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אדר' אבנר אשר: קורות חיים ופרופיל משרד 
 

 

. 1956: ישראל נולד

.  חודשים) ולוחמה אלקטרונית6 / קורס טיס ( חיל אוויר1974-1977: שרות צבאי

: השכלה .1

 הצטיינות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון, חיפה. – 1983

 .Pratt Institute, New York, New York: לימודי אדריכלות ואמנות ב- 1979-1980

: ניסיון מקצועי .2

במשרד י. חצור מהנדסים בע"מ.  שותף בפרוייקטים : אדריכל 1981-1984

 (עוסק מורשה) : משרד אדריכלים עצמאי1984-1995

: בעלי אבנר אשר אדריכלים בע"מ. 1995-2005

 (עוסק מורשה) משרד אדריכלים עצמאי ואילך: 2005

  המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה.יעוץ אדריכלי במסגרת: 1983-1997

: אדריכל יועץ למינהל הבינוי והפיתוח במשרד החינוך,  2006-2012

כתיבת חוזרי מנכ"ל  הנחיות תכנון למוסדות חינוך, הנחיות בטיחות,  

ייצוג המשרד בוועדות חקיקה בנושאי תקנות בטיחות אש במוסדות חינוך, תקנות הנגשה 

במוסדות חינוך, תקנות התגוננות אזרחית, וועדות מומחים במכון התקנים, וועדת היגוי 

להגדרת פרוגרמות לחצרות מוסדות חינוך ועוד. 

: תחומי עבודה .3

תכנון מוסדות חינוך ורווחה מכל הסוגים. תכנון חידוש ורה ארגון למבני מוסדות חינוך קיימים.תכנון אולמות 

ספורט וקהילה. 

בין לקוחותינו: רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, רשתות החינוך העצמאיות, החברה למשק וכלכלה של 

השלטון המקומי, מפעל הפיס, ג'וינט ישראל, עמותות אלו"ט וקרן שלם, תורמים למבני ציבור, משרד החינוך, 

 משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי ועוד.

:  פרסומים .4

  המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. חוברות הנחיות לתכנון מוסדות חינוך ורווחה, במסגרת20כ-

כתיבת חוזרי מנכ"ל עבור משרד החינוך: תכנון בתי ספר יסודיים, תכנון בתי ספר על יסודיים, תכנון גני 

ילדים. 

: נסיון אקדמי .5

 הרצאות בנושא תכנון מבני חינוך בפורומים שונים של מחנכים ו/או מתכננים.
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פרסומים: (הכנת הנחיות תכנון למוסדות חינוך ורווחה):  .1

, בלוויית ועדות היגוי הכוללות את נציגי משרדי הממשלה ומפעל עבור המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחהנעשו 

הפיס.  

'מדריך לתכנון של בתי ספר 
. 1996 / יוני על-יסודיים'

 

לתכנון בית הספר  'מדריך
. 1992 / דצמבר היסודי'

 
 Theמדריך לתכנון 

Elementry school - 
Planning guidelines’' , 

. UNESCO, עבור 1993אפריל 

 

'מדריך לתכנון בתי ספר 
. 1996 / ינואר בחינוך המיוחד'

 
'מדריך  לתכנון  גני ילדים 

 / ספטמבר בחינוך המיוחד'
1995. 

 

'מדריך לתכנון בתי ספר 
לגילאי על-יסודי בחינוך 

 .1997 / יולי המיוחד'

 
'מרכז טכנולוגי מדריך לתכנון 

. 1992 / ינואר לחטיבות ביניים'

 

'מדריך לתכנון מרכז מדעים 
. 1990 / יולי בית ספרי'

 
'סדנות מדריך לתכנון 

 /  טכנולוגיות לבית ספר יסודי'
. 1993מאי 

 

'ספריה מרכז מדריך לתכנון 
 / משאבים במוסדות חינוך'

. 1993אוקטובר 
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'הנחיות לתכנון מרכזי חוברת 
 / דצמבר פייס קהילתיים'

, עבור מפעל הפייס. 1993

 

'מדריך לתכנון דיור בקהילה 
עבור אנשים עם פיגור שכלי' 

. עבור קרן שלם, 1994/ מרץ 
משרד העבודה והרווחה - 

האגף לשרותי טיפול  במפגר, 
ג'וינט ישראל - האגף 

לאוכלוסיות מיוחדות, המוסד 
לביטוח לאומי - הקרן לפיתוח 

 שרותים לנכים. 

