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 משרד בריידמן אגמון אדריכלים

 

, שניהם נורית אגמון ויואל בריידמןעל ידי  9991הוקם בשנת  אדריכלים בריידמן אגמון

עבור פיתוח שטח ופיקוח עליון , משרד נסיון בתכנון אדריכליצוות הלאדריכלים בוגרי בצלאל. 

כנון ית רטית למגורים,בניה פ, בנייני מגוריםמבני חינוך, מבני ציבור,  שונים6 פרויקטים

בהיקפים  יקטיםהמשרד מתמחה בפרו שימור ושיקום מבנים היסטוריים ותכנון נופי.אורבאני, 

  שונים.

ה תכנונית מורכבת מראי צוותעבודת ה. בתכנון אדריכלי ןניסיושנות   99למקימי המשרד 

 בראיה של מגוון של צרכים, הוליסטית למעשה האדריכלירחבה ומתאפיינת בגישה 

כל אלו, יחד, מהווים כלים . שמלוות כל פרוייקט שונותההתייחסות מציאותית למגבלות בו

 בתהליך התכנון.

שאדריכלות טובה תורמת לציבור ומאזנת בין עובד מתוך אמונה  בריידמן אגמוןצוות 

 האינטרסים השונים המעורבים במעשה התכנון והבנייה.

 

 מספר עקרונות מנחים:במשרד נמדדת על פי העשייה האדריכלית 

  והלקוח.העיר המאזן בין צרכי הקהילה, תכנון 

  הלומדת מהעבר. תועכשווימקומית שנוצרת מתוך תפיסה סביבה אדריכלית 

 דריכלי בהיר הנותן תחושת התמצאות במרחב.גיבוש רעיון א 

 .תכנון עם ראייה לטווח ארוך 

 א.בת קיימהשענות על עקרונות של  בנייה חשיבה כלכלית ו 

 

 

 
 משרד בריידמן אגמון אדריכלים : -של עבודות  ה )חלקית(רשימ 0222 - 0241

 

 ותכנון עירוני כניות בינוי עריםת

 תכנון צומת פת בשכונת קטמון, עבור עיריית ירושלים.

איתור קרקעות והכנת תב"ע המייצרת מיקום לאטרקציות תיירותיות עבור הרשות 

 לפיתוח ירושלים.

 מ"ר למסחר, דיור מוגן ומגורים בשכונת סנהדריה, ירושלים. 19,999תכנון 
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איתור קרקעות בבעלות מ.מ.י. הפנויות לשיווק ולבנייה. היזם6 הרשות לפיתוח 

 ירושלים.

 היתכנות של התחדשות עירונית. היזם6 הרשות לפיתוח ירושלים.

 דונם פארק ציבורי וחניה במרכז המועצה המקומית אבו גוש. היזם6 61תכנון 

 החמ"ת.

 

 בירושלים : מפורטות תכניות בינוי ערים

 . מגורים בשכונת בית יעקובמבנה לתכנון מבנה מסחרי ו

 . יחידות דיור ברחוב אהליאב 61תכנון מבנה מגורים עבור 

 .רחוב לינקולןבתכנון תוספת קומות למלון אלדן 

 . יחידות דיור קטנות בשדרות בן צבי 09-תכנון מבנה עבור כ

 . יחידות דיור ברחוב מוצפי 69תכנון מבנה בן 

 . יחידות דיור ברחוב ירמיהו 09 -מבני מגורים לכ 9תכנון 

 (.הושלם)מנחת יצחק  וברח ,תכנון בשיכון חב"ד

 

 

 בירושלים: תכנון אדריכלי לביצוע

בניה ירוקה של , לעמידה בתקן יחידות דיור 699 -קומות לכ 99בן תכנון מבנה 

 .בשכונת בית וגן

 .יחידות דיור ברחוב הדקל 62תכנון מבנה עבור 

 .יחידות דיור במתחם שנלר 964 עבור בניני מגורים 3תכנון 

 .יחידות דיור בשכונת בקעה 624עבור  + בניין לשימור בנינים 3תכנון 

 (.הושלם) בגבעת שאול ידות דיוריח 54 עבור תכנון בניין רב קומות

 (.הושלם) הרב פרנק וברח ,בבית וגן ידות דיוריח 69 עבור קומות 2תכנון בניין בן 

 .יחידות דיור 10עבור בניינים בשכונת בית וגן  9תכנון 

 .יחידות דיור ברחוב הרב קוק 69תכנון מבנה עבור 

 . גני ילדים 9יחידות דיור ברחוב גדרה +  00עבור  + מבנה לשימור, מבנים 9תכנון 

 . בשכונת שומרי אמונים דיור יחידות 629 -כעבור מבני מגורים  1תכנון 
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 בירושלים שימורעבודות 

 .תכנון תוספת בניה למבנה לשימור ברחוב עמוס

 .(הושלם)שכונת הבוכרים , ברחוב אדוניה ידות דיוריח 10תכנון בניין עבור 

 .(בבנייה) הנביאים ידות דיור ברחוביח 00תכנון בניין עבור 

 .(הושלם)תכנון בניין ברחוב הגידם 

 (.הושלם) חבצלת ובבבנין לשימור ברח ידות דיוריח 61 של תוספתתכנון 

 .ר(אוש)עמק רפאים  ברחובבבניין לשימור  ידות דיוריח 1תכנון תוספת 

 .(הושלם) טרומפלדור ובברחבבניין לשימור תכנון מבנה מגורים 

 

  חינוךמבני 

 .(הושלם) בית הספר היסודי בנווה שלום

 .)הושלם) רושליםעיריית יעבור  -אגני ילדים בבית חנינ 2תכנון 

אזורית מטה המועצה העבור  -כיתות במושב נחושה 64תכנון בית ספר יסודי בן 

 . (כיתות 69הושלם שלב א' ) יהודה

 

 בתים פרטיים ועיצוב פנים

 .בית משפחת תאלי בנווה שלום

 .חברת אתרוג ביוטכנולוגיה 6יזםה .נס ציונהמשרדי חברת אתרוג בקרית המדע ב

 .יוגב ביבנהמשפחת בית 

 .חלים בנווה שלום-אל עבד משפחת בית

 .יעלון בנווה אילן משפחת בית

 .ה, ירושליםלוי במלח משפחת בית

 

 תחרויות

תחרות לתכנון בית הספר הדמוקרטי בחדרה )העבודה הוזמנה ב במקום ראשוןזכיה 

 .שני(המקום הזוכים במ

בית האיכותי בירושלים לשנת של עיריית ירושלים לתחרות בבמקום ראשון זכיה 

9990-9991 .  

 .9995הכניסה לעיר ירושלים  של עיריית ירושלים לתכנון תחרותב במקום שניזכיה 

 


