
  * הייעו� המרכזי
מאגר צוותי

 תפקיד בצוות שמות חברי הצוות ש� ראש הצוות
   איריס אפרת

 תכנו� ערי + ראש הצוות איריס אפרת 
 איכות אוויר ר יהודה גולדשמיד"ד 
 תחבורה ר חיי אביר"ד 
 תחבורה ר שלמה בכור"ד 
  עריתכנו� נעה גכט 
 אנרגיה עופר ב� דוב 
 כלכל� ומשפט� ליאור שמואלי 
   

   ברק כ�
 תכנו� ערי + ראש הצוות ברק כ� 
 איכות אוויר ר הנריק מלו�"ד 
 כלכל� ומשפט� ד ליאור שמואלי"עו 
 אנרגיה עופר קר� 
  תחבורה עמי בלו
 ניהול ובקרה דב באסל 
 יועצת בצוות סמדר מאיר 
 יוע� בצוות שרו� נוימ� 
   

   אדריכל גידו סגל
 תכנו� ערי + ראש הצוות  גדעו� סגל'אדר 
 איכות אוויר קרי� טננצפ 
 איכות אוויר ארי גולדפרב 
 אנרגיה אברה זבדי' אינג 
 כלכל� נגה לב ציו� נד� 
 תחבורה  איל� קליגר'אינג 
 �משפט ד חמי אבנרי"עו 

   
    מאיר בוכמ�יכלאדר

 ראש הצוות מאיר בוכמ�' אדר 
  תכנו� ערי+ראש הצוות' ע אורי טוכלר' אדר 
 מתכנ� סביבה ער� פייטלזו�' פרופ 
 צר'ר עודד פוט"ד 

  שעשוע�ר לימור בר "ד
 אית� מאזה

 
 איכות אוויר

 
 אקלי וסביבה ר דיויד פרלמוטר"ד 
 ר בנימי� פרישר"ד 

 גדעו� השמשוני
 ר קרל מרטנס"ד

 
 תחבורה

 
  

 ר משה ד� הירש"ד
 ר משה תשובה"ד

  דומ� אורי

 
 

הנדסה אזרחית והנדסת , נרגיהא
 סביבה
 

 ישראל קור� 
 ר רינה דגני"ד

 
 ניכלכל

 ושיתו! תאורבאניסוציולוגיה  ר יונה גינצבורג"ד 
 הציבור

 בריאות הסביבה רול רפאלק' פרופ 
 אדריכלית בתיה קשת 

 אדריכלית דליה בולטנסקי
 תכנו� נו!



 ד זוהרי משה"עו 
 ד יובל קויאטק"עו
 דמ�ד עפרה פרי"עו

 נימשפט
 

 צוות חשיבה אבי דגני' פרופ 
   

   ר משה הירש"ד
 תחבורה + ראש הצוות ר משה הירש"ד 
 איכות אוויר ואנרגיה אריאל כה�' פרופ 
  ובניה ירוקהתכנו� ערי גיל פלד' אדר 
 כלכל� אהוד חסו� 
 משפט� ד אית� פרנס"עו 
,  אפשטיי��ד"משרד עו 

 ERMמעוז  , רוזנבלו

מערכות מידע , יבה מדעיתחש
 מודלי+גיאוגרפיי

   
   משה כה�

 ראש הצוות משה כה� 
 איכות אוויר ר רו� לש"ד 
 תכנו� ערי עמיר קולקר 
 תכנו� ערי פר קולקרוע 
 תכנו� ערי רנדי אפשטיי� 
 תחבורה אבי שפרבר 
 אנרגיה ר עופר אלו�"ד 
 כלכל� זאב ברקאי 
 משפט� ד אבי פורט�"עו 

   
   אדריכל  מתתיהו קונס

 ראש הצוות מתתיהו קונס' אדר 
 ומרכז הצוותכלכל�  שמוליק ליפשי� 
 ומנהל סביבתיערי תכנו�  גילה שניידר 
 תחבורה ער� רייספלד 
 איכות אוויר ר ברננדה פליקשטיי�"ד 
 אנרגיה ר עופר אלו�"ד 
 משפט� ד רו� לפי�"עו 
 הנדסה סביבתית +וז מקצועיריכ יוסי קליק' אינג 
 יוע� בצוות יי קפל�'ג 
 יוע� בצוות ק טובול'ג 
 הסברה ושיתו! הציבור שי אביבי 
 הסברה ושיתו! הציבור ד� שיראי 
 הסברה ושיתו! הציבור קרני גוברי� סגל 
   

   אדריכל קלאודיו מילול
 ראש הצוות קלאודיו מילול' אדר 
 כנו� אסטרטגיערי ותתכנו�  צביקה קור� 
 יקטמנהל פרו אלכס גמרניק 
 איכות אוויר ואיכות הסביבה אורי מרינוב' פרופ 
  תחבורה חיי אביר
 כלכל� ישראל קור� 
 כלכל� ישראל גביש 
 משפט� ד יעקב כה�"עו 
 אנרגיה יוס! נוברסקי 
   

   קלמ� דינס
 ראש הצוות קלמ� דינס 
 ות וייעו� חברתיריכוז הצו  בנימיני–שירה לוי  
 איכות אוויר ר דוד ברודאי"ד 



 

 

 

 

 . של שמות ראשי הצוותי�אלפביתי סדר פ"סדר ההופעה נקבע  ע* 

 תחבורה דינה אלו� רש! 
 עריתכנו�  ר אייזנברג 
 אנרגיה ר עמית מור"ד 
 משפט� ד עופר צילקר"עו 
 כלכלנית  נד��נגה לבציו�  
   

 'ר רונית דוידובי�"ד
 מרטו�

  

 תכנו� ערי + ראש הצוות  מרטו�'ר רונית דוידובי�"ד 
 תכנו� סביבה ושטחי פתוחי ד שר שלואביע 
 כלכל� גדי רוזנטל 
 איכות אוויר טלי אלברט 
 איכות אוויר אלדד שרוני 
 תחבורה גל גרונר 
 תחבורה ישראל רשטניק 
 תחבורה אלי אסי! 
 משפט� ד יוחנ� וינר"עו 
 ימשפט סביבתי ומוניציפאל ד שרו� מונטיפיורי גיל�"עו 
 יפט סביבתי ומוניציפאלמש ד טלי ענבר"עו 
 אנרגיה ר עמית מור"ד 
 אנרגיה שמעו� סרוסי 
 בנייה ירוקה תמי הירש' אדר 

   
   רפאל לרמ�ריכל אד

 תכנו� ערי + ראש הצוות רפאל לרמ�' אדר 
 איכות אוויר ר יהודה גולדשמיד"ד 
 איכות אוויר אבי גולדשמיד 
 תחבורה סכד� פו' אינג 
 אנרגיה רימובליאו� אפ' אינג 
 כלכל� עזרא סד� 
 משפט� ד יצחק מרו�"עו 


