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 השכלה וקורסים
 

סיום לימודי אוצרות ומוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב                2016  
.            2016לארכיטקטורה בוונציה  עבור הפביליון הישראלי בביאנלה התמחותהשלמת                         

 
שנו"ל). 2( סטודנטית לאוצרות ומוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב       2016-2014  

 
   87בארכיטקטורה באוניברסיטת תל אביב, ציון גמר:  ראשוןסיום תואר               2007

 
ניקה במדריד, ספרד. יקט חילופי סטודנטים באוניברסיטת פוליטכפרו               2006  

              " בחסות האדריכלים והמנחים,             SOLID Architectsבסיום סמסטר "מגורים", נתבקשתי לעבוד בחברת "                      
 יאר מארוטו ואלווארו סוטו.וחו                      

 
שנו"ל).  5אביב ( סטודנטית לתואר בארכיטקטורה באוניברסיטת תל      2007-2002  

 
פיסיקה בגימנסיה הריאלית בראשון לציון.-שנו"ל במגמה הריאלית כימיה 12בוגרת        1997-1994  

 
שנות לימוד בסטודיו לציורי שמן ורישום בבאר שבע ע"ש רות אייל. 3       1996-1993           

 
 

 שירות צבאי
 

של הגדוד. כחיילת מצטיינתסיום השירות בדרגת סמל ובקבלת הוקרה                1999  
 

בתפקיד משק"ית חינוך בגדוד קשר ארצי אמירים.תיים שירות של שנ       1999-1997  
 

בוגרת קורס קדם צבאי כמשק"ית חינוך במחווה אלון, כרמיאל במשך ארבעה חודשים.               1997  
  
 

ינסיון תעסוקת  
 

    סט אדריכלית עבור דירת פנטהאוז בפרויקט מגורים בדובנוב, ת״א. תכנון והצגת חלופות ללקוחות,               2021
 .)2021דצמבר  -וני(י והלבשת בית עיצוב פנים, פיקוח, תכניות לביצוע                          

                      
  בירושלים ומעטפת המבנה של בית הספר לאמנויות המילהחוץ יכלית עבור פיתוח שטח אדר                          

 ).-2021(מרץ                           
 

   פגישות עם הלקוחות, פגישות  בשכונת יד אליהו בת״א.של בית פרטי אדריכלית עבור פרויקט                           
  לתיק מידע, הצגת חלופות ללקוחות, הגשה להיתר.והתכתבויות עם גורמים בעירייה, הגשת בקשה                           

 ).-2021מרץ (                          
 

    אדריכלית עבור דירת פנטהאוז בפרויקט מגורים בוטיק במתחם נגה, ת״א. תכנון והצגת חלופות                           
    ת לביצוע ורשימות, ללקוחות, הדמיות תלת מימדיות, פגישות עם הקבלן ומתאמות השינויים, תכניו                          

 ).-2021פיקוח ופגישות באתר הבניה, עיצוב פנים (ינואר                           
 
 

 , בגלריה בבית האדריכל ביפו NON VOYAGEיוזמת ואוצרת בתערוכת היחיד של אלייזה סאות׳ווד               2020
 בתקופת  חודשים 12לפרק זמן של  מול האמנית נמשךתהליך האוצרות  .2020שבוע האיור עבור                      

 ).2021למרץ  26 -2020לדצמבר  25(מגיפת הקורונה פרוץ                      
 

 פגישות עם הלקוחות, אדריכלית עבור פרויקט של שיפוץ ועיצוב בית פרטי בהרצליה הצעירה.                          
 פגישות והתכתבויות עם גורמים בעירייה, הצגת חלופות ללקוחות, הכנת סט תכניות לביצוע,                           

 .)2021אוקטובר  -2020פיקוח, עיצוב פנים (אוקטובר                           
 

 תערוכות מותאמות חלל״ בתכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב של מכללת שנקרמרצה של קורס ״                  
 ).2020 קטובראו-ספטמבר(                  

 
 בתקופת מגיפת הקורונה, טשטוש הגבול בין חוץ לפניםבחינת אוצרת תערוכת ״מרחב פנימי״ בנושא                           
 .)2020לספטמבר  7-לאוגוסט 4. (2020טליין במוזיאון הטבע בירושלים לכבוד פסטיבל אאו                          

 



 התחומים בכדי לחקור      2בתור אדריכלית ואוצרת המשלבת את השתתפות בתכנית שהות אמן בערד                  
  השונים  ר היוצריםכיצד "בית הסופר", המגרש וסביבתו יכול לתרום ליצירה ולהיות כקרקע פוריה עבו                 