'חזות בית הספר חוברת 
. 1992 / ספטמבר היסודי'

 

 / 'מדריך לתכנון חדר מורים'
. 1994אוקטובר 

 
'מדריך לתכנון סביביות 

 למקצועות בשירות טיפוליות
החינוך הבריאות והרווחה' / 

. 1995ספטמבר 

 

מע"ש - מפעל עבודה 
. עבור קרן שלם, שיקומי'

משרד העבודה והרווחה - 
האגף לשרותי טיפול  במפגר, 

ג'וינט ישראל - האגף 
לאוכלוסיות מיוחדות, המוסד 
לביטוח לאומי - הקרן לפיתוח 

. 1996שרותים לנכים / יולי 
 

'פתחים במבני חינוך- הנחיות 
/ תכנון לחלונות ודלתות' 

. 1996אוקטובר 

 

'חדשנות בחינוך חוברת 
היסודי - התאמת המבנים 

 / אוגוסט לצרכים הפדגוגיים'
1995 .

 

'תכנון השתתפות בהכנת מדריך 
פיזי של מרכזי פעילות 

, / פרח חביב, קהילתיים'
. 1995החברה למתנ"סים, 

   

    
 

: יעוץ מקצועי למשרד החינוך .2

 
 

 2005-2012אדריכל יועץ של משרד החינוך 

 2011" תכנון בתי ספר יסודייםכתיבת חוזר מנכ"ל "

 2011" תכנון בתי ספר על יסודייםכתיבת חוזר מנכ"ל "

 2011" תכנון גני ילדיםכתיבת חוזר מנכ"ל "

השתתפות בוועדות לכתיבת תקנות התכנון והבנייה בפירקי בטיחות אש בבניינים, תקנות 
 נגישות בבניין ציבורי, תקנות ההתגוננות האזרחית.

 הכנת פרוגרמות והנחיות תכנון לחצרות בתי ספר

  לבנייה בת קיימה במבני חינוך5281יו"ר תת ועדה ת"י 
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בתי ספר חדשים:  .3

 2015 מ"ר, 3900 כיתות, פתח תקוה 24בי"ס אזורי שובו, 

 

 מ"ר, 4000 כיתות, אריק איינשטיין /פתח תקוה, 24בי"ס יסודי 
2016 

 

 מ"ר, 3700 כיתות, נחלים, פתח תקווה 24בי"ס ממ"ד יסודי 
2011 

 

 2200 כיתות בית-יהודה / פתח תקוה 15בי"ס לחינוך מיוחד 
 2016מ"ר, 

 

 2013 מ"ר, 3800 כיתות, עוזי חיטמן /פתח תקוה, 24בי"ס יסודי 

 

  2013 מ"ר, 3800 כיתות, גיסין /פתח תקוה, 24בי"ס יסודי 

  2011 כיתות, אופקים, 14בי"ס ממ"ד בנות חב"ד 

 מ"ר, 2500 כיתות, כפר גנים ג' / פתח תקוה, 18בי"ס יסודי 
2010. 

