
     

 

 

 

 אדריכל דניאל אזרד    

 , מונטפיורי.12רח' שפע טל 

 6701329תל אביב    

    809 11 22 072פקס:      808 11 22 072טל: 

daniel@danielazerrad.com 

www.danielazerrad.com 

 

 יוןניס

 מקצועי

 

 דניאל אזרד, אדריכל 2015

 פלטפורמה לתכנון, עיצוב ומחקר אדריכלי. -ים אדריכל משרד דניאל אזרד את הקים 2015בינואר 

    דניאל אזרד בתוכנית מעצבים תרבות

 2017דניאל אזרד בביאנלה         

 סטיו אדריכלים" -דניאל אזרד" משרד                 2012-2014

 קימו שותפות של שלושה משרדים תחת אותו מותג.השותפי סטיו אדריכלים  2012משנת 

 משרד "סטיו אדריכלים"                 1993-2011

 ריכל איתי שמוטר ואדריכל יפתח יששכרוב, את סטיו הקים יחד עם שותפיו: אד 1993בשנת 

 אדריכלים בתל אביב. 

        תל אביב. - משה צור -משרד אדריכלים 1991-1993

 אביבתל  - ושות'" כרמי אדריכליםמשרד "                    1988-1991

 .עתיקות בקטלוניהשימור ערים , ספרד. INSTITUTO DEL SOLברצלונה מכון לבינוי ערים של  1986

  

 

 השכלה

 

  Metropolis Master Program in Architecture and Urban Culture  -תואר שני   2013-2011

UPF -                           .ברצלונה, ספרד 

 טכניון בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים. מוסמך לארכיטקטורה. 1987-1983

1981-1983 U.N.B.A לארכיטקטורה. פקולטה- Buenos Aires, Argentina 

 " תואר הנדסאי סיים בהצטיינות.Argentina  ,"D.F Sarmiento –בי"ס להנדסאים  1980-1975

 

 

 

mailto:daniel@danielazerrad.com
http://www.danielazerrad.com/
https://youtu.be/bLUcrOEquJY
https://www.youtube.com/watch?v=UosEnlsqBm0&t=64s


 

 ניסיון אקדמי

 אוניברסיטת אריאל –בית ספר לארכיטקטורה  -מרצה בבכיר -חבר סגל בכיר  ימינו 1997

 

 פרויקטים נבחרים בתכנון

 

2020  6כיתות וגן ילדים  618+תכנון אדריכלי בית ספר  -, ירושלים 105מגרש  –נונה מורדות אר 

 מ"ר 4,500שטח כולל של ככיתות. 

2019  גי של משרד המרכז הוא פרויקט דגל של האגף הטכנולו –, אשדודוגי אזורימרכז טכנול

אנרגיה , פיקוד ובקרה, חשמל, רובוטיקהמות : מכניקה, מכטרוניקה, מגהחינוך. המרכז כולל 

 מ"ר 2,500שטח כול ל כ  וביוטכנולוגיה.  מתחדשת

 עיבוי מתחם ונית, רתחדשות עיה –בי פינת מקווה ישראל מתחם ברח' אלנ –בי מתחם אלנ

 מסחר. ו עירוב שימושים" : מגורים, משרדים"- 20של המאה  40משנות ה

2018   קופת הברוטליזם מת תוספת מרפסות וממ"דים למנה מגורים –, רמת אביב 4רח' רקנאטי

 הבנין: אבא אלחנני. בתל אביב. אדר'

 אשדוד -כיתות 12 -בית יעקב חסידי ארשת ישראל בית ספר.  

  יח"ד 66  -רמת גן   6ת הבנים סמט -  ברמת גן  38/2תמ"א . 

2017  מ"ר. 9,000בשטח של   -לגוס, ניגריה - מבנה חניה עליונה צמוד לבניין משרדים 

 יח"ד 45 מגורים –התחדשות עירונית  ברמת אביב הירוקה  -תל אביב, 10-14 נקלרח' פר. 

2016  104יח"ד +  34  מגורים ונופש. –מגורים בסביבה מדברית  - חים המלבנווה זוהר,  מתחם 

 .יח"ד מיוחדות

  תכנון ועיצוב פנים. – יח"ד 22  -  גבעתיים  8הבית ברח' המורד 

  תכנון ועיצוב פנים. – "דיח 16  -  גבעתיים  3הבית ברח' המורד 

2015   תכנון ועיצוב פנים. – יח"ד 23  -רח' הרב חבה אליהו   -  ברמת גן  38/2תמ"א 

  תכנון ועיצוב פנים. – יח"ד 36  -רח' הזיתים  -  ברמת גן  38/2תמ"א 

2014        מ"ר 500כ –עבור עירית גבעתיים  -מתחם צימבר   –כיתות   2 – גן ילדים. 

