בס" ד

אנו משרד אדריכלים המתמחה בחמישה תחומים עיקריים .מבני ספורט וחינוך ,תמ"א  ,38מרפאות ,מלונאות ועיצוב פנים פרטי.
אנו מלווים יזמים ,לקוחות פרטיים ,רשויות וגופים מוסדיים המעוניינים בהליך תכנון פונקציונאלי ,רגיש ,יצירתי ונגיש משלב
הקונספט ועד לביצוע.

פרופיל המשרד:
המשרד נוסד בתל אביב על ידי זוג האדריכלים דוד ויפעת אדרעי .שנינו עוסקים בתכנון אדריכלי משנת  2007תוך התמחות
כאדריכלים מובילים ,בפרויקטי מגורים ובמבני ציבור מורכבים ,בתי חולים ,בתי ספר ,מלונאות ועיצוב פנים .לאחר כעשור
הקמנו בשנת  2016את משרד אדרעי אדריכלים .משרד צעיר ,דינאמי ובועט ,המגבש קונספטים אדריכלים ועיצובי פנים מחוץ
לקופסא ,תוך שמירה על מתן שירות מקצועי משלב התכנון ועד לביצוע .המשרד מטפל כיום בפרויקטי תמ"א  ,38בניה פרטית,
מבני ספורט ועיצוב פנים אדריכלי למרפאות ,למלונאות ולדירות מגורים .אנו אוהבים את העבודה בקנה המידה המשתנים
ומשתדלים לשלב את התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים ,בגישה הוליסטית של תכנון כולל .Total Design
הפרויקטים שלנו הניבו מועמדות לפרס רזניק ) ,(2018בתערוכת אדריכלים  . 40/40פרס ראשון בקטגורית המחקר האדריכלי
בפרויקט השנה ) (2017ופרסום במגזין אדריכלות ישראלית .עליה לשלב שני בתחרות מעונת סטודנטים לרפואה )(2017
והשתתפות בתערוכת עבודות נבחרות בטכניון .למשרד עבודות בעיצוב פנים שהתפרסמו במגזינים המובילים :בניין ודיור
) ,(2016) Project-tlv .(2016) Greytimes ,(2017דומוס ישראל ) .(2016עבודתנו התפרסמה והוצגה בכנסים אקדמיים,
בתערוכות וזכתה בפרסים ומלגות .תערוכת  ,(2017) TIME TO FIGUREגלריה זהזהזה .עמית מחקר בארכיטקטורה בקרן
עזריאלי ) .(2015-2016כנס חוקרים צעירים ,טכניון ) .(2016פרס מלגת תל אביב עיר עולם ).(2015

עדיף בשניים :הזוגות של עולם העיצוב ) (2017בניין ודיור.

אדריכלית יפעת אדרעי B.Arch

אדריכל דוד אדרעי M.Sc ,B.Arch

ליפעת תואר ראשון בארכיטקטורה  B.Archמבית הספר

לדוד תואר ראשון בארכיטקטורה  B.Archמבית הספר

לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב

לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב

) .(2007רישיון אדריכל ) (2012רשם המהנדסים

) .(2008תואר שני מחקרי  (2018) M.Scבארכיטקטורה

והאדריכלים .יפעת מתמחה בתכנון אדריכלי בפרויקטי

בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון .רישיון

תמ"א  38ועיצוב פנים למרפאות פרטיות וציבוריות.

אדריכל ) (2013רשם המהנדסים והאדריכלים .דוד

את עיקר ניסיונה צברה יפעת במשרד רני זיס אדריכלים

מתמחה בתכנון אדריכלי למבני ספורט וחינוך ובעיצוב

) .(2007-2014החלה דרכה כשותפה לתכנון בפרויקט

פנים לדירות מגורים בדגש על פתרונות נגרות ייחודיים.

הבין משרדי של מרכז הלב ע"ש סמי עופר במרכז רפואי

התמחה במשרד אליקים אדריכלים )(2010-2015

סוראסקי תל אביב .במהלך השנים קודמה לראשת צוות

ובמשרד ר .להב ריג אדריכלים ) .(2008-2009דוד היה

שהובילה את התכנון של הפרויקט הייחודי ,מגדל

לאדריכל המוביל של מספר מבני ציבור :בית הספר ומרכז

רוטשילד  10בת"א )מלון ומגורים ושימור(.