 

 2010 מ"ר, 2500 כיתות, רובע י"ז / אשדוד, 18בי"ס יסודי 
 (שותפות אדר' שוקי שושני)

 

 (שותפות 2010 כיתות, ממוגן גיל רבין / שדרות,  18בי"ס יסודי 
אדר' שוקי שושני) 

 

 כיתות, מודיעין עילית, 8 כיתות ותיכון 18בי"ס ת"ת יסודי 
, (שותפות אדר' שוקי שושני) 2010(בתכנון) 

 

מכללה כדורי / עמק יזרעאל, מבני כיתות חדשים בתוספת 
 (שותפות אדר' שוקי שושני) 2009לקמפוס קיים, 
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בי"ס ישיבה תיכונית ישיבת השומרון / קרני שומרון, מבנה חדש 
 (שותפות אדר' שוקי שושני) 2008בתוספת למבנים קיימים, 

 

 2009 כיתות, ממ"ד נופי סלע / מעלה אדומים, 12בי"ס יסודי 
(שותפות אדר' שוקי שושני) 

 

 (שותפות 2007 כיתות, אופק / מעלה אדומים, 18בי"ס מיוחד 
אדר' שוקי שושני) 

 

 2009 כיתות, נאות אילנה / ראש העין, 16בי"ס חינוך מיוחד 
(שותפות אדר' שוקי שושני) 

 

בי"ס יסודי 'החיטה' א'-ח' + חט"צ / זכרון יעקב, 
 .2006מבנים חדשים והתאמת מבנים, 

 

בי"ס יסודי 'נילי' א'-ח' / זכרון יעקב, מבנים 
 .2006חדשים והתאמת מבנים, 

 

,  כיתות, אופקים36מקיף דתי , תיכון בית ספר 
2000. 

 

 כיתות, פתח-תקוה, 42 מבנים לאולפנת 'ישורון', 4
2003. 

 

 .1999,  כיתות בקריית אתא18ישיבה תיכונית 
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 .2000,  כיתות בשדרות18חטיבת ביניים 

 

  כיתות רובע י"ב  אשדוד. 18בית ספר יסודי 

, ' / פתח-תקווהבין 'רחינוןך מיוחדלאזורי בי"ס 
1998. 

 

  .1995מרכז טכנולוגי עירוני / קריית אתא, 

 כיתות, מבני כיתות, 48בי"ס תיכון מקיף רוגוזין, 
 .1998מדעים, אולם הרצאות. קריית אתא,

 

 

גני ילדים ומעונות יום:  .4

 2012 מ"ר, 1000 כיתות גני ילדים ליסין / תל אביב, 5אשכול 

 

 2013 מ"ר, 1000 כיתות גני ילדים המערכה / תל אביב, 5אשכול 

 2012 מ"ר 1000 כיתות גני ילדים ברטונוב / תל אביב, 5אשכול 
 2012 מ"ר, 1000 כיתות גני ילדים לח"י / תל אביב, 5אשכול 

 2012 מ"ר, 1100 כיתות גני ילדים, מירון/אשדוד, 6אשכול 
 2012 כיתות גני ילדים מתועשים (טרכטנברג), באר שבע, 21
 2012 כיתות גני ילדים מתועשים (טרכטנברג), אשקלון, 15

'מרכז חסד' מעון ונופשון טיפולי לילדים אוטיסטים / 
 .2004אלו"ט / פתח תקוה 

 
 .2001גן ילדים דו כיתתי / שכונת שפירא / אופקים, 

 
 מעון תלת כיתתי בשדרות (ע"י הסוכנות היהודית).

1998. 
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 . (לא בוצע).1996, גן ילדים במתחם המשתלה / תל-אביב

. 2001גן ילדים דו כיתתי / מישור הגפן / אופקים, 

 .2004מעון משותף לויצ"ו ולאלו"ט / הרצליה, 
. 2005מעון טיפולי מיוחד לאלו"ט / ראשל"צ, 

 . (לא בוצע)1998 גני ילדים חד כיתתיים בבאר שבע.

 . (לא בוצע)1998 מועדון נוער 'ביתר' באר שבע.

 . (לא בוצע).1996 גן ילדים דו כיתתי במודיעין עבור משרד הבינוי והשיכון.

