דרמן ורבקל אדריכלות
פרופיל משרד כללי
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פרופיל משרד
משרדנו עוסק בתכנון אדריכלי משנת  2001עם ניסיון בקני
מידה מגוונים הכוללים עיצוב אורבני ,תכנון עירוני ,אדריכלות
ציבורית ,עיצוב נוף ומחקר יישומי .הפרויקטים שלנו הניבו
מועמדות לפרס קונדה נאסט היוקרתי לחדשנות ועיצוב בלונדון,
זכייה בתחרות יורופאן  6בבלגיה ,זכייה בפרסי לאדריכלות
ישראלית “אות העיצוב” בשנת  2012ובשנת  2013ועוד.
עבודותינו התפרסמו בכתבי עת מקומיים ובינלאומיים בדפוס
ובמגזיני עיצוב אינטרנטיים וביניהם מגזין בלוק ,גלריית הארץ,
 .DOMUS, The Architect, Metropolis, AD magazine, A+רשימת
לקוחותינו כוללת בין היתר בישראל את החברה הממשלתית
לתיירות ,עיריות תל אביב ,ירושלים ,באר שבע ,הרצליה ,חולון,
ראשון-לציון ,רמת גן ,בת-ים ,אשקלון ,טבריה ,לוד ,אילת,
קרית-גת ,גבעת שמואל וכן את שגרירות בלגיה בישראל ,מספר
עיריות מקומיות בבלגיה ולקוחות פרטיים ומסחריים נוספים.
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אדריכלית-מהנדסת פרופ’ אלס ורבקלM.Sc., PhD ,
במקביל לניהול המשרד אלס משמשת כראש המחלקה לארכיטקטורה
וראש התוכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל ,ירושלים .בעלת
דוקטורט בארכיטקטורה מאוניברסיטת פרינסטון שבניו ג’רזי ,בוגרת
תואר מאסטר בארכיטקטורה ועיצוב עירוני מאוניברסיטת קולומביה בניו-
יורק תואר באורבניזם מהפוליטכניקום באוניברסיטת קטלוניה בברצלונה,
ספרד ,תואר ראשון בארכיטקטורה והנדסה אזרחית מאוניברסיטת לובן
בבלגיה .אלס כיהנה כעמיתת מחקר בליגה לארכיטקטורה בניו-יורק
ואצרה את התערוכה “ ”Urban Lifeבמכון  Urban Centerבניו-יורק .במקביל
לעבודתה בפרקטיקה אלס לימדה בתכנית לתואר שני באוניברסיטת
קולומביה בני-יורק ,אוניברסיטת לובן בבלגיה ,בית הספר לארכיטקטורה
פראט בני-יורק ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון שבחיפה.
אלס הוזמנה להרצות כאורחת במספר כנסים בעולם ומאמריה פורסמו
בין היתר במגזין בלוק ,Archis, Oase, 306090, Urban Life, Lotus, Hagar
 . Urban Design Now, Projections, AD, A+אלס הוציאה לאור שני ספרים
בעריכתה בשםIn Search of the Public. Notes on the Contemporary :
 American Cityו Constellations: Constructing Urban Design Practices
וכן שימשה עורכת של Architectural Design (AD) Magazineבנושא Cities
 . of Dispersalעיריות מקומיות בבלגיה ולקוחות פרטיים ומסחריים נוספים.

אדריכל אלי דרמןB.Arch, M.Sc ,
בוגר תואר מאסטר  .M.Scבהצטיינות יתרה בארכיטקטורה ועיצוב עירוני
מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק ( )2001ותואר ראשון B.Arch cum
 laudeמהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים ( .)1998אלי התנסה
בפרויקטים בהיקפים רחבים במשרדים מובילים בישראל ובניו-יורק עד
לפתיחת פרקטיקה עצמאית יחד עם אדר’ אלס ורבקל .במקביל ,אלי שימש
כמרצה ורכז לימודי סטודיו שנה שלישית בבית הספר לארכיטקטורה
 NJITבניו-ג’רזי ,לימד ארכיטקטורה במסלול לתואר שני בפראט ניו-יורק,
הנחה פרויקטי גמר בטכניון חיפה ,בבצלאל ירושלים ובמכללה למנהל
ולימד סטודיו תואר שני בעיצוב עירוני בבצלאל ירושלים .עבודתו של אלי
הוצגה במוזיאון ארץ ישראל ברמת גן וגלריית העיירה הישנה בתל אביב
ופורסמה במגזין  42מעלותUrban Life – Architectural League New York, ,
.AD, New-Urbanisms 6, on World Forum Urbanizing World – UN Habitat
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תכנון עירוני וסטטוטוריקה
 - 2020נמשך

