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 לוועד הארצי תמועמד – 2020חירות ב

 

 בטכניון, חיפה, לתואר ראשון ולתואר שני.ובינוי ערים בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה  השכלה:

ר: "טמיעת סגנונות בינלאומיים גיסטהתזה למ לכתיבת עבודת ,פינלנד ,מלגת השתלמות בהלסינקי

 ." 30-פונקציונליזם שנות ה –בארכיטקטורה הפינית המודרנית 

 

, מבני חינוך ותרבות :פינלנד בנושאיםבהלסינקי, , בלונדון ובארץ םבמשרדיוהתמחות  עבודה: ניסיון מקצועי

 ובתי חולים.מגורים  ,מרכזים מסחריים, מבני משרדים

 ירושלים. לווי תכנון שלבמשרד הראשי במשרד הבינוי והשיכון, במבני ציבור ומגורים   - מנהלת מחלקת מבנים

כתיבת  .ומגורים , דיור מוגן לקשישמופעים ותפורט, בריכות שחייה, אולמ, אולמות סחינוךמבני   ,ציבורמבני 

 . המשרד בהקמת ציבורינוך וחמבני לתכניות מנחות הכנת ו מפרטיםוהנחיות לעבודות תכנון 

 

  ורווחה. חינוך, תרבות מבני תכנון ב מחהמתבעלת משרד עצמאי ה 1995החל משנת 

 

  .ולווי תכנון לתכנון כיםמדריכתיבת :  מכון למחקר ופיתוח מבני חינוך ורווחהה:  יעוץ

 לעירית תל אביב.ולבטוח הלאומי  ,בירושלים וח במשרד החינוךלמינהל הפיתאדריכלית יועצת 

 ובחינות רישוי רישום, תמחויותהבנושא המהנדסים  שםלריועצת 

 022מספר  של משרד התמ"ת–נגישות למבנים ותשתיות  תמורש

 

, "מסחר ומגורים ני ציבורמב תדריך תכנון לשילוב", ( 2007 ),ה"חמשעבור  ,"בתי ספר אנכיים" –מחקרים

  .(2010) וממ"י , משרד האוצר, משרד הפניםשהב"שמעבור 

 

, מרכזי יום לאוכלוסיות בתי ספר, מתנס"ים, בתי כנסת, גני ילדים, מעונות יום לגיל הרך: עבודותה בין

  מגורים.מיוחדות, מתקני ספורט, ו

 

 רהוט חוף,  -בית מעצר בעטרות, אביזרי חוף הים התיכון :תחרויותזכייה ב

 .מרכז חינוכי אזרחי באלעדוובנוי ערים בטכניון  לארכיטקטורה ין הפקולטהיבנ

 

תכנון בתי ספר האינטרנט לבאתר , בכפר סבא ,ע"ש סורקיס "סביו דמוקרטיה "סהביתכנון על  :פרסיםזכייה ב
.(DESIGNSHARE.(WWW 

 

  ,מרכזת סטודיו לתכנון ובינוי ערים בטכניון, בפקולטה לארכיטקטורה חבר הוראה בכיר נלווה   :הוראה

ספר בפינלנד  בבתילסטודנטים סיורים  .בהולנד, אתיופיה וקובה הנחייה בסדנאות סטודנטים בינלאומיות

 ה לארכיטקטורה במינסטר גרמניהבסטודיו אינטרנטי בפקולט חהמנ

 

 לבבית האדריכל לרג "העיצוב הפיני"בבית האדריכל    2007,"אתיופיהסטודנטים דנת ס" " תערוכות אוצרות -

ון טכניב "בתי ספר בפינלנד"ודנטים טתערוכת ס,  2017 גרירותשאות פינלנד בשתוף עם הצמע שנות100

  2019 טורקו פינלנדספרייה בבמרכז הבאוהאוס בתל אביב  וב   FUNKISוכת תער ובשגרירות,

 

יום האדריכל,  תמפיק :במשך השניםחברה בוועד הארצי,  האדריכלים, התאחדות: פעילה בפעילות ציבורית

שופטת לפרסים, מארגנת ומרצה בכנסים  ,עורכת עיתון פרספקטיבהבינלאומי "עיר חינוך", הסמינר המפיקת 

התאחדות הנציגת  אוצרת תערוכות., מזמינה מרצים אורחים מחו"ל, בארץ ובעולם ובסמינרים בינלאומיים

  בעלת תואר אבירות מממשלת פינלנד. ,יו"ר אגודת ידידות ישראל פינלנדUIA של  וךמבני חינ ודהת עבצבקבו
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