 . (לא בוצע)1995 גן ילדים ומועדון למפגרים בסביון.

 
אולמות ספורט:  .5

 מושבים, פרוגרמת טוטו ישראל, 500אולם ספורט עם זירת כדוריד, 
  (שותפות אדר' יהושע שושני)2012בבי"ס תיכון קציר/ רחובות / 

 

 מושבים, כולל מרכז חוגים 1000אולם ספורט עם זירת כדוריד, 
, (שותפות אדר' יהושע שושני) 2016וספורט, מנורה גבעתיים, 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו /פיס, 500אולם ספורט עם זירת כדוריד, 
 (שותפות אדר' יהושע 2015בבי"ס תיכון גולדה/ פתח תקוה / 

שושני) 

 
 מושבים, פרוגרמת טוטו /פיס, 300אולם ספורט עם זירת כדוריד, 

 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2016בבי"ס תיכון זאב/ הרצליה / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו ישראל, 500אולם ספורט עם זירת כדוריד, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2012בי"ס יעקב כהן / קריית אונו / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו ישראל, 500אולם ספורט עם זירת כדוריד, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2012בי"ס תיכון מקיף ה' / אשקלון / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו/פיס, 250אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2016מושב חמד/ 

 

 מושבים, מרכז פעילויות, בי"ס 250אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2016בן גוריון / נס ציונה / 
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 מושבים, מרכז פעילויות, מגרש 250אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2016 / ראש העין / 900

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו 120אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע 2012ישראל, בי"ס שורשים / תל אביב / 

שושני) 

 

 מושבים, פרוגרמת פיס, בי"ס 120אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2013המשתלה / תל אביב / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו 260אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2012ישראל, בי"ס / מ.א. אשכול / 

 

 מושבים, פרוגרמת פיס, בי"ס 150אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2013נחלים / פתח תקוה / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו, בי"ס 100אולם ספורט עם זירת כדורעף, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2012/ מעלה אדומים/ 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו/פיס, 400אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2014בי"ס נוה גן / פתח תקוה / 

 

 מושבים, פרוגרמת טוטו/פיס, 250אולם ספורט עם זירת כדורסל, 
 (שותפות אדר' יהושע שושני) 2014בי"ס צאלון / באר יעקב / 

 

  
 

 

 

רה אירגון ותוספות לבתי ספר על יסודיים  .6

חידוש מבנים ומבנים חדשים, בי"ס מקיף 'שז"ר / 
 .2001בת-ים, 

 

 אופקים.כללי רה אירגון ותוספות לבית ספר מקיף 
2000. 

 

. 2005תכנית אב לחידוש קריית חינוך על יסודי בקריית אונו, 

. 2006חידוש מבנים וריהוט מכללת עמל באר שבע, 
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. 2005רה אירגון חט"ב ישי / רמלה, 

. 2006רה אירגון בי"ס 'אור אבנר' / רמלה, 

 .2001חידוש מבני בי"ס מקיף 'רוקוסין' / רמלה , 

 .2000 רה אירגון ותוספות לבית ספר מקיף ע"ש גוטוירט /שדרות.
 .2000מקיף ע"ש עמי אסף / בית ברל / דרום השרון בי"ס ותוספות לרה אירגון 

 .2000חטיבת ביניים ברנר / פתח תקווה, רה אירגון 

 .1998  מ"ר.1500רה אירגון חט"ב נווה-יהונתן / רמלה כולל מבנים חדשים בשטח 

תכנון פנים לבי"ס ע"ש גולדה / פתח תקווה כולל: ספריה-מרכז-משאבים, מרכז מדעים, חדרי 
 .1998 מחשבים.

 .1996 תכנון פנים וריהוט למרכז מדעים  ולמרכז טכנולוגי פנימיה ע"ש יוהנה ז'בוטינסקי.

רה אירגון ותוספת סדנות לבי"ס מקיף אורט גולדווטר, אילת, כולל מרכז מדעים וסדנות 
 1995 חדשות.

