המשרד פועל בירושלים משנת ,2011
עוסק בנושאים הבאים:
בינוי ערים )מבא"ת(
מבני ציבור ומגורים
תכנון דיפו לרכבת קלה
עיצוב פנים ועיצוב מוצר

•
•
•
•

צוות המשרד:
אנגל סרגיי ,אדריכל
נטלי גורודצקי ,אדריכלית
ילנה ינקובסקי ,אדריכלית

פרוייקטים של המשרד:
בינוי ערים:
• תכנית  ,101-0199983מתחם דיפו רכבת קלה ,מבני ציבור ותעסוקה בקריית ממשלה.
התכנית הוגשה לרשויות.
• תכנית  ,101-0086819בית כנסת בשכ' חומת שמואל ,ירושלים.
התכנית בהפקדה.
• תכנית  ,506-0157313מגורים ברח' נורדאו ,רמת גן.
התכנית לקראת הפקדה.
• צפון ירושלים 12 ,תכניות איחוד וחלוקה באזור בית חנינא.
תכניות רפרצלציה באזור מגורים קיים.
שטח הכולל של התכניות כ 494 -דונם.
התכניות קיבלו תוקף פרט למתחם אחד.
אדריכלות נוף\נגישות:
• רמפה לבית ספר נווה צבי ושטחים ציבוריים ברח' בצלאל ,ירושלים.
הביצוע לקראת סיום.
מגורים:
•
•
•

בניין מגורים בנווה אילן )כולל עיצוב פנים(.
תוספת קומת מגורים במבשרת ציון )כולל עיצוב פנים(.
פרוייקטים בעיצוב פנים לדירות באזור ירושלים ,תל אביב ורמת גן.

עיצוב מוצר:
• עיצוב סדרת גופי תאורה עבור חב' לסרי ,ת"א.

קו"ח של הצוות:

אנגל סרגיי ,אדריכל
נולד ב  ,1975מוסקבה ,נשוי 3+
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
להלן פרוט עבודתי במשרד יורם

פוגל:

במסגרת עבודה אצל אדר' יורם פוגל בשנים  1996-2011טיפלתי במספר רב של תכניות שונות.
אחרי שנת  2011המשכתי לטפל במספר פרוייקטים של אדר' יורם פוגל בתור יועץ חוץ.
להלן רשימת הפרוייקטים שהיו בטיפולי:
תכנון דיפו לרכבת קלה ופרוייקטים תחבורתיים:
• דיפו רכבת קלה בירושלים – תכנית מס'  ,8000גליון .200
הדיפו לקו הראשון של הרקל"ה הירושלמית ,תכנון ברמת תכנית מתאר מפורטת.
שטח התכנית כ 70 -דונם.
התכנית אושרה והמתחם בנוי.
• משרדי קריית הממשלה ודיפו רכבת קלה במגרש  25קריית הלאום ,ירושלים.
מתחם משלב בניין תת קרקעי לדיפו של הקו השני לרקל"ה הירושלמית ומשרדי קריית הממשלה בחלק
העליון .שטח התכנית כ 24 -דונם.
התכנית בשלבי תכנון.
• פארק היי-טק ומתנ"ח אשקלון – תכנית מתאר מס' 165/101/02/4
אזור כניסה חדש לעיר אשקלון ,כולל מתחם תחנת הרכבת ומסוף אוטובוסים.
שטח התכנית כ 1100 -דונם.
התכנית בשלבי מתן תוקף.
• תחנת רכבת אופקים ,תכנית מס' 24/101/02/23
מתחם חדש לתחנת רכבת ,תעסוקה ומסחר באופקים.
שטח התכנית כ 290 -דונם.
התכנית לקראת הפקדה.
הטיפול בתכנון שני מתחמי הדיפו לרכבת קלה הירושלמית כלל את כל שלבי התכנון ,כולל תאום יועצים
שביניהם גם יועצי רכל"ה מגרמניה וצרפת .תכניות המתאר בשני הפרוייקטים כללו גם תכנון מפורט של מבני
הדיפו בכל המפלסים בק.מ1:500 .

בינוי ערים:
• תכנית מתאר אופקים – תכנית מס' 21/101/02/23
תכנית מתאר חדשה לעיר אופקים ,שטח התכנית כ 18000 -דונם.
התכנית בשלבי התכנון.
• 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 ב רובו.
• 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 היתה בשלבי תכנון עד .2012
• 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.
מבני ציבור:
 3גני ילדים – הר חומה ,ירושלים) .הבניה הסתיימה(
•
בית ספר במגרש  ,519הר חומה ,ירושלים) .הבניה הסתיימה(
•
תוספת לבית ספר בשכ' הר נוף ,ירושלים.
•
בית כנסת חסידי ברסלב ,הר נוף ,ירושלים) .התכנית הוגשה להיתר בניה(
•
דיפו רכבת קלה בגבעה צרפתית ,ירושלים) .נספח בינוי מפורט במסגרת תב"ע(
•
דיפו רכבת קלה בקריית הלאום ,ירושלים) .תכנון מפורט במסגרת תב"ע(
•
מוסד בית הילדים )בני ברית( ,בקריית יערים ,אבו גוש ,הרי ירושלים) .בניה הסתיימה(
•
בית הסוהר איילון ,רמלה ,מבנה הבקרה) .הבניה הסתיימה(
•
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.
•
תחרויות:
מספר תחרויות במשרד ,לרבות תכנון מתחם חוות מור ) 1700יח"ד לקריית מלאכי( ,זכה בפרס ראשון.

גורודצקי נטלי ,אדריכלית
נולדה ב  ,1973מוסקבה ,נשואה 3+
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
: 2001-2003
: 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.
גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים אדריכלים ,ירושלים .ביניני ציבור ואיצטדיונים.
איצטדיון באר-שבע ,איצטדיון נתניה ,מפעל היי-טק ,הר חוצבים ,ירושלים.
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.

