
מידע כללי
לשרון ניסיון של 18 שנה בתכנון 

מגוון רחב של פרויקטים בארץ 
ובחו"ל: מבני ציבור, מסחר ומשרדים, 

מבני מגורים, שימור, ובינוי ערים. 
הניסיון שלה נצבר בעבודה במספר 
משרדים עד הצטרפותה ליסקי מור 
סיון בתחילת 2012. לפני כן הייתה 
10 שנים אדריכלית ראשית ועמיתה 

במשרד נירה רייכמן אדריכלים בע"מ 
בו עסקה בתכנון וניהול פרויקטי 

המשרד והצוות בכל שלבי התכנון 
מעיצוב ראשוני עד ביצוע. 

פרויקטים נבחרים
 גני סביון, אפריקה ישראל 

ראש צוות משלב רישוי, פרויקט 
מגורים גני סביון, 400 יחידות דיור ב-5 

מבנים של 23 קומות. בשטח כולל 
106,500 מ"ר.

 דוניץ, אשדוד
ראש צוות משלב תכנון ראשוני של 

פרויקט מגורים באשדוד 195 יחידות 
דיור, ב-3 מבנים של 15 ו-19 קומות 

בשטח של 40,500 מ"ר.

 מבנה משרדים, קריית אונו
ראש צוות משלב רישוי/מכרז, של 

תוספת למבנה קניון קיים כולל קומה 
מסחרית ו 8 קומות משרדים מעל 2 

קומות מרכז מסחרי קיים. שטח כולל 
של 9,300 מ"ר.

 דוניץ, פתח תקווה
ראש צוות משלב ביצוע של פרויקט 

מגורים בעל 17 קומות בפתח תקווה, 
66 יחידות דיור, בשטח כולל של 

10,600 מ"ר.

 היכל תרבות עירוני , רחובות 
אדריכלית ראשית משלב תכנון ראשוני 
עד מכרז לתכנון מבנה היכל התרבות 

רחובות, הכולל אולם מופעים ראשי 
בעל 770 מושבים ואולם משני בעל 
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 Green ,150 מושבים, חדרי שחקנים
Room, משרדים וחדרים טכניים, 

בשילוב אגף עצמאי לפעילות נוער 
לאמנויות הבמה הכולל חדרי סדנאות, 
אולפן הקלטות וחדרי ווידיאו. בפרויקט 
שולב שימור מבנה בית העם ההיסטורי 
של רחובות. שטח כולל של 3,700 מ"ר.

מבני משרדים, רב תכליתי 
 ומרפאות, ירושלים 

אדריכלית ראשית בשלב תכנון ראשוני 
ובשלב הביצוע בפרויקט הכולל 3 

מבנים במחנה עופרית, מבנה מפקדה 
ראשית, מבנה רב תכליתי ומבנה 

מרפאות ופקע”ר, שטח כולל של 8,000 
מ”ר עבור משרד הביטחון.

 מבני תיירות, נמל קיסריה
אדר' ראשית משלב תכנון ראשוני עד 
ביצוע בתכנון ושימור ארבעה מבנים 
בפרויקט שיקום נמל קיסריה, כולל 
מרכז מבקרים ומולטימדיה "מגדל 

הזמן", מרכז מבקרים "חווית קיסריה", 
משרדי קרן קיסריה ומבנה מבואת 

הכניסה,שטח כולל 1500 מ"ר, עבור 
החברה לפיתוח קיסריה, שנת 2005 

נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 חלומות גבעתיים 
אדר' ראשית משלב תכנון ראשוני עד 
ביצוע, פרויקט מגורים 71 יח"ד, שטח 

18,000 מ"ר עבור חב' שיכון ובינוי, שנת 
2011 נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 מעונות סטודנטים, 
 הבינתחומי הרצלייה 

אדר' ראשית שלב תכנון ראשוני 
לפרויקט מעונות סטודנטים, 70 יח"ד, 

עבור המרכז הבינתחומי הרצלייה, שנת 
2007 נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 מתחם הגולף הצפוני קיסריה 236
אדר' ראשית שלב תכנון ראשוני 

לפיתוח תכנית אב מתחם מלונאות 
ומגורי גולף בקיסריה, כולל תכנון 

מפורט ופיתוח טיפולוגיות ל-300 יחידות 
נופש גולף, מבנה מועדון הגולף בשטח 

של 5600 מ"ר, כולל צוות בינלאומי 
בהתמחות גולף. שטח מגרש שלב 

א': 44 דונם, שלב ב': 59 דונם, עבור 
החברה לפיתוח קיסריה, שנת 2008 

נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 מבנה מסחר ומשרדים, נתניה
אדר' ראשית משלב מכרז עד ביצוע 

