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מידע כללי
לאריק מעל ל- 30 שנות ניסיון 

אדריכלי מקומי ועולמי בטווח רחב של 
פרויקטים, כולל תעשייתיים, תעשייה 

פטרוכימית, תעבורה, מגורים, פרויקטי 
תרבות, מסחר ועירוב שימושים בעבור 

לקוחות ציבוריים ופרטיים. אריק היה 
אחראי לתכנון קונספטואלי, תכנון, 

תיעוד בנייה ומנהלת בנייה בעבור טווח 
רחב של פרויקטים תוך כדי שמירה על 

יחסי עבודה קרובים עם הלקוחות.

 2010 ועד להווה
יסקי מור סיון אדריכלים, ראש מחלקת 

היתרי בנייה.

2008-2010 
MYS ARCHITECTS - INIDA, הודו, 

מנכ"ל.

2005-2008 
יסקי מור סיון אדריכלים, ישראל, ראש 

צוות וראש מחלקת עיצוב פנים.

2000-2005 
Steinindustrie Vetter Israel, מנכ"ל.

1991-1996 
Steinindustrie Vetter Eltmann, גרמניה, 

מעצב, ראש מחלקת עיצוב.

 1987-1990 
פרילנסר במספר חברות, בעיקר 

באיטליה ובגרמניה, ביניהן: קבוצת 
 Fomai & Mariani, Alpha ,שטרום

 Patso ,Heraux ,Longhi ,Anchoring
.KRT Kiefersfelden ,Architects

1975-1980 
 IDC, חיפה, מעצב, תכנון חדרי 

בקרה פטרוכימיים.
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פרויקטים נבחרים
בנק אלחאלי של כווית, כווית סיטי, 

 בנק אלחאלי המרכזי 
 )בניין משרדים ראשי(

 Formai & Mariani אדריכל, בשילוב עם
 SOM-איטליה, ו ,Marina di Carrara-ב

Architects בניו-יורק. תכנון קונספטואלי 
ותכנון החזיתות בהיקף של 142 מ"ר; 

כולל עיצוב פנים מובחר באיכות גבוהה.

First Residence of Giza, קהיר, 
 ,Laing International( מצרים
 אנגליה( – מגדל דירות יוקרה

אדריכל ראשי של מחלקת העיצוב, 
שהועסק בידי Vetter Germany בשיתוף 

 Steinindustrie Vetter פעולה עם
 Space Architects Egypt ,Germany

ו-Laing International England. תכנון 
קונספטואלי של חזיתות ועיצוב פנים; 

מחקר ושימוש בחומרים אקסקלוסיביים 
ואיכותיים ביותר )אבן, זהב, קריסטל, 

ריהוט( שיובא מכל רחבי העולם.

בניין בית החולים הומאנה, 
 ג'קסונוויל, ארה"ב

 Michael אדריכל. בשיתוף פעולה עם
 Formai & Mariani-ו Graves & Assiciates

Carrara – Italy. תכנון קונספטואלי 
אדריכלי של החזיתות בשטח של 

 כ-30,000 מ"ר תוך שימוש במספר 
סוגי גרניט.

Preussag Ag, הנובר, גרמניה 
– בניין משרדי ההנהלה של 

 Preussag, בניין מסחר ומשרדים
 Heidelberg( KRT הועסק כאדריכל בידי

 ,Kiefersfelden-ב )Zement Group
גרמניה. בשיתוף פעולה עם 

BKS Architects Hannover. תכנון 
קונספטואלי אדריכלי וביצוע של 

חזיתות, של 150,000 מ"ר.

BZF, פרנקפורט, גרמניה, קומפלקס 
משרדים ומסחר, ההנהלה הראשית 

 של Land Jessen, גרמניה
אדריכל ראשי של מחלקת העיצוב, 

 .Vetter Germany הועסק בידי
 Zimmer בשיתוף פעולה עם

Architects Master Planning, תכנון 
קונספטואלי אדריכלי, חזיתות וביצוע 

בפרויקט בן 300,000 מ"ר.

C&A Würzburg, גרמניה – שחזור 
 ביין מסחר ומשרדים

 Steinindustrie הועסק כאדריכל בידי
Vetter Germany עיצוב ותכנון 

קונספטואליים אדריכליים בעבור בניין 
מסחר בן 4 קומות בשטח כולל של 

20,000 מ"ר, בלב העיר וורצבורג, כולל 
חזיתות לבנים מיוחדות.

 Kulturspeicher, וורצבוג, גרמניה
שחזור מחסן הממוקם לאורך נהר 

המיין והמרתו למרכז תערוכות 
ותרבות )80,000 מ"ר(. אדריכל 

ראשי של מחלקת העיצוב. הועסק 
בידי Vetter Germany, תכנון ועיצוב 

אדריכליים לשחזור.

