קורות חיים
שם

לימור יוסיפון  -גולדמן

כתובת

רחוב יהודה מרגוזה  ,15דירה  ,18תל אביב-יפו.6813611 ,

טלפון נייד

052-2308841

דואר אלקטרוני lyossifon@gmail.com
ארץ ושנת לידה ישראל1979 ,

_________________________________________________________________________
השכלה וקורסים
0264

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

0262-0264

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

0225

סיום תואר ראשון בארכיטקטורה באוניברסיטת תל אביב ,ציון גמר87 :

0224

פרוייקט חילופי סטודנטים באוניברסיטת פוליטכניקה במדריד ,ספרד.

0220-0225

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

6772-6775

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

6771-6774

בסיום סמסטר "מגורים" ,נתבקשתי לעבוד בחברת " "SOLID Architectsבחסות האדריכלים והמנחים,
חויאר מארוטו ואלווארו סוטו.

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

שירות צבאי
6777

סיום השירות בדרגת סמל ובקבלת הוקרה כחיילת מצטיינת של הגדוד.

6775-6777

שירות של שנתיים בתפקיד משק"ית חינוך בגדוד קשר ארצי אמירים.

6775

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

נסיון תעסוקתי
0265

אוצרת ומעצבת תערוכת  NEW BORNבסינמטק ת"א עבור פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי.
יוזמה ,תכנון ,אוצרות ועיצוב של תערוכת קולנוע והחיבור לאמנויות השונות ,בדגש על שיתוף
סטודנטים בפרויקט 17-24( .ליוני .)2017
אוצרת שותפה בתערוכת "עיצוב פיני" בגלריה בבית האדריכל ביפו לכבוד חגיגות  100שנים
לעצמאות פינלנד ,בחסות שגרירות פינלנד בישראל ועמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.
פרויקט שהחל בסוף  2016ויתקיים במאי  7( .2017למאי 9 -ליוני .)2017
אדריכלית עבור פרויקט הרחבה ועיצוב מחדש למשרדי סטודיו עיצוב גרפי ,ת"א.
תכנון מחדש וניצול מקסימלי של חלל עבור סטודיו עיצוב פעיל בת"א והוספת אגף ניהולי חדש.
עבודה מול הלקוחות ,מדידות ,הצגת חלופות ,ביצוע בפועל ,פיקוח ועיצוב פנים.
אוצרת ומעצבת שותפה של תערוכה לכבוד ט"ו בשבט  2017בגלריה כוליעלמא ת"א.
יוזמה ,תכנון ועיצוב החלל ,אוצרות והפקה של תערוכה בנושא "צמיחה מחדש לאחר השריפה",
ביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע (פברואר .)2017

0264

אדריכלית עבור  2דירות מגורים בפרויקט בניינים בשהם .פגישות עם הקבלן ,יועצי אינסטלציה,
מזגנים ,חשמל ,גבס .תכנון והצגת חלופות ללקוחות ,הדמיות תלת מימדיות ,תכניות לביצוע
ורשימות ,פיקוח ופגישות באתר הבניה ,עיצוב פנים.
אוצרת תערוכת "עיפרון" כחלק מיוזמה עצמאית בשם "קלמר" לכבוד פתיחת שנת הלימודים
האקדמית  ,2016-2017בחסות אאא-בית לטיפוגרפיה עברית .קלמר הינו ארוע תרבות רב תחומי
השואף לחגוג את הלימודים באקדמיה במסלולי העיצוב השונים .כולל בתוכו יריד חנויות עיצוב עם
קולקציות ייחודיות לכבוד החזרה ללימודים ,חגיגת מוסיקה במתחם גן יעקב ,תכנון ,עיצוב ,הפקה
ואוצרות של תערוכה בנושא עיפרון ,במרחב הציבורי.
 30משתתפים משלל מקצועות העיצוב ,האדריכלות והאיור (המלמדים במוסדות הלימוד בארץ),
נבחרו להנציח/לפרק/לבחון מחדש ולעצב את האוביקט -העיפרון 3-10( .לנובמבר .)2016
אדריכלית רחבת סינמטק ת"א (שנה רביעית) בפרויקט פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי .תכנון
והפקה של כיכר הסינמטק במשך  6חודשים ,תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק ,פגישות עם
הגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע 9-16( .ליוני .)2016
אדריכלית עבור פרויקט יחידת דיור במושב קדימה .ניצול מקסימלי של החלל ,תכנון והצגת חלופות
ללקוחות ,הדמיות תלת מימדיות ,תכניות לביצוע ,עיצוב פנים.
הקמה וניהול סטודיו עצמאי  LIMONARCלתכנון אדריכלי וסביבתי ,אוצרות ועיצוב.
התמחות אצל האוצרת יעל אילת ון-אסן ,כאוצרת מחקר עבור הפביליון הישראלי בביאנלה
לארכיטקטורה בוונציה .2016
אדריכלית עבור דירת מגורים למשפחה ביפו .תכנון אדריכלי ,הצגת חלופות והדמיות בתלת מימד,
שרטוט תכניות עבודה ורשימות ,פגישות באתר הבניה ,עבודה מול הקבלן והיועצים ,ביצוע בפועל
ופיקוח ,עיצוב פנים וסטיילינג ,השתתפות בבתים מבפנים .2017
אדריכלית במשרד אלון בן נון אדריכלים בת"א .תכנון פרויקט מגורים בת"א -תמ"א  ,38הכולל
מחקר ,הצגת חלופות והדמיות .שרטוט תכניות ורשימות לפרויקט לשימור -ביה"ס אקסטרני ביפו.
תכניות עבודה ,שרטוט פרטים ורשימות לבנייני מגורים בת"א ,בשלב תהליכי הבניה.

