
מידע כללי
לדליה ניסיון אדריכלי רב תחומי 

של מעל 25 שנה בתכנון קומפלקסי 
מגורים, בנייני משרדים ומרכזים 

 מסחריים בארץ ובח"ל. 
היא אחראית על הפרוייקטים משלב 
התכנון עד לביצוע ואיכלוס. לדליה 

יחסי עבודה הדוקים עם היועצים, 
הלקוחות ורשויות. 

פרויקטים נבחרים
 מרכז אהרוני, בת ים, ישראל

ראש צוות בהקמת קומפלקס המורכב 
 ממרכז מסחרי משולב עם בנין 

 משרדים בן 25 קומות ומגדל מגורים 
בן 46 קומות. סה"כ שטח בנוי על 
קרקעי כ-56,000 מ"ר ותת-קרקעי 

כ-44,000 מ"ר. הפרויקט בביצוע ועתיד 
להסתיים ב-2017.

 יוספטל 80, בת ים, ישראל
ראש צוות בהקמת קומפלקס, המורכב 
ממרכז מסחרי המשולב בבנין מרפאות 

ומעליהם בנין משרדים של 20 קומות 
ובנין מגורים של כ-42 קומות ברחוב 

יוספטל בבת ים. בסה"כ שטח של 
 כ-130,000 מ"ר. הפרויקט בשלבי 

רישוי ותכנון סופי.

 אלכסנדרוני - דירות להשכרה, 
 רמת השרון, ישראל

ראש צוות בהקמת קומפלקס מגורים 
להשכרה המורכב מ-4 מגדלים בני -13
21 קומות בשטח כולל של כ- 48,000 
מ"ר ברמת השרון. הפרויקט בביצוע 

ואמור להסתיים ב-2016.

 דוניץ, חולון, ישראל
ראש צוות בהקמת מגדל מגורים בן 21 

קומות המדורג בחלקו העליון בשטח 
של כ-140,000 מ"ר בחולון. נמצא 

בשלבי איכלוס.

דליה קינן
אדריכלית, עמיתה

הכשרה
תואר ראשון בארכיטקטורה מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון חיפה )1986(

 יוחנן הסנדלר, בת ים, ישראל
ראש צוות בהקמת מגדל מגורים מיוחד 

בן כ-36 קומות בשטח על קרקעי 
כ-20,000 מ"ר ותת-קרקעי של 10,000 

מ"ר. הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע, 
ואמור להסתיים ב-2016.

 קומפלקס בנימיני, 
 רמת השרון, ישראל

אחראית על קומפלקס מגורים של 
129 יחידות דיור ומרכז ספורט עם 
בריכה ברמת השרון בשטח כולל 

של כ-45,000 מ"ר. הפרויקט הסתיים 
ואוכלס ב-2006.

 חלומות, קריית אונו, ישראל
ראש צוות בהקמת פרויקט המורכב מ-6 
בנייני מגורים בשטח של סה"כ 25,154 

מ"ר על קרקעי. הפרויקט הסתיים 
ואוכלס ב-2014.

 פסגת אונו, ישראל
אחראית על הקמת פרויקט המורכב 

מ-4 בנייני מגורים מדורגים מול מגדל 
מגורים בן 20 קומות בקריית אונו בשטח 
על קרקעי של כ-23,000 מ"ר ו- 10,000 

מ"ר תת-קרקעי. הפרויקט הסתיים 
ב-2011.

 מתחם אם המושבות, 
 פתח תקוה, ישראל

 תכנון עד לביצוע ואיכלוס של 
מתחם מגורים המורכב מ-7 בנייני 

מגורים כ-7 קומות כל אחד הסתיים 
ואוכלס ב-1999.

 בנין אחדות, רמת החיל, ישראל
השתתפה בתכנית עד הרישוי של בניין 

משרדים בשטח כולל של כ-35,000 
מ"ר. הבניין אוכלס ב-2011.

 מתחם מגורים OMR, צנאי, הודו
תכנון ראשוני למתחם מגורים המכיל 

כ-750 יחידות דיור בצנאי הודו. בשטח 
של כ-76,000 מ"ר.

 קיקאוידזה, אוקראינה
השתתפה בתכנון קונספטואלי. למבנה 

משולב מגורים ומסחר בקיקויציה 
אוקריינה בשטח של כ-96,000 מ"ר.

 זיקית, פתח תקווה, ישראל
הצעה לבניין משרדים זיקית בפתח 

תקווה. שטח הפרויקט כ-20,000 מ"ר.

 מרכז משורר, רמת השרון, ישראל
הצעה למרכז מסחרי הכולל מגורים 

ומסחר ברמת השרון ברחוב סוקולוב 
בשטח כולל של כ-20,000 מ"ר.

 תוספת לבניין פיסיקה, 
 אוניברסיטת ורג’יניה

תכנון תוספת לבניין פיסיקה 
באוניברסיטת ויג’יניה.מרכז רפואי, ניו 

ג’ארסי הצעה לטיפת חלב ומרכז רפואי 
שכונתי בניו ג’רסי.
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