תב”ע לאזור התעשייה הדרומי ,אילת

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית אילת

 - 2020נמשך

תב”ע לשכונת אופיר ,אילת

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית אילת

 - 2020נמשך

תב”ע לאזור התעסוקה דרומי ,טירת הכרמל

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם ליבנה ,תל אביב

		

לקוח :אאורה ישראל

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות שכונת ידידיה ,תל אביב

		

לקוח :אאורה ישראל

 - 2020נמשך

תב”ע הדר עילית ,חיפה

		

לקוח :חברת אזורים

 - 2020נמשך

תכנית שלד לאזור התעסוקה הצפוני ,אבן יהודה

		

לקוח :מועצה מקומית אבן יהודה

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם הרצל ,קרית עקרון

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם הצעירים ,קרית עקרון

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית

 - 2020נמשך

בחינת מתחמי התחדשות

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם צה”ל-אלנבי ,חיפה

		

לקוח :שפיר הנדסה ,ייזום ותעשיות

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם ארץ חפץ ,שמואל הנביא ,ירושלים

		

לקוח :הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם בן צבי ,טירת הכרמל

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם חנקין ,חולון

		

לקוח :שפיר הנדסה ייזום ותעשיות

אזור התעשייה הישן ,אילת

מתחם ארץ חפץ ,שמואל הנביא ,ירושלים

מתחם התמרים ,אילת

מתחם חנקין ,חולון

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

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם השופטים ,רמלה

		

לקוח :קבוצת מילומור בע”מ

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם הקופטים ,יפו

		

לקוחGreenGroup :

 - 2020נמשך

תב”ע התחדשות מתחם התמרים ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

תב”ע למתחם בית מרס ,ת”א

		

לקוח :קרן ריאלטי ודיסקונט

 - 2020נמשך

תב”ע פינוי מתחם תע”ש ,טירת הכרמל

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית טירת כרמל

 - 2020נמשך

תב”ע פינוי בה”ד חיל הים ,בת גלים ,חיפה

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תב”ע פינוי בסיס חיל האוויר סטלה מאריס ,חיפה

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תב”ע פינוי בסיס מש”א  ,7200חיפה

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תכנית מתאר ,התחדשות עירונית לשכונות קרית שפרינצק

		

ורמת שאול ,חיפה

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תכנית מדיניות להתחדשות אזור התעשייה ספיר ,נתניה

		

לקוח :עיריית נתניה

 - 2020נמשך

תכנית מתאר ,אזור התעסוקה הרצליה

		

לקוח :החברה לפיתוח ועיריית הרצליה

 - 2020נמשך

תכנית אסטרטגית ,התחדשות אזור התעשיה הישן ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

תכנית מתאר למע”ר מנשייה ופארק צארלס קלור ,תל אביב-יפו

		

לקוח :עיריית ת”א-יפו

 - 2019נמשך

תב”ע התחדשות עירונית למתחם אורות ,שכונה ג’ ,באר שבע

		

לקוח :עיריית והמנהלת להתחדשות עירונית באר שבע

 - 2019נמשך

תב”ע התחדשות עירונית ,מתחם ששת הימים ,כפר סבא

		

לקוח :עיריית ומנהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא

מתחם בית מרס ,תל אביב

פינוי בה”ד חיל הים ,בת גלים ,חיפה

תכנית המתאר לשכונות קרית שפרינצק ורמת שאול ,חיפה

תכנית המתאר לאזור התעשייה ,הרצליה
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 - 2019נמשך

