אקסלרוד גרובמן אדריכלים

2010
פרופיל משרד
משרד אקסלרוד -גרובמן אדריכלים ובוני ערים הוקם על מנת לספק שירותי אדריכלות ובינוי ערים
ללקוחות מוסדיים ,עסקיים ופרטיים .המשרד מוביל גישה הוליסטית בנושא הקיימות באדריכלות
שבמסגרתה משולבים חדשנות עיצובית עם היבטים סביבתיים ,ונושאים חברתיים וכלכליים .המשרד
נותן מענה לחברות ,מוסדות ולקוחות פרטיים המעונינים לשלב בין צרכי הארגון ,מתן פתרונות
מתקדמים לסביבת העבודה עם ראיה בת קיימא ,תשובה מקיפה למטרות הארגון ועיצוב עכשווי.
תהליך העבודה כולל ליווי צמוד ללקוח משלב בניית הפרוגרמה הראשונית ,דרך פתוח תוכנית בינוי
עיר ,מתן פתרונות אדריכליים יצירתיים בהתאם לצרכים ומענה לדרישות המערכות הטכנולוגיות
המתקדמות ותנאי השטח ועד שלב הריהוט והמעבר הסופי.

אדריכלית אירית אקסלרוד  -בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ,חיפה )שנת  ,(1993לימודי
כלכלה ולימודים אורבניים באוניברסיטת תל-אביב ).(1989
דר' אדריכל יעקב )יאשה( גרובמן  -בוגר המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ) ,(1998בעל תואר
מסטר בארכיטקטורה ועיצוב מאת  Architectural Associationבלונדון ) ,(2002דוקטורט מהפקולטה
לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון ) (2008ותר דוקטוראט מאוניברסיטת הרוארד ) .(2009-2010ד"ר
גרובמן משלב עבוצה מקצועית במסגרת אקסלרוד גרובמן אדריכלים עם מחקר אקדמי בטכניון.
מחקריו האקדמיים מתרכזים בהשפעת מהפכת הטכנולוגיה על תכנון וייצור אדריכלי ,ובפרט על
שימוש במחשב ליצירת צורה אדריכלית המבוססת על ביצועים.
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פרוייקטים נבחרים
מבני ציבור
אוניברסיטת תל אביב
- 2008

תכנון מבנה ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה בהיקף של  4000מ"ר בשיתוף עם
אדריכל ניר חן ואדריכל יוסי קורי) .זכיה בתחרות(

מכמורת
- 2008

תכנון מבנה בה"ס מבואות ים  -בהיקף של  7,500מ"ר בשיתוף עם אדריכל ניר
חן) .זכיה בתחרות(

אוניברסיטת בן גוריון
2007- 2004

תכנון מבנה בה"ס לעבודה סוציאלית בהיקף של  2,000מ"ר .רחל ורט בשיתוף
אקסלרוד גרובמן אדריכלים.

2007- 2004

תכנון מבנה המכון למעורבות חברתית בהיקף של  2,700מ"ר .רחל ורט בשיתוף
אקסלרוד גרובמן אדריכלים.

המכון למורשת בן–גוריון ,מדרשת שדה בוקר
2003 – 1999

תכנון מבנה הדרכה ומנהלה בתחומי הגן הלאומי ,כולל עיצוב פנים ופיתוח
השטח.

- 2001

תכנון מתחם צריף בן-גוריון ,כולל מבנה הדרכה ,מבנה כניסה ופיתוח שטח
בהיקף של  1,000מ"ר.

- 2000

תכנון והכנת תיק תורם לארכיון ולספריית חוקרים בתחומי המכון בהיקף של
 5,000מ"ר.

- 1999

תכנון אמפיתאטרון – חוץ בשטח המכון בהיקף של כדונם.

- 1996

תכנון ועיצוב פנים של בית בן-גוריון ההסטורי ,שינוי פרוגרמטי למרכז מולטימדיה
ללימוד מורשת בן-גוריון.

