
מרשם מקצועי
אדריכלית מורשית במדינת מיזורי, 

ארה"ב, מאז שנת 1982

מידע כללי
לסטפני יש מעל ל-35 שנות ניסיון 

בתכנון אדריכלי בישראל ובחו"ל. היא 
הצטרפה ל-יסקי אדריכלים בשנת 

1990 והייתה חלק ממשרד יסקי מור 
סיון אדריכלים מאז הקמתו, תוך עבודה 

על פרויקטים מורכבים בקנה מידה 
גדול בתחומי המשרדים, המסחר 
והמגורים. סטפני הייתה אחראית 

לתכנון הראשוני, לפיתוח העיצוב, 
לאישור הרישיונות, לתוכניות העבודה 

ולשלבי הביצוע. היא עבדה בתיאום 
הדוק עם הרשויות המקומיות ויועצי 
הפרויקט בכדי להביא להשלמתם 

המוצלחת של הפרויקטים שלה.

פרויקטים נבחרים
 גינדי תל אביב, תל אביב, ישראל

אדריכלית בכירה לתכנון ראשוני 
לארבעה מגדלי מגורים בני 40 קומות, 

36,000 מ"ר כל אחד.

מלון שרונה, דרום הקריה, תל 
 אביב, ישראל

אדריכלית עמיתה אחראית על תכנון 
והשלמת מלון בן 880 חדרים ומרכז 

כנסים. הפרויקט כלל 42 קומות מעל 
ל-5 קומות תת-קרקעיות, בסך כולל של 

90,000 מ"ר שיושלם בשנת 2019.

 מגדלי הצעירים, תל אביב, ישראל
אדריכלית עמיתה אחראית לכל שלבי 

התכנון והפיתוח של שני מגדלים בני 
40 ו-46 קומות עם 500 דירות. אלו מעל 
לחמש קומות הכוללות משרד, מסחר, 
ספא וגני ילדים, לסך כולל של 90,000 

מ"ר, יושלם בשנת 2019.

 פרישמן 46, תל אביב, ישראל
אדריכלית עמיתה במגדל בן 30,000 

מ"ר של 28 קומות מגורי יוקרה 

סטפני פלדר נאור
אדריכלית , עמיתה 

הכשרה
תואר ראשון בתכנון סביבתי, אוניברסיטת קנזס, ארה"ב )1975(

הממוקמות מעל לקומות תחתונות 
המכילות ספא גדול, בריכת שחייה 

ושטחי מסחר על רחוב דיזנגוף. 
הפרויקט הושלם בשנת 2013.

 סביוני רמת אביב, תל אביב, ישראל
ראש צוות של קומפלקס של 10 בנייני 

מגורים המקיפים פארק פנימי וספא 
של 115,000 מ"ר. השלבים הראשונים 
הושלמו בשנים 2000 עד 2012 והשלב 

הסופי הושלם בשנת 2015.

 מגדל צמרת, תל-אביב, ישראל
ראש צוות אחראית על תכנון וביצוע 
מגדל מגורים בן 31 קומות בסך של 

34,000 מ"ר, הושלם בשנת 2010.

 מגדל We, תל אביב, ישראל
ראש צוות מעורבת בתכנון ראשוני 

של בניין בן 38 קומות המשלב מרחבי 
מגורים ומשרדים. הבניין בן 70,000 מ"ר 

יושלם בשנת 2018.

 Inaco-Nicolae, בוקרשט, רומניה
אדריכלית ראשית בתכנון ראשוני של 

קומפלקס של תשעה מגדלים בני שבע 
קומות כל אחד בשנת 2009.

 מתחם החרש-לה-גרדיה, 
 תל אביב, ישראל

אדריכלית בכירה אחראית לתכנון בניין 
משרדים בן 30 קומות של 30,000 מ"ר 

על נתיבי איילון המרכזיים.

 מגדל דרום הקריה, 
 תל אביב, ישראל

אדריכלית בכירה לתכנון ראשוני של 
שלושה מגדלי מגורים\משרדים ומסחר 

בני 22 קומות כל אחד בשטח 20,000 
מ"ר, יושלם בשנת 2018.

 מגדל משרדי סונול, 
 תל אביב, ישראל

ראש צוות לבניין משרדים בן 45,000 
מ"ר ו-24 קומות כולל תחנת דלק 
במרכז העיר, הושלם בשנת 2003.

 בניין משרדי רובינשטיין, 
 תל אביב, ישראל

ראש צוות של שני בנייני משרדים בינוניים 
במרכז תל אביב. הושלם בשנת 2005.

 מגדל המסחר, תל אביב, ישראל
ראש צוות של בניין משרדים גדול בסמוך 

לחוף תל אביב. הושלם בשנת 2006.

 מגדל משרדי הראל, רמת גן
ראש צוות של בניין משרדים בן 20 

קומות. הושלם בשנת 2000.

 בניין משרדי נטע, תל אביב, ישראל
אדריכלית פרויקט בעבור בניין משרדים 

בן 5 קומות. הושלם בשנת 2000.

 בניין משרדי נולטון, הרצליה פיתוח
ראש צוות לתכנון וביצוע של בניין 

משרדי היי-טק בן חמש קומות. הושלם 
בשנת 2000.

 מרכז מו"פ רפא"ל בגליל, ישראל
ראש צוות בתוספת למעבדה ברמת 

אבטחה גבוהה ובניין משרדים בגליל. 
הושלם בשנת 2005.

מגדלי משרדים חוגי ואיילון 
 )דיסקונט(, רמת גן, ישראל

ראש צוות לקומפלקס של שני מגדלי 
משרדים בני 20 קומות כל אחד. 

בניין משרדי חוגי מכיל 27,000 מ"ר 
והושלם בשנת 2008. בניין משרדי 

איילון )דיסקונט(, 41,000 מ"ר, הושלם 
בשנת 2007.

משרדי הנהלה ראשית של כלמוביל, 
 פארק משרדים ראש העין, ישראל

ראש צוות לבניין משרדים ואולם תצוגה 
במרכז הלוגיסטיקה של כלמוביל, כולל 

מרכז אחסנה אוטומטי ומוסך.

 מרכז אלרוב, אשדוד, ישראל
אדריכלית פרויקט בעבור פאואר סנטר 

וקומפלקס בנייני משרדים/מסחר של 
46,000 מ"ר.
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 בניין משרדי ציון, תל אביב, ישראל
אדריכלית פרויקט בעבור מגדל זה, 

בן 27,000 מ"ר, אחד מהמגדלים 
המוקדמים ביותר בלב רובע העסקים 

של תל אביב. הושלם בשנת 1993.

 Love TLV, תל אביב, ישראל
אדריכלית עמיתה אחראית על שלבי 

התכנון של מגדלי מגורים בני 47 קומות 
כל אחד, הממוקמים בלב תל אביב.

סטפני פלדר נאור
אדריכלית , עמיתה 

הכשרה
תואר ראשון בתכנון סביבתי, אוניברסיטת קנזס, ארה"ב )1975(
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