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מסמך מדיניות, רחוב יגאל אלון, תל אביב, 2013-נמשך
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מסמך מדיניות, רחוב יוספטל, בת ים , 2014
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 עירוניעיצוב 

הרצלייה הצעירה,  -ה תב"ע מפורטת לשכונת רבי עקיב נמשך – 2017
 לקוח: עיריית הרצלייה

 יפו, –עדכון לתכנית האסטרטגית לעיר תל אביב  נמשך – 2016
 יפו -, לקוח: עיריית תל אביב הסביבה העירונית

, חולון, לקוח: סוקולוב רחוב להתחדשות מפורטת תכנית נמשך – 2016
 עיריית חולון

לקוח: החברה  ,תכנית מתאר לעיר העתיקה בלודתב"ע ו נמשך – 2016
 הכלכלית לוד

, לקוח: עריית תכנית אב לאזור התעשייה, הרצליה נמשך – 2016
 הרצלייה

 מע"רל מדיניות ותכנית פיתוח ועיצוב אדריכלימסמך  נמשך – 2016
 , לקוח: עריית תל אביבופארק צ'רלס קלור מנשיה

-, לקוח: עריית בתים-בת –תכנון כיכר ספרית תרבוטק  נמשך – 2016
 ים

 
 לקוח: עריית רמת גן, לשכונת הר אברהםתכנית אב  נמשך – 2015

תכנון טיילת קו המים וכיכר העיר, טבריה, לקוח: החברה  נמשך – 2015
 הממשלתית לתיירות, ירושלים

לשכונת "צפון לשוק התקווה ותב"ע מסמך מדיניות   נמשך – 2015
 לקוח: עיריית תל אביב התקווה", 

, מרכז העיר טבריהלועיצוב אורבאני אסטרטגי תכנון  נמשך – 2015
 לקוח: החברה הממשלתית לתיירות, ירושלים

 , לקוח: עיריית לודלשוק לודתכנון ועיצוב אורבאני  נמשך – 2015

, לקוח: החברה כזי דלית אל כרמל, עיצוב עירונירחוב מר נמשך – 2014
 הממשלתית לתיירות, ירושלים

, לקוח: 4/410י/ב תכנית שינויים לשיפור תב"עתב"ע,  נמשך – 2014
 ים-בתעיריית 

עריית תל לקוח:  יפו, -לשכונת מנשייה, תל אביב  תב"ע נמשך -2013
 יפו -אביב 

עריית  לקוח:  לשכונת קריית בורוכוב, רמת גן, תב"ע נמשך -2013
 גן-רמת

לפיתוח והתחדשות רחוב מסמך מדיניות בעיצוב עירוני  נמשך -2013
 יפו –עריית תל אביב לקוח:  יגאל אלון,

רשות  ,לתב"ע מתחם שערי צדקונספח נוף עיצוב עירוני  נמשך -2013
 ירושלים לפיתוח הרשות לקוח:  , ירושלים ,השידור

ים,  -בעיצוב עירוני לרחוב יוספטל, בת מדיניותמסמך  נמשך -2013
 ים-עיריית בת לקוח: 

לקוח: החברה הממשלתית  מתחם תיירות מג'דל שמס, נמשך – 2012
 לתיירות

התחדשות תכנית אסטרטגית וים, -, בתהעצמאותשד'  נמשך – 2011
 ים-עיריית בת , לקוח: ופיתוח נוףעירוני עיצוב , עירונית

תב”ע מפורטת לשכונת מנשייה, תל אביב - יפו

תב”ע ותכנית מתאר לעיר העתיקה בלוד

מסמך מדיניות ותכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי למע“ר מנשיה
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מוזמנת לתכנון מתחם השדרה העירונית תחרות  2013
  ראשון לציוןעיריית  לקוח:  ,הראשית ב"מע"ר המערבי" 

