
מידע כללי
אודליה היא חלק ממשרד יסקי 

אדריכלים משנת 1994, וחלק ממשרד 
יסקי מור סיון אדריכלים מהקמתו. היא 

עסקה במגוון פרויקטים וביניהם, מגדלי 
משרדים, מגדלי מגורים וקניונים. כיום 

היא ראש צוות בסטודיו של גבי גל

פרויקטים נבחרים
מגדל משרדים הראל במתחם 

 הבורסה ברמת גן
חלק מצוות הפרויקט בן ה-20 קומות. 

הסתיים בשנת 2000.

 מגדל פלטינום - דרום הקריה, 
 תל אביב

 חלק מצוות הפרויקט ובו 20 
קומות משרדים. הפרויקט הסתיים 

בשנת 2000.

 מגדלי מגורים אקירוב, תל אביב
מרתפי חניה תת קרקעיים ושלושה 

מגדלי יוקרה בני 32 קומות. המגדלים 
 מכילים כ-350 יחידות דיור עם 

למעלה מ-109,000 מ״ר. הפרויקט 
הסתיים בשנת 2006.

 מגדלי המרינה הכחולה, אשדוד
חלק מצוות הפרויקט ובו 2 מגדלי 

 מגורים בני 19 קומות ובהם 425 
יחידות דיור ומתחם קוטג’ים. הפרויקט 

הסתיים בשנת 2009.

 מגדלי Yoo, תל אביב
חלק מצוות התכנון והתאום של 
הפרויקט במתחם פארק צמרת. 

בפרויקט שני מגדלי יוקרה בני 37 ו-40 
קומות. הפרויקט הסתיים בשנת 2009.

מגדל מנהטן - מגדל מגורים 
 במתחם פארק צמרת, תל אביב

שותפה לצוות הפרויקט משלביו 
המוקדמים ועד קבלת היתר בנייה.

אודליה ורד תימור
ראש צוות

הכשרה
הנדסאית אדריכלות, בית הספר אורט טכניקום בגבעתיים )1988(

 מגדל אביב בצמרת, תל אביב
שותפה לצוות הפרויקט משלביו 

המוקדמים ועד שלבי התחלת ביצוע. 
 מגדל בן 31 קומות בשטח כולל של

 כ-34,000 מ״ר. הפרויקט הסתיים 
בשנת 2009.

 קניון הזהב - אגף חדש, ראשון לציון
תכנון ביצוע וניהול הפרויקט הכולל 

הוספת אגף חדש לקניון הקיים הכולל 
3 מרתפי חניה ו-4 קומות מסחר בשטח 

כולל של כ-68,000 מ״ר. הבנייה 
הסתיימה בשנת 2012.

 מבנה חנייה עילי בקניון הזהב 
כולל גשר חיבור לקומת מסחר 

 ראשונה, ראשון לציון
תכנון,ניהול וביצוע של הפרויקט בשטח 
 של כ-12,500 מ״ר. כרגע נמצא בשלבי 

ביצוע מתקדמים.

 מגדל קניון קריית אונו
חלק מצוות הפרויקט ובו הוספת קומת 

מסחר עליונה לקניון הקיים ומבנה 
משרדים מזרחי בן 9 קומות מעל הקניון. 

כרגע נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים.

 קניון עיר ימים - הרחבה, נתניה
ראש צוות הפרויקט ובו הוספת קומת 

חנייה תת קרקעית בשטח של כ-18,000 
מ״ר והרחבת הקניון בשטח של 

כ-10,500 מ״ר. כיום נמצא בהליכי רישוי 
ותכנון למכרז/ ביצוע.

 קניון עיר ימים - מבנה 
 משרדים, נתניה

 ראש צוות הפרויקט ובו מבנה משרדים 
בן 8 קומות מעל הקניון, בשטח כולל 
של כ-10,000 מ״ר. כיום נמצא בשלבי 

רישוי ותכנון למכרז/ביצוע.

 סביוני גבעת שמואל
 ראש צוות הפרויקט ובו 4 בנייני 
 מגורים בני 16 קומות ובהם 260 

יחידות דיור, כולל 2 מרתפי חנייה תת 
קרקעיים . הפרויקט בשטח כולל של 

כ-60,000 מ״ר.

 מלון קולוני, בת ים
ראש צוות הפרויקט הנמצא כרגע 

בשלבי תכנון מוקדם.
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