מרכזיה פדגוגית ,פתח תקוה
- 2002

תכנון מבנה מרכזיה פדגוגית )מרפ"ד( הכולל משרדים ,כיתות ,ספריה
ועוד בהיקף של  2,000מ"ר )בשיתוף עם אדריכל ניר חן(.
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ארכיון המדינה ,ירושלים
2003 – 2002

תכנון ועיצוב פנים של משרדי ארכיון המדינה ,כולל אולמות קריאה ,הדרכה ,ועוד,
בהיקף של כ 1,000 -מ"ר ) .תכנון רעיוני(

ספריית מכללת אורנים ,טבעון
2003 – 2000

תכנון ועיצוב פנים של הספרייה החדשה במכללת אורנים בהיקף של  2,500מ"ר

תוכניות בנין ע יר
עיריית תל אביב
-2008

הכנת תב"ע למתחם שוק הכרמל ושוק עזה עבור עריית תל אביב.

צה"ל
-2008

הכנת מסמך מדניות בנושא משמעות אפיון תוכניות אב לבסיסי צה"ל.

מבואות ים
-2008

הכנת נספח בינוי לתב"ע מקומית כפר הנוער מבואות ים עבור המועצה
המקומית חפר.

עמק חפר
2005-2007

תב"ע  +תוכנית בינוי מפורטת למבני ציבור במסגרת תוכנית שיקום נחל
אלכסנדר עבור המועצה המקומית חפר בשיתוף אדריכל ניר חן.

שכונות החצרות ,ירושלים
2003

תב"ע לשימור שכונות החצרות והשתלבות בפרוייקט הרכבת הקלה עבור
ועד שכונת החצרות כחלופה להצעת הערייה.
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פרוגרמות
בה"ד 16
2010

אפיון וכתיבת פרוגרמה.

מחנה תל השומר
2008

אפיון וכתיבת פרוגרמה להעברת יחידות במחנה תל השומר )יחידת הבקו"ם
ויחידות נוספות(

גלרית הנגב
2004

כתיבת פרוגרמה לבנין גלריית הנגב באוניברסיטת באר שבע

מוזיאון אלמנטרה ,אום אל פאחם
2004

כתיבת פרוגרמה למוזיאון לאמנות מודרנית בשטח של כ  10,000מ"ר.

התחרות לתכנון תחנות גז ,מנהל הגז ,משרד התשתיות הלאומיות
2004

כתיבת פרוגרמה וארגון תחרות לתכנון תחנות גז בכל הארץ.

התחרות לתכנון בנין חדש במתחם מוזיאון ת"א
2002-2003

כתיבת פרוגרמה ,הפקה ערכת המשתתף ,ארגון התחרות והשתתפות בצוות
השופטים בתחרות אדריכלים בינלאומית לתכנון בנין נוסף במתחם מוזיאון ת"א
לאמנות .
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עיצוב פנים
פרפורמליזם ,מוזיאון תל אביב לאמנות
- 2008

עיצוב תערוכה בינלאומית באדריכלות בביתן הלנה רובינשטיין בהיקף של 1200
מ"ר )בשיתוף עם  OSAאדריכלים(.

חברת קרגל ,א.ת .לוד
- 2007

תכנון משרדי החברה בהיקף של  200מ"ר.

חברת אינטרפייס ,תל אביב
- 2007

תכנון משרדי החברה בהיקף של  1000מ"ר) .בשיתוף עם אדריכל פיצו קדם(

חברת גלובל פקטורינג ,הרצליה פיתוח
2006

תכנון משרדי החברה בהיקף של  300מ"ר.

"עלים ירוקים" )מרשת "אלכסנדר"( ,אונ' ת"א
2002 - 2004

תכנון ,עיצוב וריהוט של רשת בתי קפה.

 ,Zotalרמת החייל ,תל אביב
- 2003

תכנון משרדי החברה בהיקף של  200מ"ר.

הנהלת דיזנגוף-סנטר ,תל-אביב
- 2002

תכנון משרדי ההנהלה בהיקף של  250מ"ר.