, , תכנית אסטרטגיתהרצליה, רמת יםתחרות מוזמנת,  2012
 העירונית החברה, לקוח: לטיילת העליונהתכנון נוף 

 בהרצליה תיירות לפיתוח

 , תכנון נוףשות עירוניתים, התחד-רחוב אילת, בת נמשך – 2011
 ים-עיריית בת , לקוח: ושיקום תשתיות רחוב

עיצוב ותכנית בינוי ים, -, בתמרכז רפואי אברבנאל נמשך – 2011
 ים-עיריית בת , לקוח: למנהל הנדסה אורבני

והתחדשות  גן, תכנית אסטרטגית-כיכר רמב"ם, רמת נמשך – 2011
 גן-רמתעיריית  , לקוח: עירונית

ב יצחק שדה, מרכזים מסחריים קהילתיים, רחו חידוש נמשך – 2010
 ים-עיריית בת , לקוח: ים. תכניות ביצוע-בת

-דרך בן גוריון טיילת החוף בת ,מיצב עירוני"בדרך לים"  2010
 ים-עיריית בת , לקוח: ים

2010 "River Banks" ,בלגיה. תכנית אסטרטגית, הארלבקה 
 הארלבקהעיריית  , לקוח: תחרות מוזמנת למרכז העיר

, קונטיך, בלגיה. תכנית "Passage City" תחרות מוזמנת 2010
 קונטיך עיריית לקוח: , למרכז העיר אסטרטגית

פיתוח תכנון אסטרטגי ותכנית גת. -", קריתפז"כיכר   2010 – 2009
 גת-קרית עיריית , לקוח: מ"ר 6,000. כיכר העירל

ים, -בת 2008ביאנאלה   ,מיצב עירוני "הדשא של השכן", 2008
 ים-עיריית בת , לקוח: מ"ר 100הושלם. 

2005 – 2009 "Windows to the Garden ,"בלגיה. תכנית היידןונב ,
לשטחים ציבוריים ותכנון נוף  למרכז העיר אסטרטגית

בתחרות בינלאומית  ם ראשון. מקוושטחים פרטיים
 היידןונב עיריית , לקוח: מוזמנת

, ברלאר בלגיה, "Backyard City 02",  תחרות מוזמנת 2005
 ZONNIGE KEMPENחברת  לקוח: שכונת מגורים, 

האמריקאית במרוקו,  האוניברסיטה ,בדיקת התכנות 2004
 AMU , לקוח: הושלם ,ראבאת, מרוקו

-Beyer משרד אדריכלות עבור בעיצוב עירוני ייעוץ  2002
Blinder-Belleיורק. חלופות בנייה לאחר אסון -, ניו

 Beyer-Blinder-Belleלקוח:  ,הושלם – התאומים

2001 "Mechano-Organic Park"עםיורק. -ו, ני Imrey Culbert 
Architects ,ציבורי פארקמוזמנת לפיתוח  תחרות ,

  PIER40לקוח:  ,משרדים, מרכז קהילתי וחניה ממוכנת

2001 "Backyard City 01",  ליאז', בלגיה, זכייה במקום שני
 ליאז', לקוח: עיריית 6בתחרות יורופאן 

 

 

מסמך מדיניות לשוק התקווה ותב”ע מפורטת לשכונת ”צפון התקווה“

תכנית אב לאזור התעשייה, הרצליה 

תכנית אב לשכונת הר אברהם, רמת גן 



www.deve-arc.com 153-747024158 :דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ שביל המרץ 5, תל אביב, ט: 074-7024158, פ 

 תכנון נוף

 

 התב"ע מפורטת לשכונת רבי עקיבאדריכל נוף ל נמשך – 2017
 הרצלייה הצעירה, לקוח: עיריית הרצלייה

 רחוב להתחדשות מפורטת תכניתאדריכל נוף ל נמשך – 2016
 , חולון, לקוח: עיריית חולוןסוקולוב

