
מידע כללי
לזהבית מעל 16 שנות ניסיון בתכנון 

ועיצוב פרויקטים ציבוריים ומסחריים ומאז 
2006 עם הצטרפותה למשרד מתמחה 

בעיקר בעיצוב פנים של פרויקטים נבחרים 
של יסקי מור סיון. כיום עומדת בראש 

הסטודיו לאדריכלות פנים. הסטודיו 
מתמחה בתכנון בקנה מידה מפורט מתוך 
תפיסה רעיונית ושילוב ערכים תרבותיים. 

פרויקטים נבחרים
 CU רמת החייל, תל אביב, ישראל

עיצוב פנים של קומפלקס יוקרתי ובו 4 
מגדלי משרדים: לוביים קומתיים, לובי 
ראשי, חדרי שירותים בשטח כולל של 

120,000 מ"ר. הפרויקט הושלם ב-2015.

 מגדל אבנת, פתח תקווה , ישראל
עיצוב פנים של תוספת מבנה משולב 
משרדים ומלון בגובה 11 קומות, מעל 

מבנה החנייה שסמוך לקניון אבנת. 
בשטח כולל של 30,000 מ"ר. בנייתו 

תושלם עד-2016.

 מגדל ויטה, בני ברק , ישראל
עיצוב פנים של שטחים ציבוריים בבניין 

משרדים הכולל 28 קומות ו-4 מפלסי 
מרתפים: לוביים קומתיים, לובי ראשי 

וחדרי שירותים בשטח כולל של 30,000 
מ"ר. הפרויקט הושלם ב-2014.

 שיפוץ קניון בת ים , ישראל
עיצוב פנים, שיפוץ קניון בת ים. בסה"כ 

בבניין 57,000 מ"ר שטח בנוי. המבנה 
משלב קניון ובו מסחר מעל חניה תת 

קרקעית. הפרויקט הושלם ב-2013.

 בית חולים העמק - בנין רב 
 תכליתי, עפולה , ישראל

שותפה לעיצוב הפנים של השטחים 
הציבוריים של הבניין, הכולל חדרי 
ניתוח, חדרי לידה, אשפוז יום מכון 

פיזיותרפי, מחלקות אשפוז שונות 
ומערכת של חדרים טכניים ולוגיסטיים, 

בשטח כולל של 30,000 מ"ר. 

זהבית ליברמן סימוביץ
אדריכלית ,ראש צוות עיצוב פנים.
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 אביב בצמרת, פארק צמרת, תל אביב
עיצוב פנים של השטחים הציבוריים של 
בניין מגורים בן ארבעים קומות: לוביים, 

ספא, מועדון דיירים ובריכת שחייה, 
בשטח כולל של 35,000 מ"ר. הפרויקט 

הושלם ב-2010.

 מגדל אלקטרה, תל אביב , ישראל
עיצוב פנים של שטחים ציבוריים בבניין 

משרדים הכולל 47 קומות ו-4 מפלסי 
מרתפים: לוביים קומתיים, לובי ראשי 

וחדרי שירותים בשטח כולל של 60,000 
מ"ר. הפרויקט הושלם ב-2011.

 קניון עיר ימים, נתניה , ישראל
עיצוב פנים קניון עיר ימים. בסה"כ 

בבניין 100,000 מ"ר שטח בנוי מעל 
לקרקע. המבנה משלב קניון ובו מסחר 

מעל לחניה תת קרקעית וכן מגדל 
משרדים יוקרתי. 

 מגדל מנהטן, תל אביב , ישראל
עיצוב פנים של השטחים הציבוריים 

של בניין מגורים בן 39 קומות עם 170 
יחידות דיור: לוביים, ספא ובריכת 

שחייה, בשטח כולל של 28,000 מ"ר. 
הפרויקט הושלם ב-2007.

 מרכז רפואי אסותא, 
 רמת החייל תל אביב , ישראל

עיצוב פנים של השטחים הציבוריים 
במרכז הרפואי המורכב, שנחשב 

למבנה הרפואי המתקדם והמתוחכם 
ביותר בישראל, בשטח של 48,000 מ"ר 
וחניון בשטח של 40,000 מ"ר. הפרויקט 

הושלם ב-2007.

 קניון ורנה, בולגריה , ישראל
עיצוב פנים קניון ורנה בבולגריה. 

בסה"כ בבניין 150,000 מ"ר שטח בנוי 
מעל לקרקע. המבנה משלב קניון ובו 

מסחר ובתי קולנוע מעל לחניה תת 
קרקעית וכן מגדל מגורים יוקרתי. 

הפרויקט הושלם ב-2008.

 קניון פלובדיב, בולגריה , ישראל
 עיצוב פנים קניון פלובדיב בבולגריה. 
בסה"כ בבניין 30,000 מ"ר שטח בנוי 

מעל לקרקע. המבנה משלב קניון ובו 
מסחר ובתי קולנוע מעל לחניה תת 
קרקעית. הפרויקט הושלם ב-2007.

 קניון קוטרוצ'ני פארק, 
 בוקרשט, רומניה , ישראל

עיצוב פנים של אחד הקניונים הגדולים 
באירופה והגדול ביותר במזרח אירופה. 

120,000 מ"ר של מסחר, 250 חנויות, 20 
בתי קולנוע, 5,000 מ"ר של אזור בילוי 

והסעדה. הפרויקט הושלם ב-2008.
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