
מידע כללי
לדנה ניסיון אדריכלי רב תחומי של 

מעל 20 שנה בתכנון ציבורי, משרדים, 
מגורים ותעשיה. היא אחראית על תכנון 

פרויקטים משלב הקונספט ועד סיום 
הבניה. היא פיתחה יחסי עבודה הדוקים 
עם היועצים והלקוחות ומעורבת אישית 

בכל הדיסציפלינות של הפרויקטים.

פרויקטים נבחרים
 TOWER H, מנחם בגין, 

 תל אביב, ישראל 
תכנון מקיף ומפורט מבנה משרדים בן 
31 קומות ו 6 קומות חנייה תת קרקעית 

בהיקף של 50,340 מ"ר.

 מגדל סוזוקי, תל אביב, ישראל
תכנון מקיף ומפורט של מבנה 

משרדים בעל 17 קומות בתל אביב 
ו-4 קומות חנייה תת קרקעית בהיקף 

של 39,000 מ"ר.

 מגדל הסיבים, פתח תקווה, ישראל 
תכנון למכרז מבנה משרדים בעל 13 
קומות בפתח תקווה ו-5 קומות חנייה 
תת קרקעית בהיקף של 23,500 מ"ר

 מגדל אלקטרה, תל אביב, ישראל
תכנון מקיף ומפורט מבנה משרדים 

בת"א בעל 45 קומות ו-5 קומות חנייה 
תת קרקעית בהיקף של 67,400 מ"ר.

 תב"ע לה גרדיה, תל אביב, ישראל
מגדל החרש תכנון אדריכלי מבנה 

משרדים בת"א 33 קומות ו-6 קומות 
חנייה תת קרקעית בהיקף של 

68,700 מ"ר.

 מרפאת קופת חולים כללית, 
 חולון, ישראל

תכנון אדריכלי הכנת הגשה לרשויות 
,מרפאה מקצועית שרותי בריאות 

כללית בהיקף של 12,600 מ"ר.
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 מרפאת קופת חולים 
 כללית, אשקלון, ישראל

תכנון אדריכלי, הכנת הגשה לרשויות 
של מרפאה מקצועית שרותי בריאות 

כללית בהיקף של 8,600 מ"ר.

 מבנה למרכז שליטה ובקרה, 
 כביש 6, ישראל

תכנון מקיף ומפורט מבנה בקרה כביש 6 

 מבנה בקרה 431, נתיבי 
 היובל, ישראל

 תכנון מקיף ומפורט מבנה 
בקרה כביש 431 

מרכז שרותי בריאות פרופנדיטי 
 מדיקל סנטר, לב השרון, ישראל

תכנון אדריכלי מרפאה מקצועית

 תב"ע מתחם בית המהנדס, 
 תל אביב, ישראל

תכנון בינוי עיר דיזינגוף מתחם בית 
המהנדס 200 תל אביב. 

 ריינס 28, תל אביב, ישראל
תכנון אדריכלי מבנה מגורים

 מאז"ה תל אביב, ישראל
תכנון אדריכלי מבנה מגורים

 תכנון תחנות תדלוק וחנויות 
 נוחות, חברת אלון, ישראל

 קבוצת יבנה, תדהר, עין הקורא, נווה 
 ירק - תכניות בינוי עיר, הגשה לרשויות 

ותכנון מפורט.

 קונסרבטוריון, רמת השרון, ישראל
תכנון אדריכלי מבנה ציבורי

 מעון יום, רמת השרון, ישראל
תכנון אדריכלי מבנה ציבורי

סנאט - מבנן מגורים, גבעת אהוד 
 )מנורה(, ישראל

תכנון אדריכלי מבני מגורים

 נתב"ג 2000, טרמינל 3, ישראל
תכנון מפורט במסגרת עבודה בא.אלדר 

 SOM אדריכלים בשיתוף עם משרד
NEW YORK- ולישר אדריכלים בשטח 

כולל של 96,000 מ"ר.

 נמל חיפה, ישראל
תכנון אדריכלי במסגרת עבודה בא.אלדר 
אדריכלים, משרדים ואולם קבלה. סה"כ 

היקף פרויקט 110,000 מ"ר.

 אינטל, קריית גת, ישראל
תכנון מפורט במסגרת עבודה 

בא.אלדר אדריכלים היקף פרויקט 
מעל 100,000 מ"ר

 אלביט - מת"ם, חיפה, ישראל
תכנון אדריכלי מפורט מבנה משרדים

 מוטורולה, הרצלייה, ישראל
תכנון פנים אלביט- שפיים – תכנון פנים

 דור אנרגיה, ישראל
תחנת האצטדיון – תכנון אדריכלי מבנה 

מסחר ומשרדים. 

 מכון ויצמן, רחובות, ישראל
תכנון פנים מעבדות 

 מכון התקנים הישראלי, ישראל
תכנון פנים מעבדות

 קריית הטכניון, חיפה, ישראל 
תכנון פנים - הפקולטה לאדריכלות 

 אולמות האבירים, עכו, ישראל
תכנון אדריכלי שימור אתרים.

 מצודת נמרוד, ישראל
תכנון אדריכלי שימור אתרים.

1/1


