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ניסיון מוכח בניהול והנאת עובדים, חשיבה יצירתית ואסטרטגית, יוזמה והנאה עצמית, יכולת הובלת תהליכים, עבודה בצוות ותחת 

לתרום, להתקדם ולקדם ם, מוטיבציה גבוהה ללמוד, להוביל,ואינטגרטיבית רחבה, ייצוגיות ויחסי אנוש מצויינילחץ, יכולת ארגונית 
 את הארגון בו אני עובדת.

 
 השכלה 

 חיפה.  לטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, פקו , טכניון , לימודים לתואר שני :  2019 - 2014

המקרה   -מחיר למשתכן וייצורן של אסטרטגיות דיור חדשות בקרב בני מקום בעיירות הפיתוח  כתיבת עבודת תזה בנושא: "על   •
 של ירוחם".  

 )כולל מסמך מדיניות ותשריט(.אסטרטגית  הכנת תכנית אב למטרופולין באר שבע. בניית תכנית - 4 אולפן •
"נשר" הכולל ניתוח מצב קיים, הכנת חלופות, הכנת פרוגרמה וכתיבת מסמך   גיבוש תוכנית אסטרטגית כוללנית לעיר  -1אולפן   •

 מדיניות.
 

 "בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים".  – B.Archלימודים לתואר ראשון בארכיטקטורה :  2012 - 2007
 לימודי אדריכלות, התמחות בתכנון ערים. פרס הצטיינות חברתית.  •
 השתתפות במשלחת מצטיינים ביפן ולימודים של חודשיים באקדמיה לאדריכלות של טוקיו. •

 , ובתכנית עושים עושים סדר של גל גבאי.    Xnetעבודתי קטפו פרסים רבים במהלך התואר וכן התפרסמו בעיתון הארץ, עיתון   •
איש למטרופולין באר שבע, תכנון מבנה בעירוב שימושים גבוה, תכנון  100,000 -במסגרת התואר התנסתי בתכנון הגירה של כ  •

ונת ג'בל מוכבר, תכנון בניין לשימור, תכנון דיור בר השגה, תכנון ספרייה, עיצוב ההרחבה של העיר רהט, תכנון תב"ע של שכ
 עירוני.  

 
 סיון תעסוקתי :ני

 עובדים בכפיפות ישירה.  3 -  מנהלת מחלקת תכנון עיר באגף תכנון ועצוב העיר - : עיריית נתניה   נוכחי - 2018

א' כולל תכנון מפורט, הכנת תכנית אב, ניהול יועצים, ניהול צוות עובדים מקצועי, 542עבודה בשנתיים האחרונות על תכנית  •
   הכנת כרטיסיות מתחמיות והגשת החומרים לוועדה המקומית והמחוזית עד לאישור תכנית השלד.

מתחם אורדן, מתחם של נתניה, גבעת הפרחים, שכונת בן ציון, מתחם החבצלת,  האתמ"מ  קידום וניהול תכנון אזור התעסוקה   •
 יכין סנטר ועוד. עבודה על תוכניות בקנה מידה עירוני , שכונתי ונקודתי. 

קידום מסמכי מדיניות, בניית אסטרטגיות ארוכות טווח, מתכן הנחיות לצוותי תכנון בפרויקטים עירוניים, ייעוץ וחוות דעת  •
לקות והאגפים לרבות בנושאים של התחדשות עירונית, מדיניות עירונית בתחומי תכנון שונים וליווי תכניות לשאר המח
 מתאריות. 

 הכנת חומרים לשיתופי ציבור ולפגישות עם תושבים לצורך קידום מתחמי תכנון.  •
 ויועצים חיצוניים. ניהול עובדים הכנת תוכניות עבודה ונהלי עבודה.  ,נהול עובדים במחלקת תכנון •

 
 פרויקטורית באגף אדריכל העיר  -ביב, מנהל ההנדסה :  עיריית תל  א2018

 יפו". -"צל אביב -הובלה וריכוז של פרויקט באגף אדריכל העיר לתכנון ועיצוב הצללה בצמתים בעיר תל אביב יפו  •
 

 אגף רישוי ופיקוח על הבנייה, מנהל ההנדסה.  -עיריית תל אביב, בוחנת תוכניות רישוי   -2013-2018
בחינת בקשות להיתרי בניה והתאמתם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו, לתוכניות בניין ערים למדיניות הוועדה ולקובץ ההנחיות של  •

יפו.הכנת חוו"ד לדיונים ובוועדות הרלוונטיות כגון: דיוני מכון הרישוי, הועדה המקומית/המחוזית, ועדת -אביב-עיריית תל
 ות הצגת העבודה בפני הגופים הנ"ל.  התנגדויות, ועדת הערר וכו', לרב

 בנייה.  רישוי בדיקה טיפול ומתן מענה לפנות הציבור ולגורמים עירוניים בנושאי   •
 הכרת חוק התכנון והבניה. בקיאות והבנה בתהליכי רישוי הבניה. ידע והתמצאות בתוכניות בניה, בתוכניות בנין עיר על תקנותיהן.  •
ת תקשורת עם מוסדות ויחידים. כושר קיום מגע נאות עם קהל מקצועי ואחר. תודעת שירות כושר ניהול משא ומתן ומיומנויו  •

 גבוהה ויחסי אנוש מעולים. 
 
