future of development holds unprecedented challenges

Future Mobility

Disruption of 
transportation in 

cities

Housing Crisis

It has never been 
harder to find a home, 

with properties in short 
supply and rents at 

record levels

Agile zoning

Cities are currently in 
the process of 

developing new and 
innovative approaches 
to regulating the use 
and form of buildings

Future Workforce

Digitization of urban 
economies and hybrid 

working will require 
changes to the physical 
infrastructure of cities

Climate Response

The built environment 
is responsible to 40% 
of carbon emissions. 

Climate mitigation and 
adaptation is 

becoming be a key 
planning factor



GIS BIM

SMART CITIES

Lack of technological and 
economic tools !

N/A

Planning & 
DevelopmentLand Construction Occupancy

Smart Cities

Today, there is a gap in technological tools for post-purchase planning 
and urban design stage, compared to other development phases



The ability to impact
(cost & performance)

1.
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Patrick MacLeamy, AIA/HOK, Effort/Effect over time

Planning        Preliminary design   Detailed design   Construction documents    Construction         Operation 

Mistakes in the preliminary stages of planning are costly to mend

The effort curve 
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Cost of design changes2.

Drafting centric workflow3.
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Urban Dashboard5.



Harish, Israel
A major new urban center with 

population of over 100K residents 

required a central main high street.

The approved outline plan did not 

anticipate cut and cover costs in a hilly 

region.

Outcome: Doubling of required

infrastructure levies.

The Cost Of Urban Design
Decision Making



Automated Flow for road paving cost 



The Cost Of Urban Design
Decision Making



B3B3 B2 B2 B1 B1 DDCCB4B4

Cost/value optimization of building typology



Considering Ownership aspects in Urban Renewal plan
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הערות יח" ד בעלות 

5B42מגורים40262393,222שלמה המלך  51שיכון5
5B24מגורים40262381,729שלמה המלך  53שיכון5

הוגש לקול קורא לחיזוק ?  נדרשת בדיקה18לבחינה תכנונית 12מגורים40262371,214שלמה המלך  55שיכוןתמ"א  38
הוגש לקול קורא לחיזוק ?  נדרשת בדיקה18לבחינה תכנונית 12מגורים40262351,412שלמה המלך  59שיכוןתמ"א  38
הוגש לקול קורא לחיזוק ?  נדרשת בדיקה30לבחינה תכנונית 12מגורים40262341,828שלמה המלך  57שיכוןתמ"א  38
עדיפות לפינוי לטובת חיבור שפרינצק פנקס30לבחינה תכנונית 12מגורים40262332,343שלמה המלך  61שיכוןתמ"א  38
עדיפות לפינוי לטובת חיבור שפרינצק פנקס32לבחינה תכנונית 12מגורים40262312,100שלמה המלך  63שיכוןתמ"א  38
הוגש לקול קורא לחיזוק ?  נדרשת בדיקה32לבחינה תכנונית 12מגורים40262301,611שלמה המלך  65שיכוןתמ"א  38

18לא דורג 10מגורים40261701,191נימרוב  4שיכון10
16לא דורג 10מגורים4026168878שלמה המלך  46שיכון10

48לבחינה תכנונית 10מגורים40261671,915פנקס דוד  1שיכוןתמ"א  38
16לבחינה תכנונית 10מגורים4026166977שלמה המלך  44שיכוןתמ"א  38
40לבחינה תכנונית 10מגורים40261652,406שלמה המלך  42שיכוןתמ"א  38
40לבחינה תכנונית 10מגורים40261641,464אינשטיין  56שיכוןתמ"א  38
32לבחינה תכנונית 10מגורים40261621,393פנקס דוד  2שיכוןתמ"א  38

8-9A4מגורים4541133863דיזרעאלי  44ריבעיות 9
8-9A4מגורים4541132675אינשטיין  57ריבעיות 9
8-9A4מגורים4541131639דיזרעאלי  46ריבעיות 9
8-9A4מגורים4541130674אינשטיין  55ריבעיות 9
7C4ב מגורים454187698דיזרעאלי  6ריבעיות 7
7C4ב מגורים454185935אינשטיין  3ריבעיות 7
7C4ב מגורים454184559אינשטיין  1א ריבעיות 7
7C5ב מגורים4541821,004דיזרעאלי  72ריבעיות 7
מבנה חדש דנדש7C4ב מגורים454181862אינשטיין  1ריבעיות 7
7C4ב מגורים454180831דיזרעאלי  70ריבעיות 7
כולל קיוסק פעיל !  לבדוק זכויות 7B48א מגורים4541792,971שלמה המלך  22-24ריבעיות 7