 .)2020מרץ ( ולהציע תכנית אדריכלית לדיוק החזון של הבית המופלאהבאים להתארח בו                  
 
 

 הספר לבית  שנה 100לכבוד  ,בגלריה בבית האדריכל ביפו BAUSCAPEיוזמת ואוצרת שותפה בתערוכת               2019
 נבחרו לצורך כך. 2019עבור שבוע האיור  ״ אשר חתר לחבר בין תחומים,באוהאוסלעיצוב ואדריכלות ״                     
 הגיב כיצד העקרונות עליהם הוקם בית הספר ב למשתתפים רב תחומיים מכל מקצועות העיצו 5                     

 ).2020לינואר  2 -9201לנובמבר  22( הבאוהאוס מתבטאים במרחב הנופי של ת״א                     
 

 אדריכלית עבור פרויקט תכנון אדריכלי ועיצוב פנים לבית הספר לאמנויות המילה בירושלים.                           
   לטובת חללי בית ספר להשכלה גבוהה מאני במרכז ירושלים ’תכנון וניצול מקסימלי של חלל עות                          

     הכנת סט תכניות לביצוע, , הצגת חלופות, צוות בית הספרעבודה מול בתחומי הכתיבה השונים.                           
 ).2020 נובמבר -2019ספטמבר ( פיקוח, עיצוב פנים והצטיידות ביצוע בפועל,                          

 
 ית לאוצרות בעיצוב של מכללת שנקרתערוכות מותאמות חלל״ בתכנית הבינלאומ״ מרצה של קורס                           
 ).2019אוגוסט -(יולי                          

 
  של בית פרטי במזכרת בתיה.אדריכלית עבור פרויקט עיצוב פנים                           

  פיקוח, עיצוב פנים הצגת חלופות, הכנת סט תכניות לביצוע, ביצוע בפועל, לקוחות,עבודה מול                           
 .)2019ספטמבר  -מאי(                          

 
 

    שנה  70יוזמת ואוצרת שותפה בתערוכת ״הבית העתידי״ בגלריה בבית האדריכל ביפו לכבוד               2018
   . הרכבת סטודיו אינטרדיסציפלינרי לבחינת הסוגיה של 2018למדינת ישראל, עבור שבוע האיור                           

   הבית העתידי בקונטקסט מקומי. התערוכה כללה תהליך לימודי עבור כל המשתתפים עם הרצאות                           
 ).2019לינואר  4 -2018לנובמבר  16( חודשים 6עים בגלריה לפרק זמן של עבודה קבו חיצוניות ומפגשי                          

 
 אדריכלית עבור פרויקט תכנון אדריכלי ועיצוב למשרדי סטודיו אנד מור בת״א.                           

 עיל בת״א. עבודה מול קומות עבור סטודיו עיצוב ומיתוג פ 2תכנון וניצול מקסימלי של חלל בעל                           
 ).2018לדצמבר  1 -לאוגוסט 1( ח ועיצוב פניםהלקוחות, מדידות הצגת חלופות, ביצוע בפועל, פיקו                          

 
 ית לאוצרות בעיצוב של מכללת שנקר מרצה של קורס ״תערוכות מותאמות חלל״ בתכנית הבינלאומ                          
 ).2018אוגוסט -(יולי                          

 
    טי בשכונת קריית משה ברחובות. פגישות עם הלקוחות, פגישות אדריכלית עבור פרויקט של בית פר                          

  הצגת חלופות ללקוחות, הגשה להיתרוהתכתבויות עם גורמים בעירייה, הגשת בקשה לתיק מידע,                           
 ).2019לאפריל  1 -2018ליולי  1(                          

 
 אוצרת תערוכת ״אנשים שלא פגשתי״ בגלריה כוליעלמא ת״א. תכנון, אוצרות ועיצוב של החלל                      

 ).2018ליוני  10-20בישר גולדמן (בתערוכת היחיד של המאייר א                     
 

  עבור פרויקט של תכנון ועיצוב דירה בשוק הפשפשים ביפו, בגלריה  4040תפות בתערוכת השת                          
 .)2018למאי  22-לאפריל 16האדריכל ביפו ( בבית                          

 
 

 . 2017יוזמת ואוצרת שותפה בתערוכת ״יסודות העיר״ בגלריה בבית האדריכל ביפו, עבור שבוע האיור                2017
 אדריכלים בכירים, אשר נבחרו לפרש יחדיו את  5-ים למאיירים צעיר 5תהליך של שידוך בין                      