הספורט במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב .קאונטרי בית

ליפעת ידע מקצועי נרחב בכל שלבי התכנון :מול רשויות

בארבור ועוד .לדוד ידע מקצועי נרחב בכל שלבי התכנון:

התכנון )ועדות מקומיות ומחוזיות( ,תכנון ראשוני ,תכניות

החל מהתכנון ראשוני ,תכניות עיצוב אדריכלי ,מכרזים,

עיצוב אדריכלי ,מכרזים ,היתרים ופיקוח עליון.

היתרים ופיקוח עליון .בנוסף לדוד ניסיון רב בניהול תכנון

במהלך השנים ניהלה את התכנון האדריכלי של פרויקטי

בצוותים בין משרדיים.

התחדשות עירונית ,מלונאות ומחלקות רפואיות.

)- (2015-2016עמית מחקר בארכיטקטורה ובינוי ערים
 .Azrieli Fellows Prpgramבמקביל לפרקטיקה
האדריכלית ,דוד שקד על מחקרו האינטרדיסציפלנארי,
בטכניון וזכה למלגות ופרסים .פרס ראשון ,פרויקט השנה
) (2017אדריכלות ישראלית .כנס חוקים צעירים
) ,(2016הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
).Tel Aviv Global City Scholarships (2015
בנוסף דוד העביר בהתנדבות ,סדנא בארכיטקטורה דרך
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית ,ומתנדב כמתכנן תושב על
שמירת המרחב הציבורי

תכנון אדריכלי למגורים ותמ"א 38
אנחנו אדריכלים המתמחים בהליך התחדשות עירונית ,ומלווים יזמים
והתארגנויות דיירים המעוניינים בהליכי תמ"א  38עיבוי ופינוי בינוי .אנו
מעניקים ליווי אדריכלי מקצועי ,מהיר ונגיש ,החל מבדיקת ההיתכנות
הראשונית ,מתן היתר ועד לליווי הביצוע.

 – 2018נמשך

בית צמוד קרקע ,בית דגן

 – 2018נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי – רחוב שד' ירושלים ,רמת גן

 – 2018נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי – רחוב יוספטל ,בת ים

 – 2017נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי – הרצליה

 – 2017נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי – רחוב קהילת טשרנוביץ ,תל אביב

2017

הצעת תכנון למבנה מלון ומגורים ,תל אביב.

תמ"א  ,38קהילת טשרנוביץ ,תל אביב

בשיתוף משרד רני זיס אדריכלים
2017

תחרות מעונות סטודנטים לרפואה,טכניון  ,שלב שני

 – 2017נמשך

דופלקס – הוספת שטחים למבנה קיים ,פתח תקווה

 – 2017נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי  -רחוב זכרון יעקב ,תל אביב

 – 2016נמשך

תמ"א  38פינוי בינוי – רחוב הרכסים ,רמת גן

2013 – 2012

מגדל רוטשילד  ,10תל אביב  -מגורים ,מלון ושימור

תמ"א , 38רחוב זכרון יעקב ,תל אביב

)במסגרת רני זיס אדריכלים(
2012

תמ"א  38פינוי בינוי  -רחובות מלל ובן גוריון ,רמת גן

תמ"א  ,38שדרות ירושלים ,רמת גן

)במסגרת רני זיס אדריכלים(
2012

מתחם לפינוי בינוי – רחוב ניצנה ,בת ים
)במסגרת רני זיס אדריכלים(

2009

קונספט אדריכלי  -המגדל הירוק ,נחלת יצחק ,תל אביב
)במסגרת ר' להב אדריכלים(

תחרות ,מעונות סטודנטים לרפואה

תכנון אדריכלי למבני ציבור <<

תכנון אדריכלי למבני ציבור ,ספורט וחינוך
אנחנו אדריכלים עם ניסיון עשיר בתכנון מבני ספורט וחינוך ומלווים גופי ספורט ,רשויות ומתחמי קאונטרי-קלאב פרטיים
המעוניינים בתכנון אדריכלי מחוץ לקופסא ,פשוט ופונקציונאלי ,משלב הקונספט ועד הביצוע בדגש על חווית המשתמש.
2017

מבנה לבריכה מקורה ,וחדר כושר ,סביון –  1,600מ"ר

2015 - 2010

בית ספר  18כיתות – מתחם השוק הסיטונאי ,תל אביב  3,000 -מ"ר )במסגרת אליקים אדריכלים(

