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28.10.20
שלום רב,
במסגרת הפעילות הנמרצת של איגוד המתכננים לקדם את מעמד המתכנן בישראל מציע האיגוד תכנית
מנטורינג לסטודנטים שנה ג׳ ובוגרי תכניות אוניברסיטאיות לתכנון המאושרות על ידי איגוד המתכננים
(אוניברסיטאות עברית ,תל אביב ,בן גוריון והטכניון) שבמסגרתה יתאפשר לווי ,הדרכה והכוונה של סטודנטים
ובוגרים צעירים על ידי מתכננים וותיקים.
בהמשך המכתב מופיעה רשימת המנטורים שהתנדבו לתכנית זו ,פרטי הקשר שלהם (מס .נייד או כתובת אמייל)
וגם קורות חיים קצרים.
המעונינים מוזמנים ליצור קשר ישיר עם המנטורים ולתאם מועד קבוע או משתנה למפגשים.
מתכונת זו של מנטורינג תמשך כשנה ומועד המפגשים והיקפם יוחלט בין המנטור לסטודנט/בוגר.
יצויין ,כי תנאי להשתתפות בתכנית זו הוא רישום כחבר האיגוד ותשלום דמי חבר
אנו מזמינות אתכם להשתתף בתכנית זו
בברכה,
תמי גבריאלי – יו״רית משותפת ד״ר רחל קטושבסקי – יו״רית משותפת

פרופ׳ טובי פנסטר – חברת וועד
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רשימת מנטורים

טלפון

מייל

שם

0558808114

orite@calcalit7.co.il

אורית ארליכמן

Yona.ginsberg@biu.ac.il

יונה גינצברג

0545-363391

dud@gaplde.com

דוד גלור

0506218358

idithoo1967@gmail.com

עידית הוברמן

052-2490852

jos@netvision.net.il

ג"וס הלרמן

052-4879995

oferlerner@hotmail.com

עופר לרנר

052-2215984

z.mintz@gmail.com

צביקה מינץ

shahars@iplan.gov.il

שחר סולר

050-6204780

orit.filler@gmail.com

אורית פיילר

054-6802445

shiranperie@gmail.com

שירן פרי

050-6204615

Dianaku56@gmail.com

דיאנה קורץ

0509750234

nany@barak.net.il

מימי רוזנשטיין

hemish@sviva.gov.il

חמי שטורמן

hanashap@netvision.net.il

חנה שפירא

ofirb2b@gmail.com

 בוחר-אופיר בן

0525643730
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Krachel@bgu.ac.il  רחל קטושבסקיtamigav@gmail.com  תמי גבריאלי:יו"ר משותף
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פירוט קורות חיים של מנטורים
אורית
ארליכמן

אתאר את ניסיוני המקצועי במשפט  :הייתי משני צדדיו של שולחן העבודה כמתכננת.
למעלה מ 10 -שנים כמתכננת באחד הצוותים בעירית תל אביב ומנהלת מחלקת תכנון עיר
בעירית הרצליה -עד כאן הפרק העירוני ,במגזר הציבורי.
עם ההיכרות עם הליכים סטטוטוריים ,הבנת חשיבותו של התכנון ברשות המקומית עברתי למגזר
העסקי.
 20שנים הייתי במגזר העסקי -סמנכ"ל תכנון ופיתוח  ,ניהלתי וקדמתי את תחום הנדל"ן בחברה
כולל כמובן קדום תכניות בהיקפים שונים ובמגוון נושאים במוסדות התכנון בכל הרמות.
עם ניסיון רב כמתכננת ומנהלת  ,ידע הכרות מעמיקה וקשרים טובים ,חזרתי לפני  3שנים למגזר
הציבורי והקמתי את המנהלת להתחדשות עירונית בבאר שבע ,כראש המנהלת .
בדרך ,הייתי דירקטורית בחברה ציבורית נסחרת בבורסה ת"א  ,100ודירקטורית מטעם משהב"ש
בחברה עירונית .ועוד ,נציגת המגזר העסקי בפורומים וועדות סטטוטוריות ,ואחרות.
על מקומו ותפקידו של המתכנן:
חשוב להבין את המתח המובנה שבין מתכנן אדריכל למתכנן ערים שבא מרקע אחר.
זה טוב והכרחי להבנת החוזקות והחולשות של תפקידו של המתכנן במחלקות התכנון בעיריות,
בלשכות התכנון המחוזיות וארציות ,וכמובן במגזר הפרטי.
חשוב להדגיש את הראייה הרחבה שחייבת להיות למתכנן ,לא תמיד לדעת את התשובות אולם
לשאוף לשאול ולהציב את השאלות והדילמות.
חשובה מאוד ההבנה של מתכנן בצוותי התכנון השונים שאת הרומנטיקה והחלומות נשאיר
להזדמנויות אחרות .צריך והכרחי להבין את ההיבטים הכלכליים והעסקיים של כל מהלך תכנוני.
וכאמור ,לא הכוונה להיות הכלכלן  /רואה החשבון /עו"ד  /השמאי ....הטוב ביותר מבין
המתכננים העירוניים ,אלא  ,לדעת להציף ולדייק את השאלות והדילמות בתהליכי התכנון.
אשמח לסייע מניסיוני
תודה