 ).2017לדצמבר  21 -לנובמבר 17התפיסה האנושית של העיר ע״פ ספרו של קווין לינץ׳ (                  
 
 בתכנית הבינלאומית לאוצרות בעיצוב של מכללת שנקר  מרצה של קורס ״תערוכות מותאמות חלל״                     

 .)2017אוגוסט -(יולי                     
           

 לציה, אינסטיועצי מזגנים,  בגבעתיים. פגישות עם הקבלן,טיק בואדריכלית עבור דירה בפרויקט מגורים                      
 חשמל, גבס. תכנון והצגת חלופות ללקוחות, הדמיות תלת מימדיות, תכניות לביצוע ורשימות, פיקוח                     
 ).2019לפברואר  1 -2017ליולי  1ופגישות באתר הבניה, עיצוב פנים (                     

 
 בסינמטק ת"א עבור פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי.   NEW BORNאוצרת ומעצבת תערוכת                     

 , בנושא חופש הביטויקולנוע והחיבור לאמנויות השונות תערוכת  של עיצובאוצרות ותכנון, יוזמה,                      
 רוע יתכנון ועיצוב פנים הסינמטק עבור א). 2017ליוני  17-24(בדגש על שיתוף סטודנטים בפרויקט.                      

 ).2017ליוני  22אודיסאה בחלל״ ( -2001״                     
 

 שנים  100 חגיגות בית האדריכל ביפו לכבודב האוצרת שותפה בתערוכת "עיצוב פיני" בגלרי                     
       . מאוחדים בישראל לעצמאות פינלנד, בחסות שגרירות פינלנד בישראל ועמותת אדריכלים                     
 ). 2017 ליוני 9 -למאי 7( 2017מאי תקיים בהו 2016פרויקט שהחל בסוף                   

 
 עיצוב גרפי, ת"א.לוונט למיתוג ו-רההרחבה ועיצוב מחדש למשרדי סטודיו  אדריכלית עבור פרויקט                  
 דש. סטודיו עיצוב פעיל בת"א והוספת אגף ניהולי חעבור חלל וניצול מקסימלי של  מחדשתכנון                   
 ).2017יולי  -(ינואר ביצוע בפועל, פיקוח ועיצוב פנים הצגת חלופות,מדידות, מול הלקוחות,  עבודה                  

 
 .ת"א כוליעלמאגלריה ב 2017לכבוד ט"ו בשבט ה תערוכשל שותפה אוצרת ומעצבת                      

 תערוכה בנושא צמיחה מחדש לאחר השריפה,  של ואוצרות עיצוב החללאדריכלי, תכנון יוזמה,                      
 ). 2017 פברואררוע (יההקמה בפועל עד לפירוק האביצוע                      

             



 בשהם. פגישות עם הקבלן, יועצי אינסטלציה,  בנייניםבפרויקט  מגורים  דירות 2 עבור אדריכלית              2016
  , גבס. תכנון והצגת חלופות ללקוחות, הדמיות תלת מימדיות, תכניות לביצועותאורה ם, חשמלמזגני                     

 ).2018פברואר  -2016עיצוב פנים (אוגוסט הבניה, באתר  ופגישות , פיקוחורשימות                     
 

 האקדמיתוד פתיחת שנת הלימודים לכב "קלמר"בשם  ה עצמאית"עיפרון" כחלק מיוזמאוצרת תערוכת                      
 השואף לחגוג  רב תחומיקלמר הינו ארוע תרבות  בית לטיפוגרפיה עברית. -בחסות אאא , 2016-2017                     

 עם קולקציות ייחודיות כולל בתוכו יריד חנויות עיצוב את הלימודים באקדמיה במסלולי העיצוב השונים.                      
 ואוצרות של תערוכה , הפקה מוסיקה במתחם גן יעקב, תכנון, עיצוב חזרה ללימודים, חגיגתלכבוד ה                     

  בנושא עיפרון, במרחב הציבורי.                     
 ),מלמדים במוסדות הלימוד בארץ(ה והאיור האדריכלות ,משתתפים משלל מקצועות העיצוב 30                     
 ). 2016נובמבר ל 3-10(העיפרון.  -ולעצב את האוביקט נבחרו להנציח/לפרק/לבחון מחדש                     

 
 בפרויקט פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. (שנה רביעית) אדריכלית רחבת סינמטק ת"א                      
 תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק, פגישות  ,חודשים 6ך תכנון והפקה של כיכר הסינמטק במש                     

 ). 2016ליוני  9-16(. עם הגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע                     
 

 ות ניצול מקסימלי של החלל, תכנון והצגת חלופ במושב קדימה. אדריכלית עבור פרויקט יחידת דיור                     
 ללקוחות, הדמיות תלת מימדיות, תכניות לביצוע, עיצוב פנים.                     

