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21.4.2020 

 פרופיל משרד

עוסק באדריכלות בעלת אופי ציבורי בתחומים של עיצוב  Happy World Architectureמשרד 

 .עבור רשויות, מוסדות ועסקים עירוני, בניה חדשה והסבת מבנים

מאמינים שאדריכלות טובה צריכה ויכולה לייצר אימפקט הרבה מעבר לשימוש המיידי שלה. אנו 

איכות  לייצר תשתית ליחסים חברתיים מגוונים ולהשפיע עלמונעים מהעניין והתשוקה אנו 

 הסביבה בה אנו חיים באמצעות האדריכלות.  

ובאופן  הנתונההפרוגרמה תרבותיים באופן פורמלי דרך -קדם תהליכים חברתייםאנו פועלים ל

 וצרכים "מהשטח". הזדמנויותדרך איתור  ,פורמליבלתי 

 סביבה.שמירה על האנו חותרים לניצול יעיל של משאבים ויישום אלמנטים של בניה ירוקה תוך 

בשילוב של ההיבטים הללו אנו מובילים את הוא תוצר של השקעה אדירה של משאבים.  כל מבנה

 סביבתית.-תרבותית-ציאל שלו ולאחריות חברתיתהפרויקט למיצוי הפוטנ

 

 

 אדר' קרן אנגלמן

מייסדת ובעלים. בעלת ניסיון בינלאומי בפרויקטים מורכבים בארץ 

בראשות  OMA ובחו"ל. התמחתה בהולנד במשרד פורץ הדרך

אדריכל רם קולהאס. שם פיתחה את גישתה לאדריכלות בעלת 

 תודעה חברתית ומודעות סביבתית. 

בוגרת המחלקה לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות 

 .והתכנית לסטודנטים אורחים באוניברסיטה הטכנית בדלפט, הולנד

קרן אדריכלית רשויה, מוסמכת מכון התקנים לתקן בניה ירוקה 

, חברה בעמותת האדריכלים, עמיתה במועצה הישראלית 5281

לות. לשעבר יועצת לבניה ירוקה ומבקרת אורחת במחלקות לאדריכ

לימדה בנושא הרפורמה ברישוי. למינהל התכנון, משרד האוצר, 

במחלקה לארכיטקטורה באקדמיה בצלאל וכיהנה כחברה בוועדת 

 .פרסים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

קרן חובבת אמנות מושבעת. היבטים אמנותיים הם חלק בלתי נפרד 

 .יתמהאיכויות של עבודתה האדריכל

חיה עם בן זוגה וילדיהם  2010[. מאז 1973ילידת תל אביב ]נ.

במצפה רמון ופועלת מתוך ההשראה של השלווה והעוצמה של 

 .המדבר
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 פרויקטים לדוגמא: 

 הצעה לתכנון מחדש של כיכר דיזנגוף, תל אביב

 
 

 מרכז מבקרים כרם אשכולות, רמת הנגב
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 , הרצליה2009עכשווית הביתן המרכזי, הביאנלה לאמנות 

 
 

 מרכז למידה סביבתי באכסניית נוער, ערד
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טיפוס לקיוסקים, באר שבע-אב

 
 

 משחקיה, מצפה רמוןה

 
 

  



 

 
 

 

 113787אדר' קרן אנגלמן  מ.ר.

 054.5998799נייד   077.4240069פקס   077.7029050 טל

 office@hwa.co.il  8060000 מצפה רמון 5/8ל מישר נח

www.hwa.co.il 

 

 

 הסבת מבנה למרכז הצעירים, מצפה רמון

 
 

 

 ציבורית, מצפה רמוןהבריכה ההתחדשות 
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 קורות חיים:אדר' קרן אנגלמן, 
 