יונה
גינצברג

אני סוציולוגית אורבנית .עד לצאתי לגמלאות לימדתי באוניברסיטת בר אילן .שנים רבות שילבתי
בין עבודה אקדמאית לבין פעילות בשטח .השתתפתי בתוכניות מקומיות כגון תוכנית האב לתל
אביב ולבני ברק ,ותוכנית אסטרטגית להדר הכרמל .כמו כן השתלבתי בתוכנית המתאר למחוז תל
אביב ,בתמ"א  31ובמעקב על תמ"א  .35הייתי חברה במועצה הארצית לתכנון ובנייה ,וערכתי
מחקרים עבוד משרד השיכון .אשמח לייעץ למתכננים צעירים העוסקים בתחום החברתי .בברכה,
פרופ' יונה גינצברג.

דוד גלור

אני עוסק בתכנון עירוני בכלל ,ובהתחדשות עירונית בפרט ,מזה כ 30-שנים .שפר עלי מזלי ,ואת
הכשרתי בתחום רכשתי במהלך  10שנים בהן עבדתי כמתכנן בעירית תל-אביב-יפו תחת שרביטם
של מתכננים עתירי-זכויות כמו שמאי אסיף ,ברוך יוסקוביץ' וצופיה סנטו .מאז אני עוסק במשרדי
בן  4עובדים ,בתהליכי התחדשות בערים ותיקות כמו ירושלים ,תל-אביב-יפו ,בת-ים ,רמת-גן,
ראשון לציון ,באר-שבע ,לוד ועוד .תחומי העיסוק משתרעים ממסמכי מדיניות ועד תכניות מתאר,
וכוללים תמיד גם עבודת מחקר קצרה המשמשת רקע לקבלת החלטות מושכלת .המשרד משתף
פעולה עם מיטב משרדי התכנון היעוץ בישראל ,והוא נהנה מלקוחות מרוצים החל ממשרדי
הממשלה ,דרך רשויות לאומיות וחברות עירוניות ,וכלה בלקוחות פרטיים.
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עידית
הוברמן

שמי עידית הוברמן ואני מתכננת ערים במקצועי ומסיימת תואר שני נוסף בתכנון משאבי טבע
וסביבה של אוניברסיטת חיפה .מיד עם סיום לימודי בטכניון התחלתי את עבודתי המקצועית
במגזר הציבורי במשרד הפנים ( לשכת התכנון המחוזית ) ולאחר תקופה עברתי לעבוד במינהל
מקרקעי ישראל (ממי ) דאז ורשות מקרקעי ישראל היום .צמחתי בתוך הארגון בתוך מחלקת
התכנון והתקדמתי כאשר ב 8שנים האחרונות אני מכהנת בתפקיד מתכננת מחוז צפון  .במסגרת
העבודה כמתכננת המחוז אני נדרשת לראיה מאקרו של תכנון המחוז כולו מחד וראיה מיקרו של
כל מועצה/ישוב לצרכיו השונים.
מחוז צפון הינו מחוז מגוון בצורות ההתיישבות שבו ובתמהיל האוכלוסיות הגרות בו -דבר שהופך
את המחוז למאתגר עוד יותר.
תכנון ברשות מקרקעי ישראל משלב בנוסף להיבט התכנוני גם היבט קנייני והופך את התכנון לבר
מימוש.
אני רואה את תפקידי כחיוני מאוד וחושבת שיש לי נסיון וידע רב שצברתי לאורך השנים אותו
אוכל לחלוק ולתת למתכננים צעירים שרק מסיימים את לימודיהם.
אציין כי בעבר ליוויתי צוער במסגרת הצוערים של רשויות מקומיות אשר התלווה אלי למשך כ 8
חדשים והכיר את המערכת הציבורית .כיום הוא השתלב ביישובו ונמצא בתפקיד בכיר בתחום
התכנון.