 אדריכלית במשרד אדריכלות, שימור ופיתוח עירוני –משרד אדר‘ ארי אברהמי   -  2012

 מצגות לעיריות ולמשרדי ממשלה.הכנת תוכניות עבודה, תוכניות לביצוע, תוכניות למכרז, הוצאת היתרי בניה, הצגת  •
השתתפות בתכנון תוכנית מתאר מגדל העמק, השוק הלבן, חאן אשוורדה והמצודה בעכו, מרכז המבקרים ובית הכנסת הרמחל,  •

 מוזיאון יהדות איטליה, חצר היהודים בטבריה. 
 

 ירוקה. אדריכלית במחלקת תכנון סביבתי ובנייה  -”המשרד להגנת הסביבה“  - 2011

 התקן לבנייה ירוקה, ניהול מכרזים לבנייה ירוקה.    2581בחינת תוכניות ע"פ תקן  •
 

 אדריכלית פרויקטים מיוחדים בחברה העירונית אריאל.  -”עיריית ירושלים“   - 2010
 . השתתפות בתכנון תוכנית אב תאורה לעיר העתיקה בירושלים, תוכנית לשיפוץ רחוב יפו במסגרת עבודות הרכבת הקלה •

 .עבודה מול יועצים, ייצוג חברת אריאל בישיבות עירוניות, הכנת פרזנטציות, איסוף חומרים, מחקר •
 

 נסיון ניהולי 
 נוכחי מנהלת מחלקת תכנון עיר בעיריית נתניה.  -2018

הקמת מחלקת תכנון עיר של עיריית נתניה, ניהול התכנון והביצוע של הקמת המעבדה לתכנון עירוני בעיריית נתניה, גיוס  •
עובדים, הכשרת עובדים, ניהול עובדי המחלקה לקידום המשימות על פי הנחיות מהנדס העיר ומנהלת האגף. הכנת תכנית 

 חלקת התכנון. עבודה והוצאה לפועל של כלל המשימות שהוגדרו למ
 

 מנהלת צוות הלובי הפרלמנטרי.  -מרכז השל לקיימות   2012 - 2011

, דיור מתנדבים בקידום חקיקה בנושאי צדק חברתי, מדינת רווחה, חינוך חינם מגיל אפסצוות  ו מקצועיים    עובדים  ניהול צוות •
 בר השגה ועוד. 
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 בצלאל" )עמותה רשומה ברשם העמותות (איגוד הסטודנטים עמותה : "יושבת ראש  2011 - 2009

  .מקצועיים   . ניהול צוות עובדיםרצופות שנים 3"איגוד הסטודנטים בצלאל" במשך  רשומה ניהול עמותה •
 בכפיפות ישירה. עובדים  8סה"כ 

 ארגוני תקין, בניית תקציב ותוכניות עבודה. ההובלת תהליכים של בניית חזון, מטרות, מיתוג, מבנ •
 ייצוג הסטודנטים בוועדות סנט, משמעת, דיקן, פרסים, מכרזים. •

 ייצוג הסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה, התאחדות הסטודנטית הארצית, וועדות עירוניות ומשרדי ממשלה.  •
 

 ראש מטה פריימריז של הרב גלעד קריב מנכל התנועה הרפורמית  - 2011

  ומערך מתנדבים ארצי. מקצועיים צוות עובדיםניהול  •
 

 שרות צבאי
 מפקדת חמ"ל מבצעים בגבולה הצפוני של מדינת ישראל:  2002-2004

, חפיפת עובדים חדשים ניהול מערך המבצעים של גדודי חי"ר מתחלפים, קישור בין מדרגי הפעולה השונים בשטח, הנהגת צוות   •
  והטמעת שיגרת עבודה.

 
 הכשרות ופעילויות נוספות

 ". YIA –חברת וועד " פורום האדריכלים הצעירים   -נוכחי  - 2015
 וממקימי ישראל חופשית.  ירושלים חופשיתפורום הארגונים למען יור  2013 - 2010
 בוגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות של קרן אייסף. 2012 - 2008
 מדריכה ביחידה החינוכית מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית.  2010 - 2007

 
 שפות

 עברית: שפת אם | אנגלית: רמה גבוהה 
 

 תוכנות מחשב
Autocad |  Photoshop |  Illustrator  |  InDesign  |  Office 