0263

אוצרת תערוכת “סינדיקט “SYNDICATE//בגלריה  ,SAGA TLVלכבוד שבוע האיור  2015ת"א.
תכנון ,הפקה ,שדכנות ואוצרות של פרויקט שידוכים בין  14מעצבים לבין  14מאיירים מובילים,
לצורך עשייה משותפת והפריה הדדית .המפגש בין שני הדיסציפלינות ושיתוף הפעולה בין
המאיירים למעצבים הצליח לייצר אובייקטים ייחודים ,המוצגים בתערוכה יחד עם עבודות אישיות
של כל המשתתפים ,להבנת הקו האישי והשיתופי ( 1לספטמבר 5 -לאוקטובר .)2015
אדריכלית רחבת סינמטק ת"א (שנה שלישית) בפרויקט פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי .תכנון
והפקה של כיכר הסינמטק במשך  6חודשים .תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק ,פגישות עם
הגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע .הפקה ואוצרות של תערוכת איור בנושא
קולנוע-בחזרה לעתיד 1-7( .ליוני .)2015
אוצרת תערוכת "אלפבית של בחירות" בגלריית החדר בת"א ,יחד עם קבוצת אאא .תכנון ,הפקה
ואוצרות של תערוכה המשלבת  22מעצבים ,מאיירים וטיפוגרפים אשר התבקשו לתת פרשנות
עדכנית ל 22-כרזות תעמולה ישראליות מן העבר 22 .אותיות האלפבית (אשר ייצגו מפלגות עבר)
חולקו לפי האות הראשונה של שמו הפרטי של כל מעצב .התערוכה שילבה את תחומי האדריכלות,
עיצוב ,אמנות ואנימציה תחת קורת גג של סטודיו אדריכלים "החדר" ( 12-18למרץ .)2015

0262

אדריכלית ,מפיקה ואוצרת של תערוכת "מקור .אור" בגן יעקב ,כיכר הבימה ת"א במשך חודשיים.
תכנון ועיצוב התערוכה במתחם הקיים ,הפקת ארוע רב משתתפים ותכנית אמנותית לחנוכה ,יחסי
ציבור ואחראית תוכן בכל אמצעי המדיה .גיוס מעצבים ,פגישות עם הגורמים המעורבים וביצוע
ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע ( 16לדצמבר .)2014
אדריכלית רחבת סינמטק ת"א (שנה שניה) בפרויקט פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי .תכנון
והפקה של כיכר הסינמטק במשך  4חודשים .תכנון ושרטוט תכניות בכיכר הסינמטק ,פגישות עם
הגורמים השונים וביצוע ההקמה בפועל עד לפירוק הארוע ( 1-7ליוני .)2014

0261

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

0262-0261

אדריכלית בכירה במשרד " OYAאדריכלים" בת"א .ניהול פרויקטים של בתי מגורים במרכז הארץ
משלב המחקר ועד פגישה עם הלקוחות ,תכנון והגשות היתרים ,פגישות עבודה עם מהנדסי הרישוי
במנהלי ההנדסה השונים ,שרטוט תכניות עבודה ורשימות ,עבודה מול יועצים ומפקחים ,פגישות
באתר הבניה .השתתפות במגוון תחרויות בארץ ובעולם.

