
“Shachar Rozenfeld Architects” was established in 2009 by Yael Shachar  and Lior 

Rozenfeld. The office specializes in high quality private construction projects, boutique 

buildings, offices, showrooms and green architecture. We work with the private sector as 

well as entrepreneurs and companies. Architects Yael Shachar and Lior Rozenfeld graduated 

at the top of their class from the Technion’s architecture and urban planning faculty. They 

are partners in both work and life; accompany every single project personally from planning 

to construction – All while maintaining both a professional and a personal relationship with 

clients. The office was established after years of experience working for other architecture 

offices – Yael ran projects for luxury homes while Lior ran public and commercial projects 

on a large scale. We put heavy emphasis on providing clients with optimal service –  

responding to our clients’ needs, wishes, requests and dreams. The planning of each project 

is accompanied with three-dimensional planning, providing functional design solutions for 

the building itself and its relationship with its environment, attention to detail, high quality 

finish, meticulous choice of materials with close accompaniment throughout all stages of the 

project. The design is kept clean, functional, simple, bright and harmonious both indoors and 

outdoors. We always look for new materials and the latest building technologies.

משרד "שחר רוזנפלד אדריכלים" הוקם בשנת 2009 ע"י האדריכלים יעל 
שחר וליאור רוזנפלד. המשרד מתמחה בבנייה פרטית איכותית, בנייני 

בוטיק, משרדים, אולמות תצוגה ובנייה ירוקה ועובד מול לקחות פרטיים, 
יזמים וחברות. האדריכלים יעל שחר וליאור רוזנפלד בוגרי הפקולטה 

לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בהצטיינות, שותפים ובני זוג, מלווים 
יחד את כל הפרוייקים משלב התכנון ועד לשלב סיום הבניה, תוך שמירה 
על קשר מקצועי ואישי עם הלקוחות. המשרד הוקם  לאחר מספר שנים 

של התמחות במשרדים שונים. יעל ניהלה פרוייקטים של  בתי יוקרה 
לאלפיון העליון וליאור ניהל פרוייקטים מסחריים וציבוריים בקנה מידה 

גדול. המשרד שם דגש רב על מתן מענה מקסימלי לצורכי הלקוח, רצונותיו, 
בקשותיו וחלומותיו. תכנון הפרויקטים מלווה בתכנון תלת מימדי תוך מתן 
פתרונות עיצוביים ופונקציונליים למבנה ולקשר שלו עם הסביבה, תשומת 

לב לפרטים, רמת גימור גבוהה, בחירה מוקפדת של חומרים וליווי צמוד 
בכל שלבי הפרויקט. שמירה על קו נקי בתכנון הפנים והחוץ, פונקציונליות, 

פשטות, בהירות והרמוניה. ישנו חיפוש תמידי אחר חומרים חדשים 
וטכנולוגיות בניה עכשוויות.
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שחר-רוזנפלד אדריכלים
Shachar-Rozenfeld Architects

 0 24 Hata’as St. Kfar Saba  !  09-7716457  <  153-9-8323037  % office@sr-arc.co.il  i  www.sr-arc.co.ilהתע״ש 24, כפר סבא

מיקום: ראשון לציון
 שנה: 2016

שטח: מגרש 600 מ"ר, 
שטח בנוי 480 מ"ר

קונסטרוקטור: 
אורלי אראמא
ניהול ופיקוח: 

מרום הדס, אסי ארווין
אלומיניום: 

פרפקט חלונות ודלתות
פיתוח: רפאל 

סטיילינג לצילום: 
מאיה ליבנת-הרוש                                                                         

צילום: שי אפשטיין

Location: 
Rishon Lezion

Date: 2016
Size: Plot 600 sq.m, 

Built 480 sq.m 
Construction: 

Orli Arama
Project Manager: 

Marom Hadas, Asi Ervin 
Aluminium: Perfect wd

 Landscaping: Refael 
landscape design

Styling: 
Maya Livnat Harush
Photos: Shai Epstein

 CH House
הבית ממוקם על מגרש ריבועי ומתוכנן בצורת "ר". שתי צלעות 

הבית אשר מכילות את הפונקציות הציבוריות, פונות לחצר וחובקות 
את אזור הישיבה החיצוני. בחלק האחורי של החצר מוקמה הבריכה. 
אזור הישיבה החיצוני מוגדר על ידי “שטיח" דק ומהווה קשר פעיל 

ויומיומי בין חלקי הבית. המבנה מתוכנן כקובייה אלכסונית, גג 
המבנה המשופע הופך לקורות אלכסוניות בשני שיפועים אשר 

מקיפות את החזית הקדמית והצידי ומסתירות בתוכן גג רעפים 
הנדרש עפ"י התב"ע. המדרגות תוכננו באמצע החלל בחיבור בין 

שתי הצלעות, הן עומדות בפני עצמן כאלמנט פלדה פיסולי ויוצרות 
חיץ בין מבואת הכניסה לסלון. בקומה הראשונה שלוש סויטות 
לילדים וחדר שינה מאסטר. חדר השינה ממוקם מעל הסלון ולו 

מרפסת היקפית המשקיפה אל הבריכה. במרתף חדר משפחה מרווח 
וסוויטת ילדים נוספת. 