 
 לתכנון אדריכלי וסביבתי, אוצרות ועיצוב. LIMONARC סטודיו עצמאי ה וניהולהקמ                     

 
 ון הישראלי בביאנלה הפביליאסן, כאוצרת מחקר עבור -וןהתמחות אצל האוצרת יעל אילת                      

 .      2016לארכיטקטורה בוונציה                      
                      

 תכנון אדריכלי, הצגת חלופות והדמיות בתלת מימד, . יפולמשפחה במגורים עבור דירת אדריכלית                      
  ביצוע בפועליועצים, מול הקבלן וה ת באתר הבניה, עבודהשרטוט תכניות עבודה ורשימות, פגישו                     

 ).2017בבתים מבפנים השתתפות וסטיילינג ( ופיקוח, עיצוב פנים                     
 

 , הכולל38תמ"א  -ם בת"אוריתכנון פרויקט מגאדריכלית במשרד אלון בן נון אדריכלים בת"א.                      
 ביה"ס אקסטרני ביפו.  -הצגת חלופות והדמיות. שרטוט תכניות ורשימות לפרויקט לשימורמחקר,                      
 תכניות עבודה, שרטוט פרטים ורשימות לבנייני מגורים בת"א, בשלב תהליכי הבניה.                     

 
   

       ת"א.  2015לכבוד שבוע האיור  SAGA TLV,בגלריה SYNDICATE“  סינדיקט//“תערוכת  אוצרת               2015
 מובילים, מאיירים 14מעצבים לבין  14ואוצרות של פרויקט שידוכים בין  , שדכנותתכנון, הפקה                     

  ושיתוף הפעולה בין המפגש בין שני הדיסציפלינות עשייה משותפת והפריה הדדית.לצורך                      
 למעצבים הצליח לייצר אובייקטים ייחודים, המוצגים בתערוכה יחד עם עבודות אישיות המאיירים                      

 ). 2015לאוקטובר  5 -לספטמבר 1( המשתתפים, להבנת הקו האישי והשיתופישל כל                      
 

 הסטודנטים הבינלאומי. יבל סרטייקט פסטבפרו(שנה שלישית) אדריכלית רחבת סינמטק ת"א                      
 חודשים. תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק, פגישות  6והפקה של כיכר הסינמטק במשך  תכנון                     

 קה ואוצרות של תערוכת איור . הפהגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארועעם                      
 ). 2015ליוני  1-7( בחזרה לעתיד.-קולנועבנושא                      

                      
 תכנון, הפקהבגלריית החדר בת"א, יחד עם קבוצת אאא. אוצרת תערוכת "אלפבית של בחירות"                      

 עדכנית  פרשנות תבקשו לתתאשר המעצבים, מאיירים וטיפוגרפים  22 ואוצרות של תערוכה המשלבת                     
 אותיות האלפבית (אשר ייצגו מפלגות עבר) חולקו לפי  22כרזות תעמולה ישראליות מן העבר.  22-ל                     
 האות הראשונה של שמו הפרטי של כל מעצב. התערוכה שילבה את תחומי האדריכלות, עיצוב,                      
 ).2015למרץ  12-18( אנימציה תחת קורת גג של סטודיו אדריכלים "החדר"ו אמנות                     

 
 

 אדריכלית, מפיקה ואוצרת של תערוכת "מקור. אור" בגן יעקב, כיכר הבימה ת"א במשך חודשיים.                2014
 כנית אמנותית לחנוכה, יחסיפים ותתכנון ועיצוב התערוכה במתחם הקיים, הפקת ארוע רב משתת                     
 ציבור ואחראית תוכן בכל אמצעי המדיה. גיוס מעצבים, פגישות עם הגורמים המעורבים וביצוע                      
 ). 2014לדצמבר  16ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע (                     

 
 קט פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. תכנון בפרוי (שנה שניה)אדריכלית רחבת סינמטק ת"א                      
 תכניות בכיכר הסינמטק, פגישות עםחודשים. תכנון ושרטוט  4והפקה של כיכר הסינמטק במשך                      

 ).2014ליוני  1-7הגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע (                     
 
 

 פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. תכנון והפקה של  יקטמטק ת"א בפרואדריכלית רחבת סינ               2013
 חודשים. תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק, פגישות עם הגורמים  4כיכר הסינמטק במשך                      
 ).2013ליוני  19-24ע (השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארו                     

 
 

 תי מגורים במרכז הארץיקטים של בניהול פרואדריכלים" בת"א.  OYAבמשרד " בכירהאדריכלית       2010-2013
 פגישות עבודה עם מהנדסי הרישוי פגישה עם הלקוחות, תכנון והגשות היתרים,  משלב המחקר ועד                     
 יועצים ומפקחים, פגישות שרטוט תכניות עבודה ורשימות, עבודה מול נדסה השונים, במנהלי הה                     

 השתתפות במגוון תחרויות בארץ ובעולם.   באתר הבניה.                     
 