ג'וס הלרמן
ג'וס הלרמן – מתכנן ערים (כלכלן אורבני)
 ,(U.C.T) M.C.R.Pתעודה בשמאות מקרקעין (אוניברסיטת תל אביב)מתכנן ערים וכלכלן
אורבאני .מתמחה בתכנון אסטרטגי ,בתכנון אורבאני אינטגרטיבי ,בעיצוב מערכות ופרוייקטים
רבי היקף .בעל מעל  25שנות ניסיון  -בארץ ובחו"ל  -במערכות מטרופוליטניות ,פיתוח אורבאני,
כלכלה אורבאנית ,ניהול מוניציפאלי ,מערכות אספקת שירותים וניהול בסקטור הפרטי והציבורי.
מומחיות במערכות אורבאניות (דמוגרפיות ,פרוגרמות כלכליות וחברתיות ,כלכלה מוניציפאלית
ומערכות ניהול מוניציפאליות).שימש כראש צוות בפרוייקטים לתכנון אורבאני ותחבורתי של של
ערים ואזורים מטרופולינים גדולים (קמפלה באוגנדה ,זנזיבר ומסרו בלסוטו) בפרוייקטים של
הבנק העולמי.
עופר לרנר

עפר לרנר הינו מתכנן ערים בעל ניסיון עשיר כאיש מקצוע ,אקטיביסט וחוקר .עפר מתמחה
בתהליכי תכנון אסטרטגיים-השתתפותיים ,במיוחד עם קהילות מוחלשות המצויות בקונפליקט;
כמו גם בארגון קהילתי סביב נושאי תכנון פיזי ,פיתוח כלכלי-חברתי ,זכויות וצרכי הקהילה הגאה
וחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי .באמצעות ניסיון מקצועי נרחב וידע תיאורטי מגוון ,עפר פיתח
פרקטיקה פרגמטית הנשענת על בסיס תיאורטי נרחב .התמחות זו אפשרה לעפר לבנות גשרים בין
אינדיבידואלים וקבוצות בקונפליקט ,במטרה להתגבר על שונות תרבותית ופוליטית ,לבנות אמון
ולחזק קהילות .דוגמאות לפרויקטים שאותם עפר הוביל הם מיסוד מוסדות למשילות קהילתית
דמוקרטית ברוקסברי (בוסטון) ,עקרונות לניהול עתידי של הדייג באזור הארקטי ,פיתוח מגוון
מקורות הון שיתופיים בברונקס (ניו-יורק) ,שיתוף הציבור במגוון רב של תכניות ,עקרונות תכנון
לפיתוח הכפר הבדואי אבו תלול ופיתוח תיירות מבוססת מזון בגליל המזרחי.
לעפר תואר ראשון כפול ( )BAבמדע המדינה וגיאוגרפיה ותואר שני ( )MAבגיאוגרפיה
מאוניברסיטת תל אביב .עפר בוגר התכנית המיוחדת ללימודים עירוניים ואזוריים ( )SPURSבמכון
הטכנולוגי של מסצ'וסטס ( .)MITבין שאר פעילויותיו ,עפר התנדב כחבר הוועד המנהל של
עמותת מרחב – התנועה לעירוניות בישראל ,חבר הועד המנהל של במקום – מתכננים למען
זכויות תכנון ,וכמרכז קבוצת המנהיגות הצעירה של איגי – ארגון הנוער הגאה.
כיום עפר עובד כמתכנן עצמאי במשרד עפר לרנר – תכנון ,פיתוח ואסטרטגיה .עפר מוביל
ומשמש חבר צוות במספר פרויקטים להתחדשות מרכזי ערים ,חבר בצוות תכנית הדיור לעיר תל
אביב יפו ,שימש עד פקיעת תיקון  103לחוק התכנון והבנייה כנציג ארגוני חברה ורווחה בוועדה
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הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל) ,מלמד את קורס שיתוף הציבור בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון והנו חבר בצוותי המחקר של הטכניון במסגרת תהליך ישראל
 100ובמסגרת הקונסורציום האירופאי EIT Urban Mobility.
צביקה
מינץ