2015 - 2010

מרכז הספורט – מתחם השוק הסיטונאי ,תל אביב  7,500 -מ"ר )במסגרת אליקים אדריכלים(

2014 - 2007

בניין הלב ע"ש סמי עופר ,מרכז רפואי סוראסקי ,תל אביב )במסגרת רני זיס אדריכלים(

2013 - 2010

בריכה מקורה – בית בארבור ,תל אביב –  3,000מ"ר )במסגרת אליקים אדריכלים(

2013 - 2010

מרכז תעסוקה שיקומי )מת"ש( – רחוב לובטקין ,תל אביב  650מ"ר )במסגרת אליקים אדריכלים(

2012 - 2010

בית ספר תיכון ,תיכנט תל אביב )במסגרת אליקים אדריכלים(

2009

גשר הולכי רגל ,צומת בני דרור )במסגרת ר' .להב אדריכלים(

2008

שגרירות ישראל בטיביליסי ,גיאורגיה )במסגרת ר' להב אדריכלים(

2007

מבנה לוגסטי – תעשיה אווירית לישראל )במסגרת ערן פרלמן אדריכלים(

מבנה לבריכה מקורה ,וחדר כושר ) ,(2017סביון

מרכז הספורט – השוק הסיטונאי )במסגרת אליקים אדריכלים(

בריכה מקורה בית בארבור ) 2013במסגרת אליקים אדריכלים(

מלונאות <<

מלונאות
אנחנו אדריכלים בעלי ניסיון יצירתי ועדכני בתכנון מלונאי -חוץ ופנים .מתכננים פונקציונאלי ומערכתי תוך חשיבה על חוויה
ייחודית ,נעימה ומזמינה למתארח .משרדנו עובד בשיתוף עם משרד אבי דיין אדריכלים בתכנון ועיצוב פנים מלונאי.
2017

הצעת תכנון למבנה מלון ומגורים ,שוק הכרמל ,תל אביב .בשיתוף משרד רני זיס אדריכלים

2012

מלון בוטיק ,נתניה –עיר ימים )במסגרת רני זיס אדריכלים ובשיתוף טל נבות אדריכלים(

2013 – 2012

מגדל רוטשילד  ,10תל אביב – מלון ,מגורים ושימור )במסגרת רני זיס אדריכלים(

2013 -2011

הצעת תכנון – מלון מרינה הרצליה )במסגרת רני זיס אדריכלים(

2008

מלון במבנה לשימור ,רח' פודמינצקי ,בודפשט )בשיתוף אבי דיין אדריכלים(

2007

מלון דירות ,רחוב דוב ,בודפשט )בשיתוף אבי דיין אדריכלים(

2006

מלון ומגורים ,בכפר לודינצקי ,סמוך לפראג )בשיתוף אבי דיין אדריכלים(

מלון במבנה לשימור רח' פודמינצקי בודפשט )בשיתוף אבי דיין אדריכלים(

מגדל רוטשילד  ,10תל אביב )במסגרת רני זיס אדריכלים(

מלון מרינה הרצליה )במסגרת רני זיס אדריכלים(

מלון דירות ,רחוב דוב  ,בודפשט )בשיתוף אבי דיין אדריכלים(

מלון בוטיק ,עיר ימים נתניה )במסגרת רני זיס אדריכלים ובשיתוף טל נבות אדריכלים(

עיצוב פנים אדריכלי <<

עיצוב פנים אדריכלי
אנחנו אדריכלים המלווים משפחות שרוצות חווית מגורים איכותית ומייצרים עבורם בהליך מקצועי ,יעיל ורגוע עיצוב פנים
אדריכלי המוביל לאיכות חיים ,נוחות ותחושה של בית .המשרד מלווה יזמים ולקוחות פרטיים המעוניינים בהשבחת נכסים
לצורך מכירה או השכרה.
- 2018

הצעת תכנון כיתת אודיטוריום ביה"ס בבלי ירושלמי ,תל אביב.

 - 2017נמשך

דופלקס ,פתח תקווה

2015

דירת מגורים ,רחוב אליעזר שטינמן ,תל אביב

2015

שגרירות דרום אפריקה בישראל )בשיתוף משרד אבי דיין אדריכלים(

2014

עיצוב לובאים במגדל רוטשילד  ,10תל אביב )במסגרת רני זיס אדריכלים(

2014

דירת מגורים ,רחוב שלומציון המלכה ,תל אביב

2009

סניף דואר – הירקון  ,61תל אביב )במסגרת ר' .להב אדריכלים(

2009

חנות בגדי מעצבים למגזר החרדי ,מתחם השקם נתניה

2006

משרדי  ,NICEרעננה )בשיתוף משרד אבי דיין אדריכלים(

דירה ברחוב אליעזר שטינמן ,תל אביב ) ,(2017דירה ברחוב ענתות ,תל אביב ) ,(2010דירה ברחוב שלומציון ,תל אביב )(2014
משרדי  NICEרעננה ) – 2006בשיתוף אבי דיין אדריכלים( ,חנות בגדי מעצבים למגזר החרדי ),(2009