תב”ע התחדשות עירונית ,מתחם סוקולוב ,כפר סבא

		

לקוח :עיריית ומנהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא

 - 2019נמשך

תב”ע במסלול ותמ”ל לאיחוד וחלוקה ,בית הקשתות ,לוד

		

לקוח :דירה להשכיר

2020 - 2019

תב”ע שימושים זמניים שדה התעופה המתפנה ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

2020 - 2018

תכנית אסטרטגית להתחדשות השכונות הותיקות ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

2020 - 2018

מסמך מדיניות לאזור התעסוקה הצפוני ,גבעת שמואל

		

לקוח :עיריית גבעת שמואל

 - 2018נמשך

תכנית אב למרכז העיר רמת גן ,לב העיר ,רמת גן.

		

לקוח :עיריית רמת גן

 - 2018נמשך

תב”ע למתחם קומנדו ,לוד .כ 1230-יח”ד.

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

2019 - 2018

תב”ע במסלול ותמ”ל ,רמת אשכול ,לוד .כ 5000-יח”ד.

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

2019 - 2018

תב”ע במסלול ותמ”ל ,בית הקשתות ,לוד .כ 500-יח”ד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2017נמשך

תב”ע למשולש “המנהרה”  -הרצליה

		

לקוח :עיריית הרצליה

 - 2017נמשך

תב”ע מפורטת לשכונת רבי עקיבא  -הרצליה הצעירה

		

לקוח :עיריית הרצלייה

2018 - 2016

התכנית האסטרטגית לעיר תל אביב – יפו ,הסביבה העירונית

		

לקוח :עיריית תל אביב  -יפו

 - 2016נמשך

תב”ע להתחדשות עירונית ,רחוב סוקולוב חולון

		

לקוח :עיריית חולון

2018 - 2016

תכנית מתאר לעיר העתיקה בלוד

		

לקוח :החברה הכלכלית לוד

2018 - 2016

תכנית אב לאזור התעשייה ,הרצליה

		

לקוח :עיריית הרצליה

תב”ע למתחם קומנדו ,לוד

תב”ע במסלול ותמ”ל ,רמת אשכול ,לוד

התחדשות רחוב סוקולוב ,חולון

העיר העתיקה ,לוד
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2020 - 2016

מסמך מדיניות ותכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי למע”ר מנשיה

		

לקוח :עיריית תל אביב

2017 - 2015

תכנית אב לשכונת הר אברהם

		

לקוח :עיריית רמת גן

2019 - 2015

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

		

לקוח :עיריית תל אביב

2017 - 2015

תכנון אסטרטגי ועיצוב אורבאני למרכז העיר טבריה

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות

 - 2014נמשך

תב”ע ,תכנית שינויים לתב”ע בי4/410/

		

לקוח :עיריית בת-ים

 - 2013נמשך

תב”ע לשכונת מנשייה ,תל אביב  -יפו

		

לקוח :עריית תל אביב – יפו

 - 2013נמשך

תב”ע לשכונת קריית בורוכוב ,רמת גן

		

לקוח :עריית רמת-גן

2016 - 2013

מסמך מדיניות בעיצוב עירוני לפיתוח והתחדשות רח’ יגאל אלון

		

לקוח :עריית תל אביב – יפו

2016 - 2013

עיצוב עירוני ונספח נוף לתב”ע מתחם שערי צדק

		

			
רשות השידור ,ירושלים ,

		

לקוח :הרשות לפיתוח ירושלים

2014 - 2013

מסמך מדיניות בעיצוב עירוני לרחוב יוספטל ,בת -ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

2017 - 2012

מתחם תיירות מג’דל שמס

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות

2012 - 2011

שד’ העצמאות ,בת-ים ,תכנית אסטרטגית והתחדשות עירונית

		

עיצוב עירוני ופיתוח נוף

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2013

תחרות מוזמנת לתכנון מתחם השדרה העירונית הראשית

		

ב”מע”ר המערבי”