צביקה מינץ  ,מתכנן עירוני ואזורי
עוסק בתחום התיכנון המרחבי מזה יותר מ  35שנים במגזר הציבורי והפרטי .כיום בעל משרד
פרטי הנותן שירותי תכנון לגופים ציבוריים ופרטיים בין היתר בתחומי התחדשות עירונית ,פיתוח
וניהול המרחב הציבור ,פיתוח תשתיות תעסוקה ופרוגרמות לצורכי ציבור  ,תעסוקה ותיירות.
באפשרותי לתת למתכנן/ת הצעיר/ה כלים מקצועיים להתמודד עם אתגרי התכנון בעבודה מול
גופים המזמינים  ,תוך יצירת מוצר תיכנוני מיטבי לקהלי היעד שלו.

שחר סולר

מתכנן עירוני וסביבתי ,בעל תואר שני נוסף במינה ציבורי .משמש כסגן מנכ"לית מינהל התכנון
לנושא תכנון אסטרטגי ולפני כן במשך  14שנים במשרד להגנת הסביבה ,מתוכן שמונה שנים
כראש אגף תכנון .בתפקידי הנוכחי אני מנהל באופן ישיר ועם העובדים באגף את התכנית
האסטרטגית  2040ועוד פעולות רוחב כמו קידום עירוניות ,התמודדות עם שינויי אקלים ,שיפור
איכות התכנון ,עולם התעסוקה ,מתן מענה לצרכי דיור ועוד

אורית
פיילר

שמי אורית פיילר.
עובדת במינהל התכנון במחוז מרכז.
בעברי הייתי בודקת תוכניות במשך הרבה שנים .בשנים האחרונות משמשת כראש צוות אזורי .
במהלך השנים בדקתי תכניות רבות מסוגים וגדלים שונים במגזר הכפרי ובעיר.
תכניות כוללניות ,התחדשות עירונית  ,בנייה רוויה ותכניות תשתית.
מכירה היטב את חוק התכנון והבנייה.
בשנים האחרונות מנהלת צוות עובדים
מכינה חוו״ד תכנוניות וכו

שירן פרי

גיאוגרפית ומתכננת ערים ואזורים .עובדת היום כמתכננת רשות נחל הירקון ,עם ניסיון עבר גם
במגזר הפרטי ובתחומים נוספים במגזר הציבורי.
מאמינה שתכנון בראש ובראשונה דורש יצירתיות ,יכולת לייצר איזונים והקשבה.
עולם התכנון מגוון ומתפתח ,ואשמח לקחת חלק בתהליך של מתכנן.ת בתחילת דרכו.ה ,עם
ההתלבטויות ,המחשבות ,הדילמות וכל הנלווה.

מימי
רוזנשטיין

מתכננת ערים ,בעלת ניסיון של  30שנה בתכנון במוסדות התכנון וברשויות התשתית.
בוגרת תואר ראשון בגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב ,ותואר שני בטכניון במסלול לתכנון ערים
ואזורים
יחד עם פרופסור רחל אלתרמן פרסמתי את הספר קרקע חקלאית ,שמירה או הפשרה? פרסום
המרכז לחקר העיר והאזור יחד עם המכון לחקר שימושי הקרקע.
עבדתי כמתכננת בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית בשנים  1987-90בניהול הכרזת הקרקע
החקלאית מחוז צפון וריכוז חוות דעת לתכניות.
המשכתי כמתכננת בחברת נתיבי איילון בשנים  1990-95וניהלתי את הכנת ואישור תכניות
המתאר לאיילון צפון ,דרום ומזרח.
פרשתי בימים אלו מתפקיד ראש אגף תכנון ברשות שדות התעופה (רש"ת) .ניהלתי את הכנת,
קידום ויישום של תכניות המתאר של שדות התעופה ומתקני רש"ת ,הכנה ,קידום ואישור של
תכניות אב ,תכניות בינוי בנתב"ג וקידום היתרי בניה ,הכנה ,קידום ואישור תכניות התנועה
והתמרור של רש"ת וכן את השמירה על הגבלות הבניה של מתקני רש"ת .ניהלתי צוות מקצועי
של אגף תכנון הכולל מתכננות ,אדריכליות ומהנדסת ,עשרות צוותים מולטידיסיפלינריים של
מתכננים ,עשרות מכרזי תכנון ,מאות היתרים ותכניות בינוי.
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איגוד המתכננים בישראל
رابطه المخططين في اسرائيل
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION
אשמח לסייע למתכננים בראשית דרכם המקצועית.
דיאנה
קורץ

