הזמנה לישיבת שולחן עגול
הישיבה תתקיים ביום חמישי ,י"א באייר התשע"ט ( ) 16.5.2019
מקום הדיון :במשרדי מנהל התכנון ,בית השנהב ,כניסה  cקומה 51
כתובת :בית הדפוס  ,12גבעת שאול  ,ירושלים
בישיבה יציגו צוותי התכנון את טיוטת מסמכי התכנית ותתקבל התייחסות המשתתפים בנושאים השונים
על סדר היום:

סעיף

שעות

התכנית

מטרת הדיון

1

10:00-13:00

תמל  1083/הרצליה קרית
מסלול

הצגת התכנית ע"י צוות התכנון
ודיון בה.

שעת סיום משוערת13:00 :
ניתן להגיע למשרדי הותמ"ל בתחבורה ציבורית באמצעות קו אוטובוס  67מתחנה מרכזית ירושלים
ניתן להגיע בקו  101ישירות מחניון הנתיב המהיר .
חניה בתשלום מצויה לאורך רחוב בית הדפוס ובחניונים באזור.
לפרטים נוספים :ראמי עיאדאת ,מזכיר הותמ"ל טלפון074 -7578181 -

דוא"ל ramiey@iplan.gov.il
בכבוד רב,
ראמי עיאדאת מזכיר הותמ"ל

בית הדפוס  ,21גבעת שאול ,ירושלים

ט074-7578181.
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 56תמל  1083/הרצליה קרית מסלול מפת התמצאות:

קישור למסמכי התכנית – לחץ כאן
רשימת מוזמנים  :יו"ר ,חברי ויועצי הוועדה למתחמים מועדפים לדיור
מנהל התכנון ולשכת התכנון המחוזית:
רונית קידר ,לשכת התכנון מחוז תל אביב – מינהל התכנון רונית מזר,
מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצי  -מינהל התכנון אהוד יוסטמן ,מנהל
אגף בכיר לתכנון מקומי  -מינהל התכנון נאוה אלינסקי ,מתכננת
הוועדה לתשתיות לאומיות  -מינהל התכנון ליאת דופור דרור  /רינת
כהן ,הועדה לתשתיות לאומיות  -מינהל התכנון תמר כפיר ,מנהלת
האגף לתכנון משולב  -מינהל התכנון
יזמים:
רפי אלמליח ,אייל רוסו ,גילי טסלר – רמ"י
צוות התכנון וניהול הפרויקט:
דורון צפריר ,נועם פרחי  -פרחי-צפריר אדריכלים
עפרה אברהמי ,יעל כתב בורגר  -חושן ניהול פרויקטים
נציגי גופים ורשויות:
משה פדלון  -ראש עיריית הרצליה מייק סקה  -מהנדס עיריית הרצליה מוניקה זר ציון -אדריכלית עיריית
הרצליה סרג' קורישא  -ראש מועצת כפר שמריהו משה גרזי /אפרת קינגסברג  -רשות המים מימי
רוזנשטיין  -רשות שדות התעופה פיני ברגר  -רשות תעופה אזרחית ניר אנגרט  /יהודה רייך  -רט"ג רקפת
תיבי  /לילך רדזי  -מקורות שחר פוני  /יגאל רזשקובסקי  -רשות העתיקות גנאדי קמינצקי -
משרד החינוך עפרה כרמון אבן – משרד הרווחה גיל יעקב  -ארגון  11דקות
שחר ניצן  /גיא גריצמן  /ישולה קמבליס – חברת החשמל ג'קי לוי – רשות ארצית לכבאות והצלה זאב
לנדאו – רשות ניקוז ירקון אריק אבנרי  -תאגיד מים וביוב "מי הרצליה" ניר קוגל  /דנה ענר  -נת"ע לאוניד
מריאכין  -מילת"ב אסף כהן –רשות הגז מרק אוקון -מנכ"ל איגודן

בית הדפוס  ,21גבעת שאול ,ירושלים

ט074-7578181.
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