 .1995 רה אירגון ומבנה כיתות וסדנות חדש לבית ספר מקיף רוגוזין בקריית אתא.

רה אירגון לבית ספר מקיף ע"ש פרקאוף באור-יהודה, כולל תכנון ספריה מרכז-משאבים, מרכז 
 .1995 מחשבים, סדנות אמנות ותאטרון, מרכז מדעים.

 .1995 תכנון פנים וריהוט למרכז מדעים  ולמרכז טכנולוגי / אורט ע"ש רונסון / רחובות.

 .1994 תכנון מרכז טכנולוגי עירוני בקריית אתא.

 .1994 תכנון רה אירגון מרכזי מדעים לבתי ספר מקיף ג' ומקיף א' באשדוד.

 .1993תכנון רה אירגון, מעבדות וקומפלקס דידקטי עבור סמינר 'בית יעקב ת"א'.

. 1993 (תכנון מוקדם)  רה אירגון ותוספות לבית ספר מקיף אזורי 'באר טוביה'

 

רה אירגון בתי ספר יסודיים:  .7

. 2006תוספת לבי"ס למחוננים יהל"ם / קריית אונו, 

. 2006תוספות לבי"ס מיוחד לבנות 'נוה רוחמה' / ירושלים, 

 .2004בי"ס לחינוך מיוחד לילדים אוטיסטים 'גיל' / תל אביב, 
 .2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'השיטה' / רחובות, 

 . 2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'גורדון' / קריית-אתא, 
 .2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'שפרינצק' / קריית-אתא, 

 .2001חידוש מבני בי"ס ממ"ד 'יבנה' / קריית-אתא, 
 .2001חידוש מבני בי"ס ממ"ד 'לוחמי הגיטאות' / קריית-אתא, 

 .2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'שקמים' / אשדוד, 
 .2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'מירון' / אשדוד, 

 .2001חידוש מבני בי"ס יסודי 'גאולים' / אשדוד, 
 .2001חידוש מבני בי"ס 'אור החיים' / בני-ברק 

 .2000, רה אירגון בי"ס יסודי 'שרת' / רמלה

 .2000, רה אירגון בי"ס יסודי 'עצמאות' / רמלה
 .2000, ' / רמלהאחווהרה אירגון בי"ס יסודי '

 .2000, ' / רמלהבר אילןי 'תדממלכתי רה אירגון בי"ס 
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 .2000אופקים, ' / הגבעהרה אירגון בי"ס יסודי '

 .2000אופקים, ' / מורשה ' ממלכתי דתירה אירגון בי"ס יסודי

 .2000אופקים, ' / ישורון'ממלכתי דתי רה אירגון בי"ס יסודי 

 .2000אופקים, ' / אשליםרה אירגון בי"ס יסודי '

 .2000שדרות, ' / מעוזרה אירגון בי"ס יסודי '

 .2000שדרות, ' / שיקמיםרה אירגון בי"ס יסודי '

 רה אירגון בי"ס יסודי 'ארלוזורוב' / אשקלון
רה אירגון ותוספות לבי"ס אזורי 'גדרות' במושב עשרת. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'סביון גני-יהודה' בסביון. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'התחייה' / בת-ים. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'יד-מרדכי' / בת-ים. 

רה אירגון לבית ספר יסודי ' אלון' / בת-ים. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'אחדות' / קריית מוצקין. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'נילי' / זכרון יעקב. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'גלבוע' / בית שאן. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'שיקמים' / אשדוד. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'תרשיחא' / מעלות תרשיחא. 

רה אירגון לבית ספר יסודי תורני 'נתיב מאיר' / מעלות תרשיחא. 

רה אירגון לבית ספר יסודי ממ"ד 'יהל"ם' / מעלות תרשיחא. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'ארזים' / מעלות תרשיחא. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'יעלים' / אילת. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'אלמוג' / אילת. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'ערבה' / אילת. 

