
מידע כללי
רננה הצטרפה למור אדריכלים בשנת 

2004. בעלת 18 שנה ניסיון בתחום 
התכנון העירוני. רננה מנהלת בצורה 

עצמאית ושוטפת את צוות התכנון העירוני 
במשרד, הצוות מטפל בו זמנית, בכ 

70 תב"עות בשלבי קידום שונים. רננה 
אחראית על קידום וניהול תב"עות בכל 

הרמות ובכל תחומי התכנון, החל מעיבוד 
המידע לצורך הכנת התכנית, דרך הכנת 

מסמכי התכנית, הובלת תאום התכנון עם 
הגורמים השונים, הופעה בועדות התכנון 

ועד לאישורה הסופי של התכנית. במקביל 
לעבודה על התכנית, ניתן ללקוח יעוץ על 
האופן והטקטיקה בה מומלץ לנקוט בכדי 

להגיע לתוצאות המיטביות עבורו.

פרויקטים נבחרים
 מתחם ששת הימים, ישראל

תב"ע לתעסוקה ומסחר, בני ברק 

 מתחם צ‘מפיון, ישראל
תב"ע למרכז עסקים, בני ברק 

 מתחם רחוב המלאכה, ישראל
תב"ע לתעסוקה ומסחר, נתניה 

 מתחם קרסו ריב“ל, ישראל
תב"ע לתעסוקה ומסחר, תל אביב 

 מתחם נסנבאום, ישראל
תב"ע לתעסוקה, מסחר ומגורים, בת ים 

 מתחם קניון באר שבע, ישראל
תב"ע לקניון, תעסוקה ומגורים 

מיוחד,באר שבע 

מתחם תחנת רכבת סוקולוב הוד 
 השרון, ישראל

 תב"ע לתעסוקה, מסחר ומרכז תחבורתי, 
הוד השרון 

 מתחם רחוב החרש – 
 לה גארדיה, ישראל

תב"ע לתעסוקה ומסחר, תל אביב 

רננה סמואלוב- חינדי
עמיתה, מנהלת מחלקת תב”ע 

הכשרה
 תואר ראשון באוניברסיטה העברית, גיאוגרפיה ולימודי האסלאם )1996(
תואר שני באוניברסיטה העברית, גיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי )1999(

 מע“ר גני תקווה, ישראל
 תב"ע למרכז עסקים, מסחר ומגורים, 

גני תקוה 

 צומת בר-אילן, ישראל
 תב"ע לתעסוקה, מסחר ומגורים, 

קרית אונו 

 מתחם שנקר - ז‘בוטינסקי, ישראל
תב"ע לתעסוקה ומסחר, פתח תקווה 

 מתחם שלמה המלך, ישראל
תב"ע לפינוי-בינוי, קרית אונו 

 מתחם עיר הסרטים, ישראל
תב"ע למרכז בידור ונופש, ראשון לציון 

 מתחם סיירובין נמל 
 תל אביב, ישראל

תב"ע למגורים ולמלונאות, תל אביב 

 מתחם שביל התפוזים, ישראל
תב"ע למגורים, הוד השרון 

 מתחם האצטדיון, ישראל
תב"ע למגורים, פתח תקווה

 בזק צמת מסובים, ישראל
תב"ע לתעסוקה, מסחר ושטחי ציבור, 

אור יהודה

 בנימיני בת ים, ישראל
תב"ע למסחר, תעסוקה ומגורים, בת ים

 ארנה ראשון לציון, ישראל
תב"ע לספורט ונופש, ראשון לציון

 בית הראל, ישראל
תב"ע לתעסוקה, רמת גן

 גבעת שמואל, ישראל
תב"ע למגורים, גבעת שמואל

 חולון הירוקה, ישראל
תב"ע דיור מיוחד, מסחר, מבנים 

ומוסדות ציבור, חולון

 המסגר 2, ישראל
תב"ע לתעסוקה, תל אביב

 מרכז מסחרי נס ציונה, ישראל
 תב"ע מסחר, תעסוקה מבנים ומוסדות 

ציבור, נס ציונה

 מתחם חוף התכלת, 
 גלילות צפון, ישראל

תב"ע לתעסוקה ומסחר, רמת השרון

 חוף הצוק, ישראל
תב"ע למלונאות ומגורים, תל אביב

 יוספטל 80, ישראל
תב"ע למגורים, מסחר ותעסוקה, בת ים

 מתחם מטרוטק, ישראל
תב"ע למסחר ותעסוקה, ראשון לציון

 מלון הלאום, ישראל
תב"ע למלונאות, ירושלים

 מתחם לודזיה, ישראל
תב"ע למסחר ותעסוקה, בני ברק

 מנהרת גבעון, ישראל
תב"ע למנהרה/דרך, תל אביב

 מתחם שוק הדגים, ישראל
תב"ע למגורים ומסחר, תל אביב

 מתחם תל השומר מערב, ישראל
תב"ע למגורים, מסחר ותעסוקה

 מרכז מסחרי קיסריה, ישראל
תב"ע למסחר, קיסריה

 פיאט רמת החי“ל, ישראל
תב"ע לתעסוקה, תל אביב

 רד בינת הר חוצבים, ישראל
תב"ע לתעשייה עתירת ידע, ירושלים

 מתחם 24 חדרה, ישראל
תב"ע למגורים, מסחר ותעסוקה, חדרה
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 קניון אבנת תוספת זכויות, ישראל
תב"ע למסחר ותעסוקה, פתח תקווה

 מתחם אוטודיפו, ישראל
תב"ע למסחר ותעסוקה, בני ברק

 הגן הטכנולוגי הר חוצבים, ישראל
תב"ע לתעסוקה, ירושלים

 מגדל בראשית, ישראל
תב"ע למגורים, תל אביב

 מתחם סוזוקי, ישראל
תב"ע לתעסוקה, תל אביב

 הברזל 11, ישראל
תב"ע לתעסוקה, תל אביב

 שדרות ההשכלה 11, ישראל
תב"ע לתעסוקה, תל אביב

רננה סמואלוב- חינדי
עמיתה, מנהלת מחלקת תב”ע 

הכשרה
 תואר ראשון באוניברסיטה העברית, גיאוגרפיה ולימודי האסלאם )1996(
תואר שני באוניברסיטה העברית, גיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי )1999(
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