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   אקדמייםלימודים 
 .(.B.Arch) ותדריכלבא בוגר ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2004-2009

 מלווה בנייה ירוקה. מכון התקנים בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 2015

 פרסים

 .2010פרס דוד עזריאלי שנת גמר בשלב ה - "סכר במדבר" ,פרויקט הגמר שלי •

העת אדריכלות  כתבקטגוריית סטודנטים.  - 2011פרויקט השנה  - "סכר במדבר" •
 ם.יואלדר שרון לסטודנטים יצירתי ןאריה שרופרס  - ישראלית

 .Lזכייה בקטגורית  ",חברת "בית ונוילבנייה ירוקה.  3-הכנס הבינ"ל ה •

   תעסוקתי ןניסיו
  פורום אדריכלים צעירים      2011-החל מ

             , האדריכליםאת אגד ל במטרהנוסד  ., תפקיד התנדבותיועדממייסדי הפורום וחבר                           
    מקצוע וכפועל ה שמטרתו חיזוקקצועי מ שיח ליצורהמסגרת החוקית ואת שפר ל                          
 .יוצא שיפור סביבת חיינו                          

 
  צור אדריכלים-ביטמן בן  1120-החל מ

בעירוב  בתכנון מבני מגורים יעיסוק עיקר .עירונית ראש צוות התחדשות •
רחב במגוון  38פינוי בינוי ותמ"א פרויקטים של תכנון יר ירושלים. בע םשימושי

 .הקני מידשל 

, דרך ראשוניםה מרמת הרעיון והסקיצה, מגוון בכל מרכיבי התכנוןעיסוק  •
קבלת תוקף לתכנית, , השונות  תבוועדוליווי , לדיירים ולגופי התכנון ותצגמ

 וכו'. בשטח עד גמרליווי הבנייה  תכניות עבודה,הכנת  היתרי בנייה,קבלת 

רחב של מול מגוון  ל גופי התכנון,למול כ עבודה ,יבט התכנוניניהול פרויקטים בה •
 לקוחות פרטים וציבורים.  יועצים ומול

 

 Paris - Cabinet Alexandre et Cristina Negoescu     

 טוט, הדמיות.. תכנון, שרמשרד אדריכלות ועיצוב פנים בפריסאדריכל ב •

  התנסות בתכנון ועיצוב פנים של דירות בצרפת ובאיים הקאריביים. •
 

  מועצה אזורית מטה בנימין  2009-2008
 וני.טלפקבלת קהל ומענה , אחראי ארכיב - מחלקת רישוי ותכנון •

 

 טלדן מערכות מידע 4200-2003

 אחראי על הזמנות וטיפול שוטף במספר לקוחות. –מחלקת כתבי עת  •
 

 שירות צבאי
  שירות בספינת , חיל היםקודם לכן  רשות חירום לאומית )רח"ל(. במילואים. סרן-רב 1999-2003

 ימי בזירת אשדוד וסגן  קצין שליטהכגלאי צוללות, קורס קצינים בסיסי,  טילים                           
 בקריה. מיתחידת השליטה היקצין בי, המפקד מוצב שליט                           

 

 Excel, Word, PowerPoint, Outlook ,Autocad , Photoshop  ,Sketchup      תוכנות תעייד

 
 

 הבנה חלקית. -רומנית   שליטה מלאה / -אנגלית  שפת אם /  -עברית       ידיעת שפות

2009-2010 
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