רה אירגון לבית ספר יסודי ממ"ד 'ימין-הרצוג' / אילת. 

רה אירגון ותוספות לישיבת 'אור עציון' במרכז שפירא. 

רה אירגון לבית ספר יסודי 'אשכולות' בבינימינה כולל ספריה/מרכז-משאבים ומרכז 
מדעים/טכנולוגיה. 

תכנון התאמת מבני בתי ספר קיימים לשיטות לימוד אלטרנטיביות, לשבעה מבני בתי ספר 
יסודיים במסגרת פרוייקט של משרד החינוך. 

רה אירגון לבית ספר יסודי רמות ג' בירושלים, כולל מרכז שכונתי ללימודי טבע וסביבה. 

רה אירגון לבית ספר 'רמז' כפר-סבא, כולל תכנון ספריה/מרכז-משאבים ומתקנים משולבים 
 למדעים ולטכנולוגיה.

 

ספריות / מרכזי משאבים:  .8

ספריה / מרכז משאבים עירונית 'עמישב' / פתח 
 .2000תקווה, 
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 .2000ספריה/מרכז משאבים בי"ס 'נילי' / זכרון יעקב, 

 

ספריה ומרכז משאבים לבית ספר 'העמק המערבי' 
בקיבוץ יפעת. 

 

ספריה/מרכז-משאבים בי"ס על-יסודי מגדים, 
 .2000, כרמיאל

 

 .2000, מרכז מורים עירוני כרמיאל

 

ספריה / מרכז משאבים בי"ס עמל ע"ש ליידי דייוויס 
/ ת"א (הסבת מבנים). 

 

ספריות / מרכזי-משאבים במסגרת פרוייקטים 
 בתי ספר על 30 בתי ספר יסודיים, וכ- 40 כ- אחרים:
 יסודיים

 

. 2007עיצוב פנים לספריה/מרכז-משאבים, בי"ס תיכון חדש / רמת גן, 

  (בוצע חלקית).תכנון ספריה/מרכז-משאבים לבית ספר מקיף ד' באשדוד

עיצוב פנים וריהוט לספריה / מרכז משאבים לבית ספר עמל-ב' / פתח תקווה. 

עיצוב פנים וריהוט לספריה / מרכז משאבים, בית ספר עמל /  חדרה. 

עיצוב פנים וריהוט לספריה / מרכז משאבים, בי"ס ע"ש גולדה / פתח תקווה. 

ספריה / מרכז משאבים לבי"ס אורט ע"ש לבוביץ' / נתניה (הסבת מבנים). 

ספריה / מרכז משאבים לבי"ס מקיף ע"ש פרקאוף / אור יהודה (הסבת מבנים). 
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מרכזי מדעים ומרכזים טכנולוגיים:  .9

. 2006מכללת עמל באר שבע, 

. 2006מעבדות בי"ס עמל ערערה שבנגב, 

בי"ס עמל ע"ש ליידי דייוויס / ת"א. חידוש מבנים וריהוט 

בי"ס מקיף אורט גולדווטר /  אילת 

מרכז טכנולוגי עירוני בקריית אתא. 

תכנון מרכזי מדעים לבתי ספר מקיף ג' ומקיף א' באשדוד (הסבת מבנים) 

בית ספר מקיף ע"ש פרקאוף באור-יהודה, (הסבת מבנים) 

תכנון מעבדות וקומפלקס דידקטי עבור סמינר 'בית יעקב ת"א' (הסבת מבנים) 

תכנון פנים וריהוט למרכז מדעים / בי"ס ע"ש גולדה / פתח תקווה. 

תכנון פנים וריהוט למרכז מדעים  ולמרכז טכנולוגי / אורט ע"ש רונסון / רחובות. 

תכנון פנים וריהוט למרכז מדעים  ולמרכז טכנולוגי פנימיה ע"ש יוהנה ז'בוטינסקי. 

