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 אני מאמין

שואבת את ו ,תתרבותי רבסביבה מתקיימת בתוך ישראלית האדריכלות ה

  השראתה מהנוף הארץ ישראלי ומהאקלים  הים תיכוני.

לאדריכל תפקיד משמעותי בהטמעת עושר השפות והמסורות ביצירת 

 ,מית, המתכתבת עם העולם הגלובלי והטכנולוגיה החדשניתאדריכלות מקו

אדריכלות המציעה חזון אורבני לחברה פלורליסטית וסובלנית, תוך שמירה 

 קפדנית על ערכי הטבע והסביבה.
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