Sussenheim- ,פארק מרכזי
frankfurt, גרמניה, קומפלקס היי-

 טק, בנייני מסחר ומשרדים
הועסק כאדריכל בידי הועסק בידי 

Vetter Germany , תכנון ועיצוב 
אדריכליים לשחזור בעבור קומפלקס 
היי-טק בשטח כולל של 50,000 מ"ר 

כל אחד.

Hauptbahnhof ברלין, קומפלקס 
משרדים ומסחר המכיל 4 מבנים בעבור 
חברת הרכבתו הגרמנית )160,000 מ"ר(

אדריכל ראשי של מחלקת העיצוב. 
הועסק בידי Vetter Germany. בשילוב 

עם HPP Architects, דוסלדורף, 
תכנון תוכנית מתאר, קונספט ועיצוב 

אדריכליים ותכנון חזיתות.
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 ,Bluewater Shopping Center
 גרינהית', מרכז עסקים 

 ומסחר בבריטניה
אדריכל ראשי של מחלקת העיצוב. 

הועסק בידי Vetter Germany. בשיתוף 
 ,Steinindustrie Vetter פעולה עם

 Eric והאדריכל Vetter UK ,גרמניה
Kuhne, בריטניה. תכנון וביצוע של 

חיפוי ריצוף הפנים. פרויקט זה ממוקם 
בחלקה בת 2,400 דונם ויש לו שטח 

רצפת מסחר של 154,000 מ"ר.

מלון דייויד אינטרקונטיננטל, תל-
 אביב, ישראל, בניין מלון

 ,Feigin Architects בשיתוף פעולה עם
 ,"Steinindustrie Vetter Israel" כמנכ"ל

אחראי לתכנון וביצוע ציפוי הלבנים, 
האבן והזכוכית החיצוני; כ-18,000 מ"ר 

של 2 סוגי גרניט שיובאו מסרדיניה 
ושעובדו במפעל Vetter בגרמניה.

מרכז תרבות ראשון לציון, ישראל 
 מרכז תרבות, תערוכות ותאטרון
בשיתוף פעולה עם מאיר ניצן, ראש 

עיריית ראשון לציון, ליאת פריס 
אדריכלים בע"מ והקבלן הראשי – 

 Steinindustrie Vetter" מירב, כמנכ"ל
Israel", אחראי לתכנון וביצוע האבן 

בפנים ובחוץ וחזיתות הזכוכית; כ-2,500 
מ"ר מכמה סוגי אבן גרמנית שעובדו 

במפעל Vetter בגרמניה ויובאו לישראל.

קניון ראשון סנטר, ראשון לציון, 
 Sam ישראל "נאות דברת" של

 Ulpiner( קניון ובניין משרדים
 Moore Architects בשיתוף פעולה עם

 ,"Steinindustrie Vetter Israel" וכמנכ"ל
אחראי לתכנון ולביצוע עבודות האבן 
בפנים ובחוץ, ציפוי וריצוף; כ- 10,000 
מ"ר של מספר סוגי אבן חול, אבן גיר 
 Vetter וגרניט גרמניות שעובדו במפעל

בגרמניה ויובאו מגרמניה.
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מגדל ארנה )מלון מרקור(, בת ים 
)משפחת בובליל – חברת "כפיר"(. 

 קניון ומלון
בשיתוף פעולה עם פייגין )יהודה 

פייגין( אדריכלים כמנכ"ל 
"Steinindustrie Vetter Israel", אחראי 

לתכנון וביצוע ציפוי קירות פנים, 
זכוכית ואבן; כ-15,000 מ"ר של 

אבני חול מהיורה שנחצבו במחצבות 
 Vetter בגרמניה ועובדו במפעל Vetter

בגרמניה ויובאו לישראל.

Amudja Residence, קומפלקס 
 מגורים ונופש בקניה

אדריכל, בשיתוף פעולה עם יחידת 
העסקים של אלוני, חיפה. תכנון תוכנית 

אב ותכנון קונספטואלי של האתר בן 
35,000 מ"ר המצוי בלב ליבה של קניה 
והוא תוכנן כמגורי יוקרה ודירות נופש.

Midsummer Palace, לונדון, 
 בריטניה, מרכז מסחרי

כמנכ"ל STD Israel, בשיתוף פעולה 
 Vetter-לונדון ו ,GMW Architects עם
UK. תכנון אבן פנימי וביצוע עבודות 

אבן בקניון בשטח כולל של כ- 
200,000 מ"ר.