 מ"ר 500כ –עבור עירית גבעתיים   -מתחם ריינס  –כיתות   2 – גן ילדים. 

  מ"ר 500כ –עבור עירית גבעתיים  -בנין המכללה למנהל  –כיתות   2 –גן ילדים. 

 מ"ר 200כ –עבור עירית גבעתיים  -מתחם קלעי  –כיתה  – גן ילדים. 

 יח"ד 170 –התחדשות עירונית  ברמת אביב הירוקה  -תל  אביבברחוב שמעוני,  מתחם. 

  כפר סבא –גלריה עירונית לאומנות, מרכז ע"ש רייזל. 

  "תוספת קומה ושיפוץ חזיתות המבנה. – בת ים 67רח' העצמאות  –מרכז רפואי "מדיקל קר 

2013     תכנון ועיצוב פנים. – יח"ד 30  - 35רח' החשמונאים  -  ברמת גן  38/2תמ"א 



 

  ,קומות. 2.5שימור ותוספת  –יח"ד 20 -79 רח' אחד העם - תל אביבמגורים בלב העיר 

  תכנון ועיצוב פנים – יח"ד 35   - 27רח' הורקניה  - בירושלים 38/2תמ"א. 

  תוספת בניה ועיצוב פנים טוטלי -שיכון דן , תל אביב,  46פנטהאוז ברח' הכיסופים. 

 מועצה אזורית אשכול. -מיגון מבנים בקיבוץ מגן ומושב ישע 

2012   תכנון ועיצוב פנים – יח"ד  32  -. 18רח' האשל  -  מת גןבר 38/2תמ"א. 

 שינוי תב"ע, )דיור בר השגה( תכנוןיח"ד   25 - 9 רח' בלפור -בראשון לציון   בנין מגורים ,

 .ועיצוב פנים

 עיריית ת"א –)גני התערוכה(   אין-מתחם דרייב.     

 באעיריית כפר ס – תחרות מוזמנים  -כ"ס     מרכז נוער עירוני.  

2011-2015   עיריית כפר סבא. –שיפוץ אולם ספורט בשלושה שלבים עבור מועדון סיוף 

2011  HMC,  עיצוב פנים, אדריכלי הבית. - ה פיתוחבהרצלימרכז רפואי 

 POLICITY – בית שמש, –מפוס של משטרת ישראל ק 

 עיצוב פנים של כל בנייני ציבור ומגורים במתחם. 

2010-2015  ס עבור משרד "ומתנ כנסתית תכנון ב וגן אור.לשכונה אשכול משותף  –נים ג ארבשוב יי

 השיכון.

2010-2015  עבור משרד השיכון. ס"ומתנ כנסתית ב תכנון  גדיד.שכונת אשכול משותף  –גנים  ארבשוב יי 

2010   ע חדשה."תבראשל"צ  –מתחם השוק הישן 

2009   מגדלWBoutique –  כל החללים הציבוריים.עיצוב פנים של   -תל אביב 

 סופה ונירים ,קיבוצים: עין השלושה 3יח"ד ב 500תכנון ממ"ד לכ - שובי עוטף עזהימיגון י 

 

2008-2015 

   ים.יבוריעיצוב פנים דירות וחללים צ  -מלון סוויטות, נתניה 

  "עבור אל"ח – תל אביב – יד אליהו –"בית השריון 

 תכנון ועצוב פנים. –מ"ר  2,500שיפוץ בנין קיים ותוספת אגף חדש של כ 

2007  "יח"ד. 320תכנית התחדשות עירונית , של  - תל אביב –, מתחם "רידינג 

2006   דירות יוקרה וחללים ציבוריים.                              100עיצוב פנים    -ם  ירושלי -ביאים" הנ"חצרות 

   מגדלROTCHILD 30 -  צבורים בבניין.עיצוב פנים חללים  -תל אביב 

 תכנון ופיקוח. -מחנה "רעים" -בית כנסת 

2005   מגדלONE   - ם בבניין.יבורייחללים צדירות יוקרה ו 120עיצוב פנים  - תל אביב 

 70אוניברסיטת בן גוריון מחודש  על בניין משנות ה – 'מתחם מעונות סטודנטים ג.' 

 "אדריכלי.תכנון  –, עבור משרד השיכון  בית הכנסת ב"צור הדסה 

2004   " תכנון ועיצוב פנים. -עבור אל"ח  –מרכז רווחת  החיילים " מגלן 

  עיצוב פנים –ן סנטר ידיזי –ספרית עיצוב 

  עיצוב פנים –מ"ר  800 –ן , הרצליה פיתוח ימתחם איינשטי –ספא 



 

2003                מ"ר 15,500-כ  -הצעת תכנונית   -ככר כניסה מערבית   -אוניברסיטת בן גוריון 

2002-2010  YOO TA - א.מגורים ת" במגדלי - יח"ד וחללים ציבוריים 300פנים של  עיצוב   

    יישום עיצוב פנים של המעצבPhilippe Stark- Paris -  בשיתוף עםYOO ltd   .בריטניה 

2002  מ"ר, עבור משרד הביטחון. 700-בנין מחלקת פרישה במחנה גנים, רמת גן שטח כ 

  והרחבת מבנה קיים. תכנון ועיצוב פנים של חללי משרדים.שיפוץ 

 מ"ר. 6000שטח  -שלב ב' -מעונות סטודנטים "בשכונה ד" , אוניברסיטת בן גוריון  ימינו                    - 2002

 איש.  100חדרים לסטודנטים ו קפיטריה ל 160קומות הכולל  13תכנון מבנה מעונות בן       

1993-2001  מ"ר. תכנון מתחם  11500כ  – אוניברסיטת בן גוריון -"מעונות הסטודנטים "בשכונה ד מתחם

 חדרים לסטודנטים וחללים ציבוריים 340-ל

 בנייני מגורים פרטיים באזור השרון והצפון, ת"א והדרום. 30-יותר מ 

2002   תכנון ועיצוב פנים של הדירה לדוגמה             -פרויקט "דן עדן", תל אביב                                            

1996-2002   בשיתוף משרד "רם כרמי  אדריכלים"   -קיבוץ עירוני "תמוז" בבית שמשתכנון 

 מ"ר                          1,800יחידות דיור, ובניין ציבורי בשטח של  34הפרויקט כולל:        

2001- 1999  מ"ר. 1300 -. שטח כהתעופה בנתב"ג מחלקת בינוי של  רשות שדות 

1998  תכנון, עיצוב פנים ותכנון ריהוט -מ"ר  1000-שטח כ - משרדי "פרומרקט", תל אביב 

 

 תחרויות ופרסים 

2020  AIQ  שנימקום  –נווה זוהר"  –"מגורים במדבר  –קטגוריית בלתי בנויים  – 2020פרויקט השנה 

2019   CITY SQUARE & THE MARKER- פרס  – 2019בהתחדשות עירונית  רביות יםפהי םהבנייני

 .  HMN-35היפה בעיר רמת גן" לפרויקט מגורים ןהבנייבחירת השופטים "

2017  AIQ מקום  –"משרד דניאל אזרד אדריכלים"  –קטגורית עיצוב פנים  – 2017 פרויקט השנה

 שלישי.

  מקום ראשון. – תחרות מוזמנים –יח"ד, רמת אביב א'  42מבנה מגורים 

  שלב הגמר.  – 18הבית ברח' האשל  - קטגוריה התחדשות עירונית – 2017אות העיצוב 

6201  שלב הגמר – א"ת אביא, מעוז - קטגורית עיצוב עירוני -  2016 העיצוב אות. 

 מקום ראשון. –תחרות מוזמנים  – חם מגורים בנווה זוהר, ים המלח"ת"מ 

 AIQ מקום  –"מתחם למכללה קדם צבאי"  –בנו קטגורית מבנים שלא נ – 2016 פרויקט השנה

 שני

2014  א"ת עיריית –השכונה  של תכנונית מדיניות לקביעת מוזמנים תחרות .א"ת – אביא מעוז 

                   

2011  שנים האחרונות.  25האדריכלים המשפיעים באדריכלות ישראלית ב 100 - מגזין בנין ודיור 

 בואנוס אירס, ארגנטינה – המכון הלטינואמריקני לספרות 



 

  ציון לשבח –שירה קטגוריה :  –תחרות בינלאומית  –" 2011"נבחרים 

  מקום ראשון. -בית מגורים בשרון  -קטגורית אדריכלות  -2011אות העיצוב 

 מקום שני  -תחרות מוזמנים  -, התנועה ליהדות מתקדמת מכינה קדם צבאית . 

 WAN 2010-  ת בינלאומית ברשת אינטרנט.תחרו – 2010בית השנה בעולם 

 מועמדת לפרס –בית מגורים בשרון     

2010    2010האדריכלים המשפיעים לשנת  20דירוג  - 2010לשנת  מגזין בנין ודיור. 

 אדריכלים בקטגוריה בנייה פרטית. 4זכייה במכין      

  קטגורית עיצוב פנים  -2010אות העיצוב- YOO TA  מקום שלישי. -שלב הגמר 

2008  קט ספרייה  פרויבקטגוריה עיצוב פנים עבור  במקום ראשוןזכייה  -מגזין אדריכלות ישראלית

 לכתבי עיצוב ממתחם "דיזיין סנטר" בר"ג.

 בקטגוריית מבנים בנויים עבור בית מגורים בשלב הגמר זכייה -מגזין אדריכלות ישראלית 

 .באזור השרון 

 במקום שלישי.זכייה  -חרות בינלאומית ת -מוזיאון לאומנות מודרנית באום אל פאחם 

2007   מגזין בניין ודיור ושיתוףDOMUS  )איטליה( 

  אדריכלים בקטגוריה בנייה פרטית. 4זכייה במכין  .2008האדריכלים המשפיעים לשנת  20דירוג 

2005  San Juan –Argentina – FADU -  של המוסד. פרופסור אורחמנוי 

 CASONA DEL BONO–  סחר. מגורים ומארגנטינה חואן,סאן 

 בשיתוף קום שניזכייה במ - תחרות מוזמנים  .Mariasch Arquitectos 

2004  אדריכלים צעיריםהתמחות של  "הסוכנות היהודית"על שיתוף פעולה עם  תעודת הוקרה 

 עולים.  

2003  אדריכלים, הבניין תוכנן ע"י משה צור  -מתחם קניון ערים בכפר סבא  -פרס עזריאלי לאדריכלות

 אני שימשתי בפרויקט זה כאדריכל אחראי בשלב א'.

2001   פרס לאדריכלות מטעם עיריית חולון. מתחם קניון ערים בכפר סבא תוכנן ע"י משה צור

 אדריכלים,  אני שימשתי בפרויקט זה כאדריכל אחראי בשלב א'. 

1996  חמישי.מקום  אביב  –בפרויקט המשתלה בתל  תחרות לתכנון בי"ס יסודי 

1994   בשיתוף "רם כרמי  –בקרית הלאום בירושלים. משרדי ראש הממשלה תחרות לתכנון בנין

 מקום ראשון –אדריכלים" 

1987   שיכון מחנה פליטים ביריחו.פרויקט גמר ללימודים"יפה בן עמי" על תכנון פרס , 

1986  ברצלונה לעבודה במכון לבינוי ערים של  מלגהINSTITUTO DEL SOL-   ספרד, במסגרת חילופי

 סטודנטים: שימור של ערים עתירות במחוז קטלוניה.

 "CROQUIS- EL PAISAJE URBANO . "לשלב הגמרארגנטינה. הגעה  – תחרות רישומים 

 



 

 

 

 

 השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים ובתערוכות 

2018   "ת אורח אהרצ –טקס הענקת פרסים "פרויקט השנה של אדריכלות ישראלית ואיחוד האירופי

 16/07/2018 –מאשליה למציאות"  –" אל סקיצות ואדריכלות    בטקס

  10ערוץ  –ראיון אישי בהנחית לימור גולדשטיין  -104"מעצבים תרבות" , פרק - 

2017    "אולם   – תת מעצבי הפנים בישראלועבור עמ הרצאת אורח"מסקיצה לסקיצהMODY  

 מחלקתיבמסגרת סמינר  הרצאה –טורה" "על סקיצות ומגורים, מסקיצה לארכיטק. 

 of Design FADU 2017 BIENNALE ationalIII N –  מסקיצה  –בואנוס איירס, ארגנטינה"

 לסקיצה" הרצאת אורח.