 ,תכנית מתאר לעיר העתיקה בלודתב"ע ואדריכל נוף ל נמשך – 2016
  לקוח: החברה הכלכלית לוד

מדיניות ותכנית פיתוח ועיצוב מסמך אדריכל נוף ל נמשך – 2016
, לקוח: עריית ופארק צ'רלס קלור מנשיה מע"רל אדריכלי
 תל אביב

 הרצליהלקוח: עריית מעונות שרה, נספח נוף לתב"ע,  נמשך – 5201

רמת רחוב הפניקס, במתחם  נספח עיצוב נופי לתב"ע  נמשך – 2014
 , לקוח: הפניקסהנביאה החיל, דבורה

 
, במתחם פסגת מרים, רמת גן נספח עיצוב נופי לתב"ע  נמשך – 2014

 פינוי ובינוי בע"מ –פסגת מרים לקוח: 
 

במתחם בית העירייה ביאליק  נספח עיצוב נופי לתב"ע נמשך – 2014
 רותם שני בע"מ, לקוח: המעגל ברמת גן

 
בית מפא'י, תכנון נוף למגדלי מסחר ומגורים, לקוח:  נמשך – 2014

 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

, ית הרצליהיעיר לקוח: ,לתב"ע ףנספח נו, 2159הר/ נמשך -2013
 הרצליהלקוח: עיריית , הרצליה

 לקוח:, , הרצליהנוף לתב"ע נספח", קרית שחקים" נמשך -2013
ובעלי  הרצליהלקוח: עיריית , מפעלי בטון וטיט גליל

 קרקע פרטיים

, לקוח: גן-רמת ,תכנון נוף למגדל מגורים "פסגות גן", נמשך -2013
 אפריקה ישראל מגורים

לתב"ע נספח נוף , רשות השידור - מתחם שערי צדק נמשך -2013
, לקוח: הרשות לפיתוח ירושלים ,עיצוב עירונייעוץ בו

  ירושלים

לקוח: ים, -, בת תכנון נוףשביל אופניים בשד' העצמאות,  נמשך – 2011
 ים-עיריית בת

 ציבורית  גינה: שטח ציבוריל תכנון נוף"כולל גינה וחניה",   2010
 ים-לקוח: עיריית בת ,מ"ר 6,000 ,ים-בת ,וחניון

 

 

 

 

 

 

 

תכנון נוף, מתחם תיירות, מג’דל שמס, 2012-נמשך

נספח נוף לתב”ע, LANDMARK, הרצליה, 2013-נמשך

תכנית אסטרגית ותכנון חניון תת-קרקעי, כיכר העמק, רמת גן, 2013
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 תכנון אדריכלי ועיצוב פנים

 ים-בת –ספרית תרבוטק חזיתות ועיצוב פנים,  שיפוץ נמשך -2015

-לקוח: עיריית בת ,ים-, בתשיפוץ ספרית אביטלתכנון  נמשך-2013
 ים

-לקוח: עיריית בת ,ים-, בתMOBYשיפוץ מוזיאון תכנון  נמשך-2013
 ים

לקוח: עיריית  ,ים-בת ק,מוזיאון בית ריבתכנון שיפוץ  נמשך-2013
 ים-בת

 ים-לקוח: עיריית בת ,ים-תכנון שיפוץ בית יד לבנים, בת נמשך-2013

הרשות לקליטת  14אודיטוריום בלפור תכנון שיפוץ,  נמשך-2013
 יפו -לקוח: עיריית תל אביב  ,אביב יפו -תל ,עולים

ביפיור תאגיד אנרגיה, א.ת כנות, משרדי הנהלה ואולמות  2011-2012
 2,000פנים ופיתוח נוף,  ייצור, תכנון אדריכלי, עיצוב 

 BPUREלקוח:  חברת  ,מ"ר

חלל תצוגה, מושבת  ים,-בת ,חוף גלריית, הריביירה 2011
 2,700, פנים ופיתוח נוףאומנים, תכנון אדריכלי, עיצוב 