הרחבת האופרה המלכותית, 
 לונדון, בריטניה הרחבת 

 בניין האופרה
 Vetter Germany הועסק בידי

 .Vetter UK כאדריכל, בשיתוף עם
תכנון וביצוע חזיתות לבנים חיצוניות 
כולל מערכת עיגון ושרטוט תעשייתי 

לייצור )אבן יורה(.

 מלון קוטרוצ'ני, בוקרשט, 
רומניה )אפריקה ישראל( בנייני 

 מסחר ומשרדים
ראש מחלקת עיצוב פנים, אחראי 

לתכנון פנים קונספטואלי ולפיתוח 
התכנון. הפרויקט מקיף כ- 280,000 

מ"ר, כולל 3 סוגי קניונים, אזור בידור 
וקולנוע ענק.

בית חולים אסותא, רמת החי"ל, 
 ישראל בית חולים ומרכז מסחרי

ראש מחלקת עיצוב פנים, אחראי 
לתכנון קונספטואלי ולפיתוח העיצוב 

בעבור שטחי הציבור. פרויקט זה מכסה 
כ-16,000 מ"ר.

India MYS ,מנכ"ל 
חברת MYS Architects India הוקמה 

בשנת 2008 בהידראבד, הודו. מטרת 
החברה בשלב הראשון הייתה לבנות 
את החברה, להגיע ליציבות פיננסית, 
לקבוע את מטרותיה ולהשיגן בסיוע 

MYS Israel, להכשיר את הסגל, ולזכות 
בהכרה ובמוניטין בשוק המקומי. 

בשלב השני תוכנן לקדם את החברה 
בכדי להגיע למצב בו החברה תוכל 

לפתח פרויקטים משלה ולספק שירותי 
אדריכלות בין-לאומיים.

 Apur City, הודו תכנון תוכנית-אב
מנכ"ל MYS India בשיתוף פעולה עם 
MYS Israel. תכנון תוכנית-אב בעבור 

פרויקט עיר חדשה זו בהיקף 2,200 
דונם המצוי ליד צ'נאי.

 ,OMR Residential Development
 צ'נאי, הודו, בניין קומפלקס 

מגורים, ממוקם על כ-210 דונם 
 בפאתי צ'נאי

כמנכ"ל MYS India ובשיתוף פעולה 
עם MYS Israel, אחראי לתכנון תוכנית-

האב ולפיתוח העיצוב עד לביצוע 
במתחם מגורים בן 2,100 יחידות דיור 

בשלושה שלבים. השלב הראשון כלל 
710 דירות והוא מצוי בשלבי ביצוע. 

הפרויקט עדיין בהקמה.

 ,Madhapur Commercial Building
 הידראבד, הודו, בניין 

 מסחר ומשרדים
כמנכ"ל MYS India ובשיתוף פעולה 

עם MYS Israel, אחראי לתכנון בניין בן 
100,000 מ"ר )משרדים ושטחי מסחר(. 

הבניין בהקמה.
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 ,Krishe Cooperation Building
הידראבד, הודו, בניין משרדיה 
Srikrishna הראשיים של חברת

כמנכ"ל MYS India ובשיתוף פעולה 
עם MYS Israel, אחראי לתכנון בניין בן 

6,500 מ"ר )משרדים ושטחי מסחר(. 
הבניין בהקמה.

 ,Krishe Banjara Valley 
כביש מס' 12, הידראבד, הודו בניין 

 מגורי יוקרה
כמנכ"ל MYS India ובשיתוף פעולה עם 

MYS Israel, אחראי לתכנון קומפלקס 
מגורי יוקרה )45 דירות אקסקלוסיביות(. 

כעת בהקמה.

ראש מחלקת היתרי בנייה ביסקי 
 מור סיון אדריכלים

אחראי ליצירה ולעדכון המתודולוגיה 
הפנימית של החברה בנוגע לתיעוד 

היתרי בנייה ותהליך הגשת הבקשות 
עבורם, הכשרת סגל, "תיק ניתוח 

שימושי קרקע" )"תיק-מידע"(, יצירת 
מערכות, עדכונן וניטורן בעבור 

כל פרויקט ופרויקט בכדי להבטיח 
תגובה מהירה לביצוע כלל דרישות 

מחלקת הבינוי, תוך אספקת כל 
המסמכים הסופיים לוועדת התכנון 

והבנייה, מעקב אחר אירועים ופיתוח 
הרפורמה התכנונית המתנהלת בידי 

הממשלה, עיבוד ועדכון החברה בנוגע 
למתודולוגיות חדשות שפותחו בידי 

הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה בנוגע 
לכל בקשות היתרי הבנייה שלה.
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