מרפאות ומחלקות רפואיות <<

מרפאות ומחלקות רפואיות
אנחנו אדריכלים בעלי ניסיון רב שנים בתכנון וליווי של מרפאות
פרטיות ומחלקות בבתי חולים .אנו מלווים קליניקות פרטיות ,וגופים
ציבוריים ,המעוניינים בתכנון הוליסטי ופונקציונאלי לצד רגישות
לחוויית המשתמש.
 - 2018נמשך

מרפאה לרפואת משפחה ,רמת גן

2014 - 2012

תכנון מחלקות ושדרוג מבנה איכלוב ההיסטורי
)במסגרת רני זיס אדריכלים(

2013

מחלקת טיפול מוגבר – מרכז רפואי סוראסקי

מחלקת נוירולוגיה ,בנין הלב  3,150 -מ"ר,
מרכז רפואי סוראסקי
)במסגרת רני זיס אדריכלים(

2013

מחלקת ניורוכירוגיה  500 -מ"ר ,ביה"ח איכלוב
)במסגרת רני זיס אדריכלים(

2012

מחלקת פנימיות – בניין הלב –  1,840מ"ר

מחלקת טיפול מוגבר – מרכז רפואי סוראסקי

מרכז רפואי סוראסקי
)במסגרת רני זיס אדריכלים(
2012

מחלקת טיפול מוגבר –  3,500מ"ר
ביה"ח איכלוב )במסגרת רני זיס אדריכלים(

מחלקת ניורוכירוגיה – מרכז רפואי סוראסקי

מחלקת נוירולוגיה – מרכז רפואי סוראסקי

פרסומים ופרסים <<

פרסומים ופרסים:
Adraee D, "Evolving Common Space Yad Eliyahu Neighbrhood, Tel Aviv" 1st project of the
year 2017 competition of architecture of Israel quarterly, November 1, 2017

Adraee D, "Private Open Space in Yad Eliyahu Tel Aviv." Young Researchers Conference,
Faculty of Architecture and Town Planning, The Technion, Haifa, Israel, April 4, 2016

Adraee D, "Private Open Space." The Azrieli Foundation – Azrieli Fellow in the field of
Architecture and Urban Planning, 2015-2016

Adraee D, "The Changing Role of Private Open Space (POS) in Large Housing Estates of
Tel Aviv, Yad Eliyahu ." Tel Aviv Global City Scholarships, Tel Aviv Israel, October 21,
2015
אדרעי ,ד' ) " ,(2018השפ"פ כמרחב משותף ,השינוי התפישתי בתפקיד השטח הפרטי הפתוח כמרחב משותף
בשכונת יד אליהו ,תל אביב" ,חיבור על מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר למדעים
בארכיטקטורה ,הטכניון חיפה
אדרעי אדריכלים ) , (2018מועמדות לפרס רזניק" תערוכת אדריכלים  40/40אדריכלים צעירים" ,הגלריה בבית
האדריכל ,יפו תל אביב ,אפריל 2018 ,13
אדרעי ,ד' " (2017) .מרחב בין מבני – פתוח ,פרטי ומשותף" .מושב בין פרקטיקה לתיאוריה ,ארבוב ל' ,תערוכת
"  ,"TIME TO FIGUREאוצרות :מטר ,א' ,ארבוב ל' ,זהזהזה גלריה לארכיטקטורה ,תל אביב ,ישראל .מאי
2017 ,26
אדרעי אדריכלים )" ,(2017תחרות אדריכלים ,מעונות סטודנטים לרפואה ,טכניון" ,שלב שני והצגה בתערוכת
עבודות נבחרות בטכניון ,בניין סגו ,מרץ 2017 ,19
שם טוב ,ל' )" ,(2017עדיף בשניים הזוגות של עולם העיצוב" ,מגזין בניין ודיור 22 ,מאי 2017
שול ,ג' )" ,(2016אפור וזוגיות" ,מגזין  1 ,greytimes.comספטמבר2016 ,
פרויקט תל אביב )" ,(2016עיצוב דירה משפחתית" http://www.project-tlv.com/flats/bavli-adraee
מגזין פנים" (2016) ,חלל מרכזי" http://www.pnim.co.il

