
פרסים
 כיכר המדינה תלאביב

מקום ראשון בתחרות עבור פרויקט 
מגורים ומסחר בלב העיר.

 צומת בני דרום 
מקום ראשון בתחרות תכנון עירוני.

בניין IBM פתח-תקווה 

מקום ראשון בתחרות.

 קומפלקס משרדים 
 רד בינת ירושלים 

מקום ראשון בתחרות.

 בניין מנהל הנדסה חיפה 
מקום ראשון בתחרות.

 האגף החדש יד ושם ירושלים 
מקום שני בתחרות.

 אתר הנצחה הר איתן 
מקום ראשון בתחרות.

 בית במשפט המחוזי חיפה 
מקום שני בתחרות.

מידע כללי
שם-טוב הצטרף ליסקי אדריכלים 

בשנת 1990 עם תום לימודיו והוא חלק 
ממשרד יסקי מור סיון מאז הקמתו. 
כיום שם-טוב בראש צוות הסדנה, 

ממלא תפקיד משמעותי והינו הכוח 
מניע בכל תחרות שהמשרד ניגש אליה. 
בפרויקטים שבאחריותו הוא אחראי על 
מעגל העיצוב והייצור כולו; מן השלבים 

הקונספטואליים למסמכי בנייה, ועד 
עבודות תכנון עירוני עם הוועדות 

המקומיות והמחוזיות.

פרויקטים נבחרים
 מגדל אלקטרה, תל אביב, ישראל 
אחראי על העיצוב והתכנון של מבנה 

משרדים בשטח של 25,000 מ”ר.

שם-טוב צרויה
אדריכל, מעצב ראשי, שותף 

הכשרה
תואר ראשון בארכיטקטורה בהצטיינות, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון חיפה )1990(

מרצה בכיר בביה”ס לאדריכלות – אוניברסיטת תל-אביב
מנחה פרויקטי גמר משנת 1997

 Euro Mall, רומניה 
אחראי העיצוב על מרכז קניות בשטח 

של 30,000 מ”ר.

 כיכר המדינה, תל אביב, ישראל 
אדריכל שותף וראש צוות התכנון 

בפרויקט של 3 מגדלים בלב העיר.

 בית עמנואל, הרצליה, ישראל 
אדריכל שותף וראש צוות בפרויקט 

 משרדים בר קיימא בשטח של 
7,500 מ”ר.

 מתחם רד בינת, ירושלים, ישראל 
אדריכל שותף וראש צוות בפרויקט 

משרדים בשטח של 50,000 מ”ר.

 בניין IBM, פתח-תקווה, ישראל 
אדריכל שותף וראש צוות בפרויקט 

משרדי המטה ומרכז הדרכה בשטח 
של 30,000 מ”ר. הפרויקט הושלם 

תוך 18 חודשים מתחילת תכנון ועד 
מסירתו ללקוח.

 בניין קרייזלר, תל אביב, ישראל 
תכנון ראשוני לבניין משרדים על שפת 

האיילון בשטח של 10,000 מ”ר.

 מלון הנשיא, ירושלים, ישראל 
תכנון עירוני ל-130 יחידות דיור בבנייה 

מרקמית בשכונת רחביה.

 מגדל סונול, תל אביב, ישראל 
אדריכל שותף אחראי על שלבי העיצוב 

של מבנה בשטח של 20,000 מ”ר.

 בניין מנהל הנדסה, חיפה, ישראל 
אדריכל שותף ואחראי על העיצוב של 

מבנה בשטח של 13,000 מ”ר.

 אתר הנצחה הר איתן,
 ירושלים, ישראל 

אדריכל הפרויקט וראש הצוות של 
קומפלקס בשטח של 50,000 מ”ר המכיל 

מוזיאון, מרכז הדרכה ומרכז מבקרים.

 התחנה המרכזית הישנה, 
 תל אביב, ישראל 

תכנון רעיוני ל-50 דונמים בדרום העיר.

 אתר מורשת הצנחנים, 
 ירושלים, ישראל 

אדריכל הפרויקט בשטח של 7,500 
מ”ר המכיל מוזיאון, מרכז מחקר, אתר 

הנצחה ואכסניית נוער.

 עיריית הרצליה, ישראל 
 אדריכל הפרויקט בשטח של 

40,000 מ”ר המכיל משרדים, מגורים 
ושטחי מסחר.

 בניין משרדים שיקמונה, 
 חיפה, ישראל 

אדריכל פרויקט משרדים, מסחר 
ושימור בשטח של 30,000 מ”ר.
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