
 

הסטודיו הוקם על ידי בשנת 2002  ועוסק בתכנון אדריכלי ועיצוב פנים

רב תחומי , לסטודיו ניסיון בבניה הפרטית, הציבורית והמסחרית ובתכנון

אובייקטים מיוחדים

 

השכלהאודות

המכללה למינהל תל אביב

1992 - 1994

תואר ראשון B.A תקשורת וניהול

Parsons School of Design in New York

2000 – 2002

לימודי עיצוב פנים ותכנון חללים

תחרות  'אות העיצוב' - בית פרטי שתכננתי זכה בקטגורית עיצוב פנים

עבור בית עם ערכים חברתיים וסביבתיים

פרסים
2017

תחרות 'אות העיצוב' - משרד שתכננתי עבור מותג האופנה נונונו, זכה

בקטגורית עיצוב פנים

2016

2011

פרסומים

ניסיון בהוראה

מרכז הבניה הישראלי - לימדתי צורת הצבע והנחיית

סטודיו במסלול הדו-שנתי לעיצוב פנים 

2011-2005

תחרות 'אות העיצוב' - בית פרטי שתכננתי זכה בשתי קטגוריות הן

באדריכלות והן בעיצוב פנים

Dwell חלק מעבודות הסטודיו התפרסמו בעיתונות בארץ ובמגזין

האמריקאי

2020

2016

הוזמנתי להרצות בערב סיום בוגרי הפקולטה

לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה

שונות

הסטודיו מעניק שירותים רחבים ומגוונים מייעוץ ועד היתרי בניה

פעלתי בהתנדבות בתכנון שיפוץ גדול בפנימיה לילדים

בסיכון מטעם אגודת מעצבי הפנים בישראל

- 2022

אוניברסיטת תל אביב

התחלתי שנת השלמות לקראת לימודי תואר שני

M.sc באדריכלות

צפי סיום התואר 2025

הצגתי בית שתכננתי בתערוכת 40-40
2010

2019

 

  הסגנון המאפיין את הסטודיו מודרני עם השפעות של התכנון היפני

  והאורבני, עבודות הסטודיו מתאפיינות בגישה חדשנית ומקורית וחשיבה

 על הפן התרבותי והערכי, תוך התייחסות בתכנון להיבטי אקלים וקיימות

כל זאת תוך מתן דגש לעמידה ביעדי תקציב ולוחות זמנים   

  

תפיסת העיצוב בסטודיו היא טוטאלית, שמירה על שפה אחידה שמעבירה

את המסר שליטה בכל מרכיבי הפרוייקט והקפדה על תכנון לפרטים

 

הוזמנתי לשפוט בתחרות אות העיצוב

אני עוסקת בתכנון קונספט של מרחבים שונים (בתים, משרדים חנויות

ואובייקטים מיוחדים) החל מעיצוב המבנה והחזיתות שלו, תכנון הקשר

העיצובי בין חוץ לפנים והתכנון הפנימי. הסטודיו מעניק את השירותים

האדריכליים הנוספים באמצעות מי שהוסמך לכך עפ"י חוק. 

 

תוכנות
Revit. AutoCad. SketchUp. Photoshop

ניסיון תעסוקתי 

משרד אדריכלים איל זיו

משרד עיצוב פנים אדית ברון

עצמאית 2002 - היום Studio ID253

- פרילנס

-  פרילנס

ם י י ח ת  ו ר ו ק ו ד  ר ש מ ה ת  ו ד ו א

+972-50-6563720

keren@id253.com

www.id253.com

instagram.com/id253

ילידת תל אביב 1971

קרן מילכברג פורת


