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פרטים 

 משרד 

 

  

אוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר   -אדריכלית רשויה, בוגרת בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי 

ARCH.B עשור לבית הספר לאדריכלות  בהצטיינות. פרויקט הגמר נבחר להשתתף בתערוכת ציון

  יקט מצטיין. ורסם בעיתון האוניברסיטה כפרוופ

"ברעלי לויצקי כסיף  –שנים במשרדי אדריכלים מובילים בארץ  8שימשה כאדריכלית בכירה במשך 

"נופר אדריכלים ומתכנני ערים". פרויקטים מובילים: סינימה סיטי  -אדריכלים ומתכנני ערים" ו

  הציבורית אשקלון ואודיטוריום בנתניה. ההספרייי ילדים, בתי ספר, בתי כנסת, ראשל"צ, מכללות, גנ

  עבדה בשיתו"פ עם "פרי הולנדר אדריכלים". פרויקטים מובילים: דיור מוגן, בתי אבות, מרכזי יום.

  

נפתח משרד לתכנון אדריכלי ועיצוב פנים במגזר המסחרי, ציבורי והפרטי, עם מגוון   2015בשנת 

 . מצפון ועד דרום בפריסה ארצית, פרויקטים 

  באדריכלות, הנדס' אדריכלות, עיצוב פנים וגרפיקה.   תאריםמכיל אנשי צוות בעלי  שלנוהצוות 

  

                       

אדריכלית 

  מייזי חזקיה

  

                  

  אודות 

  

יחות חשובה. גם באדריכלות וגם  להתייחס לסביבתו, יש בכך של חלק מתפקידיו של האדריכל הוא

בעיצוב פנים אני מתייחסת לקנה מידה אנושי. משתמשת בכלים שרכשתי במשך השנים, ומצרפת 

  "אדריכלות אנושית".  –לכך גם את הרגישות וההבנה, שבסופו של דבר מדובר בתכנון לאנשים, ולכן 

  

אני " -ה 

  מאמין" שלי 

  

  

  

שפיר הנדסה אזרחית האוניברסיטה העברית | קבוצת מנפאואר | | המכון לחקר המח |  בנק לאומי

| מטב עמותה לסיעוד ורווחה  החברה למשקאות|  קבוצת קוקה קולהוימית | שפיר מגורים ובניין | 

  (ע"ר) סה סמי שמעון| מכללה להנד (ע"ר) (ע"ר) | דלת פתוחה האגודה הישראלית לתכנון המשפחה

 . ביה"ח תל השומר |  עיריות ומועצות מקומיות | "יצוב "הבית| מכללת ע

  

בין 

  לקוחותינו 
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  בע"מאדריכלים ייזי מ

  –אדריכלים" | תחרות   LSA| שת"פ "  מחלקות סיעודיות ומסחר  עירוב שימושים דיור מוגן 

  מ"ר.  37,000בשיתוף החברה הכלכלית חדרה | היישוב הכשרת 

  .מ"ר 380עיריית ק. אונו |  –מרכז יום לקשיש | שת"פ "פרי אדריכלים" | תכנון תוספת ושיפוץ  

  .מ"ר 2960|  עיריית רמת גן –  תוספת מרחב מוגן שת"פ "פרי אדריכלים" | מרכז יום לקשיש |  

  .מ"ר 1300תל השומר |  –  ביתנים עד | שת"פ "פרי אדריכלים" | מח' סיעודית שיפוץ  - מרכז גיל

  מ"ר.  2000גבעתיים |   –בית אבות | שת"פ "פרי אדריכלים" | מח' סיעודית ועיצוב פנים  

  .רמ" 1600עיריית רמת גן |  –אדריכלים" | תוספות ושינויים  מרכז יום לקשיש | שת"פ "פרי  

  מ"ר. 2000נתניה |  –בית אבות | שת"פ "פרי אדריכלים" | מח' סיעודית ועיצוב פנים  

  מ"ר.  2020 –הרצליה  – קומות 2.5תוספת לפי תמ"א | שת"פ "פרי אדריכלים" |  

  מ"ר.  2500ר"ג |  – ם ובריכותדופלקסי  8בניין מגורים בוטיק | שת"פ "פרי אדריכלים" |  

  מ"ר. 800"א | ת -  חזית בנייןם פנימיים ותכנון מחודש ל שינויי הסוכנות היהודית | רישוי  

  מ"ר.  500ביתן אהרון |  – לים" | תוספת קומת משרדים פרי אדריכ | שת"פ "  קניון ביתן אהרון

  מ"ר. תכנון, ביצוע ופיקוח. 2,500|  גת ת קריי –  אדריכלות פנים |    קניאלמפעל  

  מ"ר. תכנון בניה, ביצוע ופיקוח. 1800|  מחצבת ורד –משרדים  מבנה לוגיסטי+|    שפיר הנדסה

  .רמת החי"ל|  פיקוח| תכנון, ביצוע ו עד כה מ"ר 700- כ –| תכנון משרדים  חברות סטארטפ

  ם. - י|  | תכנון, ביצוע ופיקוחמ"ר  600-כ –ומבואות    | תכנון משרדים המכון לחקר המח - ספרא

|  | תכנון, ביצוע ופיקוח מ"ר עד כה 1500-כ –| תכנון משרדים וכיתות הדרכה   קבוצת מנפאואר 

  , באר שבע, תל אביב.רחובותלהלן: 

|   תכנון, ביצוע ופיקוח | מ"ר עד כה 3000-כ –ה  | תכנון משרדים וכיתות הדרכ עמותת מטב  

לה, יהוד, ק. גת, אופקים, יבנה, גדרה, ק. אונו, זיכרון יעקוב, אור יהודה,  ד השרון, רמלהלן: הו

  . , תל אביבק.שמונה, כרמיאל, אופקים, אשקלון, באר שבע

| להלן: ראש העין,   רבי קומותומפלקסים  ק –חללים ציבוריים במבני מגורים  שפיר הנדסה |  

  נתניה, יבנה, רעננה. 

