
 

  

  

  

 

  

   

  אודותינו

 המשרדמעורב שנות פעילותו   40-ב. אביב-וממוקם בתל 1979–רובין אדריכלים הוקם ב 

בנייני , רמסח, ושכונות מגורים מגורים: במגוון רחב של תחומיםפרוייקטים  בתכנון

  . ובתים פרטיים, דיור מוגן, מבנים רב תכליתיים, מרכזי קניות, מבני ציבור, משרדים

  

בנייני , בנייה רוויה, בניין עיראב ותכניות החל מתכניות  -העיסוק במגוון רחב של פרויקטים 

היא חלק משאיפתו של המשרד  -מסחר ומגדלי משרדים וכלה בבתים פרטיים ועיצוב פנים 

מ גדול בדגש עיצובי ואיכות פרטים "המטפלת בפרוייקטים בקנ ,ות אדריכליתלפעיל

  .ולהיפך, המאפיינת פרוייקט של עיצוב פנים

  

  בוגר הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי . מייסד רובין אדריכלים    –אבי רובין ' אדר

  . ערים בטכניון

בפקולטה  בוגרת הטכניון. 2005שותפה במשרד משנת    - זליג -נועה רובין' אדר

בוגרת תואר שני , בהצטיינות לארכיטקטורה ובינוי ערים

. בהצטיינות הולנד ,TUDelft בארכיטקטורה מאוניברסיטת

  .מרצה אורחתדוקטורנטית בטכניון ו

   

עם היועצים ועם גורמי , עם הלקוחות שלנוואישי עבודתנו מאופיינת בשיתוף פעולה הדוק 

ו כחלק מצוות תכנון כולל המחויב למקסום אנחנו רואים את עצמנ. התכנון השונים

 .ולמימושו ברמה התכנונית והעיצובית הגבוהה ביותר, הפוטנציאל של כל פרויקט ופרויקט

למקצוענות בלתי מתפשרת ולליווי , בתור משרד מוביל אנחנו מחויבים לסטנדרטים גבוהים

ועד , פטהחל בשלב הראשוני של גיבוש הפרוגרמה והקונס, הפרויקט באופן אישי

  .להגשמתם

  

  )ביצוע או שבנייתם הושלמה לאחרונה, הנמצאים בתכנון( נבחריםמגורים  פרויקטי

 .ד"יח 22, 38א "הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ -א "ת, 249דיזנגוף  •

 .ד"יח 12, 38א "הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ -א "ת ,20יחזקאל  •

 .ד"יח 12, 38א "מהריסה ובניה מחדש במסגרת ת -א "ת ,17זלטופולסקי  •

 .ד"יח 18, שימור בניין מגורים ותוספת קומות –א "ת, 185בן יהודה  •

 .ד"יח 23, שימור בניין מגורים ותוספת קומות –א "ת, 127-129בן יהודה  •

 .38א "חיזוק ותוספת קומות במסגרת תמ –א "ת ,3מוסנזון  •

  



 

  

  

  

 

 

 

 .38א "חיזוק ותוספת קומות במסגרת תמ –א "ת ,240דיזנגוף  •

 .ד"יח 37, 38א "הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ -ג "ר, 106בוטינסקי 'ז •

 .ד"יח 23, 38א "הריסה ובניה מחדש במסגרת תמ –ג "ר 6איתמר  •

 .ד בשני בניינים"יח 15 - תכנון מפורט ל+ ע "תב –הרצליה  8חברון  •

 . גג בארבע מבננים-דירות גן 32 –שבע -באר, פניני גן •

 .ד בשלושה בניינים"יח 65 -תכנון מפורט ל+  ע"תב –הרצליה , הרצליה הקטנה •

  .ד"יח 65 –עיר ימים נתניה , מגדל פריים טאואר •

  


