
  

 קורות חיים מקצועיים

 אדריכל, אהד יחיאלי

 

 השכלה אקדמית

 

 תואר מחלקה מוסד אקדמי שנה

 B.Archתואר  בית ספר לאדריכלות אוניברסיטת תל אביב 1994-2000

האוניברסיטה הטכנולוגית של  1998

 הולנד, דלפט

 B.Archבמסגרת לימודי  הפקולטה לאדריכלות

 

 

 פעילות אקדמית ומקצועית

 

 תפקיד מוסד שנה

הפקולטה  –אוניברסיטת תל אביב  ואילך -2007

 בית הספר לאדריכלות, לאומנויות

 מנחה סטודיו

הנדסאי  –מנחה קבוצה  המכללה החרדית להכשרה מקצועית 2007-2008

 אדריכלות

2010-… ECOWEEK  סדנה בינלאומית לתכנון בר

 קיימא

ישראל , מנחה קבוצת תכנון

 –רומא , והרשות הפלסטינית

 דנמרק -קופנהאגן  ,איטליה

 Hours 72 –הביאנלה לאדריכלות בת ים  2010

Urban Action 

 מנחה קבוצת סטודנטים

בית הספר  –אוניברסיטת תל אביב  2010

 לאדריכלות בשיתוף הפקולטה להנדסה

סטודנטים לתכנון מרכז תחרות 

וביצוע המרחב הציבורי 

 בפקולטה להנדסה

2011 BELLASTOCK2011 - Le Ville En Un Souffle 

– Paris 

נבחר אחד . מנחה קבוצת תכנון

 מחמישה מייצגי הארוע

מסלול  –בוחן לתעודת גמר  התעשיה והתעסוקה, משרד המסחר 2011

 הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים



  

 תחנות בקריירה

 

 תפקיד מעסיק שנה

  פרקטיקה עצמאית ואילך -2003

 ראש צוות –אדריכל בכיר  נירה רייכמן אדריכלים 2005-2008

 פרויקטים ציבוריים -אדריכל בכיר  דני לזר אדריכלים 2000-2003

 אחראי על ביצוע פרויקט ציבורי תל אביב, יובל גני אדריכלים 1999-2000

 

 פרסים

 

 ציון לשבח –" 2011אות העיצוב " ·

 מועמד –" 2011פרס האדריכל המשפיע של השנה מגזין בנין ודיור " ·

 

 תערוכות

 

 2011תערוכת אדריכלות בישראל  –" 2011אות העיצוב " ·

 עמותת האדריכלים, תערוכת אדריכלות צעירה בישראל –" בית ראשון" ·

 תערוכת ארכיטקטורה אורבנית בתל אביב –" 2010בתים מבפנים " ·

הבית הצר  – 100תערוכת ארכיטקטורה בתל אביב לרגל שנת ה  –" 2009בתים מבפנים " ·

 בתל אביב יפו

 

 פרסומים

 

· Future House: New Models in Residential Design, Avi Friedman, Laurence King 

Publishing,2013, Canada 

 ישראל, 2011, הוצאת מודן, מאת אורלי רובינזון, בתים/אדריכלים ·

 ישראל, 2011, הוצאת טבע הדברים, אדריכלים צעירים בישראל ·

· THE MARKER ,2010דצמבר  –ן "מוסף נדל 

· ORIS ,2010אוגוסט  –קרואטיה , זגרב, מגזין אדריכלות בינלאומי 

· METROPOLIS , 2010אוגוסט  –ניו יורק 

· DESIGNBOOM  ,2010מאי   -איטליה , אינטרנט 

· NEUE ZURICHER ZEITUNG  ,2010מאי  –שוויץ , ציריך 

· WALLA 2010מאי  –אינטרנט , בית 

 2009יוני  –אינטרנט , מחלקה ראשונה ·

 2009מאי  -ישראל , מוסף הארץ ·

  



  

 פרויקטים נבחרים

 

 'מ 3.85בית מגורים ברוחב תכנון  –הבית הצר בתל אביב  ·

 מבנים במחנה צבאי באזור ירושלים 3תכנון  ·

ר עם "מ 12,000כ  ןהיקף הבניי. בעיריית חולוןבניין מנהל הרווחה והביטוח הלאומי  ·

 תפרוגראמה מורכבת וייחודי

כתות בישוב יד  12ד בן "תכנון תכנית אב ובינוי למתחם החינוך ותכנון בית הספר הממ ·

 בנימין

בהיקף של אלפי יחידות דיור בסמוך לתחנה המרכזית " מתחם הקונגרס"תכנית אב ובינוי  ·

 יפו-תל אביב, החדשה

 -יפו -תל אביב, רוני במתחם תחנת רכבת ההגנה והתחנה המרכזית החדשהפיתוח עי ·

הוקמו , פרויקט נרחב בעלות מיליוני שקלים ובמסגרתו שוקמו וקורו מדרכות רחוב לוינסקי

 שוקם ורוהט בריהוט רחוב קטע שדרה נטוש, שני גשרים ומעברי הולכי רגל

 אדריכליםאביב לוד בהשתתפות עם משרד דני לזר -תחנת רכבת גני ·

 תקווה-פתח, בית ספר לילדים אוטיסטים ·

 חדרה, ר"מ 10,000תכנון מתחם תפעולי ומסחרי לבית מסחר לחומרי בניין בהיקף של כ  ·

, ר במרכז הגרעיני שורק"מ 5,000תפעול ומשרדים בהיקף של כ , תכנון מתחם תעשיה ·

 יבנה

 משרדים ושירות העובדים, חללי עבודה, עיצוב חללי פנים

 ורים בקנה מידה שונים ברחבי הארץ עבור לקוחות פרטיים ומסחרייםמבני מג ·

 יפו -הרחבת דיור במרקמים עירוניים בתל אביב ·

 בתים פרטיים ומסחר, עיצוב ותכנון חללי פנים עבור בתי יוקרה ·

 


