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עובדים  4כולל כרגע  – משרד עצמאי               1988-מ

 מקצועיים.

מייסד ומנהל סדנאות אדריכלות           1993-1996

 לילדים ונוער.

 לים( ו"פרספקטיבה" אגודת האדריכ)א" -עורך עיתון "חתך א         2008 -1996

 )עמותת האדריכלים הישראלית(.                           

                        משרד החוץ. יועץ לתערוכת אדריכלות "מפגשים" לכבוד יובל המדינה, מטעם                   1996
 .בין מייסדי עמותת האדריכלים הישראלית                   1998

 חבר הנהלת עמותת האדריכלים.          1998-2020

 אדריכלים.היו"ר סניף תל אביב  והמרכז של עמותת            2004-2007

 הנדסאי אדריכלות.   בוחן מטעם משרד העבודה לתואר                2005-מ

 אגף לפיתוח שירותים(  ) יועץ של המוסד לביטוח לאומי                 2006-מ

 שופט בתחרות פרויקט השנה מטעם הרבעון אדריכלות ישראלית           2006-2015

 טרקציה תיירותית בירושלים.א –שופט בתחרות אדריכלית בינלאומית                    2007

 רד התעשייה המסחר והתעסוקהמטעם מש )מתו"ס( מורשה נגישות                2008-מ

 תת האדריכלים הישראלית.עמו –ת יותחרוהיו"ר ועדת           2009-2014

 דריכלות ישראלית.אחבר המערכת המייעצת של הרבעון                 2010-מ

 שופט מטעם עמותת האדריכלים בתחרות בנייה מצטיינת )התאחדות בוני הארץ(                   2014

 איתנות ישראלית"שופט מטעם משרד הבטחון בתחרות "המרכז הלאומי ל                   2016

 התאחדות האדריכלים ובוני ערים –שופט בתחרות אות האדריכלות הישראלית                    2019

 

 *  פרס ראשון בתחרות "מגורי המחר" לאדריכלים צעירים.             :פרסים

 קו".יז ע"י "אונסהעבודה נבחרה לייצג את מדינת ישראל בתחרות בינלאומית בפר                          

 יה. " ע"י אגודת האדריכלים. גני ילדים, נתנ97*  ציון לשבח בתערוכה "מרחב                          

 *  פרס ראשון בתחרות לתכנון בית אבות אזורי בטייבה.                         

 

 פרסומים בעיתונות המקצועית

 

 ועדון נוער צופי נתניהמ  - 108מ' ע – 1995, אוקטובר  26גליון מס'  , מגזין עיצוב
 גן ילדים = משחק ילדי - 44/46מ' ע – 1996, ינואר  27גליון מס'   ,מגזין עיצוב

 תניהנגן ילדים  - 77/79מ' ע – 1996/7, חורף 28גליון מס'  ,אדריכלות ישראלית
 ת המטבח של השכניםדריכלות טובה מתחילה בריחוא - 20/21עמ'   ,30גליון מס'  אדריכלות ישראלית

 נין מסחר ומשרדים, נתניה ב - 14/16מ' ע – 1998, יוני  36גליון מס'  ,מגזין עיצוב
 הבית בבית חנני –לום כחול ח - 36/40מ' ע – 2001, פברואר 47גליון מס'   ,מגזין עיצוב
 חרב לאתבבית  –גושים ושקעים "  " - 118/120מ' ע – 2001, אפריל  48גליון מס'  , מגזין עיצוב

 רויקט מלונאות ומשרדים, נתניהפ -ולדרג - 26מ' ע – 05/2001, 45גליון מס'  , אדריכלות ישראלית
 כייה בתחרותז –ית אבות אזורי בטייבה ב - 32עמ'  – 2002, נובמבר  51גליון מס'  , אדריכלות ישראלית

 בית בשרון –עים ורות וצבצ - 42-48מ' ע – 2004, נובמבר  77גליון מס'  , מגזין עיצוב
 רחובות –ת בלאק מסעד - 60גליון מס'  , אדריכלות ישראלית

 עיצוב בית אבות –אתגר ה - 42, עמ'  22גליון מס'  , פרספקטיבה
 טמעת מיגוןאדריכלות מו - 05/2009 – 77גליון מס' , אדריכלות ישראלית
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