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. בעלת תעודת מלווה לבניה ירוקה מטעם  2011אדריכלית רשויה. רשומה בפנקס האדריכלים ומהנדסים משנת 

 מכון התקנים הישראלי.  
 

 השכלה:
 , בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי,  (B.Arch)תואר ראשון באדריכלות   -2005-2010

 אוניברסיטת תל אביב.
 

 : ניסיון מקצועי
   Void Solutions 2014 -היום

 ., בניה פרטית38תמ"א  בנייני מגורים,מבני ציבור, תכנון ורישוי ל •
 . עיריית נתניה אחזקותלבניה ציבורית/ אגף הרישוי תוספת למבני חינוך וציבור עבור  •
 הכנת תכניות בינוי למבני חינוך וציבור עבור האגף לבניה ציבורית עיריית נתניה.  •
 להתחדשות עירונית שכונתית עבור אגף תכנון עיר, עיריית רמת גןהכנת תכנית אב  •

  עבור הרשות להתחדשות עירונית -התחדשות עירונית לאורך ציר מתע"ן באר שבע ו
 .  אדריכלות תכנון וסביבה[ -יחד עם אתוס  -]אדריכלית בצוות התכנון

יריית רמת השרון אגף תכנון עיר, עהכנת תכניות מפורטות להסדרת שטחים ציבוריים עבור  •
 ועבור אגף תכנון עיר בועדה המרחבית שרונים. 

 תכנון ועיצוב עירוני, תב"עות.  •
 
 

 אדריכלות תכנון וסביבה  -אתוס 2009 -2012
 תכניות מפורטות )דבוריה( ותכניות מתאר כוללניות )לוד, אלעד(  -תכנון עירוני וניהול תכנון •
נתב"ג, פרוגרמה להרחבת מסוף  פרוגרמה למגדל הפיקוח החדש ב -תכנון פרוגרמטי •

 גשר אלנבי. -המטענים במעבר הגבול
 .יפו -תחנת הרכבת הקלה ברח' יהודה הלוי, תל אביב -עיצובי עירוני •
חו"ד סביבתית לבחינת חלופות למתחם תיירות בתמנע, חו"ד סביבתית  -ייעוץ סביבתי •

ת לבניה ירוקה  לבחינת חלופות לאחסון מיכל האמוניה במפרץ חיפה, הכנת מסמך הנחיו
 ברשות שדות התעופה. 

, תת"ל  יפו -תל אביב 4-ו 3תכניות רובעים  -חקירות התנגדויות והשגות לתכניות מפורטות •
 משער הגיא ועד הכניסה לירושלים.  1הרחבת כביש  -16

 
 : פעילות ציבורית

 אקטיביזם עירוני וסביבתי. מערכת התראות דיגיטלית להנגשת מידע תכנוני ועידוד  -מעירים 2019 -היום
 פורום אדריכלים צעירים   2013 -היום

 עמותה לקידום המעמד המקצועי של האדריכלים הצעירים והסטודנטים לאדריכלות.  •
חברת ועדת ביקורת של העמותה, השתתפות בעריכת סקרים, איסוף נתונים, השתתפות   •

 בדיונים בועדות הכנסת.
 

 שירות לאומי: 
 יפו מינהל השירותים החברתיים, אגף -מרכז סיוע לקהילה הזרה, עיריית תל אביב -מסיל"ה  -2002-2004

יפו ומשרד -דרום. הכנת דו"חות ומסמכי מדיניות בנושא עובדים זרים עבור עיריית תל אביב
 התמ"ת. הגשת סיוע פרטני וקהילתי למהגרי עבודה. 

 
 

 : מיומנות מחשב
autocad, revit, sketchup, vray, photoshop, QGIS, office 

 
 

 שפות:
 קריאה, דיבור וכתיבה ברמת שפת אם.  -אנגלית שפת אם. -עברית


