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 itay@kisselov-kaye.com דוא"ל:

 , תל אביב12בר אילן  כתובת:

 2+ נשוי  מצב משפחתי:

 1980 שנת לידה:

 השכלה: 

התמחות    . סיום התואר כמצטיין התכנית.טכניוןהבניה, בניהול    –בהנדסה אזרחית    .M.Eתואר שני   : 2010-2012

 .   P.P.P -ו B.O.T בניהול פרויקטי 

                     .בהצטיינות B.Archתואר  סיום  .חיפה ,טכניוןפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בבוגר ה   :2003-2008

 בהצטיינות.         סמסטר ה, סנטיאגו, צ'ילה. סיום PUCחילופי סטודנטים באוניברסיטת   :   2007

 .ה במגמה ריאלית. סיום בהצטיינותביה"ס תיכון מקיף ה' , בגרות מלא  : 1998  - 1996

 ניסיון מקצועי: 

חינוך,  ,  ציבור   מבני  וניהול פרויקטי   . תכנון  יפו העתיקה,  בע"מ   קיסלוב קיי אדריכליםבמשרד    שותף :  היום -2011

 .  , הרישוי, הפיקוח והניהולבכל רמות התכנוןומגורים , תעשייה, תכנון עירוני מסחר 

בע"מ במשרד  דריכל  א :  2011 -2009 ויועצים  אדריכלים  רשפוןפורום  מבני,  תכנון  מרמה    .  ומגורים  ציבור 

   .תחרויותלרשויות, הגשות ניהול פרויקטים,  פיתוח תכניות עבודה,  קונספטואלית ועד רמת הפרט,

   .מגוריםתכנון מבני ציבור ו - בתל אביב  Pra-Team  במשרד לאדריכלות ועיצוב פניםמשרת סטודנט  :  2008

 .The EzWayבחינה הפסיכומטרית בחברת קראת הלהכנה לבכיר מדריך  :     2011 -2005

במחלקת הרכש במטה ובשטח  עבודה      -מקבוצת אפריקה ישראל    דניה סיבוס בע"מ חברת     :  2003 -2002

 .  והלוגיסטיקה

 פעילות ציבורית: 

בישראל היום:   – 2017 הערים  ובוני  האדריכלים  התאחדות  של  הישראלית"  האדריכלות  "אות  פרסים    -יו"ר  מפעל 

 לקידום מצוינות אדריכלית ותכנונית בישראל. 

  יו"ר סניף ת"א והמרכז וחבר הנהלה.   ,האגף הכלכלי  יו"ר   -התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל   היום:   – 2013

 במסגרת פעילות זו שימשתי , בין היתר : 

מול    –פעילות האגף הכלכלי   ▪ עבודה  מכרז הביטוח המקצועי, פעילויות להסדרת תעריפי תכנון, 

 ניהולי.  -שכר ושכ"ט, הרצאות ללימוד כלכלי בנושאפעילות מזמיני עבודה ציבוריים, 

משרד הביטחון, משרד השיכון והבינוי, משרד הכלכלה, מעקב    –פעילות מול הממשלה והכנסת   ▪

 אחר חקיקה והשתתפות בדיוני ועדות הכנסת השונות. 

הקמת והובלת צוות תיאום ומשוב של אדריכלים ומהנדסים בישיבות קבועות מול אגף ההנדסה של  ▪

 יריית ת"א יפו. ע 

 מיוזמי ושופט בתחרות המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית של משרד הביטחון.  ▪

 ArchiBusiness -ניהול והשתתפות בסדרת הרצאות לניהול משרדי מתכננים  –הרצאות  ▪

 ערב הכנה לבחינת הרישוי.  – ותהרצא ▪

 תחרויות ופרסים: 

 יפו. -בנמל יפו מטעם עיריית ת"א 2+3 האנגר לתכנון מוזמנים זכייה במקום הראשון בתחרות  : 2015

 יפו. -ת"אנמל יפו, עבור הרשות לפיתוח כלכלי  -זכייה במקום ראשון בתחרות מוזמנים לתכנון אסטרטגי  : 2014

הירוקה,   זכייה במקום הראשון בתחרות מוזמנים לתכנון תב"ע מפורטת למרכז קהילתי ברמת אביב :  2014

 יפו.  -ת"אעבור עיריית 

 תכנון קמפוס רמת אפעל.   -פתוחה  אדריכליםזכייה במקום ראשון בתחרות   :  2012

מצטיין    פרויקט  -חידוש לב העיר בירושלים  –גמר    פרויקטעבור    פרס רייסקיןו  עזריאלימועמד לפרס   :  2009

 בסטודיו. 

 .עבור תכנון תחנת רכבת קלה בטכניון 2007לשנת  זכייה בפרס איתנית   :      2007

 שרות צבאי: 

 . 2011בגדוד מוריה. מצטיין גדודי לשנת ורס"פ ביחידת חי"ר  ת חודשירות מילואים מלא כסמל מחלק  היום:   – 2002



יתה ושנה וחצי כסמל כ שרות מלא כלוחם ומפקד בחטיבת גבעתי. שרות של חצי שנה כמפקד :  2002 – 1999

 מצטיין גדודי.   –מחלקה. סיום טירונות כמצטיין מחלקתי וכן כמפקד 