0262

עבודה במשרד "הוק אדריכלים" ברמת החייל .השתתפות בפרוייקט מרכז הירידים ת"א-ביתן ,2
עדכון תכניות עבודה ורשימות .בית יהונתן ,בנין משרדים ברעננה -פיתוח קונספטים וחלופות ,הצגת
מודלים ממוחשבים ,תכנון חזיתות ,חתכים ותכניות .הרב קוק  ,7פרוייקט מגורים בירושלים -תכניות
עבודה ,עדכון היתר ,הגשת תכניות מכר ,מפרט מטבחים ורשימות.

0227

עבודה במשרד אדריכלים במדריד " ."MTM Architectsמחקר והשתתפות בתחרויות לאומיות למכרז:
בנין לפקולטת מדעים באוניברסיטת  UNEDבמדריד ,אכסניית תיירות בכפר קאסטוארה ,ספרד
שרטוט תכניות וחתכים ,עיצוב אימג'ים ,תכנון וביצוע מודלים פיסיים וממוחשבים.

0226

עבודה במשרד אדריכלים במדריד " ."Sancho & Madridejosביצוע תחרויות למכרז :בניני משרדי הנפט
בקאטאר ,דובאי ,תוספת לבנין הפרלמנט בלוזן ,שוויץ ומרכז האמנויות והטכנולוגיה בסגוביה ,ספרד.
תכנון והתווית פונקציות לפרוייקטים ,שרטוט תכניות ,יצירת הדמיות ,הפקת מודלים ממוחשבים.
מועמדת בתחרות היוקרתית "פרס עזריאלי לפרוייקט גמר מצטיין".

0225-0226

0224

0223-0224

עבודה במשרד אדריכלות ובינוי ערים בגבעתיים "נעמה מליס" .מחקר לתכנון קניון בדרום ישראל,
תכניות עבודה למגדלי מגורים בירושלים ,בניית תקנון של חוקי עזר לתושבי ראש העין.
עבודה זמנית במשרד אדריכלים במדריד " ."SOLID Architectsתכנון והשתתפות בתחרויות למכרז,
שרטוט פרוייקטים אדריכליים והתאמתם למציאות.
פרוייקט תכנון 'ארכיון הסרטים ע"ש אנדה זימנד' ,בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב.
העבודה כוללת את פיתוח הקונספט והצגתו למשקיעים ,תכנון יסודי בצוות וליווי עד תום הבנייה.
ארכיון הסרטים נחנך בינואר  2007והוצג במגזין "אדריכלות ישראלית" באותה שנה.

_________________________________________________________________________
שפות

עברית :שפת אם ,אנגלית :ברמת שפת אם ,ספרדית :ברמה גבוהה.

כללי

 6772 +6762מגורים עם משפחתי בבוסטון ,מסאצ'וסטס ,ובקולומבוס ,אוהיו ,עקב
עיסוקו המקצועי של אבי ,כפרופסור אורח ב MIT-וב.OHIO STATE UNIVERSITY-
 0222-0226נסיעה ומגורים באוסטרליה וניו-זילנד.
 0226-0227מגורים ולימודי העשרה באדריכלות ,עבודה במשרדי אדריכלות במדריד ,ספרד.

תחומי ענין

ארכיטקטורה ,בינוי ערים וסביבה ,עיצוב ויצירה ,אוצרות והפקה ,רב-תחומיות ,אמנות ,מוסיקה,
קולנוע ,טיולים ,שפות והכרת תרבויות.

Word, Power-Point, Excel :Microsoft Office תוכנות מחשב
Adobe Photoshop CC2015 :Graphic design
AutoCAD 2015 :Architectural drawing
SketchUp 16 :Digital Modeling
.המלצות יועברו ע"פ דרישה

ממליצים