  ].סטודיו שני  מ"ר. תכנון ביצוע ופיקוח [שת"פ 1132|  ב"ש  –  נהלה קומת ה מכללת סמי שמעון |  

 .מ"ר. תכנון ביצוע ופיקוח 300באר שבע |  –משרדי ראשי מגמות  מכללת סמי שמעון |  

  מ"ר. תכנון, ביצוע ופיקוח. 200|  מרחב ציבורי משותףחטיבת בר לב |  עיריית כפר סבא |  

  תכנון. . עד כה מ"ר 800|  שיפוץ|    משרדים |   קוקה קולה

  עיצוב אוביקט | במסגרת צוות.  –תחרות מוזמנים   בנקאות פרטית  |בנק לאומי  

  מ"ר. תכנון ביצוע ופיקוח. 300|  בית גיבור רמת גן –  הרחבת סניף עסקים   |בנק לאומי  

  . בדיקת היתכנותמ"ר.  1500תל אביב |  – ועיצוב'  הסבת מבנה משרדים למלון | אדר

  פיקוח.מ"ר. תכנון, ביצוע ו 370ראשון לציון |   -  שתי קומות מיאל אימפקס | משרדים

  מ"ר. תכנון בניה, ביצוע ופיקוח. 160צור יגאל |  - אגף משרדים שתי קומותמרכז לוגיסטי | 

  2013–יום  ה 

  

  

ניסיון 

  תעסוקתי 
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  אדריכלית בכירה ראש צוות  – י ערים בע"מ""נופר אדריכלים ובונ

, תרבות בית שמש | מבני חינוך, מגורים, דת - מוזמנים  תחרות    |  קריית המשטרהשפיר הנדסה |  

  וספורט [במסגרת צוות]. 

  הוספת כיתות לימוד.   – מכללת רמת גן | כיתות לימוד

  , תכנון מפורט לביצוע.מ"ר. תכנון, רישוי 400נתניה |  -  אודיטוריום קהילתימכללת אורט |  

  | תכנון, מפורט לביצוע ופיקוח. עיצוב פנים –  הספרייה המרכזיתמכללת בית ברל |  

  מ"ר. רישוי, תכנון מפורט לביצוע.  3,767ארבע קומות |   - ם ין למדעיבני|    מכללת אחווה 

  אה לביצוע.  כיתות. תכנון, רישוי, פיקוח והוצ 6מ"ר.  750קיסריה |  -בית ספר יסודי  חוף הכרמל | 

  מ"ר. תכנון, רישוי, ביצוע [ניהול צוות]. 2,891|  רמז  -יסודי    בי"סעיריית ראשון לציון |  

  מ"ר. תכנון, רישוי, תכנון מפורט לביצוע.  941מודיעין |  –שתי קומות  בית כנסת כלל ישראל 

  מ"ר. תכנון, רישוי ופירוט לביצוע. 440מודיעין |  – בית כנסת "אלעד"

    הרצליה | תכנון מפורט כולל רישוי. –| כפר הנוער ע"ש רזיאל   |  ביתן למוסיקהבית כנסת ו

כיתות, מעבדות, אודיטוריום וספריה.   12ר. מ" 2,306|  הרחבת בית ספר דתיעיריית אשדוד | 

  תכנון ורישוי

מכרז ארצי   -  תכנון מודול לגן ילדים חד כיתתי, דו כיתתי ומעון יום תלת כיתתי משכ"ל | 

  מ"ר. תכנון מפורט.  256וצפון |  מרכזמחוזות 

2012  –2008  

  

  

  

     

  "ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני ערים בע"מ" 

G CINEMA CITY  -   בשיתוף עם גזית גלוב ישראל |  סינימה סיטיראשון לציון | עיר הסרטים של

    מ"ר. רישוי, תכניות מכר, תכניות למכרז וביצוע לבניה [במסגרת צוות]. 41,992

IKL DIRECT CAPITAL –  .בלגרד יוגוסלביה | מבני מגורים, מלון ומשרדים. תכנון מפורט  

  ני מגורים, קוטג'ים, קאנטרי קלאב, ופארק ציבורי. פלוישט  רומניה | מב  -שכונת מגורים  

  תכנון אורבני ותכנון אדריכלי מפורט, כולל תכנון דירות, ותיאום עם היועצים.

  

2008  –2006  

  

  

 

  

   "ציון אדריכלים בע"מצל "

  יח"ד | תכנון ורישוי.  23נתניה | מגדל מגורים  - דואט

  ד | תיאום ביצוע.  "יח  455יינים בנ  9מודיעין | קומפלקס מגורים    –אקוודוקט   

  יחידות | תכנון ורישוי.   52נתניה | מלון סוויטות עירוני  - גראנד יהלום 

 הכנת תב"ע מקומית.  |יחידות   180 אשקלון | מלון סוויטות עירוני  – רויאל סי

  . | תכנון רישוי ופירוט לביצוע  חולון 300 -ח  - בנין מגורים  

2005  –2006  

  

 

  

 


