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סביבותכנון בע"מ
עיריית תל-אביב  ,מנהל ההנדסה ,היחידה לתכנון אסטרטגי ,אגף תכנון ובניין עיר

דוח מסכם

חברי ועדת היגוי

)לפי סדר א'-ב'(

אדר' דני קייזר  /חזי ברקוביץ מהנדס העיר – יו"ר
גב' אגמי שולה

תושבת השכונה וחברת מועצת העיר

גב' אלתר עדנה

מנהלת מסיל"ה ,לשעבר

אדר' אנג'ל נעמי

מתכננת מחוז תל-אביב

גב' גבריאלי תמי

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

מר דורון אדיר

מנהל אגף רבעים ושכונות

מר חדד דורון

סגן מנהל אגף פיקוח עירוני

מר חובל שוטה

מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה

מר כץ יריב

מנהל אגף דרכים ומאור

מר לוטן דרור

סגן מנהל מינהל לחינוך תרבות ופיתוח

מר לוי אלי

מנהל אגף נכסי עירייה

גב' לונדון דבי

אחראית על קשרי קהילה ,אירגון "מתן"

ד"ר מאור בני

מנהל מינהל בת"ש

מר מחדון יחיאל

מנהל אגף דרום ,מינהל שירותים חברתיים

מר מרגלית רזי

מנהל משאבי אנוש ומנהל ,בנק אינווטק )ישראל( בע"מ

אינג' מרחב אלדד

משנה למהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע

מר משי אלחנן

מנהל אגף רישוי עסקים

רב פקד סיטון דוד

משטרת השכונות ,ת"א-יפו

מר פדן איתן

מנכ"ל חברת חלמיש

אדר' פוסק דניאלה

אדריכלית העיר

מר פלדמן שלמה

מנהל אגף התנועה

מר פרידמן זאב

מנהל מינהל השירותים החברתיים

מר קצ'לניק שמואל

מנהל אגף שפ"ע

מר רוז דוד

אגף תקציבים

מר שטרן חנוך

עוזר מנכ"ל העיריה
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דוח מסכם

ועדת עבודה
צילי בר יוסף

ס /מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

חדווה פיניש

היחידה לתכנון אסטרטגי

נחמה ברמן

ראש צוות יפו דרום

רבקה פרחי

צוות יפו דרום

טלי אזולאי

מנהלת רובע דרום ,אגף רובעים ושכונות

אלעד קנדל/ריקי סואט

משרד הבינוי והשיכון ,פרוייקט שיקום

חייאב יצחק

נציג תושבים

שרון רוטברד

נציג תושבים

סביג' קרייב

נציגת תושבים

רותי גינזבורג

נציגת תושבים

טייב רפאל

נציג תושבים

רחל ראובני

נציגת תושבים

יואב בן-דב

נציג תושבים

אתי מרזייב

נציגת תושבים

נוני יחיאלי

נציג תושבים

צוות התכנון
פרופ' אלי שטרן

ראש צוות התכנון ,סביבותכנון בע"מ

אדר' נינה רבינוביץ

סביבותכנון בע"מ

חגית נעלי יוסף

סביבותכנון בע"מ

תומר בן עמי

סביבותכנון בע"מ

אהוד חסון

חסון ייעוץ כלכלי ועסקי ,ייעוץ כלכלי

ישראל אמיר

אמיר-פיתוח יכולות ,הנחייה וייעוץ ,ייעוץ חברתי

אינג' קובי וטנברג,

קו חי הנדסה בע"מ ,יועץ תנועה ותחבורה

אדר' רמי גיל

רמי גיל אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ  ,ייעוץ אדריכלי
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