 

 



 ,2ביתן -ז הירידים ת"אקט מרכהשתתפות בפרויבמשרד "הוק אדריכלים" ברמת החייל.  עבודה              2010
 הצגת ,פיתוח קונספטים וחלופות -עדכון תכניות עבודה ורשימות. בית יהונתן, בנין משרדים ברעננה                     

 תכניות  -קט מגורים בירושלים, פרוי7הרב קוק  ., תכנון חזיתות, חתכים ותכניותמודלים ממוחשבים                     
 מפרט מטבחים ורשימות.ת מכר, עדכון היתר, הגשת תכניועבודה,                   

 
 

 לאומיות למכרז: והשתתפות בתחרויות  מחקר". MTM Architectsבמשרד אדריכלים במדריד " עבודה              2009
          קאסטוארה, ספרדכפר ב אכסניית תיירות, במדריד UNEDבנין לפקולטת מדעים באוניברסיטת                      

 תכניות וחתכים, עיצוב אימג'ים, תכנון וביצוע מודלים פיסיים וממוחשבים.שרטוט                      
 

 
  הנפט משרדי ניבני: תחרויות למכרזביצוע ". Sancho & Madridejosבמשרד אדריכלים במדריד " עבודה              2008

 ץ ומרכז האמנויות והטכנולוגיה בסגוביה, ספרד.שווי פרלמנט בלוזן,הבנין ל וספתתבקאטאר, דובאי,                      
 ממוחשבים.הפקת מודלים  ,יצירת הדמיות יקטים, שרטוט תכניות,תכנון והתווית פונקציות לפרו                     
                   
 ".קט גמר מצטייןפרס עזריאלי לפרויהיוקרתית "מועמדת בתחרות                      

 
 

עבודה במשרד אדריכלות ובינוי ערים בגבעתיים "נעמה מליס". מחקר לתכנון קניון בדרום ישראל,       2008-2007  
.תכניות עבודה למגדלי מגורים בירושלים, בניית תקנון של חוקי עזר לתושבי ראש העין                       

 
 

                     תכנון והשתתפות בתחרויות למכרז, ". SOLID Architectsבמשרד אדריכלים במדריד "זמנית  עבודה              2006
 .יקטים אדריכליים והתאמתם למציאותשרטוט פרו                     

 
 

בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב. , 'ע"ש אנדה זימנדארכיון הסרטים 'יקט תכנון פרו     2006-2005  
תום הבנייה. בצוות וליווי עדהקונספט והצגתו למשקיעים, תכנון יסודי  פיתוחאת  כוללתהעבודה                        

והוצג במגזין "אדריכלות ישראלית" באותה שנה. 2007ארכיון הסרטים נחנך בינואר                        
 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ם, ספרדית: ברמה גבוהה.רמת שפת אב, אנגלית: שפת אם :עברית              שפות  
 

סאצ'וסטס, ובקולומבוס, אוהיו, עקבמגורים עם משפחתי בבוסטון, מ 1990+ 1984          כללי       
  .OHIO STATE UNIVERSITY-וב MIT-, כפרופסור אורח בעיסוקו המקצועי של אבי                     

 
זילנד.-נסיעה ומגורים באוסטרליה וניו 2001-2000                       

                     
מגורים ולימודי העשרה באדריכלות, עבודה במשרדי אדריכלות במדריד, ספרד. 2009-2008                       

 
   , מוסיקה,אמנותתחומיות, -רב, ה, אוצרות והפקעיצוב ויצירה ,רכיטקטורה, בינוי ערים וסביבהא     תחומי ענין 

תרבויות.הכרת ושפות קולנוע, טיולים,                         
 

 Word, Power-Point, Excel :Microsoft Office     תוכנות מחשב

                                                            Adobe Photoshop :Graphic design                        

AutoCAD 2020 :Architectural drawing                        

SketchUp Pro :Digital Modeling                        

         
המלצות יועברו ע"פ דרישה.        ממליצים   