		

לקוח :עיריית ראשון לציון

		
2012

תחרות מוזמנת ,רמת ים ,הרצליה ,תכנית אסטרטגית ותכנון נוף

		

לקוח :החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה

מסמך מדיניות ותכנית פיתוח ,מע”ר מנשייה

תכנון אסטרטגי ועיצוב אורבני ,מרכז העיר טבריה

תב”ע מפורטת לשכונת מנשייה ,תל אביב

תכנית אסטרטגית ותכנון נוף לטיילת העליונה ,הרצליה
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2012 - 2011

רחוב אילת ,בת-ים ,התחדשות עירונית ,תכנון נוף ושיקום

		

תשתיות רחוב

		

לקוח :עיריית בת-ים

2012 - 2011

מרכז רפואי אברבנאל ,בת-ים ,תכנית בינוי ועיצוב אורבני

		

למנהל הנדסה

		

לקוח :עיריית בת-ים

 - 2011נמשך

כיכר רמב”ם ,רמת-גן ,תכנית אסטרטגית והתחדשות עירונית

		

לקוח :עיריית רמת-גן

		
2010

חידוש מרכזים מסחריים קהילתיים,

		

רחוב יצחק שדה ,בת-ים .תכניות ביצוע

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2010

“ ,”River Banksבלגיה .תכנית אסטרטגית למרכז העיר

		

תחרות מוזמנת

		

לקוח :עיריית הארלבקה

		
2010

תחרות מוזמנת “ ,”Passage Cityקונטיך ,בלגיה.

		

תכנית אסטרטגית למרכז העיר

		

לקוח :עיריית קונטיך

2010 - 2009

“כיכר פז” ,קרית-גת .תכנון אסטרטגי ותכנית פיתוח

		

לכיכר העיר.

		

לקוח :עיריית קרית-גת

2009 - 2005

“ ,”Windows to the Gardenבונהיידן ,בלגיה.

		

תכנית אסטרטגית למרכז העיר ותכנון נוף לשטחים ציבוריים

		

ושטחים פרטיים .מקום ראשון בתחרות בינלאומית מוזמנת

		

לקוח :עיריית בונהיידן

תכנית אסטרטגית ,המע”ר המערבי ,ראשון לציון

כיכר רמב”ם ,רמת גן

תכנית אסטרטגית למרכז העיר ,בונהיידן ,בלגיה
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תכנון נוף לסטטוטריקה
 - 2020נמשך

תכנון נוף לתב”ע ,מתחם ארץ חפץ ,ירושלים

		

לקוח :עיריית ומנהלת ההתחדשות העירונית ירושלים

 - 2020נמשך

תכנון נוף לתב”ע התחדשות מתחם התמרים ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

תכנון נוף לתב”ע פינוי בסיס חיל האוויר סטלה מאריס ,חיפה

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תכנון נוף לתכנית מתאר לשכונות קרית שפרינצק

		

ורמת שאול ,חיפה

		

לקוח :הרשות להתחדשות עירונית ועיריית חיפה

 - 2020נמשך

תכנון נוף לתב”ע פינוי בה”ד חיל הים ,בת גלים ,חיפה

		

לקוח :רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה

 - 2019נמשך

תכנון נוף לתב”ע ,מתחם ששת הימים ,כפר סבא

		

לקוח :עיריית ומנהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא

 - 2019נמשך

תכנון נוף לתב”ע ,מתחם סוקולוב ,כפר סבא

		

לקוח :עיריית ומנהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא

 - 2018נמשך

תכנון נוף לתב”ע ,מתחם קומנדו ,לוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

2019 - 2018

תכנון נוף לתב”ע ,רמת אשכול ,לוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

2020 - 2018

תכנון נוף לתכנית האסטרטגית להתחדשות השכונות הותיקות,

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

2018 - 2016

אדריכל נוף לתב”ע ותכנית מתאר לעיר העתיקה בלוד

		

לקוח :החברה הכלכלית לוד

2020 - 2016

אדריכל נוף למסמך מדיניות ותכנית פיתוח ועיצוב

		