 CH House
The house is built on a square lot, designed in an “L” 
shape. The two sides of the house contain the public 

functions, facing the yard and wrapped around the 
outdoor sitting area. The swimming pool is located at the 

back of the yard. A thin “carpet” borders the outdoor 
sitting area and connects the different parts of the house 

for ease of access in daily activities. The house is built 
like a diagonal cube, with a slanted roof that turns into 

diagonal beams in two slopes, which in turn surround 
the frontal and side façades and conceal the tiled roof in 

accordance with the t.b.p. The staircase stands with no 
support, as a statue-like steel element that separates the 

lobby and the living room. The first floor contains three 
children’s suits and a master bedroom. The bedroom is 

located right on top of the living room with a peripheral 
view of the swimming pool. The basement contains a 

spacious family room and an additional children’s’ suit.
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 LB House
הבית ממוקם על מגרש טרפזי וצר, הגובל בגן ציבורי ירוק עם אקליפטוסים עתיקים. בקשת 

 "L" הלקוחות הייתה להתייחס לגן הציבורי כהמשך לגינתם הפרטית לכן תוכנן המבנה בצורת
החובק בתוכו את הבריכה ומופנה אל הגינה הציבורית. בצלע הארוכה )28 מטר( נמצאים הסלון, 

פינת האוכל והמטבח ובצלע הקצרה חדר השינה. החיבור בין שתי הצלעות הינו חלל כפול המהווה 
את מבואת הכניסה. ויטרינות לכל אורך החזית הפנימית ולכל גובה החלל מאפשרות הפניה מלאה 

אל החוץ. פינות זכוכית בסלון ובחדר השינה מאפשרים פתיחה מלאה אל הגינה. על מנת לרכך 
את המראה של המבנה הגדול במרקם השכונתי הקיים תוכנן הבית כשתי מסות כאשר הקומה 

הראשונה קצרה מקומת הקרקע ואוכפת אותה )אוכף(. בקומה זו תוכננו ארבע סוויטות לילדים 
עם מרפסות גג. שתי סוויטות בכל אחת מצלעות המבנה המחוברות ביניהן בגשר. תשומת לב רבה 

ניתנה לתכנון האקלימי ולבחירת החומרים במבנה.

מיקום: ראשון לציון
 שנה: 2016

שטח: מגרש 760 מ"ר, 
בית 600 מ"ר

קונסטרוקטור: אורלי אראמא
ניהול ופיקוח: רועי הראל

קבלן שלד: גלי גנאח
קבלן גמר: אם אנד אם יישומים

אלומיניום: פרפקט חלונות 
ודלתות

פיתוח: בני אמיר 
סטיילינג לצילום: 

מאיה ליבנת-הרוש
צילום: שי אפשטיין

Location: Rishon Lezion
Date: 2016

Size: Plot 760 sq.m, 
Built 600 sq.m 

Construction: Orli Arama
Project Manager: Roy Harel

Construction contractor: 
Ben Zion Gal  

Finals contractor:
M-and-M Implementations

Aluminium: Perfect wd
landscaping: Benny Amir 

landscape design
Styling: Maya Livnat Harush

Photos: Shai Epstein

 LB House
The house is built on a narrow trapezoid lot, bordering 

a small green public park with ancient Eucalyptus trees. 
The clients wanted the park to be seen as a continuation 

of their own private garden – the house was designed 
in an “L” shape to wrap around the swimming pool, 

facing the public park. The longer side of the house (28 
meters) contains the living room, the dining area and the 

kitchen, while the shorter side contains the bedroom. 
The connection between the two sides is a double space 

containing the lobby. Vitrines are installed throughout 
the inner side of the house, enabling a direct connection 

with the outdoors. Glass corners in the living room and 
bedrooms allow full access to the garden. To soften the 

overall look of the large building, the house was designed 
as two separate masses, with the first floor being shorter 

than the ground floor, creating a kind of ridge. On this 
floor are four children’s suits with rooftop balconies. 

Two suits on each side of the house are connected with 
a bridge. Careful attention was given to the climate and 

choice of materials.
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