  (הסבת מבנים)בי"ס 'עמל חניכים' / עפולה
  מרכזים במסגרת בתי ספר על יסודיים.30מרכזים במסגרת פרוייקטים אחרים: כ-

 

'סביבות חינוכיות חדשות' / ג'וינט ישראל:  .01

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'מישלב יפו' 
עבור הג'וינט. 

 

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל הוד-
השרון' עבור רשת עמל וג'וינט ישראל. 

 

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'מקיף עמל ע"ש ניומן' בבאר שבע עבור רשת עמל 
וג'וינט ישראל.  

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'מרום הגליל' עבור ג'וינט ישראל. 

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל חניכים / עפולה' עבור ג'וינט ישראל. 

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל מר"ץ / תל-השומר' עבור ג'וינט ישראל. 

תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל חניכים / טיבה' עבור ג'וינט ישראל 

 / לקייה' עבור רשת עמל 1תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל 

  / תמרה' עבור רשת עמל1תכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל 
' עבור רשת עמל בית שמש / שייברתכנון 'סביבה חינוכית חדשה' בבית ספר 'עמל 
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 ריהוט ועיצוב פנים:  .11

עיצוב פנים ותכנון ריהוט למרבית מבני מוסדות החינוך המופיעים בסעיפים אחרים ברשימה זו. 

תכנון פריטי ריהוט לבתי ספר עבור  מכרז החברה משק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי 
בע"מ. 

בית , 6עיצוב פנים ותכנון ריהוט לחטיבות צעירות ולבתי ספר יסודיים באילת: בית ספר מערב 
. 7ספר מערב 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לחטיבת ביניים ע"ש בגין באילת. 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבי"ס ממ"ד על-יסודי / נתיבות 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 'צורן' / לב השרון. 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 'מישגב' / הר גילון. 

                עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 'אלון' / בת-ים.

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 'התחייה' / בת-ים. 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 'יד מרדכי' / בת-ים. 

 / מודיעין. 60עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי צ- 

 / מודיעין. D - 12עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי 

 / מודיעין. 61עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר יסודי צ- 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר על יסודי / אבו-ג'וש. 

עיצוב פנים ותכנון ריהוט לבית ספר על יסודי מישגב / מצפה-רמון. 

 תכנון פנים למרכז פיתוח טכנולוגי עמל.
 

עבודות בולטות בתחומים אחרים:  .21

 מ"ר ברשל"צ, עבור חברת 'ג'ואי -12000-  בשטח של כ"CENTER DOWNTOWNקניון "

נכסים'. 

מ"ר ומוזיאון טכנולוגי  3000- איש, כולל מרכז קניות של כ-350- ל'אומנימקס'קולנוע המספרי 

 מ"ר בראשל"צ, עבור חברת 'ג'ואי נכסים'. -1000- בשטח של כ

 מ"ר. -7200- מחלקות סיעודיות בשטח כולל של כ6 כולל בית חולים גריאטרי באשקלון

 מ"ר. -3500- עבור חברת 'אפרידר' בשטח של כמרכז מסחר ומשרדים באשקלון

 עבור חברת 'הצלחת יחזקאל' וחברת 'פנינת למרכז עסקים ותעשיות בראשל"צתכניות בינוי 

הכרך'. 

 מ"ר עבור חברת 'הצלחת יחזקאל' -9200- בשטח של כמבנה לתעשיה עתירת ידע בראשל"צ

וחברת 'פנינת הכרך'. 

 מ"ר עבור חברת 'אדגר'. -10500- בשטח של כמבנה לתעשיה עתירת ידע בפתח תקווה

 בערד עבור חברת הכשרת היישוב.  יחידות דיור בבניה מתקדמת218
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 ברחובות עבור חברת שיכון ופיתוח. קוטג'ים

 ברח' טרומפלדור בת"א. בית דירות

תכנון פנים למפעל עתיר ידע 'אפרת-טכנולוגיה עתידית' בבני ברק. 

 
 