אדריכלי למע”ר מנשיה ופארק צ’רלס קלור,

		

לקוח :עריית תל אביב

2020 - 2013

“קרית שחקים” ,נספח נוף לתב”ע ,הרצליה

		

לקוח :מפעלי בטון וטיט גליל

		

לקוח :עיריית הרצליה ובעלי קרקע פרטיים

בת גלים ,חיפה

התחדשות השכונות הותיקות ,אילת

התחדשות מתחם סוקולוב ,כפר סבא

מתחם קומנדו ,לוד
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תכנון נוף ופיתוח מרחב ציבורי
 - 2020נמשך

תכנית אסטרטגית ותכנית ביצוע לעיר העתיקה ,בית שאן

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות ועיריית בית שאן

 - 2020נמשך

טיילת אלון ,טבריה

		

לקוח:החברה הממשלתית לתיירות ועיריית טבריה

 - 2020נמשך

פרי-שואו ,אילת

		

לקוח:החברה הממשלתית לתיירות

 - 2018נמשך

חידוש כיכר ויצמן ,חולון

		

לקוח:עיריית חולון

 - 2018נמשך

פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח:החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2018נמשך

שדרוג חופי הרחצה בר-כוכבא ודלילה ,אשקלון

		

לקוח :עיריית אשקלון

 - 2018נמשך

חידוש ושיפוץ מקטע מתוך טיילת אשקלון

		

לקוח :עיריית אשקלון

 - 2018נמשך

תכנון ופיתוח גינת אליפלט בפלורנטין ת”א

		

לקוח :עיריית תל אביב

 - 2018נמשך

פיתוח נופי לכיכר משולש הדתות בעיר העתיקה לוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2018נמשך

 URBAN95פיתוח מרחב ציבורי ייחודי עבור הגיל הרך,

		

גינות פיילוט ברחבי העיר ת”א

		

לקוח :עיריית ת”א ,קרן ואן ליר

 - 2018נמשך

חידוש המרחב הציבורי בכיר הפלמ”ח לוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2018נמשך

התחדשות ושיפוץ חזיתות היסטוריות לאורך רחוב הרצוג ,לוד.

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2018נמשך

התחדשות כיכר השוק בלוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2018נמשך

פיתוח חניון השוק המתחדש בלוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

חידוש כיכר ויצמן ,חולון

פארק הטרמינל ,אילת

שדרוג חופי הרחצה בר כוכבא ודלילה ,אשקלון

גינת אליפלט ,פלורנטין ,תל אביב
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 - 2018נמשך

פיתוח חניון חאן אל חילו בלוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2017נמשך

פיתוח מרחב ציבורי ,שד’ קק”ל וכיכר רבין

		

העיר העתיקה באר שבע

		

לקוח :עיריית באר שבע

 - 2017נמשך

פיתוח המרחב הציבורי בעיר העתיקה לוד

		

לקוח :עיריית והחברה הכלכלית לוד

 - 2017נמשך

תכנית שוק איכרים בישוב שיבלי

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות

2017 - 2016

תכנון כיכר ספרית תרבוטק – בת-ים

		

לקוח :עריית בת-ים

2017 - 2015

תכנון טיילת קו המים וכיכר העיר ,טבריה

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות

 - 2015נמשך

מעונות שרה ,נספח נוף לתב”ע

		

לקוח :עריית הרצליה

 - 2015נמשך

תכנון לביצוע ועיצוב אורבאני לשוק לוד

		

לקוח :עיריית לוד

2017 - 2014

רחוב מרכזי דלית אל כרמל ,עיצוב עירוני

		

לקוח :החברה הממשלתית לתיירות

 - 2014נמשך

בית מפא’י ,תכנון נוף למגדלי מסחר ומגורים

		

לקוח :אפריקה ישראל מגורים בע”מ

 - 2013נמשך

“פסגות גן” ,תכנון נוף למגדל מגורים ,רמת-גן

		

לקוח :אפריקה ישראל מגורים

 - 2011נמשך

שביל אופניים בשד’ העצמאות ,תכנון נוף  ,בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2010

