
ניסיון מקצועי
ללאונרדו מעל ל-25 שנות ניסיון אדריכלי 

במגוון עצום של סוגי פרויקטים, כולל 
תעבורה, מגורים, תרבות, מסחר ומתקנים 

תאגידיים, הן בעבור לקוחות ציבוריים 
והן בעבור לקוחות פרטיים. לאונרדו היה 
אחראי להתוויה הראשונית של הפרויקט, 
לתכנון, לעיצוב, למסמכי הבינוי ולניהול 

ההקמה במגוון רחב של פרויקטים, 
ופיתח יחסי עבודה קרובים עם לקוחות 
ויועצים, תוך שמירה על מעורבות בכל 

דיסציפלינות הפרויקט והנחייתו.

פרויקטים נבחרים
 מטרו טק, ראשון לציון, ישראל

ראש צוות ותכנון אדריכלי של 
קומפלקס בעירוב-שימושים המשלב 

מבנים בני 8 עד 40 קומות בשטח 
כולל של 100,000 מ"ר, שהגדירו את 
שער הכניסה המערבי לעיר. בסמוך 

לתחנת הרכבת של העיר לרגלי פארק 
ליניארי לאורך שדרות משה דיין, 

הכיכר המרכזית של הפרויקט משמשת 
כמחבר וכציר לזרוע המזרחית של אזור 

המסחר והתעשייה של העיר.

 מגדל אגד, תל אביב, ישראל
ראש צוות ותכנון אדריכלי של גורד 

שחקים בן 65 קומות בעירוב שימושים 
בשטח כולל של 70,000 מ"ר, הממוקם 

בלב הזרוע הצפונית של מע"ר תל אביב. 
הפרויקט כולל 450 דירות, מלון בן 360 

מפתחות, מסחר וחנייה תת-קרקעית.

 אפר ווסט, ראשון לציון, ישראל
ראש צוות ותכנון אדריכלי של זוג מגדלי 

מגורים בני 18 קומות ו-130 יחידות 
גדולות הממוקם במערב ראשון לציון.

 מתחם אמישראגז,
 הרצלייה פיתוח, ישראל

תכנון תוכנית אב ותכנון קונספטואלי 
עבור מתחם משרדים ומסחר בן 50,000 
מ"ר בלב "עמק הסיליקון" של הרצליה.

לאונרדו הרף
אדריכל, עמית
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 בניין רסיטל, תל אביב, ישראל
ראש צוות ותכנון אדריכלי של בעבור 

בניין משרדים בן 32 קומות בשטח 
כולל של 34,000 מ"ר הממוקם בזרוע 

הצפונית של מע"ר תל אביב.

 פיתוח דיור ב-OMR, צ'נאי, הודו
תכנון תוכנית מתאר ותכנון קונספטואלי 

בעבור מתחם מגורים בן 750 יחידות 
בפאתי צ'נאי.

 Lakeville Bay, סוז'ו, סין
תכנון תוכנית אב ותכנון קונספטואלי 

בעבור פרויקט מתמשך בעיר סוז'ו. אתר 
החוף בן 40,000 מ"ר מתוכנן בעבור 

82,000 ]יחידות?[, מגורי יוקרה ומלונאות.

תחרות גורד שחקים 
 Mercedesstrasse, דיסלדורף, גרמניה

ראש צוות ותכנון אדריכלי של מגדל 
המערב מלון ומשרדים בן 30 קומות 
בשטח כולל של 35,000 מ"ר במרכז 

העיר דיסלדורף.
יסקי מור סיון אדריכלים הוזמנו לקחת 

חלק בתחרות זו יחד עם 5 פירמות 
אחרות בעלות פרסום בין לאומי כגון 

 Sauerbruch Hutton ,מהולנד Mecanoo
מברלין ואחרות.

 מלון פנצ'בו, פנצ'בו, סרביה
ראש צוות ותכנון אדריכלי של מרכז 

עסקים בעירוב-שימושים במרכז העיר 
פנצ'בו. התוכנית הציעה מרכז קניות 

בשטח כולל של 35,000 מ"ר ו-60,000 
מ"ר של משרדים ודירות.

NAP של מערב אפריקה, האיים 
 הקנריים, ספרד

תכנון אדריכלי של מתקן פורץ דרך 
המכיל פלטפורמה מרכזית המציעה 

שרת מהדרג הראשון של חיבור עצבי 
של ספריות אינטרנט, חברות תקשורת, 
לקוחות עסקיים, רשתות מחקר וגופים 
ממשלתיים. המתקן הדו-קומתי בשטח 

של 100,000 רגל רבוע, מתוכנן תוך 

התחשבות בחיסכון באנרגיה. המפלס 
הדרומי של הבניין ומרבית שטח הגג 

יכילו לוחות סולריים המסוגלים לייצר 
מספיק אנרגיה לצרכי המתקן.

