
הזוכים בפרס רוקח עד כה:

1970 - תש"ל  1957 - תשי"ז
משרדי האדריכלים אריה שרון - בנימין אידלסון,  הארכיטקט דב כרמי - על תכנון בית הוועד 

דב כרמי-צבי מלצר-רם כרמי - על תכנית של  הפועל של ההסתדרות ובית הבנק לסחר חוץ.
קבוצת בנייני מגורים ברחוב בארי בתל–אביב. הארכיטקטים אריה שרון ובנימין אידלסון - על 

משרד האדריכלים שולמית נדלר, מיכאל נדלר  תכנון בית ליסין ובית המלין.
ושמואל ביקסון - על תכנית בניין הספרייה  הארכיטקטים זאב רכטר, משה זרחי ויעקב רכטר - 

בקריית אוניברסיטת תל–אביב. על תכנון שיכון צבא הקבע במעוז אביב.
1973 - תשל"ג הארכיטקטים אברהם יסקי ושמעון פובזנר - על 

גדעון שריג - על תכנון גן ההרפתקאות בגדת בניין בית מגורים בקרן הרחובות רמברנדט 
הירקון.ואנטוקולסקי.

האדריכל נחום זולוטוב - על תכנון אדריכלי של  1958 - תשי"ח
בניין במערכת הביטחון. הארכיטקטים יצחק פרלשטיין ורוברט בנט - על 

1975 - תשל"ו תכנון בניין עיר לשיכון רמת אביב.
המהנדס פרופ' דוד יצחקי, האדריכל ד"ר מיכאל האינג'ינר-ארכיטקט מרדכי לודביג שור - על 

בורט והמהנדס ישראל לוי - על תכנון גשר בר תכנית בניין בית הקולנוע צפון בתל–אביב.
יהודה על הירקון. 1961 - תשכ"א 

האדריכל אברהם יסקי והאדריכל יעקב גיל - על  הארכיטקט נחום זולוטוב - על בניין בית מגורים 
תכנון בניין "בית הלוחם" בשכונת אפקה. רב קומות, הראשון בעיר, ברחוב בן יהודה .

1979 - תשל"טהארכיטקט חיים פנחל - על תכנון )סידור פנימי( 
משרד אדריכלי נוף יוסף סגל וצבי דקל ומשרד הספרייה הצרפתית ברחוב דיזנגוף.

האדריכלים אריה אלחנני וניסן כנען - על תכנון  1965 - תשכ"ה 
פארק הירקון בתל–אביב. משרד האדריכלים כרמי-מלצר-כרמי - על תכנון 

משרד האדריכלים יעקב ואורה יער ומשרד הנוף  בניין רב קומות "אל-על" ברחוב בן יהודה.
הלל עמר - על תכנון שכונת "כפיר". משרד האדריכלים רכטר-זרחי-פרי - על תכנון 

1984 - תשמ"ד"גן יעקב" בשדרות תרס"ט. בתכנון הגן השתתף, 
האדריכל לואי קהאן והאדריכלים יוסף מושלי מטעם העירייה, אברהם קרוון, מנהל מחלקת 

ואילן אלדד - על תכנון בניין הפקולטה למכונות הנטיעות העירונית.
באוניברסיטת תל–אביב. 1967 - תשכ"ז

האדריכלים יצחק ישר ועליזה טולדו - על תכנון  משרד האדריכלים יעקב ואורה יער-סעדיה מנדל 
המבנה הציבורי "דיזנגוף סנטר", בייחוד על עיצוב  ואליעזר פרנקל - על תכנון השחזור של יפו 

החללים הפנימיים של הבניין. העתיקה.
משרד האדריכלים יצחק ישר ודן איתן - על תכנון 

"בניין מקסיקו" באוניברסיטת תל–אביב.
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2010 - תש"ע 1987 - תשמ"ח
האדריכלים גנית מייזליץ כסיף ואהוד כסיף - על  האדריכל אהרון דורון בשיתוף האדריכל צבי 

תכנון מרכז קהילתי רמז-ארלוזורוב וביצועו,  שילוח - על תכנון שני בנייני מגורים בשדרות דוד 
בשל היותו בניין ציבורי, ידידותי לסביבה  המלך מס' 18-16.