“כולל גינה וחניה” ,תכנון נוף לשטח ציבורי:

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2010

“בדרך לים” מיצב עירוני ,דרך בן גוריון טיילת החוף בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2008

“הדשא של השכן” ,מיצב עירוני ,ביאנאלה  2008בת-ים ,הושלם

		

לקוח :עיריית בת-ים

קק”ל ,באר שבע

השוק העירוני ,לוד

פיתוח חניון חאן אל חילו ,לוד

הדשא של השכן ,בת ים

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

בינוי
 - 2020נמשך

מתחם מגורים נהר הירדן ,בית שמש

		

לקוח:חברת מילמור

 - 2020נמשך

מתחם הופעות פתוח ,פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

שוק אוכל ,פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

מתחם לינה בת השגה ,פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

מוזיאון רכבי אספנות ,פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

 - 2020נמשך

מבנה תיאטרון וסדנאות ,פארק הטרמינל ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת ,תיאטרון אלעד

 - 2020נמשך

תכנית בינוי מפורטת ,רמת אשכול ,לוד

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית לוד

 - 2020נמשך

תכנית בינוי מפורטת ,בית הקשתות ,לוד

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית לוד

 - 2019נמשך

תכנית בינוי ,כפר אומנים ,קיבוץ אילות

		

לקוח :תיאטרון אילת ומועצה אזורית אילות

 - 2018נמשך

בית הספר ראשדייה ,תוספת אגף ותכנית אב עתידית לקרית

		

מוזיאון רכבי אספנות ,פארק הטרמינל ,אילת

בית הקשתות ,לוד

חינוך

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית לוד

 - 2018נמשך

חידוש הטרמינל המתפנה כמרכז תרבות ,אילת

		

לקוח :החברה הכלכלית ועיריית אילת

2016 - 2015

שיפוץ חזיתות ועיצוב פנים ,ספרית תרבוטק ,בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

2014 - 2013

תכנון שיפוץ ספרית אביטל ,בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

2014 - 2013

תכנון שיפוץ מוזיאון  ,MOBYבת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

חידוש מבנה הטרמינל ,אילת

גלריית הריביירה ,בת ים
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2013

תכנון שיפוץ מוזיאון בית ריבק ,בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

2014 - 2013

תכנון שיפוץ בית יד לבנים ,בת-ים

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2013

תכנון שיפוץ ,אודיטוריום בלפור  14הרשות לקליטת עולים,

		

תל -אביב יפו

		

לקוח :עיריית תל אביב  -יפו

2012 - 2011

ביפיור תאגיד אנרגיה ,א.ת כנות ,משרדי הנהלה ואולמות ייצור,

		

תכנון אדריכלי ,עיצוב פנים ופיתוח נוף 2,000 ,מ”ר

		

לקוח :חברת BPURE

		
2011

הריביירה ,גלריית חוף ,בת-ים ,חלל תצוגה ,מושבת אומנים,

		

תכנון אדריכלי ,עיצוב פנים ופיתוח נוף 2,700 ,מ”ר

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2011

קיבוץ כרמים תוספת יחידות אירוח ותכנון יחידת קונספט,

		

תחרות מוזמנת 2,000 ,מ”ר

		

לקוח :קיבוץ כרמים

		
2011

סודה סטרים ישראל בע”מ ,תכנון חנות קונספט ,ברייטון אנגליה,

		

תחרות מוזמנת  100מ”ר

		

לקוח :סודה סטרים ישראל בע”מ

		
2010

רחוב יצחק שדה ,תכנון נוף והנחיות לחידוש מרכזים מסחריים,

		

לקוח :עיריית בת-ים ,בת-ים 300 ,מ”ר ,לקוח :עיריית בת-ים

2011 - 2010

שגרירות בלגיה בישראל ,רמת גן ,תכנון משרדי השגרירות.

