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		2010-2011

טורונטו ,קנדה

"מכון ללא גבולות" ,מכללת ג'ורג' בראון		

▪ לימודי אסטרטגיות בעיצוב בין תחומי תוך התמקדות בהיבטים של תכנון עירוני בר קיימא
▪ עבודה בצוות של אנשי מקצוע לפיתוח תוכנית אב שיקומית מקיפה לעיר לוטה ,צ'ילה
▪ מחקר ותכנון בר-קיימא ,עיצוב תערוכות ,ניהול קבוצת מחקר ועיצוב בינלאומית

		2001-2005

קולג' פארק ,מרילנד ,ארה"ב

אוניברסיטת מרילנד			

▪ תואר ראשון דו-חוגי באדריכלות ובאמנות )התמחות בגרפיקה(

2011-2016

נסיון תעסוקתי

ירושלים

אדריכלית במשרד ״גולדשמידט ארדיטי בן-נעים אדריכלים״

▪ הכנת תכניות עבודה למכרז ולביצוע של מבני ציבור בהקפים שונים ,תיאום מול יועצים
▪ עריכת תכניות  -תב״ע ,תמ״א  38והגשות רישוי לעירייה ,טיפול לכל אורך התהליך ,מהכנת המסמכים,
להגשה ,טיפול בתנאים וקבלת האישור
▪ הכנת מודלים ממוחשבים להדמיות וככלי תכנוני לתהליך העיצוב

		2011

טורונטו ,קנדה

אדריכלית במשרד עיצוב "חברת פררה"

▪ עיצוב תוכניות אב לפיתוח תוספת בת-קיימא לעיר לגון סיטי ,קנדה
▪ עיצוב ובנייה של מודלים ממוחשבים ,הדמיות וסרטונים לתוכניות אב של ערים,שכונות ומתחמי ספורט

2009-2016

ירושלים

מעצבת עצמאית 			

▪ תכנון ,עיצוב ופקוח על שיפוצי דירות מגורים בירושלים
▪ מתן שיעורים פרטיים בתוכנת סקצ'-אפ לאנשי מקצוע
▪ הכנת תוכניות עבודה ,פרטי עיצוב ובנייה של הדמיות ממוחשבות

2007-2008

ירושלים

אדריכלית במשרד רובינשטיין-עפר אדריכלים 		

▪ הכנת תוכניות עבודה ועדכון תב"ע לפרוייקטים בשימור ,דיור ומבנים רפואיים
▪ בניית מודלים ממוחשבים ,והכנת הדמיות
▪ עיצוב מצגות למכרזים ותחרויות ,ליטוש תוכניות לצרכים שיווקיים

2005-2007

אדריכלית במשרד ג'י.טי.אמ אדריכלים

בת'סדה ,מרילנד ,ארה"ב

▪ עיצוב ,הכנת תוכניות עבודה ובנייה של הדמיות למשרדים וחנויות
▪ פיקוח על פרוייקטים החל משלב התוכנית הרעיונית ועד לסיום הפרוייקט
▪ עיצוב מוצרים שיווקיים למשרד ,כגון מודעות פרסום ,כרטיסי ברכה ופרסי הוקרה

שרות צבאי

ידע במחשבים

שפות

1999-2001

סמלת מבצעים ,חמ"ל מקמצ"ר ,חיל משטרה צבאית		

תל השומר

▪ תוכנות אדריכלות .שליטה מלאה באוטוקאד ,סקטצ'-אפ ,רוויט ברמה בסיסית
▪ תוכנות גרפיקה .שליטה מלאה בפוטושופ ,אילוסטרייטור ,אינדיזיין
▪ תוכנות אופיס .שליטה מלאה בוורד ,אקסל ,פאור פוינט
▪ פלטפורמות .שליטה מלאה בחלונות ובמק

עברית .קריאה ,כתיבה ודיבור ברמת שפת אם
אנגלית .קריאה ,כתיבה ודיבור ברמת שפת אם

פלאפון ▪ 0526.486285 .כתובת .מרדכי היהודי  18ד ,8.ירושלים ▪ אימייל.
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