 ,Savantisא.ת .הרצליה פיתוח
- 2002

עיצוב והתאמת משרדי החברה בהיקף של  350מ"ר.

מי עדן ,א.ת .בני-ברק
- 2007

השתתפות בתחרות מוזמנים לתכנון משרדי החברה החדשים )בשיתוף עם אדר'
דור עברי(

2001 – 2002

תכנון משרדי מטה החברה בהיקף של  2,000מ"ר )בשיתוף עם אדר' דור עברי(.

מידע שיווקי  ,CIקריית מטלון ,פתח-תקווה
- 2001

תכנון משרדי החברה בהיקף של  600מ"ר.
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 ,CIBUSא.ת .הרצליה פיתוח
- 2001

תכנון משרדי החברה בהיקף של  250מ"ר.

 ,Cycle-Tecא.ת .קיסריה
- 2001

תכנון מערך הייצור ומשרדי החברה ,בהיקף של  500מ"ר.

 ,IBMפארק אזורים
- 2000

השתתפות בתחרות מוזמנים לתכנון  10,000מ"ר של משרדי החברה.

מטבחי "סמל" ,א.ת .יבנה
- 2000

תכנון של משרדי הנהלת החברה בהיקף של  600מ"ר.

משרד עו"ד שפר – בן-ימי ,תל-אביב
- 2000

תכנון ועיצוב פנים.

) – 2000היום(

אדריכלות ועיצוב פנים של מעל  30בתי מגורים ודירות.

מגורים

פ ר ס י ם ,ת ח ר ו י ו ת ו ת ח ר ו י ו ת
הכנס למציאות מדומה .טוקיו יפן
2009

פרס עידוד אקדמי

פרוייקט השנה ,אדריכלות ישראלית
2009

מקום שלישי ,פרוייקטים לא בנויים .בשיתוף אדריכלים ניר חן ויוסי קורי.

פרוייקט השנה ,אדריכלות ישראלית
מקום ראשון ,אדריכלות – פרוייקטים בנויים )מבנה למעורבות חברתית
2008
והפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון( רחל ורט בשיתוף עם אקסלרוד גרובמן.
ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה
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2008

זכיה בתחרות אדריכלים לתכנון מבנה ירוק בקמפוס אוניברסיטת תל אביב בשיתוף
אדריכלים ניר חן ויוסי קורי.

פרוייקט השנה ,אדריכלות ישראלית
2007

מקום שני ,עיצוב פנים

תחרות פרס רכטר לאדריכלות
2005

מקום שני

ביה"ס המקיף עמק חפר
2004

זכיה בתחרות אדריכלים לתכנון בית ספר מקיף בשטח של  6,000מ"ר בשיתוף
אדריכלים ניר חן ותמי לפידות.

הביתן הישראלי בביאנלה לאדריכלות  2004בונציה
2004

זכיה בתחרות ליצוג עמותת האדריכלים לתכנון הביתן הישראלי בביאנלה בונציה
בשיתוף אדריכל ערן נוימן.

הביאנלה הישראלית לאדריכלות
2004

השתתפות בביאנלה.

מענק סנדברג למחקר ופיתוח
2004

קבלת מענק סנדברג למחקר על מחקר באדריכלות דיגיטאלית.

גבולות רכים – תערוכה אדריכלות בינלאומית ויום עיון בגלריה של עמותת האדריכלים בת"א
2003

ארגון התערוכה ואוצרות בשיתוף עם אד' שלי כהן.

התחרות לתכנון מתחם ציבורי ומגדל במתחם ה"יונגדאו" ,בוסן ,קוריאה
2002

זכייה בציון לשבח בתחרות אדריכלים בינלאומית

התחרות לתכנון בנין מנהלה למפעל  , BMWליפציג גרמניה
2002

השתתפות בצוות תכנון וזכיה בתחרות לתכנון בנין מנהלה לחברת  BMWבהיקף של
 37,000מ"ר )במסגרת (Zaha Hadid Architects
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