רובע המרינה של העיר הימית 
 בדובאי, דובאי, איחוד האמירויות

תכנון קונספט אדריכלי לטרמינל 
מעבורת, מועדון יאכטות, מבדוק יבש 
.DMC-ומבני עזר ברובע המרינה של ה

מתקני תיקון יאכטות של העיר הימית 
 בדובאי, דובאי, איחוד האמירויות
תכנון אדריכלי ופיתוח מסמכי תכנון 

למתווה, למתקני יבשה וים, לציוד 
ולשירותים המסופקים במבדוק היאכטות. 

אלו כוללים מתקני סככת תיקון, מתקני 
צביעה ו-12 סדנאות עבודה לעד לעשרים 

ספינות של 120 רגל תחת גג ורבות 
נוספות בחצר פתוחה.

 ,Embarcadero מעגל 
 סאן דייגו, קליפורניה

תכנון כולל של מזח B Street ותכנון 
אדריכלי של טרמינל כפול לנוסעי 

שיט, מבנה חניון ומרכיב מסחר הפונה 
ל-North Harbor Drive. הפרויקט פותח 

כחבילת תכנון והקמה בשיתוף עם 
קבוצת הפיתוח Federal-Viejas כתגובה 

ל-RFP שהוצא בידי נמל סאן דייגו.

 ONYX 2, מיאמי, פלורידה
ניהול פרויקט ותכנון אדריכלי למגדל 

מגורים יוקרתי בן 50 קומות, 125 יחידות 
הממוקם באתר חוף ברובע האופנה. 

העיר Bay Harbor Islands – שיפוץ 
Broad Causeway Corrdor ותוכנית-אב 
למרכז העיר, פלורידה תכנון אדריכלי 

בעבור האלמנטים האדריכליים 
 Kane Concourse-וב Causeway-ב

Corridor. אלו כוללים את הגשר של 
Attendant, מגדלי Generator מחסות 
לאוטובוסים, מעקות חדשים לגשרים 

ובחירת ריהוט עירוני.
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 נמל סאן דייגו, קליפורניה
תכנון תוכנית אב ותכנון קונספטואלי 
של B Street Pier בקו החוף של סאן 

דייגו. התוכנית כללה טרמינל שיט חדש 
שייבנה בשלבים בזמן שהקיים ימשיך 

לפעול; מרכז כנסים, מתקני חנייה ומרכז 
.North Harbor Drive-מסחרי הפונה ל

 תוכנית אב משופרת לנמל 
 מיאמי 2020, פלורידה

תכנון אדריכלי למתקני הכניסה לנמל. 
המגדל בגובה 110 רגל מבטא עצמו 
כמגדל מידע אלקטרוני המנצנץ ביום 

והופך לשקוף בלילה, משקף את 
האספקט הדינאמי של עיר מתפתחת 

המצויה בשינוי מתמיד ואת טבע המידע 
של העידן שלנו; ועל כן הופך לשער 

כניסה לבירת שיט התענוגות העולמית.

טרמינל Moll Adossat – B, נמל 
 ברצלונה, ספרד

תכנון סכמתי להרחבת טרמינל השיט 
הקיים של נמל ברצלונה. הקונספט של 

הטרמינל החדש התפתח מהתכונות 
והצבעים התעשייתיים של האתר 

בשילוב עם אור השמש החזק של הים 
התיכון. פותחה גם תוכנית אסטרטגית 
לטווח הארוך עם הוספת טרמינל חדש 
עתידי שבשילוב עם הקיים יספק מתקן 
המסוגל להכיל בו זמנית 2 או 3 אוניות.

 Port-שיפור האבטחה ה
 Everglades, פלורידה

תכנון ועיצוב כוללניים במטרה לשפר 
 Port-את אבטחת המתקנים והתפעול ב

Everglades, פלורידה. הפרויקט כלל 
פיתוח שערי ביטחון חדשים, מערכת 
תצפית וידיאו בשליטה מרחוק ברחבי 

הנמל, מערכות עיבוד וזיהוי ביטחוניים, 
ובניין חדש לתפעול האבטחה שישמש 
כמרכז הפיקוד של הנמל. מאמץ תכנון 

אבטחה זה הינו אחד מהראשונים מסוגו 
 MDX System Wide-בארה"ב עם ה

  Aesthetic Guidelines Collaborated
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במערכת רב-דיסציפלינארית כחלק 
ייחודי מתוך מערכת תעבורה גדולה 

.Miami-Dade יותר בתוך מחוז

תוכנית-אב לטרמינל אניות 
 הנוסעים בניו-יורק סיטי

תכנון תוכנית אב לשיפור מתקני 
 P&O השיט של העיר ניו-יורק בעבור
 .NYPST User’s Association-וה Ports

פותחה תוכנית אב ארוכת טווח לפיתוח 
המחודש בשלבים של הטרמינלים, 

הרציפים, התעבורה הקרקעית והמרכז 
הרב-מודאלי העומד בצרכי התעשייה, 

מפעיל הטרמינל והעיר העכשוויים.