יש לי ניסיון בתחום התכנון ,הן בסקטור הפרטי -עבדתי במשרד אדריכלים במשך כ 10 -שנים ,והן
במגזר הציבורי במנהל התכנון – לשכת תכנון מחוז דרום ,בהווה מעל ל 25-שנים .מזה מספר
שנים אני משמשת בתפקיד "מנהלת תחום ראש צוות" .במסגרת תפקידי אני אחראית על צוות
מצומצם של עובדים שעוסק בקידום תוכניות סטטוטוריות בוועדה המחוזית .בתחום טיפול
הצוות :מרחבי התכנון של אילת ,חבל אילות ,נתיבות ,אופקים ,מיתר ולהבים וכן תוכניות בתחום
המועצות האזוריות מרחבים ושדות נגב .בנוסף ,אני משתתפת בצוותים שונים (וועדות עורכים,
וועדות היגוי )...שעוסקים בגיבוש מסמכי מדיניות ,תוכניות אב וכד' .כמו כן ,הנני משמשת בנציגת
שר במספר וועדות מקומיות.

חמי
שטורמן

שמי חמי שטורמן .אני מתכנן ערים ואזורים במקצועי ועובד בתחום התכנון הסביבתי הן במגזר
הציבורי והן בפרטי למעלה מעשרים שנה .כיום אני בתפקיד מתכנן מחוז תל אביב במשרד להגנת
הסביבה.
אני רואה בהנחלת מקצוע התכנון שליחות ובמהלך שנות עבודתי הזדמן לי פעמים רבות ללמדו
במגוון מסגרות :סדנאות וימי עיון ,הרצאות ,הכשרות סטודנטים ,מפגשי ציבור וכו' תוך
התבססות על הניסיון הרב שצברתי לאורך השנים .אשמח לתרום מניסיוני גם במסגרת הברוכה
והחשובה שמציע כעת איגוד המתכננים של תכנית המנטורים למתכננים צעירים.

חנה
שפירא

חנה שפירא – מתכננת ערים (סוציולוגית אורבנית)
מעל  25שנות ניסיון בתכנון ערים ,תכנון חברתי ושיקום אורבאני בארץ ובחו"ל .ניהלה ויעצה
למגוון פרוייקטים ארציים ומקומיים בתחומים הנ"ל ,עבור משרדי ממשלה ,עיריות ,יחידות
לתכנון אסטרטגי ויחידות לשירותים חברתיים .השתתפה בתכנון ערים חדשות ,פרוייקט שיקום
שכונות ושיקום עירוני וכפרי .מומחית בשיתוף ציבור בתהליכי תכנון ,באוכלוסיות מיוחדות
(קשישים ,גיל הרך ,נוער ,מיעוטים וכו') וכן בפרוייקטים רבי היקף .התמחות רבת שנים בתכנון
ישובים ערבים ,בדואים ,דרוזים והובלת תהליכי שיתוף ציבור בהם.
שימשה כראש צוות חברתי ושיתוף ציבור בתכנון אורבאני ותחבורתי של ערים ואזורים
מטרופולינים גדולים (קמפלה אוגנדה ,זנזיבר ומסרו לסוטו) בפרוייקטים של הבנק העולמי.

אופיר בן-
בוחר

מתכנן ערים ואזורים ,גיאוגרף פיזי והנדסאי אדריכלות .מעל  20שנים בתחום התכנון והבניה,
יועץ ויוזם תכנון ופרויקטים במוסדות תכנון ומשרדים ממשלתיים בעשור האחרון.
אני עובד במספר תחומים במקביל ובמספר מישורים ,משלב תכנון הוליסטי ברישוי סטטוטורי,
הוראת מקצועות עיצוב ואדריכלות בהנחיות הילינג ואומנות מופשטת.
תפקיד המתכנן נתפס בעיני כזה הדורש מהאדם להיות מתבונן ,סקרן ,משתף ,משלב ,אלכימאי.
בשנים האחרונות אני מלווה ושותף ליותר מ –  100פרויקטים בסביבת תכנון משתנה ודינאמית.
אני מאמין בתכנון כבסיס לעתיד פוטנציאלי.
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