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   אלונה ליפשיץ–קורות חיים

 
 נסיון מקצועי 

 ניהול פרויקטים.  משרד פרטי לאדריכלות ותכנון ערים, כולל היום  -2001
 במשרד חמישה אדריכלים, מתכנן ערים, שרטטת ומזכיר אדמיניסטרטיבי. 

עבודות המשרד כוללות: תכנון ויעוץ בנושאים אדריכליים לגופים פרטיים וציבוריים, יעוץ לייזום 
יהול פרויקטים שונים מהשלב הרעיוני, דרך פרוגרמות, תיאומים עם גופים ממשלתיים עירוניים  ונ

ופרטיים , ועד לביצוע ומימוש.  בדרך כלל הפרויקטים בהם אנו עוסקים במשרד הם מורכבים 
 ומסובכים, ודורשים רמה גבוהה של תיאום עם יועצים שונים ועם הרשויות. 

 
ט של  קפרוי ,בתכנון מפורט לביצוע למפעלים, לאתרים לוגיסטיים בתחום התכנון אנו עוסקים

 ועוד. כולל הכנת תוכניות לשימור מבנים ומרקמיםמוזיאון ומגורים בירושלים, 
 

בשנים האחרונות אנו מנהלים את התכנון לתב"עות גדולות עבור משרד השיכון, מתכננים  
 ולמשרד הכלכלה. ,ומנהלים תכנון של תב"עות של תשתיות  למשרד החקלאות

 
 מנהלת המחלקה לייזום פרויקטים בקרן ירושלים.  1999 -  2000

 

 מנהלת מינהל קהילתי גילה.   1997 -  1999
 

 ם.מנהלת המחלקה למוזיאונים במשרד החינוך והתרבות חברת מועצת המוזיאוני      1995 -  1993
 

 והתרבות.יועצת אדריכלית למחלקה למוזיאונים, משרד החינוך  1998 -  1993
  

 בעלת משרד אדריכלות פרטי  1993 -  1989
 

 .נוף, ירושלים. ממלאת מקום מנהל המינהלת-אדריכלית מינהלת שכונת הר   1990 -  1987
 

 שירות צבאי בחיל התותחנים כמדריכה מקצועית, וכמדריכת ידיעת הארץ. 1979 -  1977
   

 שמש, בעבודה קהילתית וחינוכית. -שנת שירות במסגרת 'גרעין רעים' בבית 1977 -  1976
 

 השכלה:
 קורס דירקטורים מטעם לה"ב באוניברסיטת ת"א.   2012

 
1996 M.P.A.   ,מסטר במינהל ציבורי, בית הספר למינהל ציבורי על שם ג'ון קנדי, אוניברסיטת הרווארד

 קיימברידג', ארה"ב. 
 

 מור אמנות וארכיטקטורה, זלצבורג, אוסטריה. השתלמות בשי 1990
 

1986 B.Sc. בהצטיינות, הטכניון, חיפה, ישראל.,באדריכלות ותכנון ערים 
 

 :פעילות התנדבותית 
 

 חברת ועד , סניף ירושלים, התאחדות האדריכלים.  היום     – 2018
 

 חברת ועד מנהל, ''אופק'', אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ.     2019  – 2014
 

 חברת ועדת סביבה של שכונת מוסררה, בירושלים. היום   – 2010
 

   2007-2010חברת ועד, סניף ירושלים, עמותת אדריכלים מאוחדים, יו"ר הועד בשנים  1999  – 2013