 נ י ס י ו ן   מ ק צ ו ע י
 

Happy World Architecture , .היום - 2010-ממצפה רמון. מייסדת ובעלים 

 מרכז דני קרוון לאמנות ציבורית, באר שבע. תכנון מוקדם 

  עריכת תב"ע ותכנון מתחם לינה –חוות הגמלים, אילת 

  יחידת חילוץ הר הנגב, מדרשת בן גוריון. תחרות 

  תוספת. בשלב הגשת בקשה להיתר. הסדרה ו –מלון בוטיק אייבייק, מצפה רמון 

  תכנון נוף ואתר הוקרה. בוצע.  –חורשת מלך הולנד, מצפה רמון 

 .מרכז מבקרים כרם אשכולות, מ.א. רמת הנגב. בוצע 

  ותכנון פנים. בוצע. הסבת מבנה –מרכז הצעירים, מצפה רמון 

  שיפוץ. בוצע –בית ספר שדה הר הנגב, מצפה רמון 

 בוצע , הרצליה.2009 שוויתביתן הביאנלה לאמנות עכ 

  כיכר דיזנגוף, תל אביב. הצעה 

 מבנה המועצה המקומית, מצפה רמון. תחרות 

 מתחם למידה בנושאי סביבה, אכסניית הנוער, ערד. תכנון מוקדם 

  שיפוץ והרחבה. תכנון מוקדם –האמפיתיאטרון העירוני, מצפה רמון 

 המשחקיה, מתנ"ס מצפה רמון. בוצע 

  מוגבלות שכלית התפתחותית, באר שבע. תחרות. בשיתוף אדר' עופר ארז.מרכז יום לבעלי 

 טיפוס לקיוסקים עירוניים, באר שבע. תכנון מוקדם. בשיתוף אדר' יעקב פישר. -אב 

  שיפוץ והרחבה. תכנון מוקדם –בריכה ציבורית, מצפה רמון 

 מחסה לגן יער, מצפה רמון. תכנון מפורט 

  תכנון מרחב עירוני. הצעה –בריכת אינסוף, מצפה רמון 

  עיצוב חלל לאירוע השקת מגזין פיקניק לאמנות, תל אביב. בוצע –פיקניק 

  עיצוב חלל תערוכה, ז'ילונה גורה, פולין. בוצע –ביקורים ל)היכן(שהוא 

  שיפוץ והרחבה. בוצע –בית אבילר 

  שיפוץ. בוצע -דירת ואליק, תל אביב 

 יתן לתערוכה "בHet Kwaad / All About Evilבוצע" , המוזיאון הטרופי, אמסטרדם . 

  משרדים לחברתNoticeויז'ואל, פארק עסקים-, חברת אודיוAmstel בוצע, אמסטרדם . 

 "Fusedspace , "תחרות רעיונית בינ"ל ליישומים של טכנולוגיה חדשה במרחב הציבורי.הולנד . 

 

 2007-09ב, , תל אבייסקי, מור, סיון אדריכלים ומתכנני ערים

 מגדל רסיטל, משרדים, תל אביב. אדריכלית הפרויקט 

 מגדל משרדים ויטה, בני ברק. תכנון ראשוני 

 מגדל מגורים, קניון קרית אונו. תכנון ראשוני 

  מתחם הכולל קניון, משרדים, מגורים, מלון ופונקציה ציבורית, זגרב, קרואטיה.  -זגרבצ'נקה

 תכנית בינוי

  .עבור תב"ע תכנית בינוימרכז מסחרי, גני תקווה 

 תכנון מוקדםסנטר, חולון. -ראוועיני, פ 

 קומפלקס מבני משרדים, קוטרוצ'ני, רומניה. עיצוב אדריכלי 

  פניםקניון ארד, רומניה. תכנון 

  .תכנון מוקדםמגדל משרדים, מתחם החרש, תל אביב 
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  ,קריובה, רומניה. תחרות מוזמנים. זוכה מקום קומפלקס מרכז מסחרי, מרכז כנסים ומשרדים

 ראשון

 בניין היברידי משרדים ומלון, פרנקפורט, גרמניה. תחרות 

 

 2006, גבעתיים, חיוטין אדריכלים

  .זוכה מקום ראשון -תחרות סגורה היכל המשפט בירושלים 

 

 2006, תל אביב, ברנוביץ'+קרוננברג אדריכלות

  .מוקדםתכנון מועדון "דום", תל אביב  

  .חנויות רגבה. מיתוג מחדש ועיצוב חנויות הדגל של הרשת 

  חנות רגבה, ירושלים. בוצע 

  .בוצעבית קפה סגפרדו, משמר השרון 

 

 2005, תל אביב, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים/אסף לרמן

  .בוצעמבנה הסמכה, מפעל השפד"ן 

 פיורי, תל אביב.תכנית אב למתחם מונט 

 תחרותי,  מכון וייצמן, רחובותמבנה מעבדות רב תכלית . 

 תחרותאצטדיון כדורסל, חולון . 

 הצעהמבנה משולב כנסים וכיתות לימוד בטכניון, חיפה . 

 

Information Based Architecture ,2004, אמסטרדם 

  תחרות  הקטר, גואנגז'ו, סין. 18מ' בשילוב עם תכנון אורבני בשטח  450מגדל טלוויזיה ותצפית בן

 מקום ראשוןזוכה  -

 

Office for Metropolitan Architecture [OMA] ,2003-04, רוטרדם  

 CCTV   .תכנון מפורטמטה הטלוויזיה הסינית, בייג'ין, סין 

 

Tangram Architekten ,2002-03, אמסטרדם 

  תכניתTij –  ,בתים פרטיים בבניה אקולוגיתJagers-Windhondpolder ,Dordrecht 

 יח"ד,  170-בניין מגורים לTangentlocatie ,Heerhugowaard 

 9  מיחזור של מבנה תעשייה,  –בתי פאטיוBergoss ,Oss 

 יח"ד,  50-בניין מגורים לForumpark ,Apeldoorn 

  יח"ד,  30-, בניין מגורים ל29בלוקIjburg ,Amsterdam 

 יח' ווילות אורבניות,  40-בניין מגורים לDe Kamp ,Amsterdam-Buitenveldert 

 Parnassia -  ,מרכז לטיפול פסיכיאטריDen Haag 

  ,בניין לעירייה מקומיתDen Haag 

 

Office for Metropolitan Architecture [OMA] ,התמחות - 1999, 2000, רוטרדם 

 BAMיורק. בשיתוף עם משרד -, ברוקלין, ניוDiller+Scofidio תכנון מוקדםיורק-מניו . 