11B8מגורים4541771,580שלמה המלך  26ריבעיות 11
11B8מגורים4541741,180שלמה המלך  28ריבעיות 11
11B8מגורים4541721,202שלמה המלך  30ריבעיות 11

8-9A4מגורים454168550דיזרעאלי  52ריבעיות 8
11B8מגורים4541671,154שלמה המלך  32ריבעיות 11

8-9A8מגורים4541661,120שלמה המלך  34ריבעיות 8
8-9A4מגורים454165727דיזרעאלי  50ריבעיות 8
8-9A8מגורים4541641,289שלמה המלך  36ריבעיות 9
8-9A8מגורים4541631,582שלמה המלך  38ריבעיות 9
1-4A18מגורים4541531,188שלמה המלך  49שיכון4
1-4A18מגורים4541521,428שלמה המלך  47שיכון4
1-4A18מגורים4541511,240שלמה המלך  45שיכון4
1-4A24מגורים4541501,539שלמה המלך  43שיכון3
1-4A42מגורים4541491,969שלמה המלך  41שיכון3
1-4A12מגורים4541481,207שלמה המלך  39שיכון2
1-4A12מגורים4541471,218שלמה המלך  37שיכון2
1-4A12מגורים4541461,189שלמה המלך  35שיכון2
1-4A18מגורים4541451,539שלמה המלך  33שיכון1
1-4A30מגורים4541442,200שלמה המלך  31שיכון1
1-4A12מגורים4541431,503שלמה המלך  29שיכון1
1-4A16מסחר4541421,455שלמה המלך  27שיכון-מסחר6
ורוב  2שיכון6 6C36מגורים4541412,052אלוז

מקודמת תמ"א  6C1838מגורים4541401,905ז ' בוטינסקי  1שיכוןתמ"א  38
6C30מגורים4541381,894פלדמן  1שיכון6

עיריית לודשביל 454119861
עיריית לודדרך4541195691
עיריית לודדרך454119410,685
עיריית לודדרך454119318,126
עיריית לודשביל 4541182165
עיריית לודשביל 4541176180
עיריית לודשביל 4541175498
עיריית לודשביל 4541172188
רשות הפיתוח4541171272
עיריית לודשצ "פ 454116617,963
עיריית לוד45411651,613
עיריית לודשביל 4541164192
עיריית לודשביל 4541163145
עיריית לודשביל 4541162143
עיריית לודשביל 4541161427
עיריית לוד4541160772
רשות הפיתוח4541145500

רשות הפיתוח454113812,031
UNITED ISRAEL APPEAL  הערת אזהרה

לוד וועדה מקומית  הערה על הפקעה 
עיריית לוד45411372,104
עיריית לוד45411361,430
הערת אזהרה בריאות כללית רשות הפיתוח45411343,078
רשות הפיתוח454186630
רשות הפיתוח454183537
עיריית לוד454162807

לבדוק מסחר קיים !  זכויות וכו'עיריית לוד4541611,176
רשות הפיתוח454160882
עיריית לוד4541591,666
עיריית לוד454158936
עיריית לוד454157796
עיריית לוד454156702
עיריית לוד4541551,515
רשות הפיתוח454154949
רשות הפיתוחדרך40263091,477
עיריית לודדרך40262791,163
עיריית לודשביל 4026277117
עיריית לודדרך40262626,897
עיריית לודשביל 4026260895
עיריית לודשביל 402625982
עיריית לודשצ "פ 40262363,452
עיריית לודשצ "פ 4026169575
לודרשות הפיתוח402525611,891 וועדה מקומית  הערה על הפקעה 
רשות הפיתוח4025245280
רשות הפיתוח4025244528
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Economic indicators:

Development Analyses:
Economic, Mobility, sustainability and infrastructures Indices

Mobility indicators:

 Space syntax grid network

 Analysis of walking distances to employment 

areas, shuttle stations, and parks.

 Index - Integrated Planning Public Transport *

 Street sections with street users

 Transport Pull-Push Tables

 Solar Rights - Shading

 Solar radiation

 Wind

 Walkability

 Street noise and pollution corridors

 Urban density

Environmental indicators:

 Construction costs

 Real sale values

 Underground parking analysis

 Community use requirements analysis

 Municipal balance indices

 Earthworks (slope/type of soil/stages...)

 Drainage: infiltration, surface runoff, proximity 

to water

 Roads Paving cost in relation to transportation 

requirements.

Infrastructure development:
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Urban Dashboard

Data-driven planning and 

development platform for 

optimizing site potential

and planning outcomes
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