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 09-7414245 בית, 054-2255437, נייד Oren On אורן און :מס' טלפוןמלא,  שם

 027347590 מס' ת.זישראלית, נתינות  06.05.1974ישראל,  : ואזרחות לידהמקום 

  אב לשלושה בניםו (המקצועית לשרון )אדריכלית ושותפה לעשייה נשוי  מצב משפחתי:

 054-2255479חיפה  64בת חן רח'  09-7404059רעננה  12רח' הרצל  כתובת וטלפון המשרד:

 arc.com-www.2on אתר המשרד: arc.com-Studio@2on, arc.com-Oren@2on כתובת אלקטרונית:

 

 ה ש כ ל ה   ו ה ס מ כ ה

 2003מהמחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה, משנת  B.Archבעל תואר # 

 1995בעת תעודת הנדסאי אדריכלות )כעתודאי( ממכללת אורט טכניקום גבעתיים, משנת # 

 במסלול מחקרי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון M.Archלקראת השלמת תואר # 
)המחקר עוסק בעירוב שימושים בתוככי יחידת המגורים, כנגזרת של תמורות טכנולוגיות וכלכליות 

 גלובליות(
 

 ו א ק ד מ י   י ע ו צ ק מ   ן ו י ס נ

הסטודיו . חיפהרעננה/ The 2ON Studioתחומי ( משרד אדריכלים רב #2006 אדריכל בכיר, שותף ומייסד )
 עוסק במנעד רחב של קני מידה, החל מתכנון נופי ומתארי, דרך מבני ציבור ומגורים, ועד לעיצוב פנים וריהוט.

נטול מקורות אור ואוויר  עיצוב פנים לחדר אוכל תת קרקעיהוא  ביותר שיצא ממשרדנו הקטןהפרוייקט 
תכנון בניין שבחיפה, והפרוייקט הגדול ביותר שיצא ממשרדנו הוא  בניין מל"ט בחממת הטכניוןבטבעיים 

מתוך צמד( כחלק מפעולה רחבה של החייאת  2משולב למשרדים ומגורים המכיל מסחר בקומת הקרקע )
מעטפת הבניין וכל חלליו הציבוריים  המרכז העירוני שבטבורו נמצא המבנה. העבודה כללה את עיצוב

 ון תת קרקעי ופיתוח נופיבקומות השונות, כולל חני
 

עבודה מול  – 2005ועד  #1997 ראש צוות כאדריכל שכיר במשרדים בתל אביב בהרצליה ובחיפה, משנת 
 חברות קבלניות וגופים ציבוריים שונים, בתחומים פרוגרמטיים של מגורים

 
 2011משנת דמי לעיצוב ויצו חיפה, # חבר סגל ומרצה בכיר במחלקה לארכיטקטורה של המרכז האק

 וקורסים תיאורטייםלתכנון אדריכלי מנחה קורסי סטודיו  –עד עתה ו
 
קורסי מנחה  – 2012ועד  2007מרצה נלווה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, משנת  #

 לתכנון אדריכלי סטודיו
 

 ה   ע ו ב ד ו ת   א ו ד ו ת י יכ מ 

 19הראשונה שהגיעו לכאן ממזרח אירופה במחצית המאה ה אני דור שישי בארץ, נצר לאנשי העלייה # 
שריונר שנהרג במהלך גם קרוי על שמו של סגן אורן פז,  והקימו את יבנאל, כפר תבור וראש פינה. אני

וכברירת ל נלחם על איכויותיו באופן תמידי הקרבות של מלחמת יום הכיפורים. אני מחובר למקום וכאזרח פעי
 מחדל.

 
גדול בחינוך, באהבת אדם, ובחשיבה לטווח רחוק. במציאות הכאוטית והלבנטינית בה אנו חיים, אני מאמין # 

אני משתדל מאוד לזכור שלכל דבר שאני עושה כעת יש השלכה בהמשך, הן על האנשים שסביבי והן על 
 המרחב.

 
ים וחצי הייתי נולדתי עם גידול שפיר עצום, הממוקם בחיבור בין המוח לעמוד השדרה. עד לגיל שנתי# 

נכות לצמיתות אינני  100%משותק מהצוואר ומטה, ומאז אני מוגבל בתנועה ובהליכה. חרף הגדרתי כבעל 
 נוהג לעשות לעצמי הנחות, ואני בוחר תמיד וכעקרון בדרך הקשה על מנת להגיע להישגים.

 
השרון משיקולים משפחתיים ואישיים. פעיל במישורים  חיפאי בנשמה ובזהות, אך מתגורר כעת באיזור# 

)בין השאר חבר בוועדת השימור  לטובת עיר המפרץ והכרמל – פוליטיים מקצועיים ותודעתיים –שונים 
 העירונית כנציג ציבור(.
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