 ,NAP of the Americas 
 מיאמי, פלורידה

תכנון אדריכלי של חלל פנימי פורץ דרך 
בעבור מתקן משוכלל המספק חיבור 

בין חברות תקשורת עולמיות, ספקי 
אינטרנט ורשתות אחרות באמריקה 

הלטינית, ארה"ב ומעבר להן. העיצוב, 
החומרים, הצבעים והמרקמים משלבים 

פונקציונאלית מרבית עם עירוב של 
שפת תעשייה והיי-טק עם פלטת צבעים 

חזקה של אמריקה הלטינית.

 Black הרחבת קומפלקס השיט
Falcon של Massport בוסטון, 

 מסצ'וסטס
תכנון אדריכלי לפיתוח טרמינל שיט 
 Black falcon-תענוגות שני שימוקם ב

Cruise Complex. ההרחבה המתוכננת 
כוללת שיפוץ ושימוש מחדש ב-157,000 

 Black Falcon רגל רבוע של קומפלקס
בשתי קומות בכדי להכיל את הגעתם 

של נוסעי השיט, כרטוסם, בידוקם 
הביטחוני, הטיפול במטענם ופונקציות 

מכס והגירה של ארה"ב.

 נמל הבית מלגה, מלגה, ספרד
תכנון סכמתי בעבור טרמינל נוסעים 

בין לאומי בגודל 15,000 מ"ר.

פרויקט מזח Bryant Street )מזח 
 30/32(, סן פרנסיסקו, קליפורניה

תוכנית אב ותכנון אדריכלי לטרמינל 
נוסעים בין לאומי לשיט תענוגות 

מהמעלה הראשונה ופרויקט פיתוח 
בעירוב שימושים בנמל סן פרנסיסקו. 
הפרויקט כלל קומפלקס טרמינל שיט 

רב שימושי המסוגל להכיל את פעולות 
נמל הבית ושתי ספינות שיט תענוגות, 
מלון, שטח של 250,000 רגל רבוע של 

מסחר ובידור, קומפלקס משרדים מרכז 
כנסים בשטח 80,000 רגל רבוע, ושטחים 

ציבוריים פתוחים ושטחי פנאי גדולים.

 נמל שיט מקסיקו, 
 Quinata Roo, מקסיקו

תוכנית אב לנמל בית חדש לשיט 
תענוגות וקומפלקס מסחר רב שימושי 

הקשור לכך ב- Quinata Roo. כאשר 
המתקן ייבנה, הוא יהיה הגדול ביותר 

מסוגו בעולם שבבעלות פרטית.

 South Bayshore Tower מגדל
 South East 14th ומגדל משרדים

 Street, מיאמי, פלורידה
תכנון סכמתי למגדל מגורים בן 85,000 
רגל מרובע ובניין משרדים של 100,000 

מטר מרובע בלב מע"ר מיאמי.

 ,ICS Sunguide מרכז בקרה 
 מיאמי, פלורידה

מסמכי בינוי בעבור מרכז בקרה דו-
דומתי חדש בהיקף 32,000 רגל מרובע 

בעבור מחלקת התעבורה של פלורידה. 
התוכנית כוללת חדר בקרה מרכזי 

בן קומותיים עם חדר תצפית ציבורי, 
.FHP משרדים, חדרי פגישות ומוקד

 ,MDEA SR 836 Toll Plaza 
 מיאמי, פלורידה

תכנון אדריכלי של הרחבת כיכר אגרה 
 NW 27th Avenue-זוכת פרסים בין ה

.17th Avenue-ל
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 מזח 66, סיאטל, וושינגטון
תכנון אדריכלי לפיתוח דו-שלבי של 

מזח 66. המזח הנוכחי בן 36,000 רגל 
רבוע יומר למתקן תפעול נמל שיט.

 Freeport פיתוח נמל השיט של
 Harbor, בהאמה

תוכנית-אב ותכנון למתקן חדש 
לטיפול בנוסעים. פרויקט זה בן 150 

דונם בעלות 10.6$ מיליון יכלול שיפור 
של טרמינל מס' 1, בניינים חדשים 

לטרמינלים מס' 2 ו-3 וכפר מסחר עם 
מסעדות ושוק קש.