 חנות פראדה, לוס אנג'לס 

 בית פרטי, בהאמאס 

 תכנון סופימשרדי חברת יוניברסל, לוס אנג'לס . 

 

VMX Architects ,התמחות – 1999, אמסטרדם 
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  מבנה חניית אופניים, תחנת הרכבת המרכזית, אמסטרדם. הפרויקט ייצג את הולנד בביאנלה

 . 2002בוונציה, 

 

 נ ו ס ף  נ י ס י ו ן  מ ק צ ו ע י
 

 2017-2020 – יועצת אגף רגולציה לנושא הרפורמה ברישוי הבנייה –התכנון, אגף רגולציה  מינהל 

 2006-2009 - מנחה בקורס סטודיו. .המחלקה לארכיטקטורה, אקדמיה בצלאל, ירושלים 

 

 מ ק צ ו ע י ת  ה ש כ ל ה
 

 2016 - השלמה למבני מגורים – , מכון התקניםקורס מלווה בנייה ירוקה 

 2011 - קורס מלווה בנייה ירוקה, מכון התקנים 

 1995-2001 - תואר באבי-ה לאמנויות, אוניברסיטת תלבית הספר לארכיטקטורה, הפקולט  .

B.Arch   .בהצטיינות 

 1999 - דהפקולטה לארכיטקטורה, האוניברסיטה הטכנית , דלפט, הולנ  

 1993 –  אוניברסיטת הסורבון, פריזותרבותשפה לימודי , 

 

 ת ו ב ת כ

 
  / 1.10.2009נקודה ]ראויה[ לציון /  עיתון הארץ, מוסף גלריה    

 1.10.2009/ עכבר העיר /  ממתק אדריכלי מעוצב בהרצליה    

  2009-10חורף -/ סתיו 4מגזין פיקניק / גיליון 

  / 1.7.2010להוריד את הכיכר אל העם / עיתון הארץ , מוסף גלריה    

 1.7.2010/ עכבר העיר /  החזית להורדת הכיכר אל העם    

  / 18.4.2011חלון ושברו / עיתון הארץ, מוסף גלריה    

 2013/ ספטמבר  146, גיליון 40/ כביש  סטודנטים לאדריכלות על המצוק  

 מגזין  ?כיכר דיזנגוף: ההריסה תתחיל אחרי החגים. ומה עם פתרון לפקקים /Xnet  /7.9.2016 

 13.11.2016/ עיתון הארץ, מוסף גלריה /  ףכך נחזיר את החלל לכיכר דיזנגו 

  23.2.2017/ הר של ציפיות ומכתש של אכזבות / עיתון הארץ, מוסף גלריה 

 

 ת ו כ ו ר ע ת

 
 40/40 –  / 2009התערוכה החמישית לאדריכלים צעירים / בית האדריכל, יפו 

 Leonardo Award 2009  /Minsk Biennale of young architects rd3  /Minsk, Belarus 

  / שרון רוטברד מציג: עבודות סטודנטים / אקדמיה בצלאל, המחלקה לארכיטקטורה, ירושלים

2010 

  2010אדריכלים ומעצבים צעירים בונים / זהזהזה גלריה לאדריכלות, תל אביב /  –בית ראשון 

  / 2010כיכר דיזנגוף בגובה העיניים / מרכז הבאוהאוס, תל אביב 

 2016ם / כנס יום האדריכל / סינמטק תל אביב / פרויקטים נבחרי 

   2017ישראל, תל אביב / -/ מוזיאון ארץ ]מאמר לקטלוג[ מצפה רמון בראי הזמן -הר החלומות  
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 ת ו א צ ר ה

 
  / 2010ניסויים בתרבות הפנאי / אקדמיה בצלאל, המחלקה לארכיטקטורה 

  2010חינוך, תרבות ופנאי / כנס יום האדריכל / מרכז המוסיקה, יפו /  -המרחב הציבורי   

  / 2013הצגת אמן / מצפה רמון  

  2013יוצרים מדברים עשיה / מדרשת בן גוריון /  -בלה בלה 

  10עירוניות מתחדשת מופלאה /  –קופנהאגןX10  המועצה הישראלית לבנייה  –תכנון מקיים

 2019אוניברסיטת תל אביב / ירוקה/ 

 

 

 

 אתר המשרד: 

www.hwa.co.il 
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