ולמשתמשים בו. המבטא את הערכים האדריכליים  האדריכלים אמנון ניב, אמנון שורץ, דני שורץ 
התל–אביביים במיטבם ומציג שילוב של פנים וחוץ  ואדריכל הנוף הלל עמר - על תכנון מוזאון האצ"ל 

ביצירת מרחב פשוט ומורכב גם יחד. ביפו, "בית גידי" ופארק צ'ארלס קלור.
האדריכל רם איזנברג - על תכנון פארק שדרות  ציון לשבח למחלקת הספורט בעיריית תל–אביב-

ההשכלה וביצועו. בשל היותו פרויקט אינטליגנטי,  יפו, לקרן תל–אביב לפיתוח ולחברת מוסדות 
המכיל בתוכו משמעויות תמאטיות, סיפוריות  חינוך ותרבות שיקום שכונות בתל–אביב - על 

והיסטוריות, מתוך התחשבו בקהילה ובמקום ונותן  מתקני הספורט והספורטקים בעיר.
ביטוי במהלכים אדריכליים הראויים לציון. 1993 - תשנ"ג

2015 - תשע"ו משרד האדריכלים איתן קימל ומיכל אשכולות 
האדריכלים אלי אליקים, צדיק אליקי ם - על תכנון ארבעה בנייני מגורים בנווה צדק: 

ונועה רונן - על תכנון פרויקט בית הספר תיכונט,  רח' שרעבי 6, רח' אמזלג 8, רח' רוקח 16 ורח' 
המציע תפיסה של בית ספר פתוח  אלרואי 16.

היוצר סינרגיה בין בית הספר לבין המבנים  משרד אדריכל אוניברסיטת תל–אביב, בראשותו 
שסביבו. של אדריכל משה עצמון ואדריכל יורם אלדן.

האדריכלית אורית מילבואר-אייל - על תכנון  2001 - תשס"ב
דיור בר השגה בשכונת שפירא, המייצר מגורים  האדריכל אמנון בר אור - על מכלול עבודותיו 

איכותיים, בזיקה למרחב הציבורי ותורם ליצירת  בתחום שימור מבנים.
תקדים חלוצי חשוב הסולל את הדרך לדיור בר  האדריכלים רמי גיל ושמואל גרוברמן - על תכנון 

השגה בתל–אביב. בניין למסחר ולמגורים ברח' בית יוסף פינת הלל 
2019 - תשע"ט הזקן ווילה אורבנית ברח' שלומציון המלכה.

האדריכלים ליאור ויתקון וליאור ציונוב - על  פרס כבוד לאדריכלית ניצה סמוק ולצוות שימור 
תכנון בית הספר "כולנא יחד" המייצר שפה  מבנים בעיריית תל–אביב-יפו - על הישגיהם 

אדריכלית חדשנית, אשר משלבת מודרנה עם  ותרומתם להעלאת המודעות למורשת התרבותית 
מסורת יפואית, המתבטאת הן בחזיתות המבנה הן  וההיסטורית של העיר תל–אביב - יפו.

בחללים הפתוחים. 2005 - תשס"ו
האדריכלים יפתח וקס ומורן פלמוני - על תכנון  האדריכלים אולריק פלסנר, רות פקר, דניאלה 
בית הספר "חורב" לחינוך מיוחד המהווה הישג  פלסנר ומיה פלסנר - על תכנון המרכז ללימודי 

אדריכלי יוצא דופן. בית הספר מציע חללי למידה,  ימאות וחתירה ע"ש דניאל עמיחי.
המותאמים ברגישות רבה לצורכי התלמידים  האדריכלים פטר קינן, שמעון פילצר, דניאל 

במקום. מונק - על תכנון בניין ווב בקמפוס אוניברסיטת 
תל–אביב.

האדריכלים צבי הקר ורפי סגל - על תכנון בית 
הפלמ"ח.
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