		

הושלם 750 ,מ”ר

		

לקוח :שגרירות בלגיה בישראל

2010 - 2007

בית דירות בבנייה רוויה ,קרית רבין ,חולון 33 .יח”ד  5,000מ”ר,

		

לקוח :פרטי

ביפיור תאגיד אנרגיה ,כנות

סודה סרים חנות קונספט ,ברייטון אנגליה

שגרירות בלגיה בישראל ,רמת גן
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מחקר וייעוץ אורבני
2019 - 2018

ייעוץ אורבאני ,הכניסה הראשית לעיר ירושלים

		

לקוח :מנהל תכנון מחוז ירושלים

2013 - 2012

ייעוץ אורבאני לעיריית בת-ים לבחינת תכניות בבניה גבוהה,

		

לקוח :עיריית בת-ים

		
2009

ייעוץ לעיצוב אורבני ,תכנון נוף ופיתוח ציר הדרום ,כניסה לעיר,

		

קרית-גת

		

לקוח :עיריית קרית-גת

		 2005

“ ”City of Wildernessמחקר אורבאני מוזמן עבור מגזין

		

 ADלאדריכלות .יצא לאור

		

לקוח :מגזין  ADלאדריכלות

		
2004

בדיקת התכנות ,האוניברסיטה האמריקאית ,ראבאת ,מרוקו

		

לקוחAMU :

2003 - 2002

“ ,”Urban Lifeאצירת תערוכה ,ניו-יורק ,מחקר בנושא מגורים

		

עכשוויים עבור הליגה לארכיטקטורה בניו-יורק

		

לקוחARCHITECTURAL LEAGUE :

		
2002

ייעוץ בעיצוב עירוני עבור משרד אדריכלות

		

הכניסה לעיר ירושלים

 ,Beyer-Blinder-Belleניו-יורק .חלופות בנייה לאחר אסון

		

התאומים – הושלם

		

לקוחBeyer-Blinder-Belle :

		 2001

“ ,”Stretched Cityוונצואלה ,מחקר אורבאני אקדמי זוכה בפרס

		

הלאומי לארכיטקטורה בוונצואלה

		

הוצג בכנס  ,UN Habitat 2001ניו-יורק
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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
2013 , ראשון לציון, המע”ר המערבי,תכנית אסטרגית

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
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פרסים ואותות
		
2017

זכייה בתחרות מוזמנת לתכנון שוק איכרים הישוב שיבלי

		

מטעם החברה הממשלתית לתיירות.

		
2016

הטריאנלה לאדריכלות בליסבון

		

THE FORM OF FORM - GARDEN STATE/BACKYARD CITY

		
2013

פרס אות העיצוב 2013

		

“הריביירה – גלריית חוף” בת-ים

		
2012

פרס אות העיצוב 2012

		

“בדרך לים” בת-ים

		
2012

מקום ראשון בתחרות לתכנון מתחם תיירות מג’דל שאמס

		
2012

מגזין אדריכלות ישראלית – “בדרך לים” בת ים

		

מקום שלישי פרויקט השנה בקטגורית נוף

		
2011

תאגיד המגזינים “ -Condé Nastבדרך לים”

		

מועמד לפרס חדשנות בעיצוב בלונדון

		
2010

“בדרך לים” נבחר להשתתף בביאנאלה הבינלאומית לאדריכלות

		

הנוף העירוני בבת-ים

		
2008

“הדשא של השכן” נבחר להשתתף בביאנאלה הבינלאומית

		

לאדריכלות הנוף העירוני בבת  -ים

		
2005

בנוהיידן בלגיה – “”Windows to the Garden

		

מקום ראשון בתחרות תכנון בינלאומית

		
2004

תכנית אסטרגית ,המע”ר המערבי ,ראשון לציון2013 ,

תכנית אסטרגית ,שד‘ העצמאות ,בת-ים

 AIAאגודת האדריכלים האמריקאית ”Box Studio“ -

		

זוכה בפרס בעיצוב פנים בני-יורק

		
2001

ליאז’ בלגיה – “”Backyard City 01

		

מקום שני בתחרות תכנון בינלאומית יורופאן 6

מסמך מדיניות ,רחוב יגאל אלון ,תל אביב
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