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פרופיל משרד מקוצר

.בבנייה וביעוץ ליזמים ברחבי העיר ומחוצה לה, שוכן בלב ירושלים ועוסק בתכנוןמשרדנו 

תכנון פרויקטים משלב הפיתוח הראשוני של  , עבודתנו כוללת הערכה ופיתוח של מיזמים
משרת  , משרדנו המונה תשעה עובדים. ועד לבחירת אחרון הפרטים העיצוביים, החזון

אלה כאלה שואפים ליצור שינוי  . חברות תעשייה ואנשים פרטיים, גופים ציבוריים
: מטרתנו העיקרית היא למצוא דרכים מציאותיות לממש שאיפה זו. ולהרבות נוחות ויופי

.מירביתבחסכנות ובקפדנות , ולבצע אותה ביעילות, להפוך חלום לתוכנית
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900-תכנון לכ)למשרד השיכון בשכונות פסגת זאב ונווה יעקב בירושלים אינפיליםפרויקט 
,  (דירות חדשות

ולאתר לוגיסטי לחברת  ( ר"מ70,000-דונם וכ105-כ)אב למנפטת סיבי הדרום תוכניתהכנת 
;(ר"מ50,000-דונם וכ115-כ)יבולים 

,  בית בד)פיתוח למפעלים חקלאיים למשקי הדרום ודרום יהודה תוכניותתכנון מפעלים כולל 
מפורטות  תוכניותהכנה והגשה של ; (ר"מ200-כ)וכן למפעל למחזור בגן יבנה , (מפעל שקדים

;  (דונם100-בשטח של כ)למתקנים הנדסיים לחברות תקשורת 
כולל תכנון , כללית למוזיאון ידידי ישראלתוכניתתכנון ; לחווה תיירותיתתוכניתהכנת 

;  פניםשימור ותכנון תוכניותלרבות , אזורים נוספים בנחלת שבעה
; יצרןרשיונות, עסקרשיונות, ותיאומים לשם קבלת היתרים לשימוש חורגתוכניותהכנת 

,  לרבות עיצוב פנים, משרדים ומתקנים של חברות שונות, תכנון מפורט של אתרים לוגיסטיים
.  ריהוט ופרטים מיוחדים



 | Alona Lifshitzאדריכלים| אלונה ליפשיץ 

Architects                                                  

.22ריבלין ' רח
בשכונת  1887הכנת תיק תיעוד לשימור מבנה היסטורי משנת 

.נחלת שבעה בירושלים
קומות עם גג רעפים שכולל גם  תוספת מציע התכנון החדש 

.מעלית וכבש גישה למבנים הצמודים

22ריבלין ' רח

קומת קרקע 'קומה א 'קומה ב קומת גג

20ריבלין ' רח
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הדמיה עתידיתלפני  
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חדר 
'קומה א

מרכז מידע
קומת קרקע

חדר ישיבות
'קומה ב

חדר לימודים  
'קומה א
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20ריבלין ' רחידידי ישראל מוזיאון 

חדר סוויטה

משרדים וחדר ישיבות
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.8אריאל 
.בשכונת רוממה הישנה בירושלים1923תיק תיעוד לשימור מבנה היסטורי משנת הכנת 

2009הקיים מבנה התכנון החדש הציע תוספת קומות מגורים מעל 
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פרטים  
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האגודה לחקר כתבי הקודש  -נתיביה 
לרבות  , דרך הרישוי ועד הבנייה בפועל, ע"התבליווי מלא משלב הכנת . במרכז ירושלים" נתיביה"הקמת בית עמותת 

.  2015הבניה הסתימה בשנת . הנדרשתהשימוריתהתמודדות עם המורכבות 

העבודהבתהליך 

לפני תחילת העבודות

הדמיות



 | Alona Lifshitzאדריכלים| אלונה ליפשיץ 

Architects                                                  

.פרדסייהיבולים 
בעל חצר פנימית מטופחת  , באתר לוגיסטיתוספת קומה וחדר מדרגות עם קיר מסך לבניין משרדים 

קומת קרקע

לפני תוספת קומה

אחרי תוספת קומה

בתהליך העבודה

(מבט לחצר הפנימית)אחרי תוספת קומה 
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.  האלהעמק סאט.אר.אר
בעמק האלהלוויניםתחנת תקשורת 

משנות השבעים עובר תכנון מודרני מקיף הן של החלקים הטכניים ומתקני התקשורת והן של  " בזק"הישן של האתר 
.עיצוביתטכנית ומבחינה תוך התאמה לצרכים העכשוויים מבחינה , המבנים והחללים הפנימיים
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.  צפוןאל.שבית 
,  החלפת גג אסבסט למחסן, כולל פיתוח, "צפוןאל.ש"שיפוץ יסודי של מבנה משרדים ומחסן עבור חברת 

.טיפול בחזית בניין המשרדים ועיצוב פנים

אחרילפני
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. יבנהמרכז לוגיסטי למחזור חומרי גלם ומוסך משאיות ומשרדים בגן 
,  התעשייה בגן יבנה מתוכנן בימים אלה מבנה תעשייה רחב מידות הכולל מרכז לוגיסטי למחזור חומרי גלםבאיזור

.  מוסך משאיות ומבנה משרדים
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".מסיק הדרום"בית בד 
(2009)של צומת ראם התעשיהבאיזור" מנפטת סיבי הדרום"תכנון וניהול הקמת בית בד מודרני במתחם 
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. מפעל צינורות
.דונם17בשטח של ( X.P.C).באזור התעשייה שליד קיבוץ כפר מנחם תוכנן מפעל להשבחת צינורות 
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.רעיוניתכנון –קבורה תת קרקעית 
ירושלים-תכנון מערך הקבורה התת קרקעי בהר המנוחות גבעת שאול 
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.סקר התכנות למתחם תחנת אוטובוסים וחניון 
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.יחידות דיור מתוכננות חדשות1000-פסגת זאב ירושלים כ " אינפילים"



 | Alona Lifshitzאדריכלים| אלונה ליפשיץ 

Architects                                                  

הקשר כלל שכונתי–ל"ורקמסוף מוצה לאוטובוסים 

קימיתקרקע יעודי–ל"ורקמוצה לאוטובוסים מסוף 
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ת"ותבעומפורטות תוכניות
(2009)תור ירושלים מפורטת בסמכות מקומית לבניין מגורים בשכונת אבו תוכנית-
(2008)מפורטת בסמכות מחוזית למוסד בשכונת רחביה בירושלים תוכנית-
(2010)אפקמפורטת לגן הלאומי תל תוכנית-
(2010)מפורטת לגן הלאומי מקורות הירקון תוכנית-
(2010)מפורטת למתחם מנפטת סיבי הדרום בצומת ראם תוכנית-