  "בואנוס איירס, ארגנטינה.פקולטה לארכיטקטורה – סטודיו בינלאומי  -"מסקיצה למניפסט , 

 "סאן חואן, ארגנטינה.טקטורהפקולטה לארכי – הרצאת אורח -"מסקיצה לסקיצה , 

  "בואנוס איירס, ארגנטינה.פקולטה לארכיטקטורה מורון –הרצאת אורח  -"מסקיצה לסקיצה , 

  "הרצאה ביום עיון –"ללא קורת גג : טרגדיה לטינה   " esthetics-: A  "סלאמס במבט אחר-  

 פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון, חיפה.

2016  "הרצאה בכנס  – "לסקיצה מסקיצה "-  " היום באדריכלות ועיצוב מחקר  - כנס קרן עזריאלי

  .אישים בינלאומי על פרויקטים

2015   ברצלונה, ספרד. .אישים בכנס בינלאומי על פרויקטים הרצאה - "25"מטרופוליס 

2014  עמותת האדריכלים   - ""השליות אורבניות""R1  - .קורדובה, ארגנטינה 

 .אישים ופרויקטים בישראל ומגורים שיכון על הרצאה    

 אורח הרצאת - ארגנטינה, קורדובה -"הילל" אקדמאי מרכז                                   . 

 URBAN SKECHERS- סקיצות.             ספרי של תערוכת -א "ת - קסטיאל 

2013  ישראלים אדריכלים 40 של סקיצות ספרי של תערוכת  - .א"ת - זהזהזה גלריה -מחברות   

2012                             הגמר לשלב שעלו עבודות תערוכת  - .א"ת -קסטיאל -2012 העיצוב אות                                . 

 ג שנה בסטודיו מקוצרת וסדנה אורח הרצאת '– FADU San Juan, Argentina  

2010   תרבות ת"א.היכל ה -2010אות העיצוב 

 ביתן של סטיו אדריכלים כחלק מהכנס.פרס אדריכלות ועיצוב . 

2009  XXIII CLEFA- La Boca- Buenos Aires  

 הרצאת אורח. -כנס בינלאומי לחינוך באדריכלות של בתי ספר באמריקה הלטינית 

 XXIII CLEFA- La Boca- Buenos Aires     .השתתפות מתערוכת הכנס 

 בינלאומית. ת סטודנטיםחבר השופטים בתחרו

 "הרצאת אורח. -בואנוס אירס  -מרכז אקדמאי "הילל 



 

 FAU- Univesidad Catolica de Cordoba-Argentina .הרצאת אורח 

 FADU de Moron- Buenos Aires- Argentina - .הרצאת אורח 

  ארגנטינה הרצאת אורח. -סאן חואןעמותת אדריכלים בעיר 

 תתפות בתערוכת אדריכלים.ישראל. הש -תל אביב -זהזהזה 

2008  FADU de  Moron- Buenos Aires, Argentina - אודיטוריום ראשי. – הרצאת אורח 

 ישראל. -מוזיאון אומנות מודרנית -אום אל פאחם 

 מוזיאון ת"א. -תערוכת פרויקטים שעלו לגמר

 ישראל.-מוזיאון לאומנות מודרנית -אום אל פאחם 

 חרות.שהשתתפו בת תערוכת פרויקטים 

 BATIMAT 2008- Buenos Aires, Argentina -  השתתפות בתערוכה בביתןAAM  

 אדריכלים ארגנטינאים בינלאומיים 12הצגת עבודה במסגרת קבוצת 

2007  BATIMAT 2007- Buenos Aires, Argentina -  השתתפות בתערוכה בביתןAAM  

 ומייםאדריכלים ארגנטינאים בינלא 12הצגת עבודה במסגרת קבוצת 

 (C.Pelli, R.Vinioly, E .Catalano , E. Elkouss, I.Dahi Roche, E. Ambasz               )ועוד 

 P+A  ,חיפה -טכניוןהשתתפות בתערוכת הכנס הבינלאומי לאדריכלות פנומנולוגיה. 

2006  "2006חיפה. מאי  -הרצאת אורח בטכניון -"העולם על פי סטארק. 

                  YOO T.Aאדריכלים לבין פיליפ סטארק  בפרויקט  על שיתוף פעולה בין סטיו

 בתל אביב  23בנין ברחוב פרץ חיות  -תערוכה קבועה -יפו"  -"עיריית תל אביב 2005

 Universidad Nacional de san juan- Argentina  - Facultad de Arquitectura  

 הרצאת אורח -של סטיו אדריכלים באולם כניסה לפקולטה  תערוכה 

 . X BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA -  BA05 

 בבואנוס איירס.באולם ראשי במרכז "בורחס"  פרויקטים 7הצגת 

 "השתתפות בסדרת הרצאות בבניין עמותת אדריכלים מאוחדים  -"במה לאדריכלים יוצרים 

 הרצאה על תפיסת העולם של סטיו באדריכלות.

2004 

 

 לון רבת גן. השתתפות כמנחה סטודיו יבקניון אי -ללהתערוכה בוגרי המכ 

 .-מנחים. נושא הסטודיו 4כחלק מצוות של 

 Mistriel  השתתפות בתערוכת פתיחת אולם התצוגה. -פרויקט פילהרמוניה 

 הצגת שולחן איפור שעוצב ע"י סטיו אדריכלים עבור  המאפרת  גלית ורטייהם                                    

 תוספת למוזיאון תל אביבלהצעות לתכנון  התחרות ערוכתת 

 הצגת הצעה שהוצעה ע"י סטיו אדריכלים במסגרת התערוכה.

  לאדריכלות 4-הביאנלה הישראלית ה – 2003מרחב 

  בבאר שבע.בשכונה ד'  מעונות סטודנטיםמתחם  –הצגת פרויקט 



 

2003  Encuentros- Museo de Arquitectura- Marq Buenos Aires- Argentina 

במסגרת תערוכת אדריכלות ישראלית שהוצגה גם ב:   -הצגת פרויקט גשר בית המשפט העליון

Cordoba, Santa Fe  - Argentina  ,Sao Pablo- Brasil –.Ciudad de Mexico . 

1999  40  בניין עמותת האדריכלים  – תערוכת אדריכלים צעירים – 40תחת 

 בשריגים.בית מגורים  –הצגת פרויקט 

1995  BA 95 –BIENAL DE ARQUITECTURA Buenos Aires- Argentina 

 במסגרת תערוכת אדריכלות בינלאומית. -בית מגורים בשרוןהצגת 

1987  "CROQUIS EL PAISAJE URBANO"- .תערוכה מתחרות רישומים של עבודות שעלו לגמר 

Argentina, Uruguay- Montevideo ובParaguay – Asunción- . 

 

 פרסומים בספרים ובכתבי עת

2020   אדריכלות ישראליתAIQ קטגוריית בלתי  - 2020פרויקט השנה  -  2020מאי , 121, מספר

 92-93 שני. עמודיםמקום  –בנויים

2019  ישראלית אדריכלות AIQ ,2019 אוגוסט 118' מס 

 . HMN-35"הבנין היפה בעיר רמת גן" לפרויקט מגורים 

2018   חקוק באבן"– Caesar zone  "–  יסר שמארחת קראיון אישי בבלוג של חברת אבן  –דניאל אזרד

  Blog.caesarstone.co.il .30/07/2018כל חודש אדריכל. 

 25 –קיבוץ תמוז  –" ני"המגורים בקהילות משותפות הפכו לטרנד חברתי ונדל"  -נדל"ן  בסגלו 

 לפברואר.

 "Archijob" / ewsN " כתבה על  – "מסקיצה לארכיטקטורה // סדנה ישראלית בארגנטינה

 בבואנוס אירס.", FADU 2017השתתפות בביאנלה לעיצוב "

 YOUTUBE – "ראיון אישי בהנחית לימור גולדשטיין - "מעצבים תרבות. 

2017   .114-131עמוד –"ארכיטקטורה לקולקטיב ולפרט" קיבוץ תמוז"  – 1"ארכיבילד" מס 

 ישראלית אדריכלות AIQ ,2017 נובמבר 111' מס 

 48-49 עמוד שלישי מקום -פנים עיצוב קטגוריה -2017 השנה פרויקט

 YOUTUBE – יצוב לע הראיון אישי במסגרת הביאנלFADU 2017 -   .ארגנטינה                  

 ARQ Clarin " La FADU fue una fiesta" -  -  מאמר על הביאנלהFADU 2017 

2016  AIQ – 2016פברואר  –רסום זוכי פרס "פרויקט השנה" פ 

 90-91 עמוד שני מקום -לא בנוים  קטגוריה -2016 השנה פרויקט

2014  Comercio y Justicia – El Inversor y la construccion - Cordoba -  כתבה וראיון על

 עבודותיי ותפיסת אדריכלית כחלק מסדרת הרצאות בעיר קורדובה, ארגנטינה.