 ים-לקוח: עיריית בת ,מ"ר

קיבוץ כרמים תוספת יחידות אירוח ותכנון יחידת  2011
קיבוץ לקוח:  ,מ"ר 2,000קונספט, תחרות מוזמנת, 

 כרמים

שגרירות בלגיה בישראל, רמת גן, תכנון משרדי  2011 – 2010
שגרירות בלגיה לקוח:  ,מ"ר 750השגרירות. הושלם, 

 בישראל

 יח"ד 33קרית רבין, חולון.  ,בבנייה רוויה בית דירות נמשך – 2007
 לקוח: פרטי ,מ"ר 5,000

2004 "Open Source House"יורק. תחרות -ו, ברוקלין, ני
 CENTER FORלקוח:  ,קונספט למגורים חדשניים

ARCHITECTURE 

ביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה. אדריכל  2000 – 1998
 לקוח: ,מ"ר  4,500, אחראי עבור רכטר אדריכלים

 אוניברסיטת חיפה
 

 

 

 

 

 

 

 

שגרירות בלגיה בישראל, רמת גן, 2010-2011

תכנון ועיצוב אורבאני לשוק לוד

ביפיור תאגיד אנרגיה, כנות, 2011-2012

”גלריית הריביירה”, בת-ים, 2011
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 מסחרי

סודה סטרים ישראל בע"מ, תכנון חנות קונספט, ברייטון  2011
סודה סטרים  לקוח: ,מ"ר 100אנגליה, תחרות מוזמנת 

 ישראל בע"מ

מרכזים  חידושתכנון נוף והנחיות ל שדה,רחוב יצחק  נמשך – 2010
לקוח:  ,מ"ר 300 ,ים-בת ים,-לקוח: עיריית בת מסחריים,

 ים-עיריית בת

2004 – 2005  "Zabari Silver", 350יורק. תכנון מסחרי לחנות אופנה. -ני 
 לקוח: פרטי ,מ"ר. הושלם

2004 "Yogo Hotels", יורק. מיתוג רשת מלונות בוטיק-ני, 
 לקוח: פרטי

יורק, אדריכל אחראי לעיצוב -מוזיאון רובין לאומנות, ני 2004 – 2001
 Imrey Culbert Architects. 7,000חלל התערוכות עבור 

 לקוח: משפחת רובין ,מ"ר. הושלם
 

2003 – 2004 "Box Studio", יורק. אדריכל אחראי לתכנון משרדים, -וני
זכייה  ,Deborah Berke Architects חלל ייצור וגלריה עבור

 ,מ"ר. ושלם 1,700בפרס אגודת האדריכלים האמריקאית. 
 BOX STUDIOלקוח: 

 
2002 "Kazari Exhibition"יורק. תכנון תערוכה. אדריכל -, ניו

 Japanלקוח:  ,Imrey Culbert Architectsאחראי עבור
Society 

 

 מחקר יישומי ויעוץ אורבני

בבניה תכניות ים לבחינת -עיריית בתל אורבאניייעוץ  2013 -2012
 ים-עיריית בת לקוח:  גבוהה,

פיתוח ציר הדרום, לעיצוב אורבני, תכנון נוף ו ייעוץ 2009
 גת-קרית עיריית , לקוח: גת. הושלם-כניסה לעיר, קרית

2005  "City of Wilderness" מחקר אורבאני מוזמן עבור מגזין
  AD  .מגזין לקוח:  יצא לאור,לאדריכלותAD לאדריכלות 

2002 – 2003 "Urban Life"יורק, מחקר בנושא -, אצירת תערוכה, ניו
יורק. -לארכיטקטורה בניו מגורים עכשוויים עבור הליגה

 ARCHITECTURAL LEAGUE , לקוח: הושלם

2001 "Stretched City" וונצואלה, מחקר אורבאני אקדמי זוכה ,
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