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בינוי ערים
מבני ציבור
רכבת קלה
מגורים

לימודים:
 : 1995-1999בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים .תואר ראשון באדריכלות.
 : 1994-1995מכינת טכניון.
 : 1992-1993מכינת בצלאל.
 : 1989-1992מכינת אוניברסיטת אדריכלות ,מוסקבה.
ניסיון עבודה קודם:
 – 2011היום  :עבודה עצמאית
 : 1996-2011יורם פוגל אדריכל ומתכנן ערים.
 : 1995-1996יעקב ירמולינסקי אדריכל
פרוייקטים:
בינוי ערים:
תכנית  ,101-0086819בית כנסת בשכ' חומת שמואל ,ירושלים.
תכנית  ,506-0157313מגורים ברח' נורדאו ,רמת גן.
)כל התכניות בנוסח מבא"ת(
מגורים:
בית מגורים  3קומות בנווה אילן )כולל עיצוב פנים ,תאורה ורהיטים(
מספר פרוייקטים בעיצוב פנים – בתים ודירות באזור ירושלים ותל אביב.
עיצוב מוצר:
עיצוב סדרת גופי תאורה עבור חב' לסרי ,ת"א.

במסגרת עבודה אצל יורם פוגל בשנים  1996-2011טיפלתי במספר רב של תכניות שונות.
להלן רשימה של פרוייקטים בהם לקחתי חלק משמעותי )חלקם עדיין בטיפולי(.
בינוי ערים:
• פארק היי-טק ומתנ"ח אשקלון – תכנית מתאר מס' 165/101/02/4
אזור כניסה חדש לעיר אשקלון ,שטח התכנית כ 1100 -דונם.
התכנית עברה הפקדה.
• תכנית מתאר אופקים – תכנית מס' 21/101/02/23
תכנית מתאר חדשה לעיר אופקים ,שטח התכנית כ 18000 -דונם.
התכנית בשלבי התכנון.
• דיפו רכבת קלה בירושלים – תכנית מס'  ,8000גליון 200
שטח התכנית כ 70 -דונם.
התכנית אושרה והמתחם בנוי.
• משרדי קריית הממשלה ודיפו רכבת קלה במגרש  25קריית הלאום ,ירושלים ,תכנית .9733
מתחם משלב בניין דיפו רזרבי לרכל"ה ובנייני משרדים מעליו .שטח התכנית כ 24 -דונם.
התכנית בשלבי תכנון.
• הר חומה ב'  ,תכנית מתאר מס' 7509
החלק המרכזי של שכונת הר חומה\חומת שמואל בירושלים
שטח התכנית כ 977 -דונם ,כ 3200 -יח"ד
התכנית אושרה ורוב המתחם בנוי.
• תוספת מוסדות ציבור ויחידות דיור ,הר חומה ב' ,תכנית מס' 12825
שטח התכנית כ 179 -דונם 50 ,יח"ד.
התכנית קיבלה תוקף.
• מטה המחוז ובית המעצר של משטרת ישראל ,תכנית מס' .6313
מטה המחוז של המשטרה באזור גבעת התחמושת בירושלים .שטח התכנית כ 272 -דונם.
התכנית קיבלה תוקף.
• ישוב פרברי חירן – תכנית מתאר מס' 107/02/15
ישוב חדש מתוכנן מזרחית לבאר שבע.
שטח התכנית כ 3462 -דונם 2400 ,יח"ד.
התכנית קיבלה תוקף.
• צפון ירושלים 12 ,תכניות איחוד וחלוקה באזור בית חנינא.
תכניות רפרצלציה באזור מגורים קיים.
שטח הכולל של התכניות כ 494 -דונם.
רוב התכניות קיבלו תוקף.
• אצטדיון ותעסוקה במתחם פנורמה ,ת"א ,תכנית מתאר מס' 2538
שטח התכנית כ 179 -דונם.
התכנית בשלבי תכנון.
• תחנת רכבת אופקים ,תכנית מס' 24/101/02/23
מתחם חדש לתחנת רכבת ,תעסוקה ומסחר באופקים.
שטח התכנית כ 290 -דונם.
התכנית לקראת הפקדה.
• אפיקי דימרי ,תכנית מתאר מס' 126/02/23
שכונת מגורים חדשה באופקים ,שטח התכנית כ 1868 -דונם 1155 ,יח"ד
התכנית קיבלה תוקף.
• אתר  E1מזרח ,תכנית מפורטת מס' .420/4/10
שכונת מגורים במעלה אדומים ,שטח התכנית כ 1275 -דונם 2200 ,יח"ד.
התכנית עברה הפקדה.

מבני ציבור:
 3גני ילדים – הר חומה ,ירושלים.
•
בית ספר במגרש  ,519הר חומה ,ירושלים.
•
בית כנסת חסידי ברסלב ,הר נוף ,ירושלים )הטיפול נפסק לאחר שלב היתר בניה(.
•
דיפו רכבת קלה בגבעה צרפתית ,ירושלים )תכנון מפורט במסגרת תב"ע(.
•
דיפו רכבת קלה רזרבי בקריית הלאום ,ירושלים )תכנון מפורט במסגרת תב"ע(.
•
בית ילדים ,קריית יערים ,הרי ירושלים.
•
בית הסוהר איילון ,רמלה ,בניין הבקרה.
•
בתי מגורים:
בית דירות 26 ,יח"ד ,בית הכרם ,ירושלים.
•
בית מגורים  3יח"ד שכונת בית וגן ,ירושלים .הבניין זכה לפרס השני בתחרות הבית האיכותי בירושלים.
•
בית פרטי בבית זית.
•