 מרכז עסקים שקמונה, חיפה
תכנון ראשוני, קונספטואלי ומפורט 

וניהול הקמה של קומפלקס בן 100,000 
מ"ר של משרדים ומסחר, הממוקם 

במע"ר הישן של חיפה. הקומפלקס 
מכיל 4 בניינים חדשים, שטחים 

פתוחים, טיילת, כביש ותחנת דלק 
תת-קרקעיים, מתקני שירות, חנייה תת 

קרקעית, שתי כנסיות קטנות משוחזרות 
ובית כנסת עתיק.

 קניון חיפה, חיפה
סכמות ופיתוח תכנון לקניון בן 80,000 

מ"ר ושלוש קומות, הכולל 1,800 
מקומות חנייה בקומות שונות.

 מגדלי רובינשטיין, תל אביב, ישראל
תכנון אדריכלי לבניין משרדים בן 13 
קומות, המכיל אלמנט מסחר בקומת 

הקרקע וחנייה תת-קרקעית.

 מגדל פרישמן 46, תל אביב
תכנון קונספטואלי למגדל מגורים בן 24 

קומות הממוקם בלב מע"ר תל אביב. 
הבניין בן 28,000 מ"ר מורכב מ 3 קומות 

חנויות, 4 קומות חנייה תת קרקעיות ו- 
20 קומות דירות יוקרה קטנות.

פרסים וציונים לשבח
2006 סניף מיאמי של AIA - אזכור 

 NAP of the-לשבח לעיצוב הפנים של ה
.Bermello, Ajamil & Partners .Americas
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 Embarcadero Circle – B Street 2005
 Bermello, .סן דייגו, קליפורניה ,Pier

and Federal Viejas -ו Ajamil & Partners
זכו בפרויקט בתחרות סגורה.

2005 סניף מיאמי של AIA – אזכור 
 NAP of the-לשבח לעיצוב הפנים של ה
.Bermello, Ajamil & Partners .Americas

Margaret Pace Park 2003, מיאמי, 
פלורידה. פרס תכנון בהכרה מיוחדת 

בידי אגודת האדריכלים הרשומים 
.Bermello, Ajamil & Partners .בארה"ב

2001 תחרות Brickel View III, מיאמי, 
פלורידה – פרס ראשון.

התוכנית ביקשה תוכניות לבית ספר 
יסודי של 75,000 רגל רבוע, מגדל 

מגורים של 300 עד 400 יחידות כולל 
אזורי פנאי, מבנה חנייה, ומסחר.

1999 סניף מיאמי של AIA – פרס על 
איכות התכנון מאת רשות הכבישים 
 Bermello, ,המהירים של מיאמי-דייד

.Ajamil & Partners

1997 תחרות קומפלקס מוזיאון יד 
ושם. ירושלים, ישראל. רשות הזיכרון 
לשואה ולגבורה, יסקי ושות' - מקום 

שני. התחרות ביקשה תכניות להרחבה 
וארגון מחדש של קמפוס המוזיאון.

1996 תחרות אתר ההנצחה הלאומי 
הישראלי לחללי צה"ל, הר איתן, 

ירושלים. יסקי ושות' - מקום ראשון. 
התוכנית בשטח של 30,000 מ"ר 

כללה אזור הנצחה, מוזיאון וקומפלקס 
ארכיון, מרכז מבקרים וחינוך, 

הוסטל, אודיטוריום, אזורי שירות 
ואדמיניסטרציה; ממוקם בשמורת טבע 
של 4,600 דונם הראש הר איתן, מדרום 

מערב לירושלים.

 1994 תחרות היכל הצדק חיפה, 
חיפה ישראל

יסקי ושות' - מקום שני. האתר ממוקם 
במרכז העסקים הישן של חיפה, בסמוך 

לנמל. התוכנית כללה את בתי הדין 
הבאים: מחוזי, שלום, מחוזי לעבודה, 

נוער, תעבורה וההוצאה לפועל.

1991 פרס רפי ריינר למצוינות בתכנון. 
תזה סופית - מרכז ציבורי ממילה, 

ירושלים, ישראל.

היסטוריה מקצועית
 2008 – ההווה

יסקי מור סיון אדריכלים, תל אביב, 
ישראל. עמית, ראש צוות - מתכנן בכיר

 2013 – ההווה
אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה 

לאומנויות. בית הספר ע"ש ד. עזריאלי 
לאדריכלות.

1997-2007 
 .Bermello, Ajamil & Partners, Inc

מיאמי, פלורידה. עמית בכיר – מנהל 
פרויקטים\ מתכנן בכיר.

1994-1997 
אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה 

לאומנויות. בית הספר ע"ש ד. עזריאלי 
לאדריכלות.

1993-1997 
Yasky and Partners, Architects. תל 

 אביב, ישראל, מתכנן בכיר.
1990-1993 

חיל ההנדסה של חיל האוויר קצין 
פרויקטים.

1989 
 – Cerdanyola del Valles City Hall

מחלקת תכנון עירוני. ברצלונה, ספרד.
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