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   OFFICE PORTFOLIO 

 

 

 , יו"ראדריכל סמי טיטו בעלים
 שותף אדריכל יואב אומן,

 הנדסאי בכיר אלי סיון, שותף
 
 

 

שירותים 
המסופקים ע"י 

 המשרד
 

 .ערים ובינוי אדריכלות
 

 (.עיר בניין תכניות) תב"ע הכנת
 

 קות היתכנות בהתחדשות עירונית.ניתוח ובדי
 

 ליווי אדריכלי ליזמים במכרזים ותחרויות.
 

 היועצים שילוב תוך ועבודה ראשוניות תכניות
 .והמהנדסים

 

 מול הרשויות והועדות. הרישוי תהליכי בכל טיפול
 

 .ומכר מכירה תוכניות הכנת
 

 .לביצוע בינוי תכניות
 

 ריםוהחומ הבנייה שיטות ובחירת הביצוע ליווי
 .כולל בנייה ירוקה

 

 .עליון פיקוח
 

 .ערים ובניין האדריכלות תחומי כלל עיסוק המשרד   
  יזמות -עסקי פיתוח

 קרקעות השבחת
 .ובעולם בארץ ן"הנדל חברות ייצוג

 
 ב"עתאדריכלי מפורט וכן הליכי  תכנון שירותי מתן מומחיות

 רוויה בניהמגדלים, ) מגורים שכונותערים.  ובינוי
, ותעשיה מסחר מבני, מלון בתי(, קרקע וצמודי

, חינוך מוסדות ,ודיור מוגן אבות בתי, משרדים
 ופנאי. ספורט. מתקני בריאות

 
 עובדים

 
 . והנדסאים אדריכלים: כולל עובדים 35 -כ

 חיצוניים ומהנדסים יועצים של רב מספר בנוסף
 .בתחומם מהמובילים

 

שירותי יזמות 
 והשבחת קרקע

 

 העסקי הפוטנציאל ובחינת קרקעות איתור
 

 השיווק פוטנציאל בדיקת
 

 עתידיות תכניות הכנת
 

 עקרוני אישור לקבלת לרשויות מצגות הכנת
 

 ב"עת לאישור עד התהליך ליווי

 .1980 בשנת נוסד המשרד רקע כללי
 -ל"בחו לתכנן המשרד החל, 1999 משנת החל

 .אחרים ובמקומות , רוסיהב"ארה, באירופה
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HISTORY 

 

 את ייסד, בחיפה הטכניון בוגר צעיר אדריכל אז, טיטו סמיאדריכל  כאשר קודם עשור כמעט התחילה החברה של ההיסטוריה אך, 1980 בשנת נוסד אדריכלים טיטו   היסטוריה

 .שלו הבנייה עסקי

 העבודות בכל משתקף, זה איתן בסיס .הבנייה תהליכי כל של העמוקה ההבנה את ראשון קורממ רכש בו, למידה תהליך של סיום טיטו סמי עבור היווה אדריכלים טיטו ייסוד

 העיר תכנון הוא המשרד של בהיסטוריה ביותר המשמעותיות הדרך מאבני אחת. עצמה הבנייה ועד אורבאני מתכנון משתרעת המשרד של הרבה המומחיות .היום עד שלנו

 .הייחודית העבודה על גורפת בהערכה וזכה, מאפס החדשה העיר את תכנן טיטו. מכבים

שנים. בשנים האחרונות יואב הינו שותף מרכזי במשרד, חבר  20 -החל את דרכו המקצועית בטיטו בעת היותו בוגר צעיר של לימודי האדריכלות לפני כ אדריכל יואב אומן

 .PRODUCTION-יואב מנהל את הצוות המקצועי במחלקות השונות: תב"ע, קונספט וכן צוותי האדריכלים. צועי עובר כל פרוייקט במשרד טיטו אומן הנהלה ותחת ניהולו המק

 מהשותפים וכאחד ותכנון בעיצוב המובילים לאחד נחשב המשרד. בישראל המובילים המשרדים מעשרת אחד הוא אדריכליםאומן  טיטובשילוב כוחות של השניים, , כיום

 מייעוץ, חדש פרויקט ביצירת המעורבים הגורמים כל את בחשבון הלוקח היחיד דהמשר הוא אדריכליםאומן  טיטו, למעשה. גדולים מיםויז קבלנים על המועדפים האסטרטגיים

 . בשטח ויישום אדריכלי לתכנון ועד אסטרטגי ותכנון

 
 

1980 

 
1990 

 2000 

 

2009 
 

 

 

2016 
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TEAM 

 

 אדריכלים 30-כ של מקצועי צוות ישנו אדריכלים טיטו במשרד

 לאחד הנחשב, טיטו סמי יכלאדר של םבהובלת והנדסאים

 ומסחר מגורים עבור לפיתוח בארץ המובילים מהמומחים

ואדריכל יואב אומן ראש הצוות המקצועי ואחראי על ניהול כל 

 מוכשרים אנשים של צוות יםמוביל במשרד. יחד הם הפרויקטים

 פרטיים ללקוחות ויישום עיצוב, תכנון, ייעוץ שרותי המעניקים

ת דגש על שירותיות, יעילות וכמובן עם שימ .וציבוריים

 מקצועיות.
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FROM THE PRESS  
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OUR CLIENTS 

 
 

 גבעת שמואל    עיריית בני ברק עיריית פתח תקווה

 מנהלת המגורים בצה"ל
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PROJECTS – HIGH RISE & MIXED USE        ועירוב שימושים םיפרויקטים מגדל    
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  PROJECTS – RESIDENTIAL HIGH RISE       מגורים יפרויקטים מגדל  
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PROJECTS – RESIDENTIAL HIGH RISE           מגורים יפרויקטים מגדל  

 

http://www.tito-oman.com/


 

 

www.Tito-oman.com   

PROJECTS – RESIDENTIAL           מגורים פרויקטים   
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 מגדל אגם נתניה

PROJECTS – COMMERCIAL & PUBLIC       ציבוריים ומסחריים פרויקטים   
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PROJECTS – COMMERCIAL & PUBLIC       ציבוריים ומסחריים פרויקטים   

 

     שימושים עירוב -
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PROJECTS – HOTELS & HOSPITALTY             מלונות -פרויקטים  ודיור מוגן  
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 PROJECTS URBAN PLANNING  פרוייקטים בינוי ערים
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      CONTACT 

 

 טיטו אדריכלים

 ומתכנני ערים בע"מ

 5120149 ברק בני          1 גוריון בן

 26 קומה            2 ר.ס.ב מגדל

  073-2222-222  :טלפון

 073-2222-227           :פקס

  HH    HHUUUm.cooman-Office@titoUUU:אימייל

www.Tito-oman.com 

UUUhttp://titoarchitects.blogspot.comUUUHHH 
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