הגלריה בבית האדריכל
פרס הצטיינות על שם
אדריכל דוד רזניק ז״ל

9/6/16 - 14/7/16

פתיחה
9/6/16
יום חמישי
20:00

שיח
גלריה
ונעילה
14/7/16
יום חמישי
20:00

מצגת מעבודותיו של האדריכל דוד רזניק ז"ל
הכרזה על זוכים בתחרות עבודות מצטיינות
על שם אדריכל דוד רזניק ז"ל
הרכב השופטים  /אדריכל גבי שוורץ  /יו"ר השופטים,
אדריכלית אורלי אראל  /אשת ציבור ,סגנית מהנדס העיר
תל אביב ,אדריכל רני שור  /נציג מטעם האדריכלים
הצעירים ,אדריכל ברוך רזניק  /משקיף

מצגת ודברי פתיחה של יו"ר
השופטים האדריכל גבי שוורץ
הצגת עבודותיהם של האדריכלים המשתתפים

אוצרי התערוכה  /אדריכל חנן פומגרין
ואדריכלית מיכל אהרוני
וועדת תערוכות  /אדריכל ערן טמיר-טאוויל ,אדריכלית
אלה גורן ,אדריכל חנן פומגרין ,אדריכלית ורד פלוק,
אדריכל אליהו נאוי ,אדריכלית מיכל אהרוני ,אדריכלית
רבקה גוטמן ,אדריכלית ניצה פיק ,אדריכל עמרי איתן.

הגלריה בבית האדריכל ,המגדלור  ,15יפו 03-5188234 /
שעות פתיחה א׳ ,ב׳ ,ד׳ ,ה׳ ,10:00-17:00 ,ג׳10:00-19:00 ,

האדריכלים
והפרוייקטים
המשתתפים

בתים פרטיים
הליו ארכיטקטים חשיפה לצפון  /גבעת אלה
דור קסל בית מונגש מול הכרמל  /טבעון
רועי רמון בית מספר  / 9להבים

אדריכלות פנים
מיכל אהרוני בית השחם  /פתח תקוה
אורי פלדמן קומפקטי  /תל אביב-יפו
איל עברי דירה ,שלוות נפש ,בית  /תל אביב-יפו
בשארה רייזק  KAWAבר ומסעדת סושי  /רגבה
ירון ברונשטיין שתי דירות נופש  /תל אביב-יפו
ירון בייקר הבית במושב  /נחלים
מרטין ניימן ויהושע שעשוע דירת דופלקס  /תל אביב-יפו
שיר מרגולין משרדי חברת  / MINUTEתל אביב-יפו

מ ג ו ר י ם
אודי אזולאי וחנן פרץ הירקון  / 168תל אביב-יפו
חנן פרץ שדרות לאפייט  / 766ניו יורק ,ארה"ב
נסים דוירי בית בנצרת עילית
עודד רוזנקיאר פרוייקט מגורים רווי  /עפולה
רונית ליבוביץ שוחט פורטסקייל  /תל אביב-יפו
קון-וסרמן אדריכלים מעפילי אגוז  /תל אביב

מ

ס

ח

ר

אוהד אלחנני מבנה משרדים ומסחר  /באר שבע
רועי יצחקי מדרון משרדים  /מודיעין

מבני ציבור,
אנדרטאות וסביבה
זית לב אדריכלים מרכז אוולין ליפר לשחייה  /ספיר
טלמור בירן  / AROUND ABOUTקוויבק ,קנדה
יובל כנעני אדריכלים הבניין הצומח  /אוניברסיטת תל אביב
כפיר אזולאי בית האמנים אלחריזי  / 9תל אביב-יפו
עומר וולף ורועי שמיר פרחי שמיטה  /ירושלים
ערן זילברמן גן ילדים ”הארובות“  /כפר סבא
קלואה ומאיר וקנין מסעדת בית-ספר "אמיל פג'ו"  /צרפת
עופר רוסמן ורוני אביצור שלוש כתות גני ילדים  /גני תקוה

ת ח ר ו י ו ת
א ד ר י כ ל ו ת
גבריאלה שווקה ורותם שניצר מרכז קהילתי  /אפגניסטן
דניאל שטרסבורגר חידוש בריכת ממילא  /ירושלים
זרתא סטודיו מקווה טהרה ומרכז העצמה נשי  /שדרות
יואש ינקוביץ וילות בשחקים  /תל אביב-יפו
נופית רייזר לגור ירוק בישראל  /אשקלון

