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 2017-2837תש 
 

 לכבוד
 רשימת מוזמנים

 שלום וברכה,
 

 - 86הזמנה לקונגרס )ישיבת היגוי( להצגת התכנון הראשוני של תכנית לתשתית לאומית מס'  הנדון:
 בירושליםרכבל לעיר העתיקה 

  
 שמטרתה הצגת התכנון הראשוני של פרויקט הרכבל המוצע בירושלים,הנכם מוזמנים לישיבת קונגרס 

נא אשר/י השתתפות  .ירושלים ,6באכסניית בית וגן, רחוב הפסגה , 13.12.2017בתאריך  ביעירביום 

 5312666/51-02או בטלפון YonitNe@iplan.gov.il :  ליונית בדוא"ל

 על סדר היום:
 מציג נושא שעה

 אביגדור יצחקי -יו"ר הות"ל  דברי פתיחה 10:00-12:00

 ניר ברקת  -ראש העיר  יריהחזון הע

 פרויקטשל ההצגה כללית 
 -, ניהול הפרויקט הרשות לפיתוח ירושלים -יזם

 יישום יועצים

 הועדה והמוזמניםהתייחסויות חברי 

 

 :מטרת הפרויקט

יר העתיקה העאל אגן התחבורתית שות שיפור הנגי

 ותיירים. םמבקרי ,תושבי העירכלל עבור וממנו 

הווה השלמה שי תנועה יעילהרכבל הינו פתרון 

 .ירושליםבמונים הלהסעת ה למערכות

 

 :המוצעת התכניתעקרוני של תוואי 

 מתחם התחנה מרחב -לנוסעים   Aתחנה 

  רחוב המפקד -דיפו ל   Bתחנה

 הר ציון -לנוסעים  Cתחנה 

 מרכז קדם -לנוסעים  Dתחנה 

 

  חומר רקע נוסף יועבר כשבוע לפני הדיון

 
   
 ,כבוד רבב  

 
 רינת כהן                                   

 ראש צוות מרכזי פרויקטים ות''ל  
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 העתק:

 חברי ותל
 ראש מטה דיור, משרד האוצר -אביגדור יצחקי 

 מנהלת מינהל התכנון –דלית זילבר 
 מתכננת הועדה לתשתיות לאומיות  -נאוה אלינסקי רדעי 

 ראש צוות תכנון, ות"ל -קרלוס דרינברג
 ראש צוות סביבה, ות"ל –אייל קליידר 

 , ות"לפאריינטה , אדריכלית נוף -מיכל  כהן 
 יועץ תנועה, ות"ל –עדי זלינגר 

 ראש עירית ירושלים – רקתניר ב
 מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים – אייל חיימובסקי

 הרשות לפיתוח ירושלים -ענר עוזרי 
 מהנדס עיריית ירושלים -שלמה אשכול 

 אדריכלית עיריית ירושלים -שרון דינור 
 מנכ"ל, חברת יישום יועצים -שמוליק צברי 

 צוות תכנון הרכבל
 מודלים, תוכנית אב לתחבורה ירושליםמנהל יחידת ה -יהושע בירוטקר 

 אסף אברהמי, מפעילי תח"צ מזרח ירושלים
 סמנכ"ל בכיר לפיתוח תשתיות והשקעות, משרד התיירות -דורון  אהרון 
 אגף כלכלה, משרד התיירות -אורית חמד 

 מנהלת תחום תח"צ מחוז ירושלים, משרד התחבורה -מורן יונה 
 שלים, מחוז ירושליםמתכננת מחוז ירו -גב' שירה תלמי 

 סגן מתכננת מחוז ירושלים, מחוז ירושלים  -מר חן פרנקל 
 יו"ר המינהל הקהילתי, מינהל קהילתי בקעה -ברכה אדלשטיין 

 מינהל קהילתי בקעה, מתכננת אורבנית -עדי פרי 
 מינהל קהילתי גינות העיר הנהלה,אני וחבר ביו"ר הפורום האור -אבנר הרמתי 

 נן אורבאני, מינהל קהילתי גינות העירמתכ -איציק עדס 
 מינהל קהילתי אבו טור וסילוואןמנהל  -מוחמד עליאן  

  , מינהל קהילתי אבו טור וסילוואןאסלאם אדעיס, מתכננת אורבאנית
 יו"ר מינהל קהילתי, הרובע היהודי -שושנה  שה לבן 
 מתכננת אורבנית, מינהל קהילתי הרובע היהודי -סיון כהן שריר 

 אליאס האב, כנסיית הדורמציון
 , הפטריארכיה הארמניתמנהל לשכת הפטריארך -קוריון האב 

 המסדר הצרפתי האמפרסיוניסטים -ג'ון דניאל, מינזר הגליקנטו 
 מנהלת בית הארחה סינט אנדריוס )הכנסיה הסקוטית( -ליליאן לפלג'ין 

 עו"ד, ארגון הפוקולרה –יעל אזולאי קורקין 
 ו"ד, הכנסייה הפרנציסקיתע -דוד  בוטסזן 

 המרכז הבין תרבותימנכ"ל  –אגמון  שנירחגי 
 המכון האמריקאי נשיא –פול רייט 

 עירית גזית, מלון הר ציון
 יו"ר התאטרון, תאטרון החאן -עמוס אונגר 
 סמנכ"ל, המדפיס הממשלתי -שגיא קדם 

 חברת החשמל  -משה כהן
 שות העתיקותארכיאולוג מרחב ירושלים, ר -ד"ר יובל ברוך 
 מנהל מחוז ירושלים, המועצה לשימור אתרים -איציק שוויקי 

 רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים  -הכהן זאב 
 אגף שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים  -ניר אנגרט 
 יועץ חיצוני, רכבת ישראל -משה וייס 

 עיר דוד  - אוריה דסברג
 אתרא קדישא - חזקי  קלמנוביץ

 בית מיחא יו"ר,   - מרסל לנגבהם
 חברה להגנת הטבע –אברהם שקד 

 חברה להגנת הטבע –עמיר בלבן 