 

 InfoNEGOCIOS  - "Esa eclectica arquitecturia milenaria "–  כתבה לאחר הרצאה בעיר

 2014למרץ  17 –קורדובה 

 https://issuu.com/danielcare29/docs/catedra_guadagna_da_i_lenguaje_ar

qu 

2013  TECHNOHAUS-  בשרון. מגורים בית  

 Blog y Arquitectura – .בית מגורים בשרון 

 Scoop it - .בית מגורים בשרון 

2011  ArchDaily – 2011למרץ  27 – פחם-מוזיאון לאומנות מודרנית באומ אל 

  - X-NET2011 לאוקטובר 5 –ש במחנה רעים" "מחול וחול לקודש: בית הכנסת החד 

 Domus Israel – .בית מגורים בשרון –" 2011"ת העיצוב זוכי פרס "או – 14מס 

 Contemporist –  2011לאוגוסט  18 –בית מגורים בשרון  –אתר אדריכלות 

 Plataforma Arquitectura – 2011לינואר  1 – בית מגורים בשרון 

2010  ArchDaily- .2010 לדצמבר 5 – שרוןב מגורים בית                         

 . 1990-2006 בנגב גוריון-בן באוניברסיטת אדריכלות "למציאות מחזון"

 206-213 עמוד – 1996/2002 –" ד בשכונה הסטודנטים מעונות מתחם

 DOMUS 105-111 עמוד. שור רני מאת": לבנה בשמלה" 2010 נובמבר, 10. מס  – ישראל - 

 .בשרון מגורים בית

2009 

 

 XXIII CLEFA BA'09 – 2009 אוקטובר –Argentina Fadu – Universidad de Moron                                   

 בקיסריה מגורים בית – ס'אדיז בית

 PROYECTARQ 01 – 2009 יולי –Argentina - המשרד אדריכלות על וראיון מאמר. 

 ן"נדל לגוף ח"אל הפכה ךכ": משפצרים"  2009 אפריל – כלכליסט. 

2008  ARQUITECTOS ARGENTINOS FOR EXPORT - Proyecto Dialogos y Proyectos 

Luis Grossman y Daniel Cassoy -  Photon Press ,Buenos Aires                  

 פחם אל באום מודרנית לאומנות המוזיאון לתכנון פומבית תחרות  . 

 .שלישי בפרס בה וזכה חרותבת שהשתתף הפרויקט פרסום

 ישראלית אדריכלות AI ,כמשל"  שקלית"ה  .2008 נובמבר 75. מס. 

 7-19 עמוד. שנטון שירה מאת. רעים במחנה הכנסת בית

 ישראלית אדריכלות AI ,2008 פברואר 72' מס 

 48-49 עמוד ראשון מקום -פנים עיצוב קטגוריה -2008 השנה פרויקט

 20-21 עמוד. גמר שלב -מבנים תקטגוריי -2008 השנה פרויקט

2007  THE MARKER- 'ערים ובינוי שיווק, באדריכלות שונים במאמרים השתתפות 'הארץ. 

2006  4 עמוד. ירושלים ליד במושב מגורים בית .יולי 97' מס במעריב עיצוב- 



 

2005  LA NACION- ARGENTINA  - איירס בואנוס של בביאנלה השתתפות. 

 CLARIN-ARGENTINA איירס בואנוס של בביאנלה השתתפות. 

 בשרון מגורים בית -. 2005 יולי 83' מס ונוי בית. 

 84-87 עמוד. צור נעמה  מאת" לגן בית בין שיח דו"

2004  לתחרות שהוגשו לתכנון הצעות על ספר - 2004 מאי א"ת, למוזיאון חדש לאגף תחרות . 

 .2004 אפריל 91. מס ודיור בנין

 .בקיסריה מגורים בית 180-186 עמוד. צור נעמה אתמ" עמודים של רשת"

 סטארק פי על העולם" - 2004 אפריל 70. מס מעריב עיצוב" 

 46-52עמוד. אדריכלים סטיו ומעורבות סטארק פיליפ עבודת על כתבה

 הקטנים בפרטים נמצא סטארק". 2004 אפריל 91.מס ודיור בנין" 

 אלזון מירי מאת. בפרויקט ריכליםאד סטיו ומעורבות סטארק פיליפ עבודת על כתבה

 2004 יוני 76. מס ונוי בית.  "Minimal, culture, nature; classic" פיליפ עבודת על כתבה 

 46-47 עמוד. אור מיה מאת. בפרויקט אדריכלים סטיו ומעורבות סטארק

 עברי: התרגום, סטארקית: השפה" - 2004 אפריל. הארץ של עיצוב מוסף שמנת" 