למבנה מסחר משרדים ות.דלק, שטח 
2600 מ"ר עבור פז חב' נפט, שנת 2006 

נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 מגדל גבעתיים 
אדר' ראשית תכנון ראשוני למגדל 

מגורים 25 ק', שטח 27,000 מ"ר 
בגבעתיים עבור שיכון עובדים, שנת 

2005 נירה רייכמן אדריכלים בע"מ

 תכנית אב גולף פארק, 
 דוברובניק קרואטיה

אדריכלית ראשית משלב תכנון ראשוני 
עד הגשה לרשויות, תכנית אב למתחם 

גולף, מגורים ותיירות בדוברובניק 
קרואטיה, שטח תכנית 3,100 דונם.

 מבנה תעשיה עתירת ידע, קיסריה
אדריכלית ראשית לתכנון ראשוני מבנה 

תעשיה עתירת ידע, שטח כולל של 
15,000 מ"ר בפארק התעשייה קיסריה.

 מבנה מגורים הלני 
 המלכה, הרצלייה 

אדריכלית ראשית משלב תכנון 
ראשוני עד ביצוע מבנה מגורים יוקרתי 
בהרצלייה פיתוח, 20 יחידות דיור כולל 

בריכת שחיה, שטח כולל 6,500 מ"ר.

 שגרירות ישראל בלונדון
אדריכלית בפרויקט שימור ושיקום 
ארבעה מבנים למשרדי השגרירות 

בלונדון, עבור משרד החוץ.
מבנה ספריה ומנהלה, בי"ס מקיף 

קציר, חולון. אדריכלית אחראית לתכנון 
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מבנה ספריה ומנהלה הכולל ספריית 
עיון ומולטימדיה, חדרי סמינרים, וידיאו 

ואגף הנהלת בית הספר, שטח כולל 
של 1,500 מ”ר.

 זילברמינץ F1, אתר בוכמן מודיעין
אדריכלית אחראית משלב תכנון 

 ראשוני עד מכרז לתכנון 120 
יחידות דיור במתחם מגורים מדרוני 

צמודי קרקע.

 זילברמינץ F5, אתר בוכמן מודיעין
אדריכלית אחראית משלב תכנון 

ראשוני עד ביצוע לתכנון 50 יחידות דיור 
במבנים מדורגים.

 פסגות רעות מודיעין 
אדריכלית אחראית משלב רישוי עד 

ביצוע לתכנון 40 יחידות דיור במתחם 
מגורים צמודי קרקע דו משפחתי.

 מבני תמך נתב"ג 2000 
אדריכלית בצוות תכנון מתאר אזורי 

התמך נתב"ג עבור רשות שדות 
התעופה כולל מרכז תמיכה קרקעית, 

מרכז תפעול ראשי, מרכז לוגיסטי 
לסחורות ללא מכס, מרכז לוגיסטי 

מטענים קדמי. שטח מגרש 250 דונם, 
שטח בנוי 400,000 מ"ר.

 בית מור, רמלה 
אדריכלית אחראית משלב תכנון 

ראשוני עד מכרז לתכנון מרכז מסחרי, 
שטח כולל של 10,000 מ"ר.

תמ"א 34, תכנית מתאר ארצית למשק 
המים. אדריכלית בצוות פרויקט לתכנון 

הפיסי של תמ"א 34, בשיתוף תה"ל 
מהנדסים, עבור משרד הפנים.

 מבנה משרדים, איירפורט סיטי 
אדריכלית בצוות פרויקט, מבנה 

משרדים בשטח כולל של 13,000 מ"ר 
בקריית שדה התעופה.
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אדריכלית, ראש צוות
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 בית מרקורי 1, יהוד
אדריכלית בצוות פרויקט לתכנון מבנה 
משרדים בשטח כולל של 12,000 מ"ר.

 תכנית אתר שקמונה, חיפה 
 אדריכלית אחראית לתכנון 

שימור ושיקום מתחם הכנסיות 
בשקמונה - קריית הממשלה חיפה. 

 Sydney 2000 Olympic 
 Park, Austarlia 

אדריכלית בצוות פרויקט של האדריכל 
ז'אן נובל ואדריכלית אידית ז'ררד 

מפריס, פיתוח אורבאני רעיוני לתכנית 
אתר אולימפיאדת סידני 2000.
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