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 עירוניעיצוב 

העיר  –פיתוח מרחב ציבורי, שד' קק"ל וכיכר רבין  נמשך – 2017
 עיריית באר שבע.עתיקה באר שבע, לקוח: 

עתיקה העיר  –פיתוח המרחב הציבורי בעיר ההיסטורית  נמשך – 2017
 עיריית לוד והחברה הכלכלית לוד.וד, לקוח: ל

צליה, לקוח: עיריית הר -תב"ע למשולש "המנהרה"  נמשך – 2017
 הרצליה

תכנית שוק איכרים בישוב שיבלי, לקוח: החברה  נמשך – 2017
 הממשלתית לתיירות

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

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

, 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 גןלשכונת הר אברהםתכנית אב  נמשך – 2015

קו המים וכיכר העיר, טבריה, לקוח: החברה תכנון טיילת  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-עיריית בת

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,

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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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 אסטרטגית ותכנית ים, -, בתשד' העצמאות נמשך – 2011
 ים-עיריית בת , לקוח: ופיתוח נוףעירוני עיצוב , עירונית

מוזמנת לתכנון מתחם השדרה העירונית תחרות  2013
  ראשון לציוןעיריית  לקוח:  ,הראשית ב"מע"ר המערבי" 

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

 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 ,
ותכנון נוף לשטחים ציבוריים  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

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

תכנית אב לאזור התעשייה, הרצליה 

תכנית אב לשכונת הר אברהם, רמת גן 
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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 

 תכנון נוף

אדריכל נוף לתב"ע מפורטת לשכונת רבי עקיבה  נמשך – 2017
 הרצלייה הצעירה, לקוח: עיריית הרצלייה

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

 ,תכנית מתאר לעיר העתיקה בלודאדריכל נוף לתב"ע ו 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  עיצוב נופי לתב"ענספח  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 שביל אופניים בשד' העצמאות, תכנון נוף 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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 ועיצוב פנים תכנון אדריכלי

 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 רחוב יצחק שדה, 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,

ציר הדרום, פיתוח 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 ,
 UNבפרס הלאומי לארכיטקטורה בוונצואלה. הוצג בכנס 

Habitat 2001יורק-ו, ני 

 

 

 

 

 

 

חנות אופנה ZABARI SILVER, ניו יורק, 2004-2005

סודה סטרים חנות קונספט, ברייטון אנגליה, 2011

התחדשות  מרכזים מסחריים , בת-ים, 2010
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 כלליים פרסומים

גלובס: ראיון עם אלס ורבקל בנושא ניידות במרחב  2017
הציבורי בעקבות עבודותיה בעיר תל אביב. "לראות ולא 

 –להאמין: כך הפכו המדרכות בת"א למלכודות מוות" 
 מירב מורן

ליסט: כתבה על תכנון לכיכר רמב"ם ברמת גן, כלכ 2017
 "עיריית רמת גן תקים חניון ענק במרכז העיר", דותן לוי

דה מרקר: כתבה על תכנית אב של דרמן ורבקל  2016
אדריכלות לאזור התעשייה הרצלייה: "אזור התעשייה 

דירות" רז  2,000בהרצליה מתרחב: צפוי לכלול גם 
 סמולסקי

2014 Interview with Els Verbakel in the British Journal The 
Architectural Review, as part of the Pedagogy series, 

including work of former students at the Technion. 

"ורבקל לראשות עיצוב  XNETראיון עם אלס ורבקל ב 2014
 אורבני בבצלאל

 .Furuto, Alisonים -כתבה על גלריית הריביירה בבת 2013
"Riviera Seaside Art Gallery / Derman Verbakel 

Architecture" 16 Aug 2012. ArchDaily. Accessed 17 
Nov 2013. http://www.archdaily.com/?p=263501 

 Article onים -כתבה על פרויקט "בדרך לים" בת 2013
Landezine (January 2013): 

http://www.landezine.com/index.php/2013/01/on-
the-way-to-the-sea-by-derman-verbakel-architecture/ 

 ,Chris van Uffelenים -כתבה על פרויקט "בדרך לים" בת 2013
Creating Shade, Design, Construction & Technology, 

Braun Publishing, Switzerland, 2013 

 Article in Belgianים, -כתבה על פרויקט "בדרך לים" בת 2013 
Urban Design Magazine “Publieke Ruimte”, 5/2013 

 – WINDOWS TO THE GARDENכתבה על פרויקט  2013
 ,Sylvie Van Dammeתכנית אב לעיר בונהיידן, בלגיה:  

Landschapsontwerp in Vlaanderen, Garant Antwerp, 
2013 

2013 "Urban Design is Everybody's Business," (Article on 
Els Verbakel's urban design research and practice), in 

Technion President's Report 2013, Perception 101  

2013 "Going Public," Article on Els Verbakel's Research and 
Teaching projects at the Technion, FOCUS magazine, 

Technion, February 2013 

"בדרך  – XNETראיון עם אלס ורבקל ואלי דרמן ב 2011 
למעלה" ע"י רוני בורג, פרק ראשון בסדרת וידאו חדשה 

 14.04.2011ים. הדור הבא באדריכלות" "הנועז
-http://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L

3081309,00.html 

 

 

המע”ר המערבי, ראשון לציון, 2013 

רמת-ים, הרצליה, 2012

”Windows to the Garden”, בונהיידן, בלגיה, 2005-2009  



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

 על פרויקטים פרסומים 

  ים-, בתחוף גלריית, הריביירה.1

Furuto, Alison. "Riviera Seaside Art Gallery / Derman Verbakel Architecture" 16 Aug 
2012. ArchDaily
 
Article on Green Prophet (August 2012) by Tafline Laylin:  
 
Article in Designboom (August 2012)  
 
“Bat-Yam: Where Art meets Sea,” article by Noam Dvir in the Galleria section of 
Ha’aretz, July 2011  
 
Domus Israel #017, January 2012 
 

  ים-מרחב ציבורי, בת, בדרך לים.2

Article in Belgian Urban Design Magazine “Publieke Ruimte”, 5/2013 
 
Article on Landezine (January 2013)  

Chris van Uffelen, Creating Shade, Design, Construction & Technology, Braun 
Publishing, Switzerland, 2013 
 
Open Space, Urban Public Landscape Design, SendPoints: Guangzhou, Guangdong, 
China, September 2012 
 
Urban Landscape Furniture, Hi-Design International Publishing, Hong Kong, China 
 
Arquitectura Viva's Atlas: architectures of the 21st century middle east, 2012 

Gestalten: "Going Public. Public Architecture, Urbanism and Interventions", September 
2012 
 
+scape, Shenyang, China, January 2012 
 
Article in the French Architecture Journal ECOLOGIK (21, June-July 2011)  
 
“Biennale for the People,” article by Deborah Gans in the Architect’s Newspaper, New 
York, February, 2011  
 
“Stedelijke actie in Bat-Yam,” article by Pnina Avidar in the Dutch magazine “de 
Architect”, January 2011  
 
“Art in Service of the City” article in The Marker featuring “On the Way to the Sea” 
(01.04.2011)  
 
Archdaily, Article by Andrew Rosenberg, Nov 2010  
 
“Architectural Object,” Concept Magazine, Vol. 140, Korea, Dec 2010  
 
“In-Between,” Paysage Magazine, Vol 6, Italy, Nov 2010 
 
Metropolis online design magazine, John Gendall, “International Biennale of Landscape 
Urbanism” Oct 2010 

Architect Magazine, US, John Gendall, “The Unstoppable Rise of Landscape Urbanism” 
Oct 2010,p94   
 
Archello, Dutch online architecture magazine, Oct 2010 
 
Europa Concorsi, Italian online architecture magazine, Oct 2010 

Dezeen, American online architecture magazine, Oct 2010 

YNET, Israeli online newspaper, Article about the Biennale in Bat-Yam, 21.09.2010  
 

”הדשא של השכן”, בת-ים, 2008

תכנית אסטרגית, המע”ר המערבי, ראשון לציון, 2013 

שכונת מגורים, ”Backyard City”, ברלאר, בלגיה, 2005  
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 ים-בת 2008"הדשא של השכן", ביאנאלה .3

Yedioth Tel Aviv features “The Neighbor’s Lawn,” 11.04.2008 

Ha’aretz features “The Neighbor’s Lawn,” 26.03.2008  
 

4."Windows to the Garden,"  בונהיידן, בלגיה 
 

Sylvie Van Damme, Landschapsontwerp in Vlaanderen, Garant: Antwerp, 2013 
 
Calcalist, Interview with Els Verbakel, 14.04.2010 

Mojdeh Baratloo & Kathi Holt-Damant, Emerging Urban Futures in Land Water 
Infrastructure ‐ South East Queensland, Columbia University GSAPP , June 2009  
Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in the Belgian 
Magazine A+, nr 212  
 
Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in the Italian 
Magazine Archittettura Naturale 38/2008  
 
Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in Cities of Dispersal, 
a special issue of the British magazine AD, March 2008 

Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in Constellations: 
Constructing Urban Design Practices, published by Columbia University, April 2007  

Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in Linda Pollak, “The 
Landscape for Urban Reclamation” in Lotus 128, 2007  
 
Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in the book Wouter 
Vanderstede en Peter Dekeyser “Kind en Ruimte. Kindgerichte planning van publieke 
ruimte.”, 2007 
 
Windows to the Garden, Image Quality Plan Bonheiden, featured in the Belgian 
architecture magazine A+, June-July 2006 

“TV Citystudio-Verbakel wint stedenbouwkundige wedstrijd,” Nieuwsblad, November 
2005 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 עירוניעיצוב 

העיר  –פיתוח מרחב ציבורי, שד' קק"ל וכיכר רבין  נמשך – 2017
 עיריית באר שבע.עתיקה באר שבע, לקוח: 

עתיקה העיר  –פיתוח המרחב הציבורי בעיר ההיסטורית  נמשך – 2017
 עיריית לוד והחברה הכלכלית לוד.וד, לקוח: ל

צליה, לקוח: עיריית הר -תב"ע למשולש "המנהרה"  נמשך – 2017
 הרצליה

תכנית שוק איכרים בישוב שיבלי, לקוח: החברה  נמשך – 2017
 הממשלתית לתיירות

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

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

, 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 גןלשכונת הר אברהםתכנית אב  נמשך – 2015

קו המים וכיכר העיר, טבריה, לקוח: החברה תכנון טיילת  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-עיריית בת

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,

 עירוניעיצוב 

העיר  –פיתוח מרחב ציבורי, שד' קק"ל וכיכר רבין  נמשך – 2017
 עיריית באר שבע.עתיקה באר שבע, לקוח: 

עתיקה העיר  –פיתוח המרחב הציבורי בעיר ההיסטורית  נמשך – 2017
 עיריית לוד והחברה הכלכלית לוד.וד, לקוח: ל

צליה, לקוח: עיריית הר -תב"ע למשולש "המנהרה"  נמשך – 2017
 הרצליה

תכנית שוק איכרים בישוב שיבלי, לקוח: החברה  נמשך – 2017
 הממשלתית לתיירות

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

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

, 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 גןלשכונת הר אברהםתכנית אב  נמשך – 2015

קו המים וכיכר העיר, טבריה, לקוח: החברה תכנון טיילת  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-עיריית בת

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,
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 ואותות , תערוכותפרסים

 

זכייה בתחרות מוזמנת לתכנון שוק איכרים בישוב  2017
 שיבלי, מטעם החברה הממשלתית לתיירות.

 THE FORM OF FORMהטריאנלה לאדריכלות בליסבון,  2016
–  GARDEN STATE/BACKYARD CITY  

 TSPOON: “OPENהביאנלה למרחב ציבורי ברומא,  2013
SOURCE URBANISM Strategie e tattiche di 

trasformazione dello spazio pubblico”  

גלריית  –הריביירה עבור פרויקט " 2013פרס אות העיצוב  2013
 ים-בתחוף" 

עבור פרויקט "בדרך לים"      2012פרס אות העיצוב  2012
 ים-בבת

מקום ראשון בתחרות לתכנון מתחם תיירות מג'דל  2012
 שאמס

"בדרך לים" בת ים זוכה  –מגזין אדריכלות ישראלית  2012
 במקום שלישי פרויקט השנה בקטגורית נוף

"בדרך לים" מועמד לפרס -Condé Nast תאגיד המגזינים  2011
 חדשנות בעיצוב בלונדון

"בדרך לים" נבחר להשתתף בביאנאלה הבינלאומית  2010
 ים-לאדריכלות הנוף העירוני בבת

"הדשא של השכן" נבחר להשתתף בביאנאלה  2008
 ים –העירוני בבת הבינלאומית לאדריכלות הנוף 

 VISIONARY –הביאנלה לארכיטקטורה ברוטרדם  2007
POWER –  ,מחקר ומיצב עם המרכז לארכיטקטורה

 אורבניזם ותשתית, אוניברסיטת פרינסטון

" זוכה במקום Windows to the Garden" –בנוהיידן בלגיה  2005
 ראשון בתחרות תכנון בינלאומית

2004  AIA  אגודת האדריכלים האמריקאית- "Box Studio "
 יורק-עיצוב פנים בניזוכה בפרס ב

 Rebuilding, A Studyמחקר ועיצוב מיצב לתערוכה  2003
Exhibition of World Trade Center. Site Proposals, 

Commentaries, Responses,   Architectural League: New 
York 

 – STRETCHED CITYבוונצואלה,  הביאנלה לאדריכלות 2001
 VARGASפרויקט לשיקום האזור 

" זוכה במקום שני Backyard City 01" –ליאז' בלגיה  2001
 6בתחרות תכנון בינלאומית יורופאן 

 

 

 

תכנית אסטרגית, המע”ר המערבי, ראשון לציון, 2013 

מסמך מדיניות, רחוב יגאל אלון, תל אביב, 2013-נמשך

תכנית אסטרגית, שד‘ העצמאות, בת-ים,2011-נמשך