 54-56 עמוד. בפרויקט אדריכלים סטיו ומעורבות סטארק פיליפ דתעבו על כתבה

 הטבח שעיצב המטבח" -  2004 מרץ. אחרונות ידיעות – מודרניים זמנים" 

     68-70 עמוד. אבירם ניצה מאת  Mistriel  של פילהרמוניה פרויקט

2003  ישראלית אדריכלות AIQ העונה בית - 2003 דצמבר 55. מס   

 7-19 עמוד. שנטון שירה מאת .הלוי יתבב מגורים בית

 סיפור עם ארכיטקטורה"  2003 דצמבר 015. מס. הארץ של עיצוב מוסף שמנת "-  

 86-88 עמוד. אלון עדי אדריכלים מאת סטיו משרד על מאמר

 השרון בהוד מגורים בית -  2003 דצמבר – האישה עולם מגזין  - עיצוב. 

 20-24 עמוד  – סתיו  סוניה מאת מאמר" בגיאומטריה שעור"

 2003 יולי –62. מס  מעריב עיצוב  

 28-32 עמוד. השרון בהוד מגורים בית -" הטבע עם דיאלוג"

2002  אביב תל" עדן דן" – לדוגמא דירה - 2002 אוקטובר – אחרונות ידיעות – דיור. 

 אביב תל" עדן דן"   לדוגמא דירה" המגורים אומנות" - 20אוקטובר -56. מס– מעריב עיצוב 

 JERUSALEM POST   אביב תל –" עדן דן" מכירות משרד - 2002 אפריל . 

2001  292-297 עמוד.הממשלה ראש משרד תחרות -כרמי  רם מאת לירית אדריכלות  

2000  126-130 עמוד. בנטעים  מגורים בית -"עודף חלל"  -  2000 ספטמבר – 45. מס  מעריב עיצוב 

 זנדברג אסתי מאת מאמר – תמוז קיבוץ - 2000 ינואר – גלריה – הארץ . 

1999  1999 מאי –61. מס ודיור בנין 



 

 187-190 עמוד. אקולוגית בניה – השבים ברמות מגורים בית

1998  מיקומו נוף תבנית" - 1998  מרץ –35. מס  גלובס עיצוב " 

 26-28 עמוד. אביב – בתל מגורים בית

1996  1996  דצמבר –30. מס  גלובס עיצוב. 

                      102-104 עמוד. בצהלה משפחתי דו מגורים בית", משפחתי בדו וזהות שוני"

 תמוז קיבוץ על מאמר -1996 יולי – ירושלים כל . 

 שער עמוד - 1996 פברואר – ובנין אזרחית הנדסה ירחון 

 .  בירושלים העליון המשפט בית גשר תכנון

1995  בקניון עמודים שדירת"  -  1995  יולי – 25.מס גלובס עיצוב". 

 10-12 עמוד. סבא בכפר ערים קניון" השלישית קומה"ה עיצוב

 70-71 עמוד". וטבע אדריכלות בין שיח דו" .1995  אוקטובר –  26.מס גלובס עיצוב 

 ישראל אדריכלות AI 1995 נובמבר 23 .מס. 

 69 עמוד. בירושלים הממשלה ראש בנין תחרות

1993  P.A Progressive Architecture 66-79 'עמ- בירושלים העליון המשפט בית- 1993 אפריל 

  וחנייה אולמות גוש על אחראי אדריכל  -כרמי ורם כרמי עדה  בתכנון

 

 

 פירסום מאמרים

 

2018  " היוצא לאור   7מס.ב"ארכיטקסט" המאמר התקבל לפרסום  –" לגלות מחדש את הבלוק של סרדה

 .2019ב

2018  "Research and design in Architecture today "– "From Sketch to Sketch  "–  סמינר

 . 2018ב פורסם המאמר  -בינלאומי , קרן עדריאלי 

        440-en-http://fellows.azrielifoundation.org/pages 

 

2009  "28עמוד  –"על טקסים ואור באדריכלות"  – 1מס. –" טארכיטקקס 

2006  ARQUITECTURE- USA    –2006 מאי - "OF RITUAL AND LIFHET "56-61 עמוד 

 ברעננה. הפתוחה כרמי  באוניברסיטה עדה אדריכלית של הכנסת בית על מאמר       

 

http://fellows.azrielifoundation.org/pages-en-440

