המשרד פועל בירושלים משנת ,2008
מתמחה בתחומים הבאים:
ניהול פרוייקטים אדריכליים ובין תחומיים
בינוי ערים
מבני ציבור ,דת ומגורים
תכנון דיפו לרכבת קלה
עיצוב פנים ועיצוב מוצר
הנגשה
עיצוב נוף

•
•
•
•
•
•
•

צוות המשרד:
אנגל סרגיי ,אדריכל
נטלי גורודצקי ,אדריכלית
ילנה ינקובסקי ,אדריכלית
פרוייקטים של המשרד:
בינוי ערים:
• תכנית  ,101-0279760מתחם דיפו רכבת קלה ,מבני ציבור ותעסוקה בקריית ממשלה .התכנית אושרה.
• תכנית  ,101-0086819בית כנסת בשכ' חומת שמואל ,ירושלים .התכנית אושרה.
• תכנית  ,101-0307843בית כנסת ברח' אבא אחימאיר ,ירושלים .התכנית אחרי התנגדויות.
• תכנית  ,101-0314369איחוד וחלוקה במתחם קמיניץ ,נוה יעקב .התכנית לקראת דיונים בועדות
• תכנית  ,101-0380543בתי כנסת וגני ילדים בשכונת רמות א' ,ירושלים .התכנית פורסמה להפקדה.
• תכנית  ,101-0586768בתי כנסת ,מקוה ומעון יום ברחוב יעקב אליעזר ,רמות .נידונה בועדה המקומית.
• תכנית  ,101-0641340בית ספר ,גנ"י ומעון יום ברחוב יעקב אליעזר ,רמות .התכנית לפני פתיחת תיק.
• תכנית  ,506-0157313מגורים ברח' נורדאו ,רמת גן .התכנית לקראת הפקדה.
• צפון ירושלים 11 ,תכניות איחוד וחלוקה באזור בית חנינא .התכניות קיבלו תוקף.
אדריכלות נוף\נגישות:
• רמפה לבית ספר נווה צבי ברח' בצלאל ,ירושלים.
• מעבר ציבורי באזור רח' יצחק בסאן ,רמות אשכול ,ירושלים.
• מעבר ציבורי בשכ' נוף ציון ,ירושלים.
מבני ציבור:
• התחדשות בפנימיית דרכי שלום ,גבעת יערים.
• תוספת קומה במוסד לטיפול פנימייתי "הרי ירושלים" ,קריית יערים.
• שיפוץ בית כנסת "עץ יעקב" ,יפו.
מגורים:
•
•
•

 2בתי מגורים בנווה אילן.
תוספת קומת מגורים במבשרת ציון.
פרוייקטים בעיצוב פנים לדירות באזור ירושלים ,תל אביב ורמת גן.

חדרי בריחה:
• עיצוב חדר בריחה "נמלטים" בראשל"צ
עיצוב מוצר:
• עיצוב סדרת גופי תאורה עבור חב' לסרי ,ת"א.

קו"ח של הצוות:

אנגל סרגיי ,אדריכל
נולד ב  ,1975מוסקבה ,נשוי 4+
טלפון 02-5401853
דו"אל engel.sergey@gmail.com
לימודים:
 : 1995-1999בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .תואר ראשון באדריכלות.
 : 1994-1995מכינת טכניון.
 : 1992-1993מכינת בצלאל.
 : 1989-1992מכינת אוניברסיטת אדריכלות ,מוסקבה.
נסיון עבודה במשרדי תכנון:
 : 1996-2011יורם פוגל אדריכל ומתכנן ערים בשיתוף עם רות חן אדריכלית.
 : 1995-1996יעקב ירמולינסקי אדריכל

גורודצקי נטלי ,אדריכלית
נולדה ב  ,1973מוסקבה ,נשואה 4+
טלפון 02-5401853, 0524 784174
דו"אל meatexz@gmail.com
לימודים:
 : 2006-2007אקדמיה לאמנות ועיצוב ביוטרכט ,הולנד ,תואר שני בעיצוב אורבני בשיטוף עם עיצוב פנים
 : 1994-1999בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .תואר ראשון באדריכלות.
 : 1992-1994מכללת הדסה ,ירושלים ,תואר הנדסאי בעיצוב תעשייתי.
 : 1989-1990מכינת אוניברסיטת אדריכלות ,מוסקבה.
ניסיון עבודה במשרדי תכנון:
: 2007-2008

: 2004-2005
: 1999-2000

קרלוס קליימן אדריכלים ,ירושלים .ביניני ציבור ופיתוח סביבתי.
בית הספר יסודי ,ירוחם) .פיתוח(
זאב ברן אדריכלים ,ירושלים .ביניני ציבור.
בית הספר ,אבו גוש.
ביטמן-בן צור אדריכלים ,ירושלים .בניני ציבור ,מגורים ,ווילות פרטיות.
מלון שער דרום ,תלפיות ,ירושלים ,מלון שער דרום ,תלפיות ,ירושלים.
בית דירות 45 ,יח"ד ,גבעת שאול ,ירושלים ,בית מגורים  64יח"ד ,שרי ישראל ,ירושלים
 4ווילות בקרית ענבים

הוראה:
:2008-2010

אורט אולייסקי ,ירושלים .קורסי עיצוב פנים ,רהיטים ,תאורה ופרספקטיבה.

ילנה ינקובסקי ,אדריכלית
נולדה ב  ,1952מוסקבה.
טל054-7590203 .
השכלה:
1969-1975
1980-1982
1983-1985

אוניברסיטה לאדריכלות ,מוסקבה ,הסמכה לאדריכלית )(M.SC.
מכון להשתלמות אדריכלים ,מוסקבה ,קורס לשחזור עירוני.
מכון להשתלמות אדריכלים ,מוסקבה ,קורס לבינוי ערים.

נסיון עבודה במשרדי תכנון:
1993-2013

1990-1992
1979-1990
1975-1979

בן דור אדריכלים ,ירושלים ,אדריכלית.
תכנון "רוקר"-מפעל אלקטרוניקה בהר חוצבים ,ירושלים
מגורים בגבעת משואה ,י-ם ,מבשרת ציון ,מעלה אדומים
מרכז תרבות ואכסניית נוער במטחם אגרון  -ירושלים
ת.ב.ע .לקיבוץ וכפר נופש ופיתוח תיירות במצפה שלם
מתחם אוריון ,מרכז העיר-ירושלים
ת.ב.ע .לשכונת גנים ב 'באילת'
ת.ב.ע .לשכונת מגורים בזיכרון יעקב
תכנון וילות ,שיקום מבנים ישנים בירושלים
מרכז אדריכלות ,מוסקבה ,אדריכלית ראשית.
תכנון שכונות מגורים ,מרכז עסקים ,בית מלון ,וילות פרטיות.
מכון לתכנון מבני ציבור ומבני מגורים ,מוסקבה .אדריכלית
בכירה ,ראש צוות ,מומחית ראשית .תכנון אקדמיה למשטרה,
שכונות מגורים  ,מרכז ציבורי ,בריכה ,בית קפה ,בנק.
מכון לתכנון פרויקטים תעשייתיים ותחבורתי ים ,מוסקבה.
אדריכלית ,אדריכלית בכירה.
תכנון מבני מגורים ,גני ילדים ,מבני